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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

3' COMISSÃO
DISCIPLINAR
DO TJDFIBA
DECISÕES
PROFERIDAS
EM
04 DE DEZEMBRO
DE 2017.
PROCESSO- SELEÇÃODE SANTO ANTÔNIO OE JESUS x SELEÇÃOOE SAUBARA.em
17.09.17 Válida oelo Camoeonato Intermunicioal de Futebol Amador - 2017.
N2184/17

Denúncia: Ausência de Médico
Denunciados (s): 1) LIGASANTANTONIENSEDEFUTEBOL.de Santo Antônio de Jesus. incursa
no Art. 191. 111,do CBJO;
2\ LIGASAUBARENSEDE DESPORTOS.de Saubara, no Art 191.111,do CBJO.

Or. ROORIGOOLIVIERIMACEOO

Relator:

Procurador: Or. YANMEIRELLESOE MEIRELES
Ausentes as partes mesmo regulamente
citados. DECISAO:
Acordam os Juizes desta Egrégia
3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente, a
denúncia para condenar a LIGA SANTANTONIENSE DE fUTEBOL, de Santo Antônio de Jesus, por ser
reincidente conforme fls. 12 dos autos, a pena de multa de R$ 2.000,00 reduzida pela metade fixando em
R$ 1.000,00 (Hum mil reais), e também condenar a LIGA SAUBARENSE DE DESPORTOS, de Saubara,
por ser reincidente conforme fls. 13 dos autos, a pena de multa de R$ 1.000,00 reduzida pela metade
fixando em R$ 500,00 (Quinhentos reais), como infratoras do Art. 191,111, ele 182 todos do CBJD, por
deixarem de cumprir O que determina o Art. 30;"íÍo-Rêgulamento da Competição que diz: "As Seleções
participantes da competição deverlio, pbrjg;;ioiianíéiite, -j;,clili.t:,n.~ banco de reservas, em todos os jogos,
01 (um) médico por eles cOlltratalló, iJevidt;"ente. inscrlfo-n(CRM::' na partida acima mencionada.
Devendo comprovar nos autós'do Prdêé'sso o cumprithento da referidâll!lrigação pecuniária no prazo de
t.- .....•......
' L
"'
'.
30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstasno Art.223 dO,CBIO:,>1 :
PROCESSP~ JACOBINA-ESPORTECLUBE.x.F.LAMENGOÓE FEIRA FUTEBOLCLUBE,em
17.09.17 - Valido'oelo1camoeonato Baiano tle Futebol Feminino - 2017.
N219iil1

-
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AU$ência de Médico e;Ambulância;
oenú,ltil:
Denunciados .[s): 1) JACOBINAESPORTECLUBEiEquipe Feminina, incursa nos Art 191, 111e
' 'b CBJO;\,'/
','
" I .,'I ',I\ :.''~:
19l,J,lI'd
.2) FU\MENGO OEFJRA FUTEBOLCLUBE,. ~uipe Feminina, incursa no Art.
,l.91, lII,dd CB)O::" )",
\."i\ .' i
1',1,

I

I

!

I

I' :.:
Relator.:. Dr. RÓoRido OL;VIERiMAC~~6" • .•••; \/
\ ~
, \

Pl"ocuraab~ Or. HERMESHILARIÃOhIXEIR'ANETO.

I'

I'

' ,r./

Ausentes
as partes mesmo regulamente
citados. DECISAO~Acordam
os Juízes desta
Egrégia 3' Comissão Dis~iP\i~ar do Tdb.~naLde.ly'~ti.ça Desportiv'~; por UNANIMIDADE
em
julgar procedente, a denúnciapara
condenar;aJACOBINA
ESPORtE
CLUBE,
Equipe
Feminina,
\ '~
' I
II .'
por ser reincidente
conform~'~s,
12 dos aüt9s; :a.pena de multa de R$ 2.000,00 reduzida pela
metade fixando em R$ I.OOO,OO<.H~~ mil~~ài~),e:.t~mbém
c6Jidenar o FLAMENGO DE FEIRA
FUTEBOL CLUBE, Equipe Femiiliha;'por'Sér'ptimária((ubstituindo
a pena pecuniária por
pena de ADVERTÊNCIA como inf;;liôraS'-doArLj.9(IlI,
Si. e ele 182 todos do CBJD, por
deixarem de cumprir o que detennina ~'rt~35(iloRegulamento
da Competição que diz: "As
...•• .•..
Seleções participantes da competição deverão~'iJbrigatoriamente, incluir 1/0 banco de reservas,
em todos os jogos, 01 (um) médico por eles contratado, devidamente inscrito 110 CRM", na
partida acima mencionada;
ainda em condenar o JACOBINA ESPORTE CLUBE, Equipe
Feminina, por ser reincidente,
a pena de multa de R$ 1.000,00 reduzida pela metade fixando
em R$ 500,00 (Quinhentos reais), como infratora do Art. 191, m, ele 182 do CB1O, por deixa
de cumprir o que detennina o Art. 29, letra "c". 4, do Regulamento da Competição que diz:
"Compete à Seleçlio detentora do mando de campo: Manter uma Ambulância estacionada em
local adequado à sua finalidade (com o tamanllo suficiellte para transportar uma pessoa
deitada)", 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.
Salvador
- BA, OS de Dezembro
de 2017.
Roberto
Almeida
de Araújo - Secretário
do T JDF.
í \ \

..
-

'

Praça Castro Alves. I - Ed. Pol6ciodos Esportes
Centro - CEPo40020- 160 - Salvador - BA

Tel.: (71) 3321.0448. Fox: (71) 3321-5403
e-mail: tid@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDF/BA
DECISÕES PROFERIDAS EM
04 DE DEZEMBRO DE 2017

.

PROCESSON"190/17
Denúncia:
Denunciados
(s):

Relator:
Procurador:

LIGA DESPORTIVA TERRANOVENSE x SÃO FRANCISCO DO CONDE ESPORTE
CLUBE, em 16.09.17 - Valido nelo Camoeonato Baiano de Futebol Feminino.
Ausência: Médico, Policiamento, Ambulância, Gandulas e Assistente.

1) LIGA DESPORTIVA TERRANOVENSE, de Terra Nova, Equipe Feminina,
incursa nos Art. 191, 111,191, 111,191, 111e 191, 111do CBJO;
2) SÃO FRANCISCO DO CONDE ESPORTE CLUBE, Equipe Feminina, incursa
no Art. 191, 111,do CBJO;
3) DlEGO DA SILVA RAMOS, Árbitro da Liga de Terra Nova, incurso nos Art
261-A, ~1",1I do CBIO.
Or. JOSÉ FERNANDO SILVA SANTOS
Or. YAN MEIRELLES DE MEl RELES

Ausentes as partes mesmo regulamente citados. DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia 3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente, a denúncia para condenar a LIGADESPORTIVATERRANOVENSE,de Terra
Nova, Equipe Feminina, por ser reincidente ,S-0Jli'ormefls. 14 dos autos, a pena de multa de R$
5.000,00 reduzida pela metade fixando em-R$2:500;00, (Dois mil e quinhentos reais), e também
condenar o SÃO FRANCISCO DO::CÔNDE~ÊSPORTE~.CL.!!BE,
Equipe Feminina, por ser
primária, substituindo a IJ.ena-pecuniáría por pena dê"ADVER.TÊNCIA
como infratoras do Art.
191, 111,~1° e c/c 182 to'âos'do"CBJD, por deixdrem de cu;);prir'o':que determina o Art. 35, do
Regulamento da CompJtiç~o que diz:-"As Seleçiíes-participa~i
da competição deverão,
obrigatorialllen~e,inclu{~.'~Ob.arc~ de rese'?:.as;em.lõdõ{ df jog~s~ ~1(um~ médico por eles
contratado, deVidamente ~~sc"to liO,CRM", na partIda apV';l~menCIonada;amda em condenar
a LIGA DESPORTIV~j' ;TERRANOVENSE,;
de Terra !' I Nova, Equipe Feminina, por ser
(
, \
reincidente, a pena de multa de ~$ 500,00 reduzida pelametadefixandó em R$ 250,00 (Duzentos
e cínqu.entareais), comoii+at,óra do,~rt. 19}, 111,c/c I8;í d~C~JD, \1,ordeixa de cum?rir o q~e
determma o Art. 29, letra ,"a'}do Regulamel)to(da Compellçã()\~ue;diZ: "Compete a Seleçuo
detelltora do malldo dJ c!llIipo: P~o'Videllciartodas /ls ';,edid~ legais de ordem técnica e
admillistrativu necessárlas::idndispensdveis à logística .e_à.SEGUR:ANÇA das partidas", na
partida acima mencionatlk;\ainda em condenar a)LIGA DESPOR~ivA TERRANOVENSE,de
Terra Nova, Equipe Femin,illa, por ser reincident~, a pena de multa de R$ 1.000,00 reduzida
pela metade fixando em R$ 500,00 (Quinhentoueais);.como infratora do Art. 191, m, c/c 182
do CBJD, por deixa de cuin'p~r o que deterrnJ118coArt. 29, leJa "c"- 4, do Regulamento da
Competição que diz: "Compet,!,à SeleçãO,dl!(lmtoru do, mhrÍdo de campo: Manter uma
Ambulãllcia estacionada em 1000/ ad.equad(j~:f,lfa1inalidade (com o tamallllo suficiente para
trallsportar lima pessoa deitada)'''~nà'p.artida.Géimamen'cionada; ainda em condenar a LIGA
DESPORTIVATERRANOVENSE,de':::rérra.NQva"EéÍuipe Feminina, por ser reincidente, a
"'.,
,~.A
...
pena de multa de R$ 500,00 reduzida pela.m.<:tadefixandoem R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta
reais), como infratora do Art. 191, m, c/c 18Ydo CBJD, por deixa de cumprir o que determina
o Art. 29, letra "e" do Regulamento da Competição que diz: "Compete à Seleção detentora tio
malldo de campo: Utilizar 06 (seis) gandulas (maiores de 18 anos) treinados para
procedimelltos de reposição de bola", na partida acima mencionada; e condenar DIEGO DA
SILVARAMOS,Árbitro da Liga de Terra Nova, por ser primário, como infrator do Ar!. 261A, ~1º, 11c/c 182 do CH/D,a pena de suspensão por 15 dias, reduzida pela metade fixando
em 07 (sete) dias de suspensão, por deixar de comparecer para exercer a função de
Assistente nº02 da Arbitragem 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 Ar!. 223 do CS/D.
I
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Salvador - BA, 05 de Dezembro de 2017.
Roberto Almeida de Araújo - Secretário do T

