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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
12 DE DEZEMBRO DE 2017

PROCESSO-LIGADESPORTIVAEUCLIDENSEx LIGADESPORTIVAQUlIINGUENSE.em 23.09.17-
N'213117 Válido Dela Carnoeonato Baiano de Futebol Feminino - 2017.

Denúncia: Conduta do Árbitro eAusência de Médico.
Denunciados (5): 1)ADRIANOOLIVEIRAARAUJO.ÁrbitrodeFuteboldaLigadeArad.lncursonoArtigo

266doCBjD;
2) LIGADESPORTIVAEUCLlDENSE,de Euclides da Cunha. Equipe Feminina, incursa
nos Artigos 191, 111 e 211 do CHJD;
3) LIGA DESPORTIVA QUIJINGUENSE,de Quijingue, Equipe Feminina. incursa no
ArtiEo191.1JJdoCBID.

Relator: Dr.ALCIDESDlNIZGONCALVESNETO
Procurador: Dr.ALLANPATRICKMACIEL.

Ausentes as partes mesmo regulamente citados. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente, a denúncia para condenar ADRIANO OLIVEIRA ARAÚJO, Árbitro de Futebol
da Liga de Araci, por ser primário, e infrator do Artigo 266, Parágrafo único do CBJD,
substituindo a pena de suspensão por pena,de ADVERTÊNCIA, por deixar de relatar o
motivo do atraso de 10 (dez) minutos,patâ' 9JhiCio.da partida; e ainda em condenar a LIGA
DESPORTIVA EUCLIDENSE, de~Eúé!Ldês/da~'Unhã::.~.iP~e~inina, por ser reincidente
conforme fls. 13 dos au~s(~na.de multa ~e\R$ 4.000;OJtreC!uz~a pela metade fixando em
R$ 2.000,00 (Dois mil Reais)~mbém çondenaq LIGA DESPORTIVA QUIJINGUENSE, de
Quijingue" Equipe Feml~ira, por ser--Rrim,ária, s~b.~~tuJiJ~Oa ~¥a de ~ulta por pena d.e
ADVERTENCIA, como mfratoras do Art. 19],m;~]Oc/c 182do CBJ!), por deixarem decumpnr
o que determina o Art. 35; ~o Regúiamento dà dOmpetiçãb'qrte diz: l~sEquipes participantes
da competição deverão, bb}-jga,Jri~m,ente,influir no ba'!1o~'erese,.,vas,em todos osjogos, 01
(um) médico por elesl :c?ntfy,ado,' devidqmehte insc,fil4 '1,,0 Cf01", na partida acima
mencionada; e também iell) ~9nde[lar\a LIG;A D~SPO~ifIV~~\UC~~DENSE, de Euclides da
Cunha, a pena de multa de R$ ,1.000;00 reduzida pela metade fixando em R$ 500,00 (Qumhentos
reais), desclassificando a'o'Ái-i. '2 (I patà 'o Art. 191, UI,'líc }82 dA'CBlb, por deixa de cumprir o

I ' I; \' , I

que determina o Art. 27\ '1Ierra-'~'- 4;~do Regulamento-da-GompetiÇão que diz: "Compete à
Seleçlio detentora do nla~do de campo: \Man'~r uma Ambulúrlcia estacionada em local
adequado à suajina/idade '('Como tamanho sujieÍen!e para transpJrtar uma pessoa deitada)",
Devendo comprovar nos a~ios do Processo-o-cumpriJrtento da refdrida obrigação pecuniária no

\ . \ Iprazo de 30 (trinta) dias, sO,b,bena das medidas;orevistas noArt. 223 do CBlD.
PROCESSO- 'SELEÇÃODEJOÃO'DO.ORADOx SELEÇÃO'DEITABERABA,em 01.10.17- Válidopelo
N'22S117 Óurtoeonato 1ntlfrfuunidoal,de Futebol AÍitádor 2017.

Dcnúnda:
'~ '-.-., ;.,;';.,\~J"~J,/C:/

Ausência-de"lnfra estrutura no Estád o.
Denunciados (s): 1) LIGAiOiÍ:O-POU.RADEN~fD~EDESPORTOSATLÉTICOS,deJoãoDourado.incursa

noArtioo211,ll'e.~2'..do.GBD:
-•••••.~/

Relator: Dr.RONALDOSAFIRA'ANDRADE.

