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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA – TJD 

 

SESSÃO DE JULGAMENTO – 17 de Novembro de 2021 – 19:30 horas. 

RUA JOÃO BEUTEX SOBRINHO, 421, CENTRO - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 
“GILBERTO VERALDO SCHIAVINI”. 
 
  Com a presença dos membros do TJD: Presidente – Dr. GILBERTO VERALDO 

SCHIAVINI, Procurador: Dr. ADRIANO FÁVERO, EDEMAR SANTIN, FABIANO PEDRO GALLI e DRA. 

JAINE WOLFHART.  Aberta a sessão de julgamento pelo senhor Presidente, foi apreciado o Processo sob Nº 

nº 006.2021, da liga catarinense de futsal, envolvendo as equipes  ADAF Saudades X Pinhalense jogo 

ocorrido no dia 23/10/2021, e em decorrência do relatório do arbitro da partida, foi deflagrado conflito 

entre alguns dos participantes das equipes envolvidas, conforme noticiou o arbitro da partida .  

Representando a equipe ADAF Saudades o defensor MATEUS SMANIOTTO AOB SC 58.356, e 

representando a equipe JOÃO RAFAEL HEINZEN. 

E representando a equipe Pinhalense, o advogado GABRIEL SIMÃO MATINI MULLER, AOB SC 45966, e 

representando a equipe HERIQUE ARTHUR RODRIGUES BAUMGRATZ. 

Indagado ao defensor da equipe ADF SAUDADES, se tinha provas a produzir o mesmo manifestou que tem 

provas testemunhal, na pessoa de  OZIAS GONSALVES GOULARTE, RG 3.581.892 e como informante 

senhor VILMAR ANTONIO ULLMANN, RG 3061899963. E requereu também  a apresentação de vídeos e 

imagens. 

E indagado ao defensor da equipe PINHALENSE, se tinha provas a produzir, o mesmo manifestou a 

apresentação de dois áudios e dois relatórios, sendo um do ARBITRO da partida e outra da LIGA 

CATARINENSE DE FUTSAL. 

Pela presidência indagou ao seu relator para que manifestasse sobre a apresentação das provas para a 

instrução.  O relator deferiu todas as provas apresentadas. 

Em seguida o senhor presidente passou a palavra para o relator Fabiano Pedro Galli, para a leitura dos 

autos. Tendo lido o relatório elaborado pelo arbitro senhor MACAULAY CULJIN GONSALVES da 

partida, em seguida foi lido o relatório da LIGA CATARINENSE DE FUTSAL, do senhor RAFAEL 

ZANINI BAHÚ. 

Em seguida, foram apresentados os vídeos e áudios indicados como elementos de provas. Tendo os 

membros da comissão, representantes e defensores das equipes participado da apresentação. 

Em seguida, foram tomados os depoimentos das testemunhas e informante através de áudios, indicados 

pelo defensor da equipe ADAF SAUDADES. 
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 Concluída a instrução. Em seguida passou para sustentação oral. Com a procuradoria para sustentação 

oral, em relação ao ALFEU, ele estava em quadra no inicio da partida, o mesmo havia sido expulso no 

jogo anterior, ele deveria ter cumprido. A pena da Liga foi de dois jogos, a procuradoria pediu para 

manter a decisão da Liga. Pediu a condenação de duas partidas. 

Em relação ao secador de quadra conhecido por RAFAEL MULLER, conforme foi visto em vídeo, não 

teve agressão por parte dele, o mesmo não poderia ter entrado em quadra., que entrou de peito contra os 

jogadores. O relator pediu uma partida de suspenção. 

Um torcedor da equipe Saudades deu um soco em um jogador, sendo que a equipe não identificou o 

agressor, com isso a procuradoria pediu para manter um jogo sem torcida (portões fechados). 

Sustentação oral pelo defensor da equipe ADAF SAUDADES: Reiterou os argumentos os que constam 

da defesa previa, e também dos atenuantes, tendo ainda argumentado o depoimento da testemunha e do 

informante, por fim solicita que seja apenas aplicado uma advertência a todos os envolvidos na 

denúncia, e que seja retirado as punições.  

Quanto as preliminares apresentadas pela ADAF SAUDADES, rejeito as mesmas, tendo em vista que 

este tribunal cumpriu todas as formalidades legais. O comparecimento dos defensores e representantes 

das equipes, supriu a falta de eventual publicidade, tendo em vista que foi concedido aos envolvidos do 

processo administrativo a ampla defesa e o contraditório. Se eventualmente faltou publicidade, essa é de 

competência da LIGA CATARINENSE DE FUTSAL de publicar em seu site todos os atos do tribunal. 

Sustentação oral pelo defensor da equipe PINHALENSE: Reiterou os argumentos que constam do 

recurso. Solicita que a equipe permaneça de portões fechado e também que seja realizado perca do 

mando de quadra. Em relação ao Rafael Muller, concorda com a pena que o procurador proferiu. Se 

tratando ao senhor Alfeu, solicita que seja aplicado uma pena maior, 120 dias fora de quadra. 

Em seguida, o senhor presidente indagou seus votantes se estavam aptos a votar. Nada foi perguntado; 

passou-se então para a colheita dos votos que teve como resultado o acolhimento parcialmente do 

parecer da procuradoria, conforme segue: 

Com relação ao senhor ALFEU JOSÉ SCHUH, foi aplicado por unanimidade a pena de duas partidas de 

suspensão, com base no art. 258 – B do CBJD. 

Com relação ao senhor RAFAEL MULLER, foi aplicado a pena por maioria dos votantes de um jogo de 

suspenção, por caráter pedagógico.  

Com relação a equipe da ADAF SAUDADES, foi aplicado a pena por maioria, de jogar a final da LIGA 

CATARINENSE com portões fechados. 



  

 

 ESTADO DE SANTA CATARINA 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA – TJD 

 LIGA CATARINENSE DE FUTSAL – LCF  

 
 

Nada mais havendo a ser tratado nesta sessão, encerra-se os trabalhos que vai por mim Mari Luci 

Simionato assinado. Publique-se. Intime-se. 

 

São Lourenço do Oeste (SC) – 17 de Novembro de 2021. 
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