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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA – TJD 

 

SESSÃO DE JULGAMENTO – 02 DE DEZEMBRO DE 2021 – 19:15horas. 

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 009.2021, da liga catarinense de futsal, do mandado de garantia com pedido liminar, essa medida 

envolvendo a partida das equipes do RIO DO SUL E AAPF/CME PALMITOS, jogo ocorrido no dia 

27/11/2021.  

Mandado de Garantia impetrado pela Associação Desportiva Amigos Do Futsal – ADAF SAUDADES, 

neste ato representado pelo procurador Dr. MATEUS SMANIOTTO - AOB 58356. 

As provas foram deferidas as constantes nos autos. 

Em síntese, o Mandato de Garantia, tem por objeto o argumento que ocorreu um ato ilegal e abusivo por 

parte do presidente da liga em data de 08 de novembro de 2021, e por conseguinte recorreu a liminar 

com o objetivo de suspensão do jogo de RIO DO SUL E AAPF/CME PALMITOS. 

No mérito argumenta que na data de 08 de novembro de 2021 o atleta de RIO DO SUL jogou de forma 

irregular ( RENATO CRUZ DOS SANTOS / RATO), sobre alegação de que o mesmo jogou no grupo 

SANTOS FUTEBOL CLUBE da liga Matogrossence, nas datas de 08/10/2021 até 12/10/2021. Alega 

ainda que o prazo para denuncia do jogador irregular é de 60 dias, de acordo com o artigo 165-A do 

CBJD. 

No final pugnou pela liminar da suspensão do jogo do RIO DO SUL E PALMITOS, perda de pontos da 

equipe de RIO DE SUL, da data de 10-06-2021, ficando com menos 3 pontos (RIO DO SUL), 

imposição de multa para a equipe de RIO DO SUL para 2 salários mínimos, punição do atleta RENATO 

CRUZ DOS SANTOS, de suspenção de 180 dias e multa de no mínimo 2 salários mínimos, que o prazo 

prescricional seja do CBJD, 165A. 

A classificação da ADAF SAUDADES, e abertura do inquérito para apuração das omissões do 

presidente da liga. 

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, recebeu o mandado de garantia de 29-11-2021 e 

considerando que o jogo do RIO DO SUL x PALMITOS ocorreria no dia 27/11/2021. Foi então 
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prejudicado sua apreciação do caráter liminar. No exame do mérito foi convertido então em julgamento 

por este Tribunal de Justiça Desportiva. 

Concluída a instrução. Em seguida passou para sustentação oral. Com a procuradoria para sustentação 

oral, pede pelo indeferimento do Mandado de Garantia, ao argumento de que foi impetrado fora do 

prazo estabelecido no Regulamento Geral da Competição. 

Em seguida a sustentação oral com o procurador Dr. MATEUS SMANIOTTO, representante da 

Associação Desportiva Amigos Do Futsal – ADAF SAUDADES, o mesmo pede pelo deferimento do 

Mandado de Garantia, aos argumentos constantes da peça inicial. 

Em seguida passou a palavra para o relator FABIANO PEDRO GALLI, e os demais membros votantes 

que não apresentaram questionamentos. 

Em seguida, o senhor presidente indagou seus votantes se estavam aptos a votar. Responderam 

afirmativamente. Passou-se então para a colheita dos votos que teve como resultado o acolhimento por 

Unanimidade do parecer da procuradoria. Com a ressalva que todo e qualquer questionamento de 

indisciplina de atletas ou irregularidade de equipes que descumprem o regulamento deve ser apreciadas 

pelo TJD. 

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) – 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 
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