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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA – TJD 

 

SESSÃO DE JULGAMENTO – 02 de dezembro de 2021 – 21:00 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 n.º 

10/2021, da liga catarinense de futsal, envolvendo as equipes  Futsal Joni Gool x A.C Coração do 

Contestado Lebon Régis jogo ocorrido no dia 19/11/2021, a equipe Futsal Joni Gool apresentou recurso 

em desfavor da equipe A.C Coração do Contestado Lebon Régis, sobre alegação que o atleta GABRIEL 

CARVALHO LINHARES, atuou no jogo de 19/11/2021 de forma irregular e requereu aplicação das 

penalidade contidas no artigo 28.4, do regulamento Geral da Liga Catarinense de Futsal 2021. 

Ausentes os representantes legais das equipes. 

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

autos.  

Em seguida foi dada a palavra ao procurador para a sustentação oral. 

Analisando a sumula do jogo, a mesma estava rasurada na identificação da numeração dos atletas 

GABRIEL CARVALHO LINHARES e GABRIEL CESAR DA ROSA THIBES, que foram 

identificados com a numeração 22 após a rasura.  Após detida analise da numeração dos atletas percebeu 

que o atleta GABRIEL CARVALHO LINHARES aparentemente estava com duas casas decimais na 

numeração da sumula, e o atleta GABRIEL CESAR DA ROSA THIBES, o n° apresentava 

aparentemente uma casa decimal na numeração da sumula. E considerando em que pese a alegação de 

que outros “Gabrieis” estavam no jogo, ele (GABRIEL CARVALHO LINHARES ) estava na sumula. 

Diante da incerteza da numeração dos atletas referidos, esse Tribunal, entendeu que deve prevalecer o 

ato administrativo do Presidente da Liga Catarinense de Futsal, o qual puniu a  A.C Coração do 

Contestado Lebon Régis, com a perda de pontos da primeira partida, pelo fato do atleta GABRIEL 

CARVALHO LINHARES, participar da partida de forma irregular, deve ser aplicada a  penalidade 

imposta pelo presidente da Liga Catarinense de Futsal. 

 

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 por unanimidade do 
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parecer da procuradoria, conforme segue: Perda dos pontos da equipe do A.C Coração do Contestado 

Lebon Régis, e reversão dos pontos para a equipe Futsal Joni Gool, com base, no artigo 28.4 do 

regulamento geral da Liga Catarinense de Futsal. 

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. 

 

Presidente: Dr. GILBERTO VERALDO SCHIAVINI = ____________________________ 

 

Procurador: Dr. ADRIANO FÁVERO = _________________________________________ 

 

EDEMAR SANTIN = ________________________________________________________ 

 

FABIANO PEDRO GALLI ( Relator) = _________________________________________ 

 

DRA. JAINE WOLFHART = ________________________________________________________ 

 

 


