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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
l' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM ~
19 DE SETEMBRO DE 2017

PROCESSO- SELEÇÃODESENHORDOBONFIMx SELEÇÃODECALDEIRÃOGRANDE,em
NOl07117 20.08.17 - Válido nela Camneonato Intermunicioal de Futebol Amador- 2017.

Denúncia: Ausência de Médico e Atraso no início da oartida.
Denunciados (s): 1) LIGADESPORTIVADEBONFIM,de Senhor do Bonfim, incursa nos Artigos

191,111e 206 do C8ID;
2) LIGA DESPORTIVA DE CALDEIRÃOGRANDE, de Caldeirão Grande.
incursa no Artieo 191, 111do C81D.

Relator: Dr. IAIMEBARREIROSNETO.

Procurador: Dr.ALLANPATRICKMACIEL.

Ausente as denunciadas mesmo rêg\llalmentecitadas. DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia \' Comissão Disciplinar do Tribu;]ãi::a-!,J,ustf(a-besportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente a denúncia para condenar a LIGA DESPORTIVA EUCLIDENSE, de Euclides da Cunha, por
ser reincfdente conforme fls. 13 dos autos, a pena de multa de R$ 3.000,00 reduzida pela metade fixando
em R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), e também condenar a LIGA SERRINHENSE DE
DESPORTOS TERRESTRE, de Serrinha, por ser reincidente conforme fls. 14 dos autos, a pena de
multa de R$ 2.000,00 reduzida pela metade fixando em R$ 1.000,00 (Hum mil reais), como infratoras do
Art. 191, 111,c/c 182 todos do CBJD, por deixarem de cumprir o que determina o Art. 30, do Regulamento
da Competição que diz: "As SeleçiJes participallles da conrpetiçRo deverRo, obrigatoriamente, inclllir 1/0
bal/co de resen'as, em todos os jogos, 01 (11m) médico por eles cal/tratado, devidamellle il/scrito no
CRM", na partida acima mencionada. Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da
referida obrigação pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas ,sta Art. 223
do CBJD.

Ausente as denunCiadasmesmo regularmente Citados.DECISAO: Acordam os Juizes desla
Egrégia I' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente a denúncia para condenar a LIGA DESPORTIVA DE BONFIM, de Senhor do Bonfim, por ser
reincfdente conforme fls. 12 dos autos, a pena de multa de R$ 1.000,00 reduzida pela metade fixando em
R$ 500,00 (Quinhentos reais), e lambém condenar a LIGA DESPORTIVA DE CALDEIRÃO GRANDE, de
Caldeirão Grande, por ser reincidente conform~13 dos autos, a pena de mulla de R$ 1.000,00
reduzida pela melade fixando em R$ 500;001QôI;menl.;sreius),_como infratoras do Art. 191,111, c/c 182
lodos do CBlO, por deixarem de cUmPrirõ:qú'-determinâo-A.i't:'3ll;do Regulamento da Compelição que
diz: "As Seleções participaIlJ~$:aa.co~iÇãO dev;,do, obTjgato'iQi'iie;U~~Jllclll;r no banco de reservas,
em todos os jogos, 01 (um) hiÍ/diGpor e/~.contrat~dJ; devidamente InscriÍo ~o CRM", na partida acima
mencionada; e também em bbridenar a '!.IGA.DESPORTIVA Dií""BONFIM,dJ Senhor do Bonfim, por ser
reincidente, a pena de mJJiald~ R~ IÍ200,0? reJ~i~~'pela~~!'a ..d~fixa~d;a em RS 600,00 (Seiscentos
reais), por dar causa ao atraM rio miclo,da partida em 12 (doze) m,nutos, face'a Liga de Senhor do Bonfim,
solicitar que fosse realizadd Ó ~rotociMde entrada no ~ramado colhta hectiçao do hino Nacional, gerando
o atraso para o inicio da ~~ahid:i IllcinlJ .mencio~ada. Devendo b\lnprdvàt nos autos do Processo o
cumprimento da referida olirigadãb pbcuNária ni> pr.ko de/iO '(tririta): dl~s, sob pena das medidas, (I '\ \ (" I'" '\ ' I'

Salvador - BA, 20 de Setembro de 201 .
Roberto Almeida de Araújo- Secretário do JDFIBA

previstas no Art. 223 do q:úÓ.! - , ! : \, ;
PROCESSO'-, ,SEJ,EÇÃO'DEEUCLIDESDACUNHA;xS€IJEÇÃODESERRINHA,em 20,08.17-
N010S/li 'Válido oel6 bamneonato Int~~municio~ld~,FJrebol Amador - 2017.

DcnúJc\a\ - . ."

} - - :1-'Ausência de Médico ' ,

Denunciados t~ 1) LIGADESPOR,TIV!\cIEUCLlDENSE,de Euclides da Cunha, incursa no Artigo
..191, 111do C8JO;'" li
2) LIGASERRINHENSEflEf}ESPORTQ~ERRESTRE. de Serrinha, incursa no
':A!tieo 191, 111do,CBID.c:,,\ / (
\.' '\ il,-,),Uj 1/'/

Relator: D~'MARCOSEDllA~DO"PJNTOBOMFIM
''\""\.. ". L "..J~ ,..,.\/ •. '. /" / /

Procurador: Dr.VICfOR.FERREIRA-5ÃNTOS,DESOUZA..

Praço Costro Alves, 1 .. Ed. Palácio dos Esportes
Cenlro - CEP:40020-160 . Salvador - BA

Tel.: (71) 3321-0448 - Fax: (711 3321-5403
e-mail: 'jd@fbl.org.br - site: www.fbl.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
18COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
19 DE SETEMBRO DE 2017.

PROCESSO- SELEÇÃODEITABERABAx SELEÇÃODE lRAMAIA.em 20.08.17 - Válido pelo
N8109/17 Camoeonato Intermuniclnal de Futebol Amador - 2017.

Denúncia: Ausência de Médico.
Denunciados (5): 1) LIGADESPORTIVADE ITABERABA.de Itaberaba. incursa no Artigo 191.

111do CBJD;
2) LIGADESPORTIVADE lRAMAIA.de lramaia. incursa no Artigo 191.111do
CÍlIO.

Relator: Dr. SYLVIOOUADROSMERCÊS

Procurador: Dr. ALLANPATRICKMACIEL.
Ausente as denunciadas mesmo regularmente citadas. DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia \' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente a denúncia para condenar a LIGA DESPORTIVA DE ITABERABA. de Itaberaba. por ser
reincidente conforme fls. 11 dos autos. a pena de multa de R$ 5.000,00 reduzida pela metade fixando em
R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), e também condenar a LIGA DESPORTIVA DE IRAMAIA. de
Iramaia, por ser reincidente confnrme fls. 12,dótà'U:t.os, a pena de multa de R$ 2.000,00 reduzida pela
metade fixando em R$ 1.000,00 (Hum mjl'rasrcoífuJ.iiiJ~ do Art. 191,1II. c/c 182 todos do CBID,
por deixarem de cumprir o que deten)ÍÍna'ô-A1C30, do Regulamerl«tda Competição que diz: ''As Seleções
participalltes da competição'1~rãortfbrigatoriall{ej!e, illcluii'na.bài;cq:tJe{eservas, em todos os jogos,
01 (11m) médico por eles tlmtrlÍtÓdo, dellidamellte illscritoAIO CfM",~.n'à partida acima mencionada.
Devendo comprovar nos adtosl do Proéésso.o_cumprimento_da~lérida obrib~ão pecuniária no prazo de

I' I '\ '\ I ~ " > 1

30 (trinta dias, sob en~ das medidas r,ev,istas no Art. 223 qó CHJO.
PROCESSOr SELEÇApDEJOAODqURADOxSI!H,C,AODE'~I •em 20.08.17 - Válido pelo
N8110 1:7 Cam ronato Intermunici aI de fJtellol Amador - 2017.

I: t II 'i \ .: \ i i :L • \ : i I
Denúncia: AusênCia de Médito e Atraso I1:ol.mfao\da artida.

