
JUNTA DE JUSTIÇA DESPORTIVA

COMISSÃO DISCIPLINAR DA LIGA BLUMENAUENSE DE FUTEBOL

Edital n. 003/2018

Pauta dos acórdãos da sessão de julgamento realizada no dia 25/07/2018:

Processo  n.  017/2018,  onde  é  indiciado  Guilherme  Augusto  Manke,  atleta  do  Alvorada,
denunciado pelo art. 254 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) jogos de suspensão (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. 018/2018, onde é indiciado Bernardo Gregory, atleta do Grêmio, denunciado pelo
art. 254-A do CBJD.
Pena, por unanimidade, aplicar 6 (seis) jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme
disposto no art. 182 do CBJD, devendo cumprir 3 (três) jogos de suspensão.

Processo n. 019/2018, onde é indiciado Luiz Fernando da Silva Pereira, atleta do Atletico
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. 020/2018, onde é indiciado Pablo Machado Saragoça, atleta do Metropolitano,
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.  021/2018,  onde  é  indiciado  Kauan  Henrique  Bertolini,  atleta  do  Xodo  10,
denunciado pelo art. 254-A do CBJD.
Pena,  por  unanimidade,  aplicar  4  (quatro)  jogos  de  suspensão,  reduzindo  pela  metade
conforme disposto no art. 182 do CBJD, devendo cumprir 2 (dois) jogos de suspensão.

Processo n. 022/2018, onde é indiciado Clube Atético Metropolitano, denunciado pelo
Denúncia apresentada pelo clube Guarani art. 214 do CBJD.
No presente processo não houve manifestação do Clube Atético Metropolitano, assim como
no dia do julgamento não houve presença de nenhum representante dos clubes envolvidos.
A Liga Blumenauense de Futebol juntou documentos e a procuradoria se manifestou pelo
arquivamento da denúncia pelo fato dos atletas estarem aptos a participar da partida e por
falta de provas dos fatos alegados.
Por unanimidade a comissão disciplinar julgou improcedente a denúncia apresentada pelo
clube Guarani e arquivou o processo.

Processo  n.  023/2018,  onde  é  indiciado  Gabriel  Santos  Debatim,  atleta  do  Unidos,
denunciado pelo art. 250 do CBJD.
Pena,  por  unanimidade aplicar  1  (um)  jogo de  suspensão,  devendo cumprir  a  suspensão
automática.

Blumenau, 25 de julho de 2018.
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