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes

Centro

- CEPo 40020- 160 - Salvador _ BA

Tel.: (71) 3321-0448 - Fax: (71) 3321-5403
e-mail: tid@fbf.org.br . site: www.fbf.org.br

Página 3 de 16

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
04 DE DEZEMBRO DE 2017.
PROCESSO- JACOBINA ESPORTE CLUBE x CLUBE ESPORTIVO
FLAMENGO, em 16.09.17 - Valido pelo Campeonato
Nº 193/17
Baiano de Futebol Infantil- 2017.
Ausência de Policiamento e Atraso no início de lOl!o.
Denúncia:
Denunciados
(s): 1) /ACOBINA ESPORTE CLUBE, Equipe Infantil, incursa
no Art. 191, III do CB/D;
2) CLUBE ESPORTIVO FLAMENGO, Equipe Infantil,
incursa no Art. 206 do CBJD.
Relator:

Dr. RODRIGO OLlVIERI MACEDO

Dr. VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA
Procurador:
Ausentes as partes mesmo regulamente citados. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 3. Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente ....a,denúncia para condenar o JACOBINA
ESPORTE CLUBE, Equipe Infantil"p6FSêi.rein~id~nte
conforme fls. 11 dos autos, a
p~na de mul~ de R$ 5?0,9..cLl'e.díí3idaiíeÍ~mêtàd([ix~4~.em
R$ 250,0? (Duzentos.e
cmquenta reaIs), comortnffasora'êIo Art. 1?I\ m, clc 182.ÇloqUp, por deIxa de cumpnr
o que determina o Art. 27;letra "a".do RegulamentoA~. CÕlnp~,lição que diz: "Compete à
Seleçlio detentora do mahiJo de campo:-Providenciar ..todas-as (medidas 'legais de ordem técnica e
administrativa necessária) b }ltdispeniáveis à lokisti~a e à SEGu'RANÇA:das partidas", na partida

acima mencionada; e t1hbéme.;.rt
tondenaf
o CLUBE
ESPORTIVO
FLAMENGO, Equipe
I ; \
•..
\
~
I.
I l "\
: f I
Infantil, por ser reincide'nte
conforme
fls.'i 12 dos autos,
'à,nena de multa de R$ 2.500,00
I 1 r ','
" t.
,'I
f ,O.J:' ~ I 1
reduzida pela metade ~~~90
e!U\~ 1.350;20 (Hum ,reil,\duztntos e cinquenta reais),
como infrator do Art.i W?Ac/c>1~f dó"CBJD, p~lte~\s'1\aPf~sentado
tardiamente,
atrasan?o o início dolj?~~e~ 25'~_iputos:pev:.ndo1:omprçvrrr
n~s auto~ do Processo
o cumpnmento da refenda obngação pecumanil no prazo de-39,(trmta) dias, sob pena
d asme d'd
.
\ no
' \ A rt. 223 d o CB/D.J,/
1 as preVistas,
PROCESSO "- LIGA DESPORTIVA DE LAURO ,DE FREITAS x CATUENSE
'FUTEBÓL-S7A~e~---16.09.17/~
Valido pelo Campeonato
Nº198j:r7
\ 'Baiano de rutebólluvenil
-2017.
L

i

"

'~ "',

"'-.

___

.' /

l

Ausência de-:-hlfraêstruturario Estádio.
Denúncia:
LAURO DE FREITAS, Equipe
Denunciados
(s): 1) U!,A-QESPÓRTWKDE
I luvenil;'fI)cursanô4út: 211 do CBID.
Relator:

Dl'. JOSÉ GÊRAI::DoRIBEIRO MOTA.

Dl'. VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA
Procurador:
Ausentes as partes mesmo regulamente CItados. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 38 Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE
em julgar improcedente a denúncia para absolver a LIGA
DESPORTIVA DE LAURO DE FREITAS, Equipe Juvenil, da imputação no Art. 211 do
CB/D, por restar comprovado que os Estádios Municipais são administrados pelos
Órgãos das Prefeituras dos respectivos Municípios, cabendo, aos Poderes Públicos
zelarem pela manutenção e limpeza das Praças Desportivas, n- tendo a Liga
denunciada nenhuma gerência sobre o Estádio.
Salvador - BA, OSde Dezembro de 201 .
Roberto Almeida de Araújo - Secretário d TJD

Praça Castro Alves, 1 ~ Ed. Pol6cio dos Esportes

Centro - CEPo40020-160 - Solvodor - BA

Tel.: (71) 3321-044B - Fox: (71) 3321-5403

e-moil: 'jd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
04 DE DEZEMBRO DE 2017.
JACOBINA ESPORTE CLUBE x CLUBE ESPORTIVO
FLAMENGO, em 16 ..09.17 - Valido pelo Campeonato
Baiano de Futebolluvenil2.017.

PROCESSO-

Nº200j17

Ausência de Policiamento.
Denúncia:
Denunciados
(s): 1) JACOBINA ESPORTE CLUBE, Equipe Juvenil, incursa no
Art. 191, 111do CBlO.
Dr. RODRIGO OLIVlERI MACEDO

Relator:

Dr. HERMES HILARIÃOTEIXEIRA NETO.
Procurador:
Ausentes a parte mesmo regulamente citado. DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia 3" Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva,
por
UNANIMIDADE em julgar procedente a denúncia para condenar o JACOBINA
ESPORTE CLUBE, Equipe Juvenil, por ser reincidente conforme fls. 11 dos autos, a
pena de multa de R$ 5.0.0,.0.0reduzida.péG;;etad~
fixando em R$ 25.0,.0.0 (Duzentos e
cinquenta reais), como infrat9ra:d-çArt~'9Í:-IH~C1êlg.c!0
CBlD, por deixa de cumprir
o que determina o Art. 27,-:letra~a,,(jo Regulame;rtcrdã"Gõmpetição que diz: "Compele à
Seleção delenlora do 11I00idó;de-éampo:P}"pvidimdiar.',!das asinetii~a$'Jegais de ardem léenica e
allminislraliva necessáriaJ e Indispellsávels_àjggfslica e àSEGOflANÇA ;das partidas", na partida

acima mencionada. DetMdo comprovar n6,s~lrtOsdo Proé.esso b pumprimento da referida
obrigação pecuniária nb, prazo'de\3.o (trinta) dias, soifpima das medidas previstas no
Art. 223 d o CBJD
I i' \\. ,i ,
, ,
:
\
I
PROCES$Q~ SELf:MO DE, V~LENÇ,A;x SELEqÃO DE ITABUNA, em
de
Nº 224Yt17 01.1.0.17 - .Yaliao pelo Cam'peo'nato Intermunicipal
III ': "f'utebol'Amador\D
• \:,
Condutâ doTorcetlor.-._-~-l
enuncia:
Denunciados
(5): 1) LIGA VALENCIANA DE FUTEBOL, de Valença, incursa
no Art. 213;iI e Úº;do CBlO. ,/

i' , ,. \

: \

,

"

,

2.oà, { ~ J\ •i

'

I

i,

\\'
\

Relator:,

Dr, 10SÉ FERNAl'ií\OSILVA SANTOS

'Dr>HERMESHILÀRIÃO TEIXÉlRA NETO.
Procurador:
Defesa mscnta Juntada aos Aútos. DECISAO: Acoraam os Juízes desta Egrégia 3"
Comissão Disciplinar do Tribun'à:t'a~Justiça Despoflh,~, por UNANIMIDADE emjulgar
improcedente denúncia para absolvcii:0G,1.J':ALENCIANA DE FUTEBOL, de Valença,
da imputação imposta no Art. 213, II e~lº:do CBJD,diante do cumprimento do ~3º,
do Art. 213 do CBJD, restando comprovado a identificação e detenção do Autor do
arremesso através documentos de fi. .06 e .07 dos autos, apresentado pela autoridade
Policial do Municfpio de Valença.
Salvador - BA, OS de Dezembro de 2017 ..
Roberto Almeida de Araújo - Secretário

--;P~ra;ça~C;a;:;st;;;ra:-;A~lv:es~,;-l
~-E~dl.
P;;;a:i;;ló;;cio:dcda:s~Es;;;p;;;art~e:-s
---------------:-:-:~---------Centro _CEP: 40020-160. Salvador _ BA

d~'T JDF'U

'

,J
;

u

,

..

l

Tel.: (71) 3321-0448 - Fax: (71) 3321-5403
e-mail: 'jd@fbl.org.br - site: www.lbl.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3' COMISSÃO

DISCIPLINAR
DO TJDFIBA
DECISÕES
PROFERIDAS
EM
04 DE DEZEMBRO
DE 2017,

PROCESSO N'23S/17

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA LUSACA x ESPORTE CLUBE IACUIPENSE, em 30.09.17 Valido nelo Camneonato Baiano de Futebol1uvenll- 2017.