Procurador: OroVICTORFERREIRASANTOSDESOUZA-Ausente a parte mesmo regulamente citada. DECISAO: Acordam os Juizes desta Egrégia
2' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
imprÇlcedente a denúncia para absolver a LIGA JOÃO DOURADENSE DE DESPORTOS
ATLÉTICOS, de João Dourado, da imputação no Art. 211 do CBJD, por restar comprovado
que os Estádios Municipais são administrados pelos Órgãos das Prefeituras dos respectivos
Municípios. cabendo a estes zelarem pela manutenção e limpeza das Praças Desportivas,
não tendo a Liga denunciada nenhuma gerência sobre o Estádio.

Salvador - BA, 13 de Dezembro de 2017.
Roberto Almeida de Araújo - Secretário do TJDF

Praça Castro Alvesj 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro • CEP;40020.160 . Salvador. BA

Tel.; (71) 3321.0448. Fax; (71) 3321.5403
e.moil; tid@fbl.org.br • site; www.fbl.arg.br
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2' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
12 DE DEZEMBRO DE 2017

Salvador - BA, 13 de Dezembro de 2017.
Roberto Almeida de Araújo - Secretário do TJD

Ausente as partes mesmo regularmente citadas. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2' 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. 11 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 DESPORTIVA DE SÃO DESIDÉRIO, de São Desidério, por ser reincidente
conforme fls. 12 dos autos, a pena de multa de R$ 4.000,00 reduzida pela metade fixando em
R$ 2.000,00 (Dois mil Reais), como infratotãS' d~rt. 191, m, ele 182 do CBJD, por deixarem
de cumprir o que determina o AI}./30;'~~Régiilàmehtõ:-9a~ompetição que diz: "As Seleções
participantes da competi~,!efé~ão,'1ibrigat~riamenle;-ij,CJuii::,.,o banco de reservas, em todos
os jogos, 01 (um) médico POl'.eleS contratado,Jle~idalllell1e 'iliscriijJ"tib;CRM", na partida acima
mencionada. Devendo ebmp'"rovar nos autos do Processo o.cumpriinbhto da referida obrigação

1\ t < I,

Ausente as partes mesmo.regularmente citada~. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2' Comissão Discip~i~~r do Tribu~a}, d~ ~u.stiÇaDesporjiya, por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúncia pa~~~ndenar aiL'9~~ESPORTIV;A CATUENSE, de Catu, Equipe
Feminina, por ser reincident'é,<:onforme,flsd.,1p,os autos(a pena de multa de R$ 1.500,00
reduzida peJa metade fixando em~?5Q.~OÓ(Sei~eJit()sj4nquenta Reais), e também condenar
a LIGA DESPORTIVA TERRANOVENSE, de Terra/Nova, Equipe Feminina, por ser
reincidente conforme fls. 12 dos autc>s;:!t:pen,j.d6últa de R$ 5.500,00 reduzida pela metade
fixando em R$ 2.750,00 (Dois mil setecentosednquenta Reais), como infratoras do Art. 191, m,
ele 182 do CBJD, por deixarem de cumprir o que determina o Art. 35, do Regulamento da
Competição que diz: "As Equipes participalltes da competição deverão, obrigatoriamente,
illcluir 110 banco de reservas, em todos os jogos, 01 (um) médico por eles contratado,
devidamente inscrito 110 CRM", na partida acima mencionada; e ainda em condenar a LIGA
DESPORTIVA TERRANOVENSE, de Terra Nova, Equipe Feminina, como infratora do Art. 206
ele 182 do CBJD, a pena de multa de R$ 2.900,00 reduzida pela metade fixando em R$ 1.450,00
(Hum mil quatrocentos e cinquenta reais), por ter dado causa ao atraso no início da partida em 29
(vinte e nove) minutos. Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida
obrigação pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas pre s no Art. 223
do CBJD.

pecuniária no prazo de 3,0 Ptrinta) diãs, sobnenáCIãs medidas Drevlstas no Ar!. 223 do CBJD.
PROCESSO~ LI9A ~ESPORTlVA CA1jUENSEx LI\'1 ~ESPORTIY~ TERRANOVENSE. em 30.09,17 -
N2Z29/l7 Válido~DeloCarnoeonato, Baiano de FutelJol Feminino - 2017.