Denunciados (s):'I) LIGAJOÃODOURAi!ENSEliE DESPORtOS ATL ICOS.de João Dourado,

\

: I ..incursa nQ~Artigos 1~í.11I e~Ô6 do eB)q; í I]
i 1..2) LIGA"DESI'ORTIVA{PlllAENSE,.ddPirá'i Ircursa no Artigo 191, 111e 206
1 r "do.CBD.---' ! \ .......--1 I :
\ \ \ \ I I

Relator, Dr. SYLVIO UÀDROSt-1ERCÊS I
procurad},).,; ,Dr.VICTORFERREIRA~i;ÀNTOSDEsouzAlI

Ausente as denunciadas itJ.~s~oregulãrnillntrwfuaas. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia I' Comissão Disciplin\hpo Tribunal'ae iustTçã Desportiva(por UNANIMIDADE em julgar

~ '\ ' !,..'. - J:' _ .J ' ,( , ••

procedente a denúncia para conden~~aLlGA JQ1I:Q,~RVRAD~NJ~DE DESPORTOS ATLETICOS, de
João Dourado. por ser reincidente cqnfor.~e flS.H:Aós_au}o).apena de multa de R$ 2.000,00 reduzida
pela metade fixando em RS 1.000,00 ,(Huin~mil reais), e"também condenar a LIGA DESPORTIVA
IPIRAENSE, de Ipirá. por ser reincidenie~nfbrmefls({z"dos autos. a pena de multa de R$ 3.500,00
reduzida pela metade fixando em RS 1.750,00 (H'lun1ÍÍiÍ"S-etecentos e cinquenta reais), como infratoras do
Art. 191, 111,clc 182 todos do CBJD, por deixarem dó cumprir o que determina o Art. 30, do Regulamento
da Competição que diz: "As Seleçães participalltes da competição deverão, obrigatoriamellte, illcl"ir 110
ballco de reservas, em todos os jogos, 01 (um) médico por eles cOlltratado, devidamellte illscrito 110
CRM", na partida acima mencionada; e também em condenar a LIGA JOÃO DOURADENSE DE
DESPORTOS ATLÉTICOS. de João Dourado, e a LIGA DESPORTIVA IPIRAENSE, de Ipirá. a pena de
multa de R$ 1.500,00 reduzida pela metade fixando em RS 750,00 (Setecentos reais), por darem causa ao
atraso no início da partida em 15 (quinze) minutos, devido entrada tardia de ambas as equipes no campo de
jogo acima mencionada. Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida obrigação
pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias. sob pena das medidas previstas no A 23 do CBJD.

Salvador - BA, 20 de Setembro de 2

Praça Casfra Alves, 1 . Ed. Pol6cia dos Esportes
Cenlro - CEPo40020.160 . Salvador. BA

Tel.: (71) 3321-0448 - Fax: (71) 3321.5403
e.moil: tjd@fbl.arg.br . site: www.fbl.arg.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
l' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
19 DE SETEMBRO DE 2017.

PROCES~/~- SELEÇÃODEVALENTEx SELEÇÃODECONCEiÇÃODOCOITÉ,em 20.08.17-
N"111 17 Válido oelo Camoeonato IntermunicioaI de Futebol Amador- 2017.

Denúncia: Ausência de Médico.
Denunciados (s): 1) LIGADESPORTIVAVALENTENSE,de Valente, incursa no Artigo 191,111do

CBJD;
2) LIGACOlTEENSEDEFUTEBOL.de Conceição do Coité, incursa no Artigo
191,111do CBID.

Relator: Dr.MAURICIOGARCiASAPORITO

Procurador: Dr.ALLANPATRICKMACIEL.
Ausente as denunciadas mesmo regularmente citadas. DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia I' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente, a denúncia para condenar a LIGA DESPORTIVA VALENTENSE. de Valente, mesmo sendo
primária, mas, por ser a mandante, a pena de multa de R$ 1.000,00 reduzida pela metade fixando em R$
500,00 (Quinhentos reais), e também condenar a L1GJtC,OITEENSEDE FUTEBOL, de Conceição do Coité.
por serem primárias, substituindo a p.ena;.re:riÍullà'põr;;ena,de ADVERT~NCIA, como infratoras do
Art. 191, 111,~ 1°c/c 182 do CBlD,l'Ót déixatêIT. de,cumpnr.:<lq'Ue,:determina o Art. 30, do Regulamento
da Competição que diz: "As Se{éÇoj,r.prÍtÍicipalltes;íJà, competiÇii(}d~'tl{'!!.oJ!rigatoriamente, incluir no
banco de reservas, em t%çosJogos, OI (um),médico.ppr eles contratado, devidamente inscrito 110
CRA1", na partida acima fnehcionada .. riC"vendo cornj!rovar--OO-s láutos do ~rocesso o cumprimento da
referida obrigação pecuniária rio prazo de 30 (trinta) dias sob pim~ das medidas previstas no Art 223
do CHlD. r I ) (

,
i I ;\' . '1 j~ ~,1.

PROCESSOr SELEÇÃODETERRANOVAx SECEÇÃODE,SANTOESTEVÃO,em 20.0B.17 -
N"112/17 VálidoDela Camo~ona~oInterrriubichl.J1de i'Jtebol Amador- 2017.

DenúrleiJ: 'I . "li < ( 'I r \ \ .!.'Ausê~cüi .eMédi?o. '/:. 1\.. ,: ;

Denunciadosl (5): I) LlGA.lJESPORTIVA'TERRANOVENSE.ao Terra Nova, incursa no Artigo
I li 1!91. III dJ.GB1D;/ \/t ~, ...~\.!
\\ ,2J LIGASANTESTEVENSEDE FUTEBOL,de Santo Estevão. incursa no Artigo

191.mdoCilJD. I "-,i I,:
\ \ ' . li '! PRelatoi':1 Dr. AIMEBARRÉIROS,NETO, :' :'
\\ 'Pr, VICTOá~RREIRA.SA~~OSDESOUU/ /Procurador,:'

Ausente as denunciadas mesmo regularmente:citadas. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia I' Comissão Discipliil~\lo TribuniJ '(lnu~iça bespôrtiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúncia paril~Í1d~nai àC'i.IG'A'»,ESPOR'ÍWA TERRANOVENSE, de Terra,,"- '" ~ --.....-/._'...-' -' / .'"
Nova, por ser reincidente conforme,~fls:1.2 dos aut()s;a'Pena de multa de R$ 3.000,00 reduzida
pela metade fixando em R$ 1.500,00 (f1'lim-=miL:JIiJitíhéntos reais), e também condenar a LIGA
SANTESTEVENSE DE FUTEBOL, de Santo'Estevãô, por ser reincidente conforme fls. 13 dos
autos, a pena de multa de R$ 2.000,00 reduzida pela metade fixando em R$ 1.000,00 (Hum mil
reais), como infratoras do Art. 191, m, clc 182 todos do CBJD, por deixarem de cumprir o que
detennina o Art. 30, do Regulamento da Competição que diz: "As Seleções participantes da
competição deverlio, obrigatoriamente, incluir no ballco de reservas, em todos osjogos, 01 (um)
médico por eles cOlltratado, devidamente inscrito 110 CRM", na partida acima mencionada.
Devendo comprovar nos autos do Processo O cumprimento da referida obrigação pecuniária no
prazo de 30 (trinta) dias. sob pena das medidas previstas no Art. 223 do CS/D.

Salvador - BA, 20 de Setembro de 2017

Praça Castro Alves, 1 . Ed. Palócio dos Esportes
Centro - CEP:40020.160 . Solvodor - BA Tel.: (71) 3321,044B - Fax: (71) 3321-5403

e-mail: tjd@fbl.org.br . site: www.fbf.org.br

mailto:tjd@fbl.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

I' COMISSÃO DISCIPLINAR DO T JDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
19 DE SETEMBRO DE 2017.

PROCESSO- SELEÇÃODE SANTOANTÔNIODE JESUSx SELEÇÃODE CACHOEIRA,em
N"114/17 20.08.17 - Válido nela Camneonato Intermunicipal de Futebol Amador- 2017.

Denúncia: Expulsões.
Denunciados [s): 1) MARCOSCOSTASANTOS,Atleta Amador da liga de Cachoeira, incurso no

Artigo 258 do CBJO;
2) ANDRÉLUIS PEREIRALIMA,Atleta Amador da liga de Santo Antônio de
lesus, incurso no Art. 258 do CBJO;
3) FRANCISCOHENRIQUEBISPO DASILVA,Atleta Amador da liga de Santo
AntOnio de lesus, incurso no Art. 258, 11e ~2" do CBID.

Or. MARCOSEDUARDOPINTOBOMFIM

Procurador: Or.VICTORFERREIRASANTOSDESOUZA

Tel.: (71) 3321-0448 - Fax: (71) 3321-5403
e-mail: tid@fbl.arg.br - site: www.lbl.arg.br

Salvador - BA, 20 de Setembro de 201 .