Denúncia: Exclusão e Ausênda de Médico.
Denunciados (5): 1) ROGÉRIO NASCIMENTO SOUZA. Técnico de Futebol da A. D. Lusaca.. Incurso no Art.
2SS, \I do CBJD;
2) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA LUSACA, Equipe luvenil, incursa no Art 191,111 do CSJD;
31 ESPORTE CLUBE IACUIPENSE, Enuin~l~venil, incursa no Art 191, 111,do CSID.
Relator:

Dr. RODRIGO OLlVIERI MACEDO
Dr. HERMES HILARIÃO TEIXEIRA NETO.

Procurador:

Ausentes as partes mesmo regulamente citados, DECISAO:
Acordam os Juizes desla Egrégia
3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente,
em parte, a denúncia para condenar ROGÉRIO NASCIMENTOSOUZA, Técnico de Futebol da A. D.
Lusaca, por ser primário, como infrator do Art. 258,11c/c 182 do CSJD,a pena de suspensão 02 (duas)
partidas, reduzindo peja metade fixando em 01 (uma) partida, e, por se tratar de competição finda
para a equipe Juvenil da A. D. Lusaca, e, desde que o Técnico punido não requeira a substituição do
restante da pena, na forma de medida de interesse,social, com base no ~ 1° do Art. 171 do CBJD, a
pena de OI (uma) partida, deverá ser cumpridáê"ni;partida.s,!;'bsequentede competição, campeonato ou
torneio promovido pela FBF, por reclamar iÍlsisfentemente.d"smarcações
da arbitragem e por falar
"Só vou parar de reclamar ~uarídó v.ocêParar demarcarsuà'in€rdinha";
e também em condenar a
ASSOCIAÇÃODESPORTIVALÚSAtA, Equipe Ju~eÓil,por ser .:êlnaíleOteconforme fls. 11 dos autos,
a pena de multa de RS 2.00p\OÓreduzidapelúrietâde
fixando emR$\, 1.OOO,QO
(Hum mil reais), e também
,',
I
: ' '
em condenar a ESPORTE CLUBEJACllIPENSE;-Equipe'juvenil, p'or ser reincidente conforme fls. 12
dos a~tos, a pena de multa ~~
2.000:?0 reduzid~p~a metade/\x~rdo e.hjRs 1:000,00 (Hum mil reais),
como mfi"atorasdo Art. 19!,~ cI~182fodos do ~B{D, por d~lx~~'r?e ~tl'rpnr o que de!e~ma o A_rt.
29, do Regulamento da Competição que dIZ: "As' EqUlp~/pilftleIPall!es da eompet'çao deverao,
obrigatoriamente, incluir )fÍ!
de. h/servas,
t'bdos os jog6s~ ~J\(ulnj ~néd;co por eles contratado,
devldall/ellte IlIserito110CRM",.~a partiqà acimainefi~ionadà/D~lIen{jocprÍJjlrovarnos autos do Processo
o cumprimento da referidd o6ri~ção peéJpiária.no prazo dl'30 r(trirlf) llias, sob pena das medidas
,
...1, \
'\
,' .-,,
previstas no Art 223 d o CliJo'.'.
~ ;l.. " '

lu
Jp,

~a~co

em

< ,\

:, "

PROCESSO~' 'SELEÇÃODESAljTO AMA~O xSELEÇ~O.DE MADRE DE DEUS, em OS.10.17 - Válida pelo
N' 23iiH7 Camn'eonato Jntermunicinc\1 de Futebol Amado~' -,i2017.

oenúJcla';."

\

,

Ji

1

ExnuLsôes.
"
,,'
Denunciados (s):, ,1) JOILSON DO NASCIMENTO ALVES, Atleta A'mador da Liga de Santo Amaro, incurso
n? Art 2S4,"do.cilj'ii;"":---.
." / /
2) MARCO ANTONIO MES,~ITA MIN~? JÚNIOR, Atleta Amador da Liga de Madre de
-Deüs, incurso no Art254:.A; IR,I do CB Df /

'\

'\'"

Relator:
Procurador:

,

'k.~'n-';'\

Dr:RODR1GO OLIVIERI MACEDO

"""0

-<//
,

/ //

Dr. YAN MEIRELLES DE MEIRErES

Ausentes as partes mesmo reguJamerite':çità.dos.'DECISAO:
Acordam os Juizes desta Egrégia
3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Dêspôrtiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente a
denúncia para condenar JOILSONDO NASCIMENTOALVES,Atleta Amador da Liga de Santo Amaro,
por ser primário, e infrator do Art. 254, 11c/c 182 do CSJD,a pena de suspensão por 02 (duas)
partidas, reduzida pela metade fixando em 01 (uma) partida compensando-lhe a automática, por
atingir o pé no rosto de seu adversário na disputa de bola; e também em condenar MARCOANTÔNIO
MESQUITAMINHO JÚNIOR, Atleta Amador da Liga de Madre de Deus, por ser primário, e infrator
do Art 254-A, ~1°, I c/c 182 do CBJD,a pena de suspensão 04 (quatro) partidas, reduzindo pela
metade fixando em 02 (duas) partidas, e, por se tratar de competição finda para a Seleção de Madre
de Deus, e, desde que o Atleta punido não requeira a substituição do restante da pena, na forma de
medida de interesse social, com base no ~ 1° do Art 171 do CBlD, a pena de 02 (duas) partidas, deverá
ser cumprida em partidas subsequentes de competições, campeonatos ou torneios
"idos pela FBF,
por atingir com um soco na região do tórax do seu adversário durante a par' a acima e ionada.
Salvador - BA, 05 de Dezembro de 2017
Roberto Almeida de Araújo - Secretário
do JDF.'

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro - CEPo 40020.160
- Salvador - 8A

Tel.; (71) 3321-0448
e.moil: ijd@fbf.org.br

- Fox: (71) 3321.5403
• site: www.fbf.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
38 COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
04 DE DEZEMBRO DE 2017.
PROCESSO- SELEÇÃODE PORTOSEGUROx SELEÇÃODE PARATlNGA.
em 08.10.17 - Válida pelo Campeonato Intermunicipal de
N2240/17
Futebol Amador - 2017.
Denúncia: Expulsões.
Denunciados (5): 1) AURÍCIOSANTOSGONÇALVES,Atleta Amador da Liga
de Paratinga, incurso no Art. 254-A do CSJD;
2) LUCASOLIVEIRASANTANA,Atleta Amador da Liga de
Porto Seguro, incurso no Art. 254-A, 912, I do CBJD;
3) NEILSONDE SOUZABRANDÃO,Atleta Amador da Liga
de Paratinga, incurso no Art. 254-A, 912, I do CSJD.
Relator: Dr.JOSÉ GERALDORIBEIROMOTA.
Dr. YANMEIRELLESDE MEIRELES
Procurador:
.
'.
Ausente as partes mesmo regu!amentc(cltados:::DECISAO: Acordam os JUizes desta
Egrégia 38 Comissão DiscipÍinw-/fo
Tnbúilal::::-de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em juI6yroi:êdente, a'd'enúnci~'li~denar
AURÍCIO SANTOS
GONÇALVES,Atleta p,.frJ'áÔ.ordaLigad~ pãratinga,po?'ser~rimário,
e infrator do
Art. 254-A, c/c 182 db: GSJD,a ;pena-de7suspensãú-0~ (qua'tro) partidas, reduzindo
pela metade fixando drj1r2 (du~~) partic\,as;e, por S\! tr~tar c\J~ompetição finda para
a Seleção de Paratingb; e, desde 'que o Atleta punid& Aão r~~lÍeira a substituição do
restante da pena, na fd~made lÍl~dida de i~teressJ ~9dal, cqin base no 9 12 do Art,
171do CBJD, a pena d~Of (duas) pàrtidas~de~eráslir/clli\1p~dà~mpartidas subsequentes
de competições, campeçna~os {)U\ \omeios IPromé9oH:>çlà FBF, por agredir seu
adversário com uma bola&a rio ros'lp, quando este entórttraya-se no chão; também
condenar LUCASOLI'VEÍRASANTANA,Atleta AmadorôaÍi\ia de Porto Seguro, por
ser primário, e infrator,dp Art. 254-A, 912,f c/c 182 do CS/D, a pena de suspensão
06 (seis) partidas, f~'~~zindo~~I.a_~etàâ~
fixando. /~m 03 (três) partidas
compensando-lhe a automáFica, e, po~s_e~rélt:,arde com'1E!tiçãofinda para a Seleção
de Porto Seguro, e, desde q~eOAtleta p.uTllil~nã.orequjira a substituição do restante
da pena, na forma de mednl.a,de mtefE!s,~esoclaJ.com'base no 9 1º do Art. 171 do
CBJD, a pena de 02 (duas) partid,aS.tqéverá"'~ér'cumpíidasem partidas subsequentes de
competições, campeonatos ou torri:eioS::prpmoydCs"pela FBF, por trocar agressões e
cotoveladas com seu adversário;b-'::ilinâa/em
condenar NEILSON DE SOUZA
BRANDÃO,Atleta Amador da Liga de Paratinga, por ser primário, e infrator do Art.
254-A, 912, I, c/c 182 do CBJD,a pena de suspensão 06 (seis) partidas, reduzindo
pela metade fixando em 03 (três) partidas, e, por se tratar de competição finda para
a Seleção de Paratinga, e, desde que o Atleta punido não requeira a substituição do
restante da pena, na forma de medida de interesse social, com base no 9 1º do Art.
171 do CBJD, a pena de 03 (três) partidas, deverá ser cumprida em partidas subsequentes
de competições, campeonatos ou torneios promovidos pela FBF, por trocar agressões e
cotoveladas com seu adversário durante a partida acima mencionada.
'

.