Denúh~l~: :.;,. ". .' I i ~ : : I I ;A sêntía de Médico,e atraso nara o' i feio dà nartidaJ
Dcnundados '(5): /1) LIGA DEsPORTIVA CATUENSE"tle .CatU,Equipe Feminina, incursa no Artigo 191, 111

I !
'. .. \ / \ I" '.' Id~CBJD; .... i 'vI' \ ,.1 ,; , ,.,
.2) LIGAD~~PORT],VATERRANO NS~-de 'ferra Nova, EqUipe Fermmna, mcursa no

! I,' AI1lÍlo191;lIIeZ06doCBID ... !' ~..,A" I:
li r ~. \ ~. ,

Relator: Di':ÉLIOlUCARD6 MIRANÓAAZ'M:DO--~ I :
I. I Dr. VICTOR FERREIRA SA~TOS DE SOUZA liProcurador:. -

PROCESSO- SELEÇAODE SANTOANTONIO DEJESUS x SELEÇÃOOE SÃO DESIO~RIO, em 01.10.17 -
N2227/17 Válido nelo Camneonato IntennuniciDal de Futebol Amador - 2017.

Denúncia: Ausência de Médico.
Denunciados (s): 1) LIGA SANTANTONIENSE DE FUTEBOL, de Santo Antônio de Jesus, incursa no Artigo

191,111 do CBJD;
21 LIGA DESPORTIVA DE SÃO DESIO~RIO, de São Desidério, no Artl.o 191, 111do CBIO.

Relator. Dr. ALCIOES OINIZ GONCALVESNETO

Procurador. Dr. VICTOR FERREIRA SANTOS DESOUZA -

Praça Castro Alves, 1 . Ed. Pal6cio dos Esportes
Centro - CEPo 40020.160 - Salvador - BA

Tel.: (71) 3321-0448 - fax: (71) 3321.5403
e.moil: Ijd@fbl.arg.br - sile: www.fbl.org.br
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Ausente às partes meshil){fegularm~nté ciiadas:lDBCIS;{O:i Acordam os Juízes desta
Egrégia 2' Comissão Disbip!inar_.do Tribunal de J4stiça,Desportiv~, JRor UNANIMIDADE em
julgar procedente, em parte\ à denúncia para 'condenar a ASSOCIAÇÃÓ,DESPORTIVA LUSACA,
Equipe Infantil, por ser rJiiJcidente conforrile fls!11 dos autos, apéna de multa de R$ 3.000,00
reduzida pela metade fixandd,~m R$ 1.50Ô,00 (Hum.nlil e quinhentÓsreais), e também condenar

~ , ; , ! / "

a ESPORTE CLUBE 'ACUIPENSE, EquipeJnfantil"por ser reincidente conforme fls. 12 dos
" \ ~ '.i I r: I ,'~ " I i .autos, a pena de multa de R$ 3.000000 reduzüla:pela1metade fixando em R$ 1.500,00 (Hum mIl

e quinhentos reais), como infratotasdo Art.<l?t,(iH; c/c .J821Ódos do CBJD, por deixarem de
cumprir o que determina o Art\2~i,do Jfeguf~erlto/d{Competição que diz: "As Clubes
participalltes da competição deverão,oh"r/gatôriameni(ííicluir 110ballco de reservas, em todos
osjogos, 01 (um) médico por eles cOlltraitiliõ;llê~ithl(,ellteil/scrito 1/0CRM", na partida acima
mencionada; e também em condenar aind;em condenar a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
LUSACA, Equipe Infantil, 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, 111,c/c 182 do
CBJD, por deixa de cumprir o que determina o Art. 27, letra "c". 4, do Regulamento da
Competição que diz: "Compete à Seleção detel/tora do mal/do de campo: Mal/ter uma
Ambulância estaciol/ada em local adequado à suajilla/idade (com o tamal/ll0 sujiciellte para
tral/sportar limapessoa 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 CSJD.

Ausente as partes mesmo regularmente citadas, DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia 2' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúncia para condenar a CONQUISTA FUTEBOL CLUBE, Equipe
Feminina, por ser primário, substituindo a pena de multa por pena de ADVERTÊNCIA, e
também condenar a LIGA DESPORTIVA DE JEQUIÉ, de Jequié, Equipe Feminina, por ser
primária, substituindo a pena de multa por pena de ADVERTÊNCIA, como infratoras do Art.
191, IIl, SI° do CBJD, por deixarem de cumprir~ue determina o Art. 35, do Regulamento da
Competição que diz: "As Equipes particip1í,;tes,lfa,competição deverão, obrigatoriamellte,
illcluir 110ballco de reservas, em ..(ôdos/of}ogoS,'ffJ '(um) médico por eles cOlltratado,
d 'd CRM"L": "êí ""d~

PROCESSO-CONQUISTAFUTEBOLCLUBEx LIGADESPORTIVADEIEQUIÉ,em30.09.17- Válidopelo
NOZ30/17 Carneeonato Baiano de Futebol Feminino - 2017.

Denúncia: Ausência de Médico.
Denunciados (s): 1) CONQUISTA FUTEBOL CLUBE. Equipe Feminina, incursa no Artigo 191.111 do CBJO;

2) LIGADESPORTIVA DE 'EQUIÉ. de lequié, Equipe Feminina, Incursa no Artigo 191,
111 doCBID.

Relator: Dr.RDNALDOSAFIRAANDRADE.
Procurador: Dr.VICTORFERREIRASANTOSDESOUZA -

eVI amellte IIlSCrlto110 ' ,na'partl a aCima menclOm( a.,.
PROCESSO-ASSOCIAÇÃODESPORTIVALUSACAx ESPORTE.CWBEIACUIPENSE,em 30.09.17_

NOZ3:iJ1T VálidopeloCamO"On'a,o'BàianodeFutebollniàlltilL2017.
Denújcial; Ausêndâ -de Médico é Ambulância. \ I

Denunciados (s): 1)AssoCIAÇÃODESPORTIVALUSACA,EquipeInfantil,IncursanoArtigo191,JIIe 191,
1:1 IlldóCil]n; 'I'!, \ :! 1

Zl ESPORTECLUBEiACUIPENSE,EaulD'e'.lnfantli,inCursanoArdoo191,111 doCBID.
RelJ,oJ !.. "I . 1\\ I,

Or,ALCIDESDINIZGONcÀLVESNE'J'Oi I \ I', . ,
I: t 11 ',' . ,/ \.' i :l., \ , I.

ProcuralJor: 'Dr;'VICTORF,ERREIRASANTOSDESOUZA'",\ \ , : ~'-

Praça Castro Alves, 1 . Ed. Pol6cio dos Esportes
Cent,o . CEP;40020.160 • Solvodo, - BA

Tel.: (71) 3321.0448. Fax: (71) 3321.5403
e.moil: tjd@fbf.o'g.b, . site:www.fbf.o,g.b,
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Ausente a parte mesmo regulamente citadà:'DECISAO: Acordam os JUizes desta Egrégia
2. Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, p,?r UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúncia para condenar o LIGA !O~O DOURAD.ENSE DE
DESPORTOS ATLÉTICOS, de João Dourado, por ser remcldente, como mfrator do
Art. 206 c/c 182 do CBJD, a pena de multa de R$ 1.100,00 reduzida pela metad~ ~x~ndo
em R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais), por ter dado causa ao atraso no m~clo da
partida em 11 (onze) minutos. Devendo comprovar nos autos .do Processo o cumpnm~nto
da referida obrigação pecuniária no prazo de 30 (trinta) dIas, sob pena s medIdas
previstas no Art. 223 do CBJD.

Salvador - BA, 13 de Dezembro de 2017.
Roberto Almeida de Araújo - Secretário do TJD

Ausente a parte mesmo regularmente citado. DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia 2. 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$ 1.000,00 reduzida pela.metade fixando em R$ 500,00 (Quinhentos
reais), como infratora do Art. 19]., ,III;déJ:gz:~o CBJD, por deixa de cumprir o que
d t . Art 27 I Ir "" d R 'I / '-a' c' .. d'e ermma o . , e a a o: egu amento a. ompetlçao que IZ: "Compele à Seleçl10
dele/llofa do mando de campo::~vidi!tíé;ar toda~'âf medid"àslegliis-dl!.:fl'-.dem técnica e administrativa
necess6rios e indispens6.feis~à--1ogfslicaeà .SEGURANÇA d;;;-"parlidf,s", na partida acima

. . ~ I.'~ ---'--- I', t,
mencIOnada; e amda em cpndenar.aJACOBINAESI'.OR11ECLUBE, Equipe Infantil, port. I ~ \ / Y ~' /.'

ser reincident~, com~ ,irjfrato~pp Art. 206 :c/c 182 d9 ,CBIO,I a 'pena ~e multa de .R$
3.000,00 redUZida pela, jnetade, fixando em R$ 1.500;00"~Uf\llmil e qUinhentos reais),
por ter dado causa a~ 'afrasdrio'lnicio da partidai~m~ 30 Chinta) minutos. Devendo