
  

  

JULGAMENTO REALIZADO EM 20 DE JUNHO DE 2011. 
 

1. PROCESSO   Nº   001/2011:   Jogo:   Campeonato   Brasileiro   de   Judô   –  

Região  I,  realizado  entre  os  dias  15  e  17  abril  de  2011  -‐  Denunciados:  

Eduardo   Costa   Filho,   interventor   judicial   de   Federação   Cearense   de  

Judô;  Humberto   Santos  e  Reinaldo  Moraes,   integrantes  da   Federação  

Cearense  de   Judô,   TODOS,   incursos   nos  Art.243   –  D.   243   E   e   243  –F,  

todos  do  CBJD.  RELATOR  AUDITOR:  DR..FELIPE  BEVILACQUA  SOUZA  

Resultado : “Por unanimidade de votos, suspender o interventor da 

federação Cearense de Judô, Eduardo Costa Filho, por 360 dias e 

multa-lo em R$ 5.000,00, por infração ao Art.243 D do CBJD, 

absolvendo o quanto a imputação ao Art.243 E do CBJD e ainda 

suspendê-lo por 15 dias por infração ao Art.258, face a 

desclassificação do Art.243 F, ambos do CBJD, reconhecendo o 

concurso formal das infrações conforme dispõe o Art.183 do CBJD, 

fica absorvida a pena de 15 dias de suspensão, devendo cumprir 

360 dias de suspensão mais a multa; Suspender Humberto Santos, 

integrante da delegação Cearense de Judô, por 360 dias e multa-lo 

em R$ 5.000,00, por infração ao Art.243 D do CBJD, absolvendo o 

quanto a imputação ao Art.243 E do CBJD e ainda suspendê-lo por 

15 dias por infração ao Art.258, face a desclassificação do Art.243 

F, ambos do CBJD, reconhecendo o concurso formal das infrações 

conforme dispõe o Art.183 do CBJD, Suspender Reinaldo Moraes, 

integrante da delegação Cearense de Judô, por 360 dias e multa-lo 

em R$ 5.000,00, por infração ao Art.243 D do CBJD, absolvendo o 

quanto a imputação ao Art.243 E do CBJD e ainda suspendê-lo por 

15 dias por infração ao Art.258, face a desclassificação do Art.243  



  

  

 

 

 

F, ambos do CBJD, reconhecendo o concurso formal das infrações 

conforme dispõe o Art.183 do CBJD, fica absorvida a pena de 15 

dias de suspensão, devendo cumprir 360 dias de suspensão mais a 

multa” 

As penas impostas têm seu cumprimento iniciado em conformidade 
ao disposto do Art. 133 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva 
(CBJD).    

                     Rio de Janeiro, 20 de junho de 2011. 

    Joyce Nascimento 
            Secretária 

 