,

'

J

Salvador - BA, 05 de Dezembro de 2017.
Roberto Almeida de Araújo - Secretário do JDF.

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes

Centro . CEPo40020.160 • Salvodor . 8A

Tel.: (71) 3321.0448 - Fox: (71) 3321-5403
e-moi I: tjd@fbl.org.br - site: www.fbf.org.br

Página 7 de 16

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
38 COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
04 DE DEZEMBRO DE 2017.
PROCESSO- ESPORTE CLUBE VITÓRIA x SOCIEDADEDESPORTIVA
Nº244j17 jUAZEIRENSE,em 07.10.17 - Valido pelo Campeonato
Baiano de Futebolluvenil- 2017.
Denúncia: Exclusão e Conduta do Diretor.
Denunciados (s): 1) ALEXANDRE CAMILO BARBOSA DOS SANTOS,
Técnico de Futebol da S. D. juazeirense, incurso no Art.
243-F, ~1º do CBjD;
2) ADMAR DOS SANTOS, Diretor da S. D. juazeirense,
incurso no Art 243-F, do CBID.
Relator: Dr. RODRIGOOLIVIERIMACEDO
Dr. YANMEIRELLESDE MEIRELES
Procurador:
Ausentes a parte mesmo regulamente citados. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 38 Comissão Disciplinar:::::{Íó~'Tnbunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julg!lr'l'~édeí1fe,~erifuIêi~'-P_ara
condenar ALEXANDRE
CAMILOBARBOSADOS SANTOS,Técnic9 de Futebol~ã-~,I;l. juazeirense. por ser
primário, e infrator
243-F,.~IQ;'cjc'182-do_.CBjD;-àlpena de suspensão 04
(quatro) partidas, requ~indo pçlameta?e ryxando-ern(?2 (du,as) partidas, cumulada
com a pena de multá de R$400,OO reduzida pela ~metade lfixando em R$ 200,00
(Duzentos reais), por~etlam ..ár<!~todas ~s decisõesJII~~rbiir?gem contra sua equipe
e, ao sair do campo dhbgo, desferiu os,seguintes/dize~es: '(por isso você não sai do
juvenil, seu palhaço",~, ~oi'se tra9r dúo~petiçãb fibdá pa~a a Equipe juvenil da S.
D.juazeirense, e, desd~ qtilOTéc~ifo pimidÓ nãd ..requeirà a ~ubstituiçãO do restante
da pena, na forma de meilida dê-interesse 'social,>cbfu(b~se' ho ~ 1º do Art. 171 do
CBJD, a pena de 02 (d~¥)partidâS;- d~verá sér cumpridáên; partidas subsequentes de
competições, campeonátos ou torneios promo~dos pela FBF;,e também em condenar
\, " "
..,'- -~ "-"
, I,
ADMAR DOS SANTOS) Diretor" da S. 'D. juazeirense, por ser primário,
desclassificando do Art\24~-F para o Art'Z5}1;- º do caiD, substituindo a pena de
suspensão por pena de \\ADVERTÊNCjAiJ.pessoa
• <jóe substituiu o treinador
.••• "
__ ." ."::.r ._'_~
/ I
anteriormente expulso, este,s~qdo elfçlu~p,do bancq,de reservas por não para de
reclamar da expulsão do trinàdor'e çOloáll'~áautoriêÍáde da arbitragem sob suspeita
de favorecimento ao Vitória dUraílte.<! Rarftdá acima mencionada. Devendo
comprovar nos autos do Processo o 'ctinippníeíÍto da referida obrigação pecuniária no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no Art. 223 do CBjD.
,-J'

~

,"~,

~

••

..,.

~oArt.

h

J

Salvador - BA, 05 de Dezembro de 201 .
Roberto Almeida de Araújo - Secretário

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes

Centro - CEP: 40020-160 - Solvodor - 6A

o TJ

Te!" 171) 3321-0446 - Fox: 171) 3321-5403
e-moil: ~d@fbl.org,br - s~e: www.fbl.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3' COMISSÃO

DISCIPLINAR

DECISÕES

DO TJDFIBA

PROFERIDAS

EM

04 DE DEZEMBRO

DE 2017.
ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA
LEÔNICOx
ASSOCIAÇÃOBANCARIOSDA BAHIA,
PROCESSONO246/17 em 07.10.17 - Valido pelo Camoeonato Baiano de Futebol Juvenil - 2017.
Denúncia: Ausência de Médico e Expulsão.
Denunciados (5): 1) ASSOCIAÇÃODESPORTIVALEÔNICO,Equipe Juvenil, incursa no Art 191,
m do CBJD;
2) ASSOCIAÇÃOBANCARIOSDABAHIA- ABB, Equipe Juvenil, incursa noArt
191, m. do CBJD;
3) MATHEUSRIOSFERREIRA,Atleta Juvenil da A. D.Leónico, incurso nos Art
243-F, ~10, do CBJD.
Relator:

Dr. JOSÉFERNANDOSILVASANTOS

Procurador: Dr. YANMEIRELLESDE MEIRELES
Ausentes
a parte mesmo regulamente
citado. DECISAO:
Acordam os Juizes desta Egrégia 3'
Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente, a
denúncia para condenar a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA LEÔNICO, Equipe Juvenil, por ser reincidente
conforme fls. 12 dos autos, a pena de multa de R$ 3.000,00 reduzida pela metade fixando em RS 1.500,00
(Hum mil e quinhentos reais), e também condenaf:à'ASSOCIAÇÃO BANCARIOS DA BAHIA - ABB,
Equipe Juvenil, por ser reincidente c<!nf()t'iil'':'.JÍS;-l3:~ÕS.~U~, por não ser reincidente especifico,
substituindo a pena de multa p~enlí
deAD'1ERTÊNCJ)\,somQ-inrratoras
do Art. 191, 111,~1' clc 182
todos do CBJD, por deixarem-de.cumprir;,
que detérinina o Art:.'28~-ciO:Rcgulamento da Competição que
diz: "As Equipes participob(é~.dáCompetiçfjº_ deverOo, _oll!igatorianu!llt~;iii'~/uir110 banco de reservas,
em todos os jogos, OI (um) 'm.idico por
contratado, devidaifie'Úe mscritd no CRM", na partida acima
l, '-~-~---~.
I '
mencionada; e ainda em condenar MAl'HEUS RIOS FERREIRA, Atleta Juvenil da A. D. Leônico, por ser
i
primário, e infrator do Al1t 243-F,
'
~1.,
c/c 182do~BJD, a pe,'na,,1Iesuspbnsão 04 (quatro) partidas,
I
.. " .
' I'oi
}a' 1-. \
'l
reduzindo pela metade •• andoi érrj 0,2 (duas) partidas comre~sando-Ihe
a automática, por ter
chamado o Assistente nO 01 de palhaço>e, por sé tdtar de corlJj:>etiÇãofirlda para a Equipe Juvenil da
A. D. Leônico, e, desde quJ Atléia piniido não requbira a su~stituiÇão dÓ restante da pena, na forma
de medida de interesse soba\, co'mbase\~o ~ HdoÀ:rt. 171,dqCBJD,'a peM de OI (uma) partida, deverá
ser cumprida em partida su~s~9J~tede
e91Jlpeti~'O, c~peori~lo 0YJõ,!j!éici ~romovido peJa FBF. Devendo
comprovar nos autos do ProcessQ. <Ícumprimento da referida cibrigaçãopecuniária no prazo de 30 (trinta)
\', ~ no--,
,'-' ,I '
dias, sob oena das medidas'orevistãs
Art. 223 do GBID. ,--PROCESSOl SELEÇÃODE CONCEiÇÃODOCOITEx SELEÇÃODE CAMAMU,em 1S.10.17 N02SS/â'7\ Valido pelo Campeonalolntermunicioal de'Í'utebol Amador - 2017.
\
\ \ ,/
Denúncià:' Exclusão. -~---Denunciados (5):' l)J'AMARION-OtlvEIRA MASCARENHAS,Massagista da Liga de Conceição
''do.Coité,incurso',noÂrt:-2SB, li, ~ 20,do CBJD.

ele.

h

j

o

,

i/I

bLI\!rnki 'M\CED6~/
/"/
Procurador: Dr. VICTORFERRElRASANTOSDE SOUZA
- Acordam
mesmo regulamente
êitàdo..-DECISAO:
Relator:

D;-Rb6RIGO

',,, '-'.

/

Ausente a parte
os Juizes desta Egrégia 3'
Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Des¥rtiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente a
denúneia para condenar FAMARION OLIVEIRA MASCARENHAS, Massagista da Liga de Conceição do
Coité, por ser primário, desclassificando do Art. 258 do CBJD, para O Art 243-F, 910, c/c 182 do CHJD,
a pena de suspensão 04 (quatro) partidas, reduzindo pela metade fixando em 02 (duas) partidas,
cumulada com a pena de multa de R$ 400,00 reduzida pela metade fixando em R$ 200,00 (Duzentos
reais), por questionar a arbitragem e direcionar para o Árbitro Central, as seguintes palavras: "seu
ladrão" seguido de palavrões, e, por se tratar de competição finda para a Seleção de Conceição do
Coité, e, desde que o Massagista punido não requeira a substituiÇão do restante da pena, na forma de
medida de interesse sociaJ, com base no ~ 1° do Art 171 do CBJD, a pena de 02 (duas) partidas, deverá
ser cumprida em partidas subsequentes de competições, campeonatos ou torneios promovidos pela FBF.
Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida obrigação
cuniár no prazo de
30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no Art 223 do CBJD.