Ausente os denuncIados mesmo regularmente CItados. DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia I' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente, a denúncia para condenar MARCOS COSTA SANTOS, Atleta Amador da Liga de Cachoeira,
por ser primário, em desclassificar do Art 258jÍ3'ra.o Art 250, 91", li c/c 182 do CB/D, a pena de
suspensão por 02 (duas) partidas, reduzi~âPelá,me~':n~!,n~o em 01 (uma) partida compensando-
lhe a automática, "por empurrar violelÍtament€feu adversário"-apqs-o encerramento da partida; e também
em condenar ANDRÉ LUIS eERÉIRAuMA, Atleta' À:mador d'ãiiga-cliSanto Antônio de Jesus, por ser
primário, em desclassificab:fp-Ai'f 258 paraoAh 250,91", li c/CJ:82)JoCB/D, a pena de suspensão
por 02 (duas) partidas, ~~duzida pelã- metaJl." fixando e-m'Oi)(uma)' ~~rtida compensando-lhe a
automática, "por empurrai: riolental1\ente seu ~~dv~rsário"aPós\,o en~~rtamento da partida acima
mencionada; e ainda em cJnd~nar F!lA-NCISCO H~N!tlQUE BI,S!,gPA SI~YA, Atleta Amador da liga
de Santo Antônio de Jesus; P?rse,ripri",ário, desda~sificand9 /1.0: ~rt- 25~.JI para o Art 2543-F ,91"
c/c 182 do CB/D, a pena de s'Ispensão por 04 (quatrp) partidas; redllzida'pela metade fixando em 02
(duas) partidas compens~ndo-lh~ a aÚ~omática, po~ dirigir-~e:~o 'Arbitr6icom as seguintes palavras:
"Está de alha ada né? Seu'abbstaÍhado",a' 6s o .térmi'Í19daaltid~iadriJa mbncionada.

PROCESSO,~ ,SELEÇÃO',DENAiARÉ x SELeçÃO DE 'CAMAMU,em 20,08.17 - Válido pelo
I, I " _ ' \ \ ,. \ " -, .r, \ - \'

N"1l5 17 Cam eonatollntermunici ai de Futehál Amador - 2017.
\! I, . -. ~ '--......---- 1 I 1

Denún~ia: Ausência de Médico. !.'
Denunciados (5):', 1) LIGAOESPORTlVA'DO MUNICPIO DE NAZAR , de Nazaré. Incursa no

'\ ,Artigo 191,111<lo.C8IO'......, 'I) .
\ 2) LIGACAMAMUENSEDE-FUTEBOL,de Camamú. incursa no Artigo 191, III
'do,C8 O. , ,~'I"", / li

Relator: 'o~:'$YLVIO uA'dR:(i~~~c~s ///

Procurador: Or\í':LÂNPA+~~ck.'Ní;dEL///
Ausente as denunciadas mesmo regi!lahnente.citàdas. DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia I' Comissão Disciplinar do Trib~;;à~é)ústj(a-Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente a denúncia para condenar a LIGA DESPORTIVA DO MUNiCíPIO DE NAZARÉ, de Nazaré,
por ser reincidente conforme fls. 12 dos autos, a pena de multa de R$ 1.000,00 reduzida pela metade
fixando em R$ 500,00 (Quinhentos reais), e também condenar a LIGA CAMAMUENSE DE FUTEBOL, de
Camamú, por ser reincidente conforme fls. 13 dos autos, a pena de multa de R$ 3.000,00 reduzida pela
metade fixando em R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), como infratoras do Art. 191, m, ele 182
todos do CBJD, por deixarem de cumprir o que determina o Art. 30, do Regulamento da Competição que
diz: "As Seleç/Jes participa/ltes da competição deverão, obrigatariame/lte, i/lcluir /la ba/lca de reservas,
em todos os jogos, 01 (um) médico por eles coutratado, devidamente i/lscrito /la CRM", na partida acima
mencionada. Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida obrigação pecuniária
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no Art 223 do CD/D.

Praço Costro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Cenlra - CEP:40020- 160 - Salvador - DA

Roberto Almeida de Araújo - Secretário

mailto:tid@fbl.arg.br
http://www.lbl.arg.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

I' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
19 DE SETEMBRO DE 2017.

PROCESSO- SELEÇÃODEJITAÚNAx SELEÇÃODE IBIRAPITANGA,em 20.08.17-
Nº116117 Válido oelo Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador - 2017.

Denúncia: Atraso no Início da partida e Expulsões
Denunciados (s): 1) LIGA IBlRAPITANGUENSE DE DESPORTOS TERRESTRE, de

Ibirapitanga, incursa no Artigo 206 do C8JD;
2) CLEIBSONSILVADESANTANA,Atleta Amador da Liga de litaúna,
incurso nos Artieos 254, I, 91. e 258, 11,92. do CBlD.

Relator: Dr.MARCOSEDUARDOPINTOBOMFIM

Procurador: Dr.VICTORFERREIRASANTOSDESOUZA
Ausente os denunciados mesmo regularmente citados. DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia I' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente, em parte, a denúncia para condenar a LIGA IBIRAPITANGUENSE DE DESPORTOS
TERRESTRE, de Ibirapitanga, como infratora do Art. 206 c/c 182 do CBID,a pena de multa de R$
1.100,00reduzida pela metade fixando em R$ 550,00"(Quinhentose cinquenta reais), por ter dado causa ao
atraso no inicio da partida em 11 (onze) minutõS;âé~}âo":ã:entradatardia no campo de jogo; também em
condenar CLEIBSONSILVADE SANTANA;~AffétaA'lnadõr=<là-Ligade litaúna, por ser primário, e
infrator do Art. 254, I, 91~/~~fâ~.do-cBíD, a pen'~.de sUSpe.;s10::P!?r~_ (duas) partidas, reduzida
pela metade fixando em 01'(uma) partida, d~sclassificando do Att..258,.1 para o Art. 2543.F, 91.
c/c 182 do CBID,a pena d~f{spensão poro~.(quatro)Pãfti~:;'r,eduzilJatllela_ metade fixando em ~2
(duas) partidas compensando-lhe a automática; e, p'or se tratar (le competiçao finda para a Seleçao
de litaúna, e. desde que o ÁItléta. punido não reqlleiri. a substitl.i~o do rdstante da pena, na forma de" ' • ,., li •O' \ I I'medida de interesse social, com base nó ~ l' do Art \' 71 do CB) ,a pena de'02 (duas) partidas restantes,
deverá ser cumprida em paftid~s subseq'u~ntesde competições,!da\np~onalo~6u torneios promovido pela
FBF, por praticar jogada viOlbt~/cnjO 'bfuprego da (orça fo\/ihcO~p~tlv~licom o padrão esperado, em
seguida, inconformado cool l1sbai<;xpIIlsão,\proferi~pàlavras ..d~ baixo\talão direcionadas para o Árbitro

, ,I li' • d ) 'k"" I" ("'Cen~l da partida acim.a Plerc,i0rada. ~~ven .g.com~rOV~\f~O~~uto.s\dol•..~ocesso o.cumprimento da
refenda obngação pecunJána no prazo de30Jtrmta) d,as"sob pena das-medidas prevIstas no Art 223
doCBJD \'i r---"---,' \~ .•i:

PROCESSP,~~SELEÇÃODE I1;ABUN1'.xSELEÇÃODE ITÁPÉ,em 20.08.17 - Válidopelo
NO117 );):71Camnennatolntérmunicinalde FutebolAm~dor- 2017.

Denúnc~}
\. ." . -\ ///Exnuls6esí I ,

Denunciados (5): '1).EUCLÉSIODOS SANTOS,AtletaAl)ladorda Ligade Itabuna,incursonoArt
\~S~-<'do CBJD;U c::;".~ /1/
2)~ALASRIBEIR~ANT~Atleta Amadorda Ligade ltapé, incursono
Art''l's4~A.doCalD."". / . ./'" '....,. ///

Relator: Dr.MAURICIQGARCIASAPORITO

Procurador: Dr.ALLANp~;UC~-Mí:'éÍ~L.

TeL:(71)3321-0448 - Fox:(71)3321.5403
e-moil:tjd@fbf.org.br - sit.: www.fb/.org.br

Ausente os denunciados mesmo regularmente citados. DECISAO: Acordam os Juízes
desta Egrégia 18 Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente a denúncia para condenar EUCLÉSIO DOS
SANTOS, Atleta Amador da Liga de ltabuna, e WALAS RIBEIRO DOS SANTOS, Atleta
Amador da Liga de ltapé, por serem primários, como infratores do Art 254-A c/c
182 do CBJD, a pena de suspensão por 04 (quatro) partidas, reduzida pela metade
fixando em 02 (duas) partidas compensando-lhes a automática, por terem discutido
e trocado cabeçadas durante a partida acima mencionada.

