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JUNTA DE JUSTIÇA DESPORTIVA 

 

COMISSÃO DISCIPLINAR DA LIGA BLUMENAUENSE DE FUTEBOL 

 

Edital n. 007/2017 

 

Pauta dos acórdãos da sessão de julgamento realizada no dia 30/01/2018 

 

Processo n. 068/2017, onde é indiciado Giovani da Silva, atleta da BASE, denunciado pelo art. 250 do 

CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 1 (um) jogo de suspensão, devendo cumprir a automática. Caso o 

campeonato já tenha acabado sem o cumprimento da automática, a penalidade deve ser cumprida no 

próximo campeonato organizado pela LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 069/2017, onde é indiciado Luis Felipe Poerner Soares, atleta do Corinthians, denunciado 

pelo art. 243-F do CBJD. 

Pena, por unanimidade, desqualificar o artigo denunciado para o art. 258 e aplicar 2 (dois) jogos de 

suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 182 do CBJD, devendo cumprir 1 (um) 

jogo de suspensão. Caso o campeonato já tenha acabado sem o cumprimento da automática, a penalidade 

deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 070/2017, onde é indiciado Fernando dos Santos, atleta do Atlético Itoupava, denunciado 

pelo art. 250 do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 1 (um) jogo de suspensão, devendo cumprir a automática. Caso o 

campeonato já tenha acabado sem o cumprimento da automática, a penalidade deve ser cumprida no 

próximo campeonato organizado pela LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 071/2017, onde é indiciado Matheus Baumgarten Cardoso, atleta do Atlético Itoupava, 

denunciado pelo art. 254-A do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 4 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 2 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 072/2017, onde é indiciado Jonathan Pedro de Freires, atleta do Horizonte, denunciado pelo 

art. 254-A do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 4 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 2 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 073/2017, onde é indiciado Rafael Gieland, auxiliar técnico do Canto do Rio, denunciado 

pelo art. 258 do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 2 (dois) jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto 

no art. 182 do CBJD, devendo cumprir 1 (um) jogo de suspensão. Caso o campeonato já tenha acabado 

sem o cumprimento da automática, a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado 

pela LIGA Blumenauense de Futebol. 
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Processo n. 074/2017, onde é indiciado Canto do Rio Futebol Clube, denunciado pelo art. 213, inciso III 

do CBJD. 

Pena, por unanimidade, aditar a denúncia para acrescentar a infração ao artigo 213, parágrafo 3, e aplicar 

multa de R$ 300,00 (trezentos reais) pelos ocorridos no jogo. 

 

Processo n. 075/2017, onde é indiciado Jeremias Henrique Pontes, atleta do XV de Outubro, denunciado 

pelo art. 250 do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 1 (um) jogo de suspensão, devendo cumprir a automática. Caso o 

campeonato já tenha acabado sem o cumprimento da automática, a penalidade deve ser cumprida no 

próximo campeonato organizado pela LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 076/2017, onde é indiciado Matheus Jefferson da Cruz Lima, atleta do Metropolitano, 

denunciado pelo art. 254 do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 4 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 2 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 077/2017, onde é indiciado Claudemir da Conceição, atleta do Carlos Renaux, denunciado 

pelo art. 250 do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 1 (um) jogo de suspensão, devendo cumprir a automática. Caso o 

campeonato já tenha acabado sem o cumprimento da automática, a penalidade deve ser cumprida no 

próximo campeonato organizado pela LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 078/2017, onde é indiciado Carlos Vantuir Pedrozo, atleta do Carlos Renaux, denunciado 

pelo art. 250 do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 1 (um) jogo de suspensão, devendo cumprir a automática. Caso o 

campeonato já tenha acabado sem o cumprimento da automática, a penalidade deve ser cumprida no 

próximo campeonato organizado pela LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 079/2017, onde é indiciado Jeremias Henrique Pontes, atleta do XV de Outubro, denunciado 

pelo art. 258 do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 4 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 2 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 080/2017, onde é indiciado Gabriel Gomes Betineli, atleta do Carlos Renaux, denunciado 

pelo art. 258 do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 4 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 2 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 081/2017, onde é indiciado Eugenio da Silva Samuel, atleta do Faixa Azul, denunciado pelo 

art. 250 do CBJD. 
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Pena, por unanimidade aplicar 1 (um) jogo de suspensão, devendo cumprir a automática. Caso o 

campeonato já tenha acabado sem o cumprimento da automática, a penalidade deve ser cumprida no 

próximo campeonato organizado pela LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 082/2017, onde é indiciado José Augusto Gayo, técnico do Faixa Azul, denunciado pelo art. 