Salvador - BA, 05 de Dezembro de 2017
Roberto Almeida de Araújo - Secretário do JDF.

Praço Costro Alves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes

Centro . CEP, 40020-160 • Salvodor - BA

Tel., (71) 3321-0448 - Fo", (71) 3321-5403
e-moil, tjd@fbl.org.br - s~e, www.fbl.org.br
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38 COMISSÃO
DISCIPLINAR
DO TJDFIBA
DECISÕES
PROFERIDAS
EM
04 DE DEZEMBRO
DE 2017.
PROCESSO- CLUBEESPORTIVOFLAMENGOx LIGA SERRINHENSEDE DESPORTOS
N'ZSB/17 TERRESTRE,
em 15.10.17- Validopelo CampeonatoBaianode FutebolJuvenil.

Denúncia: Número insuficiente de Gandulas.
Denunciados (5): 1) CLUBEESPORTIVOFLAMENGO,
EquipeJuvenil,incursa noArt

CBJO.

191, 111,
do

Relator: Or.ROORIGOOLIVIERIMACEDO
Or.HERMESHILARIÃO
TEIXEIRANETO.
Ausentes a parte mesmo regulamente
citado. DECISAO:
Acordam os Juízes desta
Egrégia
3" Comissão
Disciplinar
do Tribunal
de Justiça
Desportiva,
por
UNANIMIDADE
em julgar procedénte,
a denúncia
para condenar
o CLUBE
ESPORTIVO FLAMENGO, Equipe Juvenil, por ser reincidente
conforme fls, 12 dos
autos, a pena de multa de R$ 500,00 reduzida pela metade fixando em R$ 250,00
(Duzentos e cinquenta reais), como infratora do Art. 191, 1I1, c/c 182 do CBJD, por deixa
de cumprir o que determina o Art, 27, letra~e: do Regulamento da Competição que diz:
Procurador:

-

"Compele à Seleção delenlora do manlto..,de'c-,i,;,J].o:-.(Jlili;.ar
06 (seis) gal/dulas (maiores de 18 QI/os)
Ireinados para procedimelllos de reposiçãide'holai;;-nâ;pâttida
acima mencionada. Devendo

comprovar nos autos <!..o-ffÕCessóÕ cumprimento dll:;:e.@n~~brigaçãO
pecuniária no
razo de 30 trinta d.iásrsõb
enadasmedidas
revistàs.nbArt.
223 do CBJD.
PROCESSO" ASSOClAÇÃO.JJESPORTIVA
COMUNITRIAlASTROx JACOBINAESPORTE
N'2601~ CLUBE,em 15,10.)7 -lValid';- elo'C~m eonal" Baianode FutebolInfantil.
" i

Denún~ia:

AusêJda

' ,
'\
de Polici~m~nto e E Ú~ã6 '.

,.

!

~.

Denunciados (s): 1)' ASSOCIAÇÃODESPORTIVA,GOMUNITRIA ASTRO, Equipe Infantil,
!' I in~ur$ono Art 191,111do CBJO;! ,'\
,I.
I' I '2) JOSÉjAILSONGUIMARÃESSANTOS,'A'tleta Infantil do Jacobina E. C.,
: : I . incurso no,Art 2S4-A.J1.~1' d6 CBlti. ~.\ • : :
l,l

!", ..'\

1""\

.'

\,

,'/'\

("."'

:-..\

,'1

Relatot:Or. OSÉGERALDO
RIBEIROMOTA: ~. -I i '
l "i ~ .• --......,
\'
'-.., ...•.••~._--~
.• - -; i
Procurador: Dr.VICTORFERREIRASANTOSDESOUZA'
Ausentes as partes me'si:ri? regulamente citaçlos. DECISAO~Acordam
os Juízes desta
Egrégia 3' Comissão Dis2iplhlar do Tribúnal de J~'stiça Desportiva, por UNANIMJDADE em
julgar procedente, a denún<:i'a'para condenara-ASSÓ'cIAÇÃO OÉSPORTIVA COMUNITÁRIA
l
ASTRO, Equipe Infantil, por.};~r reincidenteç0!i!0rme
tls.13.dos autos, a pena de multa de
R$ 500,00 reduzida pela metàde. fixando, em :R$250,00.(pGientos
e cinquenta reais), como
infratora do Art. J91, In, c/c 182l:toCBJI);'po?deix~
decÚInprir o que determina o Art. 27, letra
"'
..••..
'
.-/.,
"a" do Regulamento da Competição que'diz:.:~Compele.à Seleção detelllora do malldo de campo:
I

"

\,

\

--. ,-"

,t'

,r"','

Pravidellciar lodos as medidas legais,à!!,oi:Íléí'ir/iécllica
illdispellsáveis à logística e à SEGURANÇÀ'díÍs partidas",

"

e admillistraliva

lIecessárias e

na partida acima mencionada; e
condenar JOSÉ JAILSON GUIMARÃES SANTOS, Atleta Jnfantil do Jacobina E. c., por ser
primário, e infrator do Art. 254-A, ~lQ, I c/c 182 do CSJD, a pena de suspensão 06 (seis)
partidas, reduzindo pela metade fixando em 03 (três) partidas compensando-lhe
a
automática, e, por se tratar de competição finda para a Equipe Infantil do Jacobina E. c., e,
desde que o Atleta punido não requeira a substituição do restante da pena, na forma de
medida de interesse social, com base no ~ 1 Q do Art. 171 do CBJD, a pena de 02 (duas) partidas,
deverá ser cumprida em partidas subsequentes de competições, campeonatos ou torneios
promovidos pela FBF, por chutar o jogador adversário fora da disputa da boJa. Devendo
comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida obrigação pec ... no prazo de
30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no Art. 223 do CSJD
Salvador - BA, 05 de Dezembro de 2017.
Roberto Almeida de Araújo - Secretário d
JDF.

Pro~o Cos1ro Alves, 1 . Ed. Po\6cio dos Espanes
Centro

- CEP: 40020-160

- Salvador - BA

Tel.: (71) 3321-0448

- Faxo(71) 3321-5403

e.moil: tjd@fbf.org.br

- site: www.fbf.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
04 DE DEZEMBRO DE 2017.

PROCESSO- ESPORTECLUBEBAHIAx JACOBINAESPORTECLUBE,em
Q
N 261/17 18.10.17 - Valido pelo Campeonato Baiano de Futebol
Infantil- 2017.
Denúncia: Atraso ara o início da artida,
Denunciados (s): 1) JACOBINAESPORTE CLUBE, Equipe Infantil, incursa
no Art. 206 do CB D.
Relator: Dr. RODRIGOOLlVIERIMACEDO
Procurador:
Dr. HERMESH1LARIÃOTEIXEIRANETO.
Ausentes as partes mesmo regulamente citadas. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente, a denúncia para condenar o JACOBINA
ESPORTE CLUBE,Equipe Infantil, por ser reincidente conforme fls. 11 dos autos, a
pena de multa de R$ 3.000,00 reduzida:p&.rt;itade fixando em R$ 1.500,00 (Hum mil e
quinhentos reais), como infratora:â-;~:'2Õ6êíê'j:g2'Clo CBJD, por atrasar o início da
partida em 30 (trinta) minut6f Devêíído comprova?rib;;ru@s'do Processo o cumprimento
da referida obrigação p"-~lÍiíiria no prazo db,.30.(trin~J'diâs;;Sob pena das medidas
• ,
'. •....
""--')
1 '
previstas no Art 223 ~o,CBID.~
+
Ii
PROCESSO).. ASs6,CIAÇÃO\BANCÁRIOS
D~ BAHIA- ABBx ASSOCIAÇÃO

Nº264}iV
11

I

Denunqa:
.. n I
Denunciados (5):'

,?¥Sr~RTIVA/ ~USACA/MT.!?~i.~0.17- Valido pelo
Camneonato
Baiano deFu~el:l,olInfantil- 2017.
i,.
"
I!xpulsao. ) (
)i
II

:t \\

,

•

I

XA DEl'I~~;~tl~R Infantil da A.D.Lusaca,
Ii1-" I~J~~EY~EM~SIL
mcurso~no Art. 25,4.A, J!SI º /lo '8131'0.
l' \
Relatpr:
Dr~rOSÉFE'RNANDOSilvA SANT,,QS
Procurad~j} Dr. HERMES'HIL'ÁRIÃO
TEIXElAAiNETO.
Ausente a parte mesmo regUlamenteCitada;-DE€ISAO: Acordám os Juízes desta Egrégia
3" Comissão Disciplinm: d~\r~bunaJ d~P~Jtiç~ Desporti\4( por UNANIMIDADE e~
julgar procedente, a denUnCJlI.p~r?
con<!~~~rl9.~YUEl\f~S!LVA
DE LIMA,Atleta Infantil
da A. D. Lusaca, por ser prim'a~O;E!~nrratàr,.aO.A}t:::"254-A,
SI º, I c/c 182 do CSJD,a
pena de suspensão 04 (quatro)>a,(t:I~s,.r~J:zindo
pela metade fixando_em 02
(duas) partidas compensando-lhe à'au,toiÚ~,tícà,e, por se tratar d~ com,!Jetlçao~nda
para a Equipe Infantil da A. D. Lusaca,e;-aesde que o Atleta pumdo n~o requeira a
substituição do restante da pena, na forma de me~ida de in~eresse sO~lal,com b~~:
no S 1º do Art. 171 do CBJD, a pena de OI (uma) part.lda,devera.ser cumprIda em parti r
subsequente de competição, campeonato ou torneiO promovido pela FBF., por te
desferido uma cotovelada no atleta adversáno.
Salvador - BA, OSde Dezembro de 20
Roberto Almeida de Araújo - Seeretári

.

do T

3321-0448 - Fox: (71) 3321-540:
e .. '\ j'd@fbl
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3" COMISSÃO

DISCIPLINAR

DECISÕES

04 DE DEZEMBRO
PROCESSO NO265/17
Denúncia:
Denunciados
(s):

DO TJDFIBA

PROFERIDAS

EM

DE

2017.

SELEÇÃO DE CACHOEIRA x SELEÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS,
em 22.10.17 - Valido pelo Campeonato Intermunicipal
de Futebol
Amador - 2017.
Ex ulsão e Atraso ara o inIcio da Partida.
1) JEAN CARLOS SOUZA BRITO, Atleta Amador da Liga de Santo
Antônio de Jesus, incurso no Art 254 I, 912 do CBJD;
2) LIGA CACHOEIRANA DE DESPORTOS. de Cachoeira. incursa no
Art 206 do CBJD;
3) LIGA SANTANTONIENSE DE FUTBOL, de Santo Antônio de Jesus,
incursa no Art. 206 do CB D.

Relator:

Dr. RODRIGO

Procurador:

OLlVIERI

MACEDO

Dr. ALLAN PATRICK MACIEL

Ausentes as partes mesmo regulamente
citados. DECISAO:
Acordam os JuIzes desta Egrégia
3" Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente, a
denúncia para condenar JEAN CARLOS SOUZ~B~!.TQ~. Atleta Amador da Liga de Santo Antônio de
Jesus, por ser primário, e infrator do Art,2S4, le9n'c/(J82
do CBJD, a pena de suspensão 02 (duas)
partidas, reduzindo pela metade fixaíÍd~em'Ô1
(uli1ll)~rti.~a"por
ter dado um carrinho no seu
adversário, e, por se tratar de.:~petiçao
finda,iíara a Seleção'de:santo
Antônio de Jesus, e, desde
que o Atleta punido não reQueira1ÍsubstituiÇão.d'o
.festante da p~érlãfõrma
de medida de interesse
social, com base no ~ 1" dÓ
171 do CBJD, pena de (j'núma)i>artjda:-aJ~erá
ser cumprida em partida
subsequente de competição; 'dmpeonafii õil1Oriieio pJ'õijjQViiloP,elà FBF;iellainda em condenar a LIGA
p! 1
"
\
)
.'
I'
CACHOEIRANA DE DESPIO~TOSi pe Çachoeira" p~r se~ reincid;pte co~\orme fls. 12 dos autos, e a
LIGA SANTANTONIENSEiD~ FUT,BQL, de Santo Antômo de:J,e,sus, por:s~r remcldente conforme fls.
13 dos autos, como infratllras dok<\rt 206 c/c 182 bo CBjO; a pi:/tã de multa de R$ 1.000,00 reduzIda
pela metade fixando em R$~ÓO,od (Quinhentos reais); por tehfrri !Jado caJ~a ao atraso de 10 minutos
I,~,').
'I
"í
'/'I.,~,t
•
d
para o infci? da partida ~ctrp, IJl~~çJon,ad.a;Dev~ndo ~~mpr<?~~!_no~_~~osd(o;~rocesso ~ cumpnmento a
referida obngação pecumárl~~? P\,,~o d~~O (tr',ilta)'lhas, sobpin"a d~s ~e?ldas prevIstas no Art 223
do CBJO
'>
\'
\
"
Lo
~. \,

i'rt.

a

I,

[i • ,-,

PROCESSO ~ ,SELEÇÃO DE .ITABERABA"X'SELEÇÃO DE EUCLIDES OA CUNHA, em
Nº266/,t
22.10.17 - Valido pelÓCampeonato In~ehhunicipal de Futebol Amador
\ \ \ - 2017.
/' \
,~./

i

/i

Denúnci~i, Conduta do Pú1Jlico.
~
. d
().\ l}L1GA DESPOR11IVA DE ITABERABA, de Itaberaba,
DenunCIa os s . "213>lJl. do CBIO:"",'J,
.'

/1

Relator:
Procurador:
Ausente

a parte

3' Comissão
procedente,

mesmo

Disciplinar
a denúncia

.
mcursa no Art

Dr~IÓSÊ GEMLOÕ:RrnElR<üicrfA.

Dr.ALLANPATRICKti1Á6EL
, d ,-1)ECISÃO:
regul.amente
cita ~. D
rf
do Trobunal

de JuStlÇ~ES~Ó~~~;À.

para condenar

por ser reincidente
conforme cons~$à~
182 do CBJD, a pena de ~ulta de
(Quinhentos reais), por deixar de toma~

a ~G~l

O~O

.
. .
Acordam os JUIzes desta E~regla
por UNANIMIDADE
em Julgar
DE ITABERABA,

de Itaberaba,

do Art. 213, 111c/c

dos autos, como infratora

00 reduzida pela metade fixando en:' R$ 500,00
' ro:idencias
capazes de prevenir e repnmlr
que um
P d tificado arremessou
urna lata de cerveja em

torcedor
da; Seleção d~ itaber-:,ba, ~ao :el:~ado qu~ a lata não atingiu o mesmo, ?urante a
direção ao Arbitro ASSIstente n-01.
OI
tos do Processo O cumpromento
da
.
d
D
do comprovar
nos au
.
partida
acima menclon~.~.
even
d 30 (trinta) dias, sob pena das
. s previstas no
referida obrigação pecuOlana no prazo
e
/"
Art 223 do CBID.

S I d
BA OS de Dezembro
de 2017
a va or.
,
• .
Roberto
Almeida
de Araújo
- Secretano
do

Praça Castra Alves, 1 . Ed. Pal6cia dos Esportes
Centro _ CEPo40020-160 - Salvador - BA

JD

Tol.: (71) 3321-0448 - Fax: (71) 3321-5403
br - sito: www.fbf.org.br

e-mal.'\. t'd@fblor9
I
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

3' COMISSÃO
DISCIPLINAR
DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS
EM
04 DE DEZEMBRO
DE 2017.
PROCESSO- SELEÇÃODE ITABELAx SELEÇÃODE ALAGOINHAS,em 22.10.17 _
N0267/17 Valido pelo Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador - 2017.
Denúncia: Conduta do Público.
Denunciados (5): 1) LIGADE FUTEBOLDE ITABELA,de ltabela, incursa noArt 213, m,
do CBjO.
Relator:

Dr.IOSÉ GERALDORIBEIROMaTA.

Procurador:

Or. ALLANPATRICKMACIEL
Ausentes as partes mesmo regulamente citados. DECISAO:
Acordam os Juízes desta
8
Egrégia
3 Comissão
Disciplinar
do Tribunal
de Justiça
Desportiva,
por
UNANIMIDADE
em julgar improcedente denúncia para absolver a LIGA DE FUTEBOL
DE ITABELA, de Itabela, da imputação imposta no Art. 213, III do CSJO, diante do
cumprimento
do ~3Q, do Art. 213 do CSJO, restando comprovado
a identificação
e
detenção do Autor do arremesso
de uma lata de cerveja em direção ao banco de
reserva da equipe de Alagoinhas, ~cofl~t!m<to em sumula às fl. OS dos autos,
apresentado
pela autoridade
Policiá) dé}.Munlcípio.ge ltabela.
PROCESSO- .SOCIEDADE'DESPqRTIVA"Jl.i~ZE!RE~Ex ASSOCIAÇÃODESPORTIVA
NOZ69j.17.LEÔNrCO, em 21.10.1,7- ValidoPelo.CàmoeonatoBaianode Futebolluvenil.
-'
'-"'"
Denúncia: Ausênciade'PoliciamentoeExpulsão. "; t;
Denunciados (5): 1) SOOEDAl>E1lESPORTIVkIUAZ£IRENSE,
Equipe Juvenil,incurso no Art
li I 19tnidoCBID; \ I
,:.;
l
11
Z)'.SIN.qlVAN BARB~SANUNE~;J,.UNIOR;
AtI.,
eta Juvenil da A. D. Leõnico,
1 .' iriciJrsono Art.243,F,~~1'e 2S8 dó CaID. ; I :

-

,:~~

i

ReIÁto~:

M. RbO~IGOOLIVIE~MACErid

t:

i

1 :;\\

,I,

procurJcio~: 6r. ~EONARDO
DÊCAkRO DdNHA"M.
\ \ . i:
Ausentes as partes mesMd"re'gulam'e,nte cltà40s.: DECISA.O: Acordam os JUIzeS desta
Egrégia 3' Comissão Di~cijllínar..do Tribu~al de Jpstrça.oesportJv~, por UNANIMIDADE em
julgar procedente, a deJ~hcia para condeil~r a ~OCIEDADE l>E~p'ORTJVA )UAZElRENSE,
Equipe Juvenil, por ser reinçidente conforme fls. 1.4 dos autos,a/~na.de
multa ~e R$ 500,00
reduzida pela metade fixaMo\~m R$ 250,00 {Duzentos e cinqueFta .rea,s), como mfrat?r~ ~o
Art 191 TIl c/c 182 do CBJD, por deixa,de cu~pdr o que d~t~rmma o Art. 27, letra a ~
.
, ,
. - ~\ 'e diz' "Conlele ,à Seleção detentora do mando de campo.
Regu!ame~to da Compettçao.'9U~,
. i di'ir,úil, lécni~'~ administrativa necessárias e
ProvldenclOr lodas as medl.das lega s , :.471:',>""., (d6s" na partida acima mencionada; e
Ê
indispensáveis à logística e a S G'~X~~ÚN~:~!tléta
juvenil da A. D. Leônico, por ser
cond:n.ar S.INDlVAN BARBOS~ N 1Q'(; "i:-ii32-:d6CB)D, a pena de suspensão 04 (quatro)
prima no, e mfrator do Art. 243 F,9 , I.v
02 (d as) partidas, compensando-lhe
a
partidas, reduzindo pela me!"de fi~~;~Oro:~ando p~ra eles, veste logo a camisa deles"
automática por falar para o ArbItro.
t' a-o finda para a Equipe juveml da A. D.
'
1 por se tratar de compe lÇ
d
a
seguindo de pa avroes, e,
_'
a substituição do restante
a pena, n
Leônico, e, desde que. o Atleta pun.ido n~ ~~~~e~~aS 1 Q do Art. 171 do CBJD, a pena de ~ 1
forma de medida de mteress~ SOCIal,aC~idasubsequente de competição, campeonato ou tom~lO
(uma) partida, deverá ser cumprIda em p
t do Processo o cumprimento da referIda
I FBF Devendo comprovar nos au os
A t. 223
promovido pe a.
O ( . t ) d' as sob pena das medidas previstas no r
obrigação pecuniária no prazo de 3 tnn a I ,

I

do CBJD.

Salvador
Roberto

ProçoCastro Alves,1 - Ed.Pol6ciodos Esportes
Centro - CEP:40020-160 - Salvador- BA

_ BA, 05 de Dezembro

Almeida

de Araújo

de 2017.

- Secretário

do

leI.: (71) 3321.0448.
e.moil: tid@fbf.org.br

Fax: (71) 3321.5403
- site: www.fbf.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

3" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
04 DE DEZEMBRO DE 2017.
PROCESSO - FLAMENGO DE FEIRA FUTEBOL CLUBE x JACOBINA
N!!273/17 ESPORTE CLUBE, em 21.10.17 - Valido pelo Campeonato
Baiano de Futebol Feminino - 2017.
Denúncia:
Atraso ara o início da artida.
(s): 1) JACOBINA ESPORTE CLUBE, Equipe Feminina, incursa
no Art 206 do CB D.

Denunciados

Relator:

Dl'. OSÉ FERNANDO SILVA SANTOS

Procurador:
Dl'. LEONARDO DE CASTRO DUNHAM.
Ausentes as8 partes mesmo regulamente citadas. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 3 Comissão Disciplinar
do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente, a denúncia para condenar o JACOBINA
ESPORTE CLUBE, Equipe Feminina, por ser reincidente conforme fls. 11 dos autos,
a pena de multa de R$ 10.500,00 reduzida,pela metade fixando em R$ 5.500,00 (Cinco
mil e quinhentos reais), como infratorallo Ait:~2Q6,c/c 182 do CBJD, por atrasar o início
da partida em I05 (cento e cinC(j)mirlUt~, infônilãndo'que a equipe do Jacobina E. C.,
só chegou ao Estádio àS-I-6JÍ4S:init(quandoà\partid;esÚlv~'a~~ignada para às 15hOOmin,
Em razão deste atraso ~ partida só teve início às -Ph151llin. Devendo comprovar nos autos
do Processo o cumprifuehto d~ referida-obrigação-pecuhiária' ~o prazo de 30 (trinta)
dias, so b pena d asme Idi as Pl'eVlstas no 'Art. 223 d o,. CBJD I I
.:.

d

'.

PROCESSO L SELEÇÃO DE SANTO AMÁItQ x SE~EÇÃO DE IBICARA!, em
N!!276117 2,lL10,17 - vali~o pel9/ qa"?peopato
Intermunicipal
de
I Futebo] Amador,- 201~, ':. \ \ :.'

I.

~,C"-

i,'

Denúncia:
Denunciados

,\

'.,

..1

:'l-'"

\_~,'\

I li

,,(onduta do Publico. ,". / I, .....••• ,
JL LIGA' SANTA~AR~NSE _DE {DESPORTOS. de Santo
\ ',I Amaro incursa no Art. 213, I, do CBJD.

(si,:
I

I

"

f'

,

Relator;"

Dl'. RODRIGO OLiVIERI MACEDO ..'
I \.".
LLANPATRICK MACIEL
Procurador\
A
. a' DEC1SAO' Ac6rdam os Juizes desta Egrégia
cIta .'o.~ . .- D
. {.... por UNANIMIDADE e m
Ausente a parte mesmo reg,ulamente
'. '.
ortJVa
38 Comissão Disciplinar do\\qbunal de}ubjtIÇl"~. eSIj... L"'IGA' SANTAMARENSE DE
ara, a soveI'. a,
D
julgar improcedente
denuncla,.p ....
_'
/ósta no Art 213 11e ~1!!, do CBJ ,
DESPORTOS de Santo Amaro, dajmp~Uta.ça~IIJ1.Pd CBJD re~tando comprovado a
'.
d 1':32 do.AI't.-'213
o
,
.
b"
na
diante do cumpnmento
0:1 '.
.' _
Atleta da eqUIpe de I Icaral,

I

D;.
•

"'c,'

identificação e de~enção d~ AU~~~::a aâ:e~s~~:a~ãO
entrada do estádIO logo a c
t
apresentado
documen tos de fi. 15 e 16 dos au os,

da Liga de .Ib~ar~i, Iat:~v~~
pela autonda e o ICI

Município de Santo Amaro.

.,...-_ •

Salvador - BA , 05 de Dezembro de 2017.

"

, . -do T
Roberto AI mel'da de Araújo - Secretano

Pr o Castro Alves. 1 . Ed. Pol6cio dos Esportes
C~~tro . CEPo40020-160 . Solvodor - 8A

li I, (71) 3321-0448 - Fax: (71) 3321.5403
t.ld@fblorgbr-sae:www.fbl.org.br
.'

e .. "
e-mal:
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

3" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDF/BA
DECISÕES PROFERIDAS EM
04 DE DEZEMBRO DE 2017.
PROCESSO- SELEÇÃODEVALENTEx SELEÇÃODE SANTOAMARO,em
N!1277/17
29.10.17 - Valida pela Campeanata Intermunicipal de
Futebal Amadar - 2017.
Denúncia: Canduta da Pública e Expulsãa.
Denunciados (s):
1) LIGADESPORTIVAVALENTENSE,de Valente, incursa
na Art. 213, I da CB/D;
2) LIGA SANTAMARENSEDE DESPORTOS, de Santa
Amara, incursa na Art. 213, /lI, da CBJD;
3) ITALO MANOELA. SUZART,Atleta Amadar da Liga de
Santo Amara, incursa na Art. 243-F, ~1º, da CB/D.
Relator: Dr. RODRIGOOLlVIERIMACEDO
Procurador:
Dr. ALLANPATRICKMACIEL
A Liga de Santa Amara, apresentau defesa-escrita. Ausente a Liga de Valente, mesmo
regulamente citada. DECISÃO: _A(;órdaJÍ(~õs>J!1ízesdesta Egrégia 38 Comissão
Disciplinar da Tribunal ~de---Jtistiça---r>esporlivã,<por,UNANIMIDADE
em julgar
~
~'•.••
procedente, a denúncia--:p~aÂóndenar a \LIGA DES~()RP¥A VALENTENSE, de
Valente, par ser reinc,!dente canforme cansta asJls.)~ dÓ'sa"¥tas,ca~a infratara da
Art. 213, I c/c 182 do; ÇB)D,a pena-dermI1Ita"de-R$ iJ .000,00 reduzida pela metade
fixanda em R$ 500,0?!(qui~rntas r~is); p.ó.rdeixar d~\tomar' pravidencias c~pazes
de prevenir e reprimir edelx,anda de Idertlf1c~r ast)Jrç\e\da:~~ique aas daze ml.nutas
do segundo tempo a ~artid~ fass~ interra!1Jplda P?r ~.\mln\lta parque ~ tarclda da
Seleçãa de Santa AnH~o i~'rremessau lata~, de cTrve)arm :~am~a de )ag? sen~o
necessária a interve~çãod~ palícia Militar:"dural)t~ a p,artlda aCima menCIOnada,e
'
denar 11LIGASANTAMARENSEDE'DESPORTOS, de Santa Amara,
tambem em cano
'-'
.. ' \ . f
d A t 213
:"

iI~~
s/~r:;~n~~d~~~~~~~t;d~c~~~:
::~~
ar restar

vo~g,~~Ur:~~~d7;~~ :nda~~:e~xa~do ~~
camprovada que aas oze mmu as
R$ 500,00 (Qumhentas, ~e~ls: ~
.- -- ',:I - or 01 min'uta parque a tarcida da
segunda tempa a partl~aJOl mterraiPI ~!e cerveja/em campa de jogo, senda
Seleção de Santo AmarO\~rr,eme~sou:'I~~ascd~ nte a/p'artida acima mencianada; e
- d' 'Polícia Mllt:ar ura
,
necessária a intervençaa a""
....'SUZART ...Átleta Amadar da Liga de Santa
ainda em candenar ITALO MANO~L A.A 2!1-3-:,Í:' ~1º c/c 182 do CB/D,a pena de
Amaro, par ser primário, e mfratar:dz
el~ m~tade fixanda em 02 (duas)
suspensãa 04 (quatra) partidas, r:~U:l:II1a~ :render a hanra da Árbitro Assi~tente
partidas, campensando-Ihe a autam tlca, p.d expulsa a jagadar infratar cantInuau
nº 01 com palavrões, sendo que após ter SI a e tratar de campetiçãa finda para a
a ch~mar o mesmo de ladrãa e safada,
;unida nãa requeira a substituiçãa da
Seleção de Santa Amaro, e, d~sde ;:-~~ de ~nteresse sacial, cam base .na g ~ da A\t.
restante da pena, na forma e me I . a deverá ser cumprida em partida su sequen e
171 da CBJD a pena de 01 (uma) pa~.tld,
'd ela FBF. Devendo campravar nas
,
tamela pramovl o p
.
d 30
de campetiçãa, campeanata .ou
da referida obrigação pecuniána na praza e
autas da Processo o cumpnmed~tdoas
previstas na Art. 223 da CB D.
(trinta) d.las, so b pena das me I BA 05 de Dezembro de 20 .
Salvador.
,
•

I,

I

')

r~',

:~t:

Roberto Almeida de Araújo - Secretâr'

do T

Tel' (71) 3321.0448.
Pro a Castro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes

Ce~'ro . CEPo40020.160 - Salvodor - BA

Fox: (71)3321-5403

.. '\ t'd@fblorg
br . ,ae: www.fbl.org.br
e-mal:
I
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DES PáginalSde16
DO FUTEBOL
PORTIVA
3" COMISSÃO DISCIPLINAR D~A BAHIA
DECISÕES PROFERIDAS E~JDFIBA
04 DE DEZEMBRO DE 2017.
PROCESSO- SELEÇÃOO
N2289/17 05.11.17 _ Ev~~~~Op~~A~OmX
SELEÇÃODE VALENTE,em
Futebol Amador _ 2017
peonato Intermunicipal de
De'
.
.
nuncla: Ausência de Méd'
Denunciados (s): 1) LIGA SA
ICOe Conduta do Público.
NTAMARENSE DE DESP
Amaro, incursa nos Art 191 /11 2
ORTOS, de Santo
2) LIGADESPORTIVAVALENTe 13, /11 e ~12 do CBJO;
no Art 191, III do CBID.
ENSE,de Valente, incursa
Relator: Or. JOSÉGERALDORIBEIROMOTA
Procurador'
O ALLA
.
A Liga de Santo A
. r.
N PATRICKMACIEL
citada.
- ~aro apresentou defesa, ausente a Li a
-?ECISAO. Acordam os Juizes desta.E .,
"g deyalente mesmo regulamente
de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADi~gla.3 ComIssão Disciplinar do Tribunal
co?d~nar a LIGA SANTAMAR6JSÊ:"óÉ DEe~~~lgar procedente, a denúncia para
reInCIdente conforme fls4:'4~do/s/ t . I~~ SPO!~:r~'.,de Santo Amaro por ser
r: . /'au os, a pena de multa'd"'R$ 2 00
'
metade fixando em R;$r1.000,00-(Huni in'1" .
e"., ~.' 0,00 reduzida pela
DESPORTIVAVALENt~NSEi deV I
I
reaJ$),~e tlunbem condenar a LIGA
autos, a pena de multki de
i.50; ;;te'dk~ser-rei~idenflf
conforme fls. 15 dos

Ri

(Setdec~ntose cinquent~r~ai~)/Cpt\1oi~fra~r~s doa1~lilr9't~ti!J;~~Ot::s~~
~~j~O
por
o,I" Mt 30 d, fI n.eg
\ .uJarJento
I
da Compehçao
. - que'
d' ." elxarem• de cumpnr
. . \ i b\ qiJbaetermina
'I :: .,'
I

IZ. As Sel~çoes parllClP1'1ls ,df..cf!htpetiçãO d~verãf!.:Obrig710ri~IIi~/lle, h/c1uir /Ia ba/lca de reservas,
em. Iodos os J~gos, 01 (um) ;/I,;édii:opor eles colilralado, dln'idallle)I/Ü/lsc~ilO /Ia CRM" na partida

aCImamencIOnada;e t~~m\ etn c6n.~enira ÚGASÂNTAMARENSEDE DÊSPORTOS
de Santo Amaro, por s'nrelrrCidente, como iryfrã"tõta-do'Art 213, IJJe ~1º c/c 182 d~
CBJ?, a pena d~ multa\ ~~.R$ 1.000,00\red~ida pela meta~tf.ifixando em R$ 500,00
(QUInhentosreaIS),e a pe~d{ldo Mando de Campo por 02 (~uas) partidas, reduzida pela
metade.fi~andona perda 'd,~\lVandode'Ç~,nip~
01 (u~ai,partida, e, por se tratar de
compehçao finda para a Sele~Qde Santof@a!QJ com ba~eyo ~ 12 do Art. 175do CBJD,
a pena da perda do Mando de~C!lmpocge~Ql.'(uma)partida, deverá ser cumprida em
competição subsequente da m~manaturezli'{Intermutíiéipal- Edição 2018), promovido
pela FBF, por deixar de tom~y.~p~Óvid~l)ciásj{pazes de prevenir e reprimir e
deixando de identificar os torcedores~~<íÕs'aezesseis
minutos do segundo tempo,
a partida fosse paralisada por 03 minutos, porque a torcida da Seleção de Santo
Amaro estava arremessando cerveja e água no segundo Assistente da Arbitragem. O
Árbitro solicitou a Policia Militar que fizesse a cobertura do 2º Assistente, tendo sido
ainda utilizado o 5º Árbitro para ficar vigiando a torcida durante a 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

em

Art. 223 do CBJD.

Salvador. BA, OSde Dezembro de 20

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDF/BA
DECISÕES PROFERIDAS EM
04 DE DEZEMBRO DE 2017.

PROCESSON!!290/17

SELEÇÃO DE CACHOEIRAx SELEÇÃO DE EUNÁPOLIS, em
05.11.17 - Valido pelo Campeonato Intermunicipal
de
Futebol Amador - 2017.

Denúncia:
Conduta do Público.
Denunciados
(s): 1) LIGA CACHOEIRANA DE DESPORTOS, de Cachoeira,
incursa no Art. 213, III do CHIO.
Relator: Dr. RODRIGO OLlVIERI MACEDO
Procurador:
Dr. ALLAN PATRICK MACIEL
- Acordam os Juízes desta Egrégia
Ausente a parte mesmo regulamente citada. DECISAO:
3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente, a denúncia para condenar a LIGA CACHOElRANA DE DESPORTOS,
de Cachoeira, por ser reincidente c~for:me consta as fls. 13 dos autos, como
infratora do Art. 213, 111c/c 182 5!9-GBJD;:á]J~:de multa de R$ 2.000,00 reduzida pela
metade fixando em R$ 1.000,00 (!:fúin'1TIilr~isf:j)õr;d~ixar
de tomar providencias
capazes de prevenir :sr~pr(riJir;que aos f5!minutoS-do:~~!1do
tempo, no momento
do gol de empate da cQ4iíie de Cachoeira u1mtorceclor dà'Seleção de Cachoeira, não
identificado, arremes$ou
uma lata"(je'cerveja'em-direçâo
ao:Átbitro Assistente n!!OZ,
r'
,
'.
"
.' "
durante a partida aCima menc}<;mada.Dev~ndo compr'ovarn;os autos do Processo o
cumprimento da referiaa ,lobrig''aça-o pecuniária no prazJ'ae 30:(trinta) dias, sob pena
das medidas nrevista~ 'n.6 AI't 22~ do C8ID.\
/ , :,\
,11
J

I

r ~ELEÇ~O DE G4MAM,ú\ $fI.:~ÇÃO
1H ,05,11.17\ - Vali~ÍJ p~jp ,Cált\peO~ato

PROCESS;O
N!!291

I :,"

DenúnclJa:
Denunciados

Futeból Amador.l, 201'7! ' •..o' \Cj!

Co-nduta doPúbliob.-'~-

DE ITAHELA, em
Intermunicipal
de

'

,"1.'

(S):'

1) LIGACAMAl\tl:'ENSE
DE, FUTEBOL,
\\ Incursa no.ArL213,JII do CHIO/;

Relator~rlr.

de Camamu,

JOSÉ FERNANDO SILVASANTOS

Procurador:
Or<ALLANPi\TRlCÍ< MACIE(/
Ausente a parte mesmo regulaniehte cltada:-DECrSAO:Acordam os Juízes desta Egrégia
3' Comissão Disciplinar do Tribtinà:J~de.JustiçàA1esportiva, por UNANIMIDADE em
julgar improcedente denúncia para absÓly~r~a-iIGA
CAMAMUENSE DE FUTEBOL, de
,,/
Camamu, da imputação imposta no Art. 213, III do CHIO,diante do cumprimento do
~3Q,do Art. 213 do CHIO, restando comprovado a identificação e detenção do Autor
do arremesso de uma lata de cerveja, conforme consta ás de fi. 05 dos autos,
apresentado pela autoridade Policial do Municfpio de Camamu.
Salvador - BA, 05 de Dezembro de

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Palácio dos Esportes
Centro . CE?: 40020-160 . Solvodor - BA
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