Salvador - BA, 20 de Setembro de 20

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes
Centro - CEPo40020-160 - Solvodor- BA

mailto:tjd@fbf.org.br
http://www.fb/.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
I'COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
19 DE SETEMBRO DE 2017.

PROCESSO- SELEÇÃODEITAMBÉx SELEÇÃODE ITARANTIM,em 20.0B.17 - Válido pelo
N"l1B/17 Camoeonato Intermunlcioal de Futebol Amador - 2017.

Denúncia: Ausência de Médico.
Denunciados (s): 1) LIGAAMADORISTADE ITAMBÉ,de ltambé, no Artigo 191,111do CBjD;

2) LIGAITARANTIENSEDEDESPORTOSAMADORES,de ltarantim, incursa
no ArtiEo 191, 111do CBID.

Relator: Dr.MAURICIOGARCIASAPORITO

Procurador: Dr.VICTORFERREIRASANTOSDESOUZA

Te\.: (711 3321-044B . Fax: (71) 3321-5403
e-moi!: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br

Ausente as denunciadas mesmo regularmente citadas. DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia I' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente a denúncia para condenar a LIGA AMADORISTA DE ITAMBÉ, de ltambé, por ser reincidente
conforme fls. 13 dos autos, a pena de multa de R$ 1.500,00 reduzida pela metade fixando em R$ 750,00
(Setecentos e cinquenta reais), e também condenar a LIGA ITARANTIENSE DE DESPORTOS
AMADORES, de ltarantim, por ser reincidente conforme fls. 14 dos autos, a pena de multa de R$
1.000,00 reduzida pela metade fixando em R$ 500:Ô0-(Quinhentos reais), como infratoras do Art. 191, m,
c/c 182 todos do CBJD, por deixarem d;.,culiífriró<jU~deter.;,;ita-o Art. 30, do Regulamento da Competição
que diz: "As Seleções parliclpalllefdú;'co6íPetiçáO dev'erõ;;;olirigaloriamellle, incluir no ballco de

'./"~r .. / ,J .•.••......•...•
reservas, em lodos os jogos"-O.1 (um) médico por 'eles cOlltratadlJ"devidllmente illscrilo 110 CRM", na
partida acima mencionadã{ oCvéndo.comprovar' nÓs'autos _~~PrÔêessôlo cumprimento da referida
abri a o ecuniária no dio~e 30 trinta, .dias"sob. ena.dasm.;j;tidas 'revistas no Art. 223 do CB D.

PROCES$O:- SELEÇ,;,ODEBA~EI~SxSELE~ÃO\PE SÃOOESID RIO,em 20.0B.17 - Válido
N" 119 ,H eloCa'm eonato Intermunici aI'de:Futebol Amador - 2017.
i I' i I I i \ ,I'

DenúnCia: Ati~êr\ci~de Médiéo e Ex ulsões.: . ,I!
Denunciados (s): t}LlGA ~t\RREI~EN~ DEFU.:r,EaqL;,,~e.Barr~iras,no Artigo 191,111do CBID;','I 2.) LICA',QESPORTIVA,"DE SAO O,ESIDERIO,!de São Desidério, incursa no

! ,Ártigo 19~\,1IIdo-CBjD;} I (' ,\~\ \ ' li
, 1./I?) LEANDR,!!A~VESDpS ~AtffÓS, A_de~A~ador da Liga de São Desidério,

\
Jl!!'.urso no Artigo 254.A, doCBj~_~ I!

, \ 4) UAND.ERSONRODR1GUESDACRUZ;AtI~ta Amador da Liga de Barreiras,
li incurso no Ar!. i54-A do ca O.' I f
\ \ ,~- - /'Relaton 'Dr. MARCOSEDUARDOPINTOBOMFIM.' ' /

\ \ i 'Procurador:, 'Dr.ALLANPATIl.\CKr.lACIEL. / /
Ausente os denunciados mêsmo ,regulan:i{enJcccitados. DECISÃO: Acordam os Juizes desta
Egrégia I' Comissão Disciplinar àQ'Tri!:lUnal: !I~ J~stiÇaDesportíva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente a denúncia para condenàr:à,t1Ck'BÂRRÉillENSiCriE FUTEBOL, de Barreiras, por ser

'';' -, " ,. /. .••.'
reincidente conforme fls. 10 dos autos, apemi'de multade'R$'I.OOO,OO reduzida pela metade fixando em

" '''•.••.... - .•.•. ~ - ~
R$ 500,00 (Quinhentos reais), e também condenar.a.L-I.GÁOESPORTIVA DE SAO DESIDERlO, de São
Desidério, por ser primária substituindo a Pena'~pecuniária por pena de AOVERTllNCIA, como
infratoras do Art. 191, m, ~1o c/c 182 todos do CSJD, por deixarem de cumprir o que determina o Art. 30,
do Regulamento da Competição que diz: "As Seleções participallles da compeliçOo deverOo,
obrigaloriamellte, illc/llir 110 ballco de reservas, em lodos os jogos, 0.1 (um) médico por eles cOll/ralado,
devidamellle illscrilo 110 CRM", na partida acima mencionada; e também em condenar LEANDRO ALVES
DOS SANTOS, Atleta Amador da Liga de São Desidério, e UANDERSON RODRIGUES DA CRUZ, Atleta
Amador da Liga de Barreiras, por serem primários, como infratores do Art 254.A c/c 182 do CBJO,a
pena de suspensão por 04 (quatro) partidas, reduzida pela metade fixando em 02 (duas) partidas
compensando-lhes a automática, por se estapearem no meio de campo, durante a partida acima
mencionada. Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referid rigação pecuniária
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no Art. 223 d 10.

Salvador - BA, 20 de Setembro de 20

Praço Castro Alves, 1 - Ed. Palóeio dos Esportes
Centro - CEP:40020-160 . Solvador - BA

mailto:tjd@fbf.org.br
http://www.fbf.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

I' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
19 DE SETEMBRO DE 2017.

PROCESSO- SELEÇÃODE PALMAS DEMONTE ALTO x SELEÇÃO DE BRUMADO, em
N0 120/17 20.08.17 - Válido pelo Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador

- 2017.

Denúncia: Ausência de Médico.
Denunciados (s): 1) LIGA DESPORTIVA MONTEALDENSE, de Palmas de Monte Alto,

incursa no Artigo 191, 111do CBJD;
2) LIGA BRUMADENSE DE FUTEBOL, de Brumado, incursa no Artigo
191,111 do CBID.

Relator: Dr. SYLVIOOUADROSMERCÊS

Procurador: Dr. VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA

Tel.: (71) 3321.0448 - Fax: (71) 3321.5403
e.mail: tjd@/bl.org.br . site: www.fbl.org.br

Defesa escrita da Liga Palmas de Monte Alto, ausente a Liga de Brumado mesmo
regularmente citada. DECISÃO: Acordam os Juizes desta Egrégia I' Comissão Disciplinar do
Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDAD'E'em julgar procedente a denúncia para condenar a-- ----- ...•. '-"",,:

LIGA DESPORTIVA MONTEALDENSE,.del'alíuas-<1e'Monte Alto, por ser reincidente conforme fls.
13 dos autos, a pena de multa de RS1:606;00-;l;duzidàpelâinclllde fixando em R$ 500,00 (Quinhentos
reais), e também condenar a<l;léÁ BRuMADENSlílDE Fum6L;:l!e'BQlmado, por ser reincidente
conforme fls. 14 dos autof. a'peolÍ!Íe multa ~eR$ 2.000,QOreduzidâpelametilde fixando em R$ 1.000,00
(Hum mil reais), como io~io(as do Art. 19-1,m, clc 182 tod(iSdo'ÇBID;PÓ~ deixarem de cumprir o que
determina o Art. 30, do RegjJl~mento di' Competição que aiZ;""As Se1eções!partlcipantes da competição
deverão, obrigatoriamente: incluir, 110 bom» de resbvas, em todo~ os jiJgos, OI (um) médico por eles
contralado, devidamente iJ~s:ch/on~.êRM", na partida acima ~'eitdiónadaf Oevendo comprovar nos autos
do Processo o cumprimentó di. refetida obrigação pechniária nó,.pràz6 de 30 '(trinta) dias, sob pena das

I ,l 'I " ,) 'I '\ 'I 'medidas revistas no Art.:22'3 dQ CB D, "o ,':, '. \ : :
PROCESS~i- ~ELEÇ"O'tJE StO JOS DA li R\A,,~,SE~~ÇÃODE PORTO SEGURO,em
N" 12~ 17" ,<20.08.17\-Válido elo.éam eonato lotél'muoici ai de Futebol Amador - 2017 .

• i~.\;J "<' /, \ ,-;i;;"~'''~_j' •. ::
Denum;ta:- "Ausêncla.de-Médlco. f "7 •.•••~_ ___,:

Denunciados (5): 1) LIGASANIOSEENSEDE FUTEBOL,de Sãó José da Vitória, incursa 00 ArtigoY\ \ 191.111 do C810; LI
\ \\ 2} LIGADEFUTEBOLDEP~RTO SEGURO;de Porto Seguro, incursa no Artigo
\ \l91.lIldoCBD.~ __ ~. i/I

ReIator\D~, SYLVIO UADil.OSMÊ;RCÊS , //

Procurador: 1~;ALl.ANPATIUC((MAêIEL. ,,'//
Ausente os denunciados mesmo,teguJafinehte'citados::'DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia I' Comissão Disciplinar do Trili~n~.de Justiç~gê'sportiva, por UNANIMmADE em julgar
procedente a denúncia para condenar a LlGA'S~!'IJQ.S~ENSE DE FUTEBOL, de São José da Vitória, por
ser reincidente conforme fls. 14 dos autos, a pena de multa de R$ 1.000,00 reduzida pela metade fixando
em R$ 500,00 (Quinhentos reais), e também condenar a LIGA DE FUTEBOL DE PORTO SEGURO, de
Porto Seguro, por ser primária substituindo a pena pecuniária por pena de ADVERTÊNCIA, como
infratoras do Art. 191,m, ~10clc 182 todos do CBID, por deixarem de cumprir o que determina o Art. 30,
do Regulamento da Competição que diz: "As Seleções participantes da competição deverão,
obrigatoriamel/te, il/cluir lia banco de reservas, em todos os jogos, OI (um) médico por eles cOlltratado,
devidame/lte inscrito no CRM", na partida acima mencionada. Devendo comprovar nos autos do Processo
o cumprimento da referida obrigação pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas
previstas no Art. 223 do CBJD.

Praça Costro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro . CEPo40020-160 - Salvador - BA

Salvador. BA, 20 de Setembro de 20

mailto:tjd@/bl.org.br
http://www.fbl.org.br
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DO FUTEBOL DA BAHIA
la COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
19 DE SETEMBRO DE 2017.

Ausente os denunciados mesmo1"egularí'ilenteêltaâoS:--DECISAO: Acordam os Juízes
desta Egrégia I" ComissãtY-niseiplinar/ao Tri6un'àJ"de-Justiça Desportiva, por

.( .,.. ~~ , ~ ,",. '.•........ ,.......•
UNANIMIDADE em JM1garprotedente;em parte,a~~clll.p~a absolver MAXWELL
SANTOSSILVA,Atleta 'AJmadór~abiga-de Itabela,-da iIPputa\1ãono Art. 258 do CBJD,

" I " ) > .\ \' 'I 'por restar comprovado nOSàutos que d,Atleta receoeu a sua:segunda advertência,
cometendo infração a!~e~ra,cl~,d~o e nã6 i~fração ~iHü)lin4~ na partida; e condenar
REBERSONDA SILV~ 'Gq~E,S"Presidlmtr da ~iia I'd~ Ií?~ela, por ser primário,
desclassificando do Art..~t3, IIpàta o Art. 258-B c/c ,.182\dÓ.CJ3jD, por ser primário,

I' 't.. -,I /" ','.\\ 'lia p.ena d~ suspen.são P? 16~~ses~j~n~a):pia,slre1~:in.~o'p~l,a!J1etade ~xa.ndo em 30
(tnnta) dias, por mva~I~"'ofcampodeJogo, durarteo~mtervalo; com obJetiVOde tirar
satisfação com o gOle\,\o~a-eqUiPTadiversá~ia;e.também.-'.,ein,"condenar a LIGADE
FUTEBOLDE ITABEIJA,\deItabela, por ser;;reincidente córÜorme consta as fls. 13
dos autos, e infratora dO\Art.213,li1clt 182do CBJD,a p~Íl6jdemulta de R$ 1.000,00
reduzida pela metade fixàÀdoem R$-SOO;OO-(Quhlhentosréa1~),por deixar de tomar as
Providencias capazes de pk\~oir o lançãriieh't6'delatas enÍklireção ao banco de reservas

\\\ "QJ'/I
da Seleção de Eunápolis d~t~.~ parti~a'ª1i!l1~m:9~~J1ada. D~ve.ndocomprovar nos
autos do Processo o cumpnm:et!.to.da.teféi'j(la"ob~~çao pecuniária no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena das medid'llsprevistasnQ'Mt 223 do CBJD.

'~' ,

Salvador - BA, 2ôae Setembro de 20 .

PROCESSO- SELEÇÃODE [TABELAX SELEÇÃODE EUNÁPOLIS,em
NQ122/17 20.08.17 - Válido pelo Campeonato Intermunicipal de

Futebol Amador - 2017.
Denúncia: Expulsão e Condutas do Presidente e Torcedores

Denunciados (5): 1) MAXWELLSANTOSSILVA,Atleta Amador da Liga de
Itabela, incurso no Artigo 258 do CBJD;
2) REBERSONDA SILVAGOMES, Presidente da Liga de
Itabela, incurso no Art. 213, li do CBJD;
3) LIGADEFUTEBOLDE ITABELA,de ltabela, incurso no
Art 213,111do CBlD.

Relator: Dr. MAURICIOGARCIASAPORITO
Procurador: Dr. VICTOWFEJl..RElRASANTOSDESOUZA

"

Praça Caslra Alves, 1 - Ed. Po\6cio dos Esportes
Centro . CEPo40020.160 . Solvodor - BA

Tel.: (71) 3321.0448. Foxo(71) 3321-5403
e-moil: tid@fbl.org.br - site: www.fbl.org.br

mailto:tid@fbl.org.br
http://www.fbl.org.br
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Ausente os denuncIados mesmo remUapfientê'::fitados.DECISAO: Acordam os JUÍzes
desta Egrégia 1n Comiss~.~..~..1?iSciplInárdõ,Trilj~~l. de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE emj0g9roéêdente(ã denónciaJ'a~,condenar WANDERSON
COSTADE MELO,Atilet;a'-Amador.da.Liga\de_reixeira(je~;:eitas, como infrator do
Ar!. 250 ~2°, I clc 1821do CI3JD~subst.:ituindo_"à'::ii~riadeI sUspensão por pena de
Advertência por "agahar o éor'po do adveisário, qú~~stava!~m direção ao gol com
clara e manifesta chJrl~e d~%bl\; e tambéln cond~d9Ir\AD~i.$ONSANTOSVIEIRA,
Atleta Amador da ligÁ;d~TeiJ!éíra de Fr~itds, por sePptilnáfi6; e infrator do Ar!. 243-
C,c/c 182 do CBID,afp'~n~ll~ ~tiSpensã/opkr 39 ,(p-irpj\di~~,: reduzida pela metade
fixando em 15 (quin~!!)dias, pdf'\ame<:,çaJ')oArbitro,da pa~,tida com as seguintes
I "'á h' !b' 'd'" , d I \ - ."- /.. .\\d I, é' ""pa avras: J aVIarou, a o'a'eqUlper e e ~aQ_preclsana '. a,riosacr sClmos ,e que

o jogo não iria acabar~ern";GOmO-ift1ril.tordqA'rt~243-F.~1.f)c/c 182 do CBJD,a pena
de suspensão por 08 {bito) partidas f!!duzida peja metade/fixando em 04 (quatro)
Partidas, por ter ofendi\:Iba honra do Árbitro.da partida coril as seguintes palavras:

t \ , .- \, , t, "d I 'fi d A t"Safado, ladrão e que fOl\p'àrao jogo'Para~~u,bar a sua ~CJ"u!pe; esc ~SSIIcar o .r
258 para 257, ~12c/c 182'~o CBID,apl!t~~~-lhe a~~')~de suspensao por06 (seis)
partidas reduzida pela m\~~e. fi~a~~9;:;~~\03 (~r}s'ipartldas~ por partIcIpar de
tumulto durante a partida; cozn~o.tnfJ"ator_AI'S)J~cA. I e II, ~3- c/c 182 do CBlD,
aplicando-lhe a pena de suspensã~:por~~O(H.~jnhentos e sesse?ta) dias, reduzida
pela metade fixando em 280 (Duzentõs.eJ~.!_çé'nta)dias, po: desfenr um soco no rosto
do Árbitro, acertando o seu olho direit2e, também agredIU o Arbitro com.pon~iés,
tapas e empurrões; Totalizando a pena de 295 (duze~t~s e noventa e c~n~o- 'C::~
e mais 07 (sete) partidas, e, por se tratar de ~omp:tiçao fin.da para bati~U~;:~ do
Teixeira de Freitas, e, desde que o Atleta pumdo nao. rt~~~r~a~es~o Sg 12 do Artd a forma de medida de mteresse socla ,
~;~t~~t~B;ri,:n;~:a de 07 (sete) partidas, deverá ~ercumprida em partidas subsequentes
de competições, campeonatos ou torneios promovidos pela FBF.

Salvador. BA, 20 de Setembro de 20 •

Roberto Almeida de Araújo - Secretário o T

PROCESSO- SELEÇÃODE TEIXEIRA DE FREITAS X SELEÇÃODE
N2134/17 EUNÁPOLIS,em 03.09.17 - Campeonato Intermunicipal de

Futebol Amador - 2017.
Denúncia: Expulsão e Conduta dos Atletas e Funcionário.

Denunciados (s): 1) WANDERSONCOSTADEMELO,Atleta Amador da Liga
de Teixeira de Freitas, incurso no Artigo 250 do CBJD;
2) ADELSONSANTOSVIEIRA,Atleta Amador da Liga de
Teixeira de Freitas, incurso no Art 243-C, 243-F ~12, 258,
~22 I e II,e 254-A, I e 11,~~~22, 32 e 42 do CBID.
Dr. JAIMEBARREIROSNETO.

Procurador: Dr. RUYJOÃORIBEIROGONCALVESJÚNIOR

Pro a Castra Alves, 1 - Ed. Pa\6cio dos Esportes
Ce~tra _ CEPo 40020-160 - Salvador - BA

Tel.: (71) 3321-0448 - Fax: (71) 3321-5403
e-moi!: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br

mailto:tjd@fbf.org.br
http://www.fbf.org.br
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Tel.: (71) 3321.044B - Fa" (71)3321.5403
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Ausente os denuncladbs Im7shi<;\regularIlien~eClt;lcjbs;PECISAO: Acordam os Juízes
desta Egrégia la cdAussãb bisCiplimir do Trib~àl \de: Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em fj~ig#)mct¥~nte.::a d~1únd~p'~1,~~nd,erar COSMOQUEIROZ
MELGAÇO,RODRIGO NOVAIS'DOS ,SANTOS/FAlJ'IANOQUEIROZ MELGAÇOe
JURANILSONDOSS.ROCHA~l'ódo~Atleta Amadõres'dâdgk'de Teixeira de Freitas,
por serem primários, d~~\classificardo\~rt. £58 para 257~il~/c 182 do CB/D,a pena
de suspensão por 06 \seis) partidas reduzida pela metatle fixando em 03 (três)
partidas, por participar'à,e>~multoâ!!!~n,~e;~)a~tida; es'rho in:ratores do Art 254-
A, I e 11, ~3º c/c 182 do CB~~i\apena ~~$js.Pj!nsao p9r)j60 (~uInhent?s e sessenta)
dias, reduzida pela metadefJ.?f.qndo fL'f':}8!VDuz;'?,f;ós e OItenta) diaS, pra cada,
por agredirem o Árbitro com~pontà'pés;XtaP..51s/e..empurrões, e, por se tratar de
competição finda para a seleç~o':..~~~l';if~:?{Freitas, e, desde que os ~tletas
punidos não requeiram a subStitUlçao,(i~restante da pena, na forma de medida de
interesse social com base no S 1º do Art. 171 do CBJD, a pena de 03 (três) partidas,
pra cada, deverá ser cumprida em partidas subsequentes de competições, campeonatos
ou torneios promovidos pela FBF;

PROCESSO- SELEÇÃODE TEIXEIRA DE FREITAS x SELEÇÃOOE
N2134/17 EUNÁPOLIS,em 03.09.17 - Campeonato Intermunicipal de

Futebol Amador - 2017.
Denúncia: EXDulsãoe Conduta dos Atletas e Funcionário.

Denunciados (s): 3) COSMOQUEIROZMELGAÇO,Atleta Amador da Liga de
Teixeira de Freitas, incurso no Art. 258, ~22 I e 11 e 254-A, I
e li, ~~~22,3º e 42 do CB/O;
4) RODRIGO NOVAISDOS SANTOS, Atleta Amador da
Liga de Teixeira de Freitas, incurso no Art. 258, ~2º I e 11 e
254-A, I e li, ~~~2º, 3º e 4º do CB/O;
5) FABIANOQUEIROZMELGAÇO,Atleta Amador da Liga
de Teixeira-9EfF:teit~, incurso no Art. 258, ~2º [ e 11 e 254-
A,..!-e..lI;s[~,2º;'3º=e-4l!:::QP-£B/D;

f(
:6HURA~ILSON DÔS'S"Rot:HA, Atleta Amador da Liga de
-Té1){eira~«;J:r'eitª~~i_~cur;O-nQA'::258,~2º I e 11 e 254-A, I: . e 11, .~~~ 2º, 32 e 4º doCBID, "Ii

11 I Dr'.IAIMEBARREIROSNETO. I Ii, ,
I.., I

Dl ~UyJOÃOR{BElRO(;6N'tALV~SJÚNIORProcura4or:

Praça Castra Alves. 1 - Ed. Pal6cia das Esportes
Centro . CEPo40020.160 . Salvador. BA

mailto:tjd@fbl.arg.br
http://www.fbl.arg.br
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PROCESSO- SELEÇÃODETEIXEIRADEFREITASxSELEÇÃODEEUNÁPOLlS,
N2134/17 em 03.09.17- CampeonatoIntermunicipal de FutebolAmador-