250 do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 1 (um) jogo de suspensão, devendo cumprir a automática. Caso o 

campeonato já tenha acabado sem o cumprimento da automática, a penalidade deve ser cumprida no 

próximo campeonato organizado pela LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 083/2017, onde é indiciado Andrei Soares do Nascimento, atleta do Santos Dumont, 

denunciado pelo art. 254-A do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 6 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 3 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 084/2017, onde é indiciado Wagner Sabel Maleiz, atleta do Xoxo 10, denunciado pelo art. 

254-A do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 6 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 3 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 085/2017, onde é indiciado Eduardo Negherbon, técnico do Xoxo 10, denunciado pelo art. 

258 do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 2 (dois) jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto 

no art. 182 do CBJD, devendo cumprir 1 (um) jogo de suspensão. Caso o campeonato já tenha acabado 

sem o cumprimento da automática, a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado 

pela LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 086/2017, onde é indiciado Marcio Sampaio, atleta do Xoxo 10, denunciado pelo art. 258 

do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 2 (dois) jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto 

no art. 182 do CBJD, devendo cumprir 1 (um) jogo de suspensão. Caso o campeonato já tenha acabado 

sem o cumprimento da automática, a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado 

pela LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 087/2017, onde é indiciado Alexandre William T Silvestri, atleta do Santos Dumont, 

denunciado pelo art. 254-A do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 6 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 3 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 088/2017, onde é indiciado Gustavo Reichert, atleta do Tupi, denunciado pelo art. 254-a do 

CBJD. 
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Pena, por unanimidade aplicar 6 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 3 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 089/2017, onde é indiciado Julio Shirmer, atleta do Tupi, denunciado pelo art. 257 do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 10 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 5 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 090/2017, onde é indiciado Clube Atlético Tupi, denunciado pelo art. 211 do CBJD. 

Pena, por unanimidade, aditar a denúncia para acrescentar a infração ao artigo 213, parágrafo 3, e aplicar 

multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelos ocorridos no jogo, assim como perda do mando de campo 

por 5 (cinco) jogos. 

 

Processo n. 091/2017, onde é indiciado José Augusto Gayo, técnico do Faixa Azul, denunciado pelo art. 

258 do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 4 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 2 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 092/2017, onde é indiciado Sergio Roberto de Braga Filho, atleta do Faixa Azul, denunciado 

pelo art. 258 do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 4 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 2 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 093/2017, onde é indiciado Wagner Pereira da Silva, atleta do Faixa Azul, denunciado pelo 

art. 250 e 257 do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 8 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 4 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 094/2017, onde é indiciado Lucas de Souza, atleta do Faixa Azul, denunciado pelo art. 254-

A do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 6 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 3 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 095/2017, onde é indiciado Odair Reichert, atleta do Faixa Azul, denunciado pelo art. 254-

A do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 6 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 
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182 do CBJD, devendo cumprir 3 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 096/2017, onde é indiciado Cristiano Gomes dos Santos, atleta do Carlos Renaux, 

denunciado pelo art. 254-A do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 6 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 3 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 097/2017, onde é indiciado Moises Santos Almeida, atleta do Carlos Renaux, denunciado 

pelo art. 254-A do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 6 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 3 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 098/2017, onde é indiciado Bruno Henrique Fernandes, atleta do Grêmio Itoupavazinha, 

denunciado pelo art. 254 do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 4 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 2 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 099/2017, onde é indiciado Eduardo Schlichting, atleta do Metropolitano, denunciado pelo 

art. 254-A do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 4 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 2 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

Processo n. 100/2017, onde é indiciado Radames Diogenes Trainotti, atleta do Grêmio Itoupavazinha, 

denunciado pelo art. 254-A do CBJD. 

Pena, por unanimidade aplicar 4 jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 

182 do CBJD, devendo cumprir 2 jogos de suspensão, sendo a automática e partidas posteriores. Caso 

o campeonato já tenha acabado a penalidade deve ser cumprida no próximo campeonato organizado pela 

LIGA Blumenauense de Futebol. 

 

 

Blumenau, 01 de fevereiro de 2018. 

 

 

WALDIR ZWIRTES JUNIOR 

Presidente da Comissão Disciplinar / JJD / LBF 
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