
JUNTA DE JUSTIÇA DESPORTIVA 

 

COMISSÃO DISCIPLINAR DA LIGA BLUMENAUENSE DE FUTEBOL 

 

Edital n. 001/2018 

 

Pauta dos acórdãos da sessão de julgamento realizada no dia 10/04/2018: 

 

Processo n. 068/2017, onde é indiciado Giovani da Costa, 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. 001/2018, onde é indiciado BRYAN PEREIRA, atleta do Salto do Norte, 

denunciado pelo art. 250 do CBJD.  

Pena, por unanimidade aplicar 1 (um) jogo de suspensão, devendo cumprir a suspensão 

automática. 

 

Processo n. 002/2018, onde é indiciado JACIEL SCHMITZ, atleta do Atlético Itoupava, 

denunciado pelo art. 258 do CBJD, que apresentou defesa em julgamento. 

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 (automática). 

 

Processo n. 003/2018, onde é indiciado PAULO RICARDO DO ROSÁRIO SILVA, atleta do 

Bandeirantes, denunciado pelo art. 250 do CBJD 

Pena, por unanimidade aplicar 1 (um) jogo de suspensão, devendo cumprir a suspensão 

automática. 

 

Processo n. 004/2018, onde é indiciado MOISES CIRIACO DE SANTANA, atleta do Guarani, 

denunciado pelo art. 250 do CBJD 

Pena, por unanimidade aplicar 1 (um) jogo de suspensão, devendo cumprir a suspensão 

automática. 

 

Processo n. 005/2018, onde é indiciado RODRIGO MELCHIORETTO, atleta do Corinthias, 

denunciado pelo art. 250 do CBJD 

Pena, por unanimidade aplicar 1 (um) jogo de suspensão, devendo cumprir a suspensão 

automática. 

 

Processo n. 006/2018, onde é indiciado ISAQUE DAVID PEREIRA, técnico do 

Metropolitano, 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. 

 

Processo n. 007/2018, onde é indiciado GUILHERME ALAN MARTINS CORREIA, atleta 

do Atletico Itoupava, denunciado pelo art. 254 do CBJD 

Pena, por unanimidade, alterar o disposto denunciado para o art. 254-A do CBJD e aplicar 4 

jogos de suspensão, reduzindo pela metade conforme disposto no art. 182 do CBJD, devendo 

cumprir 2 jogos de suspensão, sendo a automática mais uma partida. 

 

Processo n. 008/2018, onde é indiciado VILSON SILVANO, atleta do Florida, 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 (automática). 

 

Processo n. 009/2018, onde é indiciado SALTO DO NORTE ESPORTE CLUBE, denunciado 

pelo art. 214 do CBJD 

Estava presente o represente do Clube Atletico Itoupava que apresentou a notícia de infração, 

onde apresentou informações, em seguida o representante do Clube Salto do Norte, Carmo 

Darugma, apresentou defesa oral, alegando que entregou uma relação com o nome e número 

de documentos dos atletas da equipe a organização do campeonato, entretanto não apresentou 

documentos que comprovassem o alegado, informou que entregou os documentos físicos dos 

atletas no dia 19.03.18, um dia após o jogo. Solicitou prazo até dia 16.04.18 para apresentação 

dos documentos que comprovariam a entrega da relação dos atletas. 

No mesmo ato foi despachado concedendo o prazo solicitado, assim como em não 

apresentando os documentos foi informado que seria realizado o julgamento antecipado da 

causa. 

Julgamento adiado. 

Intimados os presentes no momento do julgamento. 

 

Processo n. 010/2018, onde é indiciado SOCIEDADE GUARANI FUTEBOL CLUBE, 

denunciado pelo art. 214 do CBJD 

Estava presente o represente do Clube Corinthias que apresentou a notícia de infração, onde 

apresentou informações, em seguida o representante do Clube Guarani, Robson Lara, 

apresentou defesa oral e escrita. 

Tratando-se de um caso que necessita investigação sobre documentos, necessário se faz o 

levantamento dos documentos e análise da defesa escrita. 

Julgamento adiado por prazo indeterminado. 

Intimados os presentes no momento do julgamento. 

 

Blumenau, 11 de abril de 2018. 

 

 

WALDIR ZWIRTES JUNIOR 

Presidente da Comissão Disciplinar / JJD / LBF 