2017.
Denúncia: Expulsãoe CondutadosAtletase Funcionário.

Denunciados (s): 7) GABRIELSOARESGOMES,AtletaAmadorda LigadeTeixeira
de Freitas, incurso no Art 243-C,258, ~22 I e 11e 254-A, I e 11,
~~~22,3º e 4º do CBJD;
8) BRUNONERESLEMOS,AtletaAmadorda LigadeTeixeirade
Freitas, incurso noArt 243-C,e 258, ~22e I do CBID.
Dr.IAIMEBARREIROSNETO.

Procurador: Dr.RUYIOÃORIBEIROGONÇALVESlÚNIOR
Ausente os denunciados mesmo regularmente citados. DECISAO: Acordam os Juízes
desta Egrégia I" Comissão Disciplinar--1!o;!!ibunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar proçed.eííte'~de;umcilhpara condenar GABRIELSOARES
GOMES,Atleta Amador da~lJlg-a.de-'Têixeil;ad'ê-Fiêi'tã!;t>pe,rser primário, e infrator
do Art. 243-C, c/c 18~1~CBID,. a pe~~<je ~u~pensã6-pô(?O~~trinta) dias, reduzida
pela metade fixando eml15 (qUInze) dIas, por ameaçar o ArbItro da partida com as
seguintes palavras: "~óeao termino do(jogo Ü'iãacertar a~ i:t>ntascom o Árbitro";
desclassifi:ar do Art ~~~ paf<i 2~7 ~12 clc ~82 do ç~Jp,(~p~A1de suspensão por 06
(seIs) partidas reduzIda pellm~de fi~ando em 03, (t:res);~artidas, por participar
de tumulto durante afPártida; ,ecomo i~fdtor dq'Árt!.254J~,,1 e 11,~ 32 c/c 182 do
CBJO,a pena de suspehsãb por 560 (qui~hentM e ~Ei~senta) dias, reduzida pela
metade fixando em z8b1Duzent~s e 'oitlnta).Jias,.tdiali~(mdo a pena de 295

I ". . ~ . , \ ' ' .. ':: ~ ~,~,\ "

(duzentos e noventafe-l;i'1E£) iJicis,e mai~O:rJ!!~!l~.p1l;'s, e, por se tratar. decompetição finda par" ~\SeleçãOde Teixeira de Freitas, e, desde que o Atleta pUnIdo
não requeira a substitv:iç,ãOdo restaTlte da~ena, na for!l'1~/d:medi~a de interesse
social, com base no ~ lQ\do Art l7Cdo.ÇllJR,J! pena de 03,(tres) partIdas, deverá ~er
cumprida em partidas \Nb~equentes ".;de;P\l.mpetiçõe~;~campeonato.s ou tome~os
promovidos pela FBF; e BRUNP NERE~LEMOS,Atl~tJfinador da LIga de TeIxeIra
de Freitas, por ser primário:e~'1fra~~r~óAst 243~C.c/c 182 do CBIO,.apena. de
suspensão por ~O(trinta) dia's>(~d~z!~a~a~~e fixand~ ~m 15 (qUl~ze~dias,
por ameaçar o Arbitro d~ partldaco~~e!W,mtes pala~ras;, que eles. nao tmham
medo do Árbitro e que oArbitro iria pagarnb termmo do Jogo ; desclassl~car do Art.
258 ara 257 ~12 c/c 182 do CBJD,a pena de suspensão por ?6 (seIs) partIdas
redu~ida pela metade fixandO em 03 (três) partidas, por paro:lpar de .tumulto
d t a partida e por se tratar de competição finda para a Seleçao de TeIxeIra de
Fur~n e d de ~u~ o Atleta punido não requeira a substituição do restante da pena,
n:e;~~~:'d:~edida de interesse social, com base no ~12do Art. 171~o CBJD, ~p;na
de 03 (três) partidas, deverá ser cumprida em partidas subsequentes e competlç es,
campeonatos ou torneios promovidos pela FBF.

Salvador - BA, 20 de Setembro d

Praça Castra Alves, 1 • Ed. Pal6cia das Esportes
Centro _CEP:40020.160 - Salvador - BA

Tel.: (71)3321-0448 - Fax: (71)3321.5403
e-moi!: tjd@fbf.org.br - s;te: www.fbf.org.br
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PROCESSO- SELEÇÃO DE TEIXEIRA DE FREITAS x SELEÇÃO DE EUNÁPOLIS, em 03.09.17
N.134/17 - Camoeonato Intermunicioal de Futebol Amador - 2017.

Denúncia: Exoulsão e Conduta dos Atletas e Funcionário.
Denunciados (5): 9) BRUNO DOS REIS NUNES COSTA, Atleta Amador da Liga de Teixeira de

Freltas,nos Art 258-B, ~2., 258, ~2. I e 11e 254-A, I e 11.~99 2., 3. e 4. do CBJD;
10) DlONES ALMEIDA CERQUEIRA, Atleta Amador da Liga de Teixeira de
Freitas, incurso no Art 258,92. I e 11e 254-A, I e li, 696 2., 3. e 4. do CBID.

Dr. IAIME BARREIROS NETO.

Procurador: Dr. RUY 10ÃO RIBEIRO GONCALVES IÚNIOR

Ausente os denunciados mesmo reguJannente citados. DECISÃO: Acordam os Juízes
desta Egrégia J8 Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente a denúncia para condenar BRUNODOS REIS
NUNESCOSTA,Atleta Amador da Liga de Teixeira de Freitas, por ser reincidente
conforme consta as fls. 36 dos autos"e5ôn'lo_infrator do Art. 258-B, !l2º c/c 182 do
CSJD,a pena de suspensão P~~F-Oª:(trêsl15à~idãs,'r.eduzidapela metade fixando em
01 (uma) partida, por invadIr p,ciríl'po de joio'se-m'ãutorização; desclassificar do

./',~ ~... , ~ '-... ' ..••..••~'-
Art. 258 para 257 !lI, clc•.182 do CBJQ,;tRena de suspen"são.por 06 (seis) partidas
reduzida pela metadf: ?xanc,lo_"~m03 (três)pãrtidas, P'or 'participar de tumulto
durante a partida; e como infrator Art 254JA, I e II,~ 32 C/C1182do CBJD,aplicando-

L" '.' \ r' 'I' 1I
lhe a pena de suspens~0[po~560,( quinh~n,tos e ses~~r~~! di~~,reduzida pela !!1et~de
fixando em 280 (Duzef!-to.sj~,oltenta),dllk por ,defel,ycontra o rosto do ArbItro
uma garrafa de água '.deplást.ico 'fechada, Ácertando lem chJi'o no mesmo lado que

~" I / I ;, \ \ l ~~, " \ ; tJ •
este já havia sido agr~didb, total!zando a ~ena//eO~ (~u~tfo) partIdas, e, por se
tratar de competição fin~{paÍ'a a S~leç~ d~Tei~{ir~ c,leZt-;.i~S,e, desde que o,Atleta
punido não requeira \~ ~ubsJ;ttuição do res¥nte~J?_~Da,! ~~ forma de medld~ de
interesse social, com bêlseno ~ 12 do Art. 1n do CBJD, a pena de 04 (quatro) partld~,
deverá ser cumprida eIri.RÀridassubse,guentes'4ecompetiçõ~s,.t)Campeonatosou to~elOs
promovidos pela FBF; e).mpNES ALMEIDAXERQUEIR1''l1tleta Amador d: Liga de
Teixeira de Freitas, por ~ci:primário, dE1scl,ar'lficardoN~;'258 para 257!l1 c/c 182
do CBJDa pena de suspeh~ãb por 06 (seiSJ:-P.'artidas)"reduzidapela metade l!xando

, " ' '2.\ ,,' " , ,I tid . e como mfratorem 03 (três) partidas, por párticipatlâ~Jl'1Hltg ~u;ante a par a, - 720
A t 254-A I e 11!l3º c/c 182'tio"CBID,aplicando;lhe a pena de suspensao por
r " . " '" '-. ela"nfetâde fixando em 360 (trezentos e
(trezentos e sessenta) dIas, redUzli:l~h~P,-""'~A'b'tro da partida quando ainda estava

d' edircom um c uteo r I , . .sessenta) laS,por agr , b ue sua lente de contato do olho direito
caído, e na mesma hora o Arbitro per~e_ e~n~a para a Seleção de Teixeira de Freitas,
havia caído, e, por se tratar.de co~petlça~ a substituição do restante da pena, na
e desde que o Atleta pumdo nao requelrab ~ 10 do Art. 171 do CBJD a pena, . d' social com ase no ~ - , . _
forma de medida e mteresse , 'd artidas subsequentes de competlçoes,
de 03 (três) partidas, deverá ser, cumprI a em p
campeonatos ou torneios prom

d
oVldBosAPe210a~~~~tembro 2017,

Salva ar - ,

A.

PraçaCastraAlves,1-Ed,Pol6ciadasEsparles
Centro_CEPo40020-160-Salvador- BA
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Ausente os denunciad'Os mesmo<feÍl1!rarrtíent~ciiad()s~ECISÃO: Acordam 'OsJuízes
desta Egrégia la C'Omi~~ãO"'YisêiPlinar{li'O T.rib~ál~~stiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em [úlgctr ",~'Oceqente~ lienÚ!l~ p'à.?à~~I1~enar JEFERSON DAS
NEVES SENTURION,!"~~xili~r I,Técnic'O"d'\,-Liga_de(Teixeit,a de Freitas, por s~r
primário, e c'Om'Oinfrator d'OArt:. 258-B;\~2ºc/c 18,2 do CBID, a pena de suspensa'O

lil 'H, 1\ ,1H\ ,I, ,1 'd
por 03 (três) partidas reduziqa, p~la !1]et~de fix~~~o\emiql (umaJ partI a~por
invadir 'Ocamp'O de jdgd se\A:~ut'Onzaçao; e c'Omo lf\fi(lt'Or,!I~t. 254-A, I e 11~3- c/c
182 d'OCBID, aplicantfoLl~'t! ~ pe~a de ~us~ensãdJ!>ót 5,50 j(?Uinhe~t'Os e sessenta)
dias, reduzida pela mttJde'~anqo e';rCf8~)(DUf~n~~S~\~I:te'.'ta)diaS, por ag:edlr

d . (02) pés) nà;lcostas d'OArbitro quetacálJ'OuJ\:1e ~!derrubando a'Ochao, e,c'Om'Os OiS .' ..J' \' . , .' F' d d ue
por se tratar de c'Ompbtiçao.fiRda'Par~ a SeleçãO'deJ.eixelr,a),e reltas, e, es e q

'OAuxiliar Téc~iCO puriN~ n~'Orequeirk, a s1~~t:~:~~~ ~W~~t~~~b~~~;n~f~:~~
de medida de Interesse\s~clal, .coll}.base ~ -, uenteidef competição, campeonato
(uma) partida, deverá ser\tlfUpnda em-part1Ida,-:subseq 'ori.l.a/aLIGA DE FUTEBOL DE

. .d 1\ FBF' em abs'O ve~:iP'Ormal Ir) .
'Out'Ornel'Oprom'Ovl 'Ope a\:r\: . d.erA'fás a imp'utáçã'O da c'Onduta prevista n'O
TEIXEIRA DE FREITAS, de\(!;!~elr. a S!.lJl~üd'a n/o'k3'º do mesm'O disp'Ositivo, uma

ID - 'Odàregra estaue eCl .' . :; .' dart. 213 d'OCB , em raza " "" ......o'o/ram devidamente Identifica os,. d carnpo'eagress'Ores' te 1 .vez que 'Os Invasores 'O .....,,(i.o/ 4-< I além de ter sid'O lavrad'O bo etlm
detid'Os e encaminhad'Os para a aut'Onz.::p'O lCla ,
de 'Oc'Orrência.

PROCESSO- SELEÇÃO DE TEIXEIRA DE FREITAS x SELEÇÃO DE
N2134/17 EUNÁPOLIS, em 03.09.17 - Campe'Onat'O Intermunicipal de

Futeb'Ol Amad'Or - 2017.
Denúncia: EXDUlsã'Oe C'Onduta d'OsAtletas e Funci'Onári'O.

Denunciados (s): 11) JEFERSON DAS NEVES SENTURION, Auxiliar Técnic'O
da Liga de Teixeira de Freitas, incurs'O n'OArt 258-B, ~22,
e 254-A, I e 11,~~~ 2º, 32 e 4º d'OCBJD;
12) LIGA DE FUTEBOL DE TEIXEIRA DE FREITAS, de
Teixeira de Freitas, incursa n'OArtig'O 213, I, 11e III e ~1 º do
CBID.

Dr. IAIME BARREIROSNETO.
Procurador: Dr. RUYIOÃQ::R!BElROGONCALVESIÚNIOR

Salvador - BA, 20 de Setembro de

Roberto Almeida de Araújo - Secr

Praça Castro Alves, 1 . Ed. Pal6cia dos Esportes
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Presente o PresIdente da Llga:~Véra"'~~!i"~-!,~LDO CARNEIRO VIEIRA,
acompanhado do Advogad51~Dr.~Paulo G:o~çalves"T.elxelra,sendo apresentada defesa
escrita. Ausente o denúliciadóéÍa Liga d.e.SantoAntôniÕ'tl~~s, regularmente citado.
DECISÃO: Acordam p:s íJuíZ~s~test~.Eg;égiaJ8to~is~ãO Qi~~iplinardo Tribunal de
Justiça Desportiva, q~arlto ao ~enuncia,do; Sr. DIEGq DA S~LVACARDOSO,por
maioria, ABSOLVE-Ltl.tia irrtputaÇãod'l' prática da êôrdut~ brevista no Art. 258, 11.
~2º do CBJOem razãÓ ~en~J;'estar evidenciadMâli;l!clahÍ<!ção desrespeitosa às
decisões dos membrob!cta ;ibitra~em; e.'em\ACOLHÉ~\ÀDENÚNCIAem relação ao
Sr EDVALDOCARNEiRb:ViEIRAJUNIORJ'diantEldú qJ~dfd fático evidenciado dos
a~tos, CONDENA-LO,I~ójIG.nai1i1iti~a~),~r i~fÚ'Çã~,!~,~rJ~54-A, capu~e ~3!!,do
CBJO na suspensão: de_.A-1l0(quatrocentQs-e.-9J!.enta'; 14Ias). reduzIda para
240(duzentos e quarJrtt(l) em razão 40 qu~ disposto no.~~t ~82 do CBJD;e l!Ql:
unanimidade. na sus~.értsão por 129(tentl~vinte) pOfI9fraçao ao art. 258-BÍ:>~~
CBJO,reduzida para 60H~s,senta) ém_ra~o_do_que dispn~? no Ar~ ~8;5~od~B~BíD
P ., ABSOLVE.:tOodaimputaçaoda'çonduta p)'evIsta no r
or maIOria, \ \ \Denunci<H:loJ~~~ariatipifiáda no Art 254-A, o q.ue
uma vez que? conduta i:I~"'<f "'6Jitlutas cóMrárias à disciplina ou à étIca
afastaria a hipotese do 258 qut~~ta c. e£ ;.cBJ6/ Totalizando a pena de 300
desportiva não tipificad~s pel~s~rzg~s .9d/> o' após a sua equipe sofrer o gol,

d' t r InvadIdo o campo~ e Jog , , 'd(trezentos) las;por e. cÍ' ~""'./Arbitro estivesse encerrado a parti a
indo em direção ao Árbitro quer~n o que o hando o jogo por 2 x 1,e por ter

do tem o quando sua eqUIpe estava gan
:;~:~idO o Árbitro da partida. empurrando o seu rosto,

PROCESSO- SELEÇÃODEVEM CRUZx SELEÇÃODESANTOANTÔNION!!135/17 DE JESUS, em 03.09.17 - Válido pelo Campeonato
Intermunicipal de Futebol Amador - 2017.

Denúncia: Exclusão e Conduta de Dirigente, Atletas e Torcedor.
Denunciados (s): 1) DIEGODASILVACARDOSO,Preparador Físico da Liga

de Santo Antônio de Jesus, incurso no Artigo 258, 11, ~2!!do
CBJD;
2) EDVALDOCARNEIROVIEIRA, Presidente da Liga de
Vera Cruz, incurso nos Artigos 258-B, ~2º, e 254-A, I e ~ 3º
e 258 do CBJD.

Relator: Dr. MARCOSEDUARDOPINTOBOMFIM
Procurador: Or. RUYJOÃ(tIUBEUNGONCALVESJÚNIOR

. ,

Salvador - BA, 20 de Setembro de 201 .

Roberto Almeida de Araújo - Secretário
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Presente a Presidenttl páLiga.de--vera'-.{?ruz,_~~V~1.1?q, CARNEIRO VIEIRA,
aca~panhada da Adv9ga~a aDr.~aulofançalves-!1.lxelra, ~~\lda apresentada d.efesa
escnta. Ausente o denU9dlada:da"Llga de S~ta Antoll!a~e Jesu~, regulannente CItada.
DECISÃO: Acardam ~b, ;Sf,JUif(s'drs,ta E,gré",~a I" c, oirfisl,s,~.aI)i~,Ç,iplinar da ~ribunal de
Justiça Despartiva, ecdndenar por unammidade.: A:GOLHER A DENUNCIA em

'j f1' \ 1 h ,,'\\\ 1/"

relação. aos atletas matlores "da Liga ~e Ver,a, Cruz, :RODRIGO DE SOUZA
CONCEiÇÃO e JEFERSON/SANTds SANTANA, Har~CONDENA-LOS, cada um, na
pena de suspensão pbt !S6'ó tquirlhentó's e'sess~~ti) 'diJs, i:bin base na art. 254-A,
capute ~32, do CBJD, ,léduzida parii'2iJO(du~efiws'e.oittiiddj dias em razão. da que
dispasta na Art 182HJp;bém da CBJD, pbr agredirem Ó/Árbitro cam socas e
pantapés, e a Assistent~\\~~Ol da A~bitràgeJr,'es,te fai agr~4{do cam uma pesada nas
castas; e, par ma~aria AB~?~VER al;I(ii\;D~~~O~TIVA Pj~,vERA CRUZ a imputação.
da canduta prevIsta na art>2\l3 da CBJD"en:t")razaa da regra estabeleCida na ~32 da
mesma dispasitivo, uma \r'e~'que <!s'~'!nv~~res dólcámpo e agressares foram
devidamente identificados, d'étldos.l; el1dáMinhadósÍl~ra a autoridade palicial, além
de ter sido. lavrado boletim de ai:Or~

Salvador - BA, 20 de Setembro de 2

PROCESSO- SELEÇÃODEVERACRUZx SELEÇÃODE SANTOANTÔNIO
N2135/17 DE JESUS, em 03.09.17 - Válida pela Campeonato.

Intermunicipal de Futebal Amador - 2017.
Denúncia: Exclusão. e Canduta de Dirie:ente, Atletas e Tarcedar.

Denunciadas (s): 3) RODRIGO DE SOUZA CONCEiÇÃO, Atleta Amadar da
Liga de Vera Cruz, incursa nas Artigas 254-A, I e ~ 32 e 254-
A, I e ~ 32 da CBJD;
4) JEFERSON SANTOS SANTANA, Atleta Amadar da Liga
de Vera Cruz, incursa nas Artigas 254-A, I e ~ 32 e 254-A, I
e ~ 32 da CBJD;
5) LIGA DESPORTIVA DE VERA CRUZ, de Vera Cruz,
incursa na ~iíW-2.:I.3, I, 11 e III e ~12 da CBJD.

Relator: Dr. MARêofEI5lJÀRDÕ~PINTO BOMFIM
Procuradgr:' :!frjúr{JoÃo RII3EIROGo'Nê:PaNES JÚNIOR. ,

Roberto Almeida de Araújo - Secretári do T

Preço Cosl.o Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro - CEP:40020-160 - Salvador. BA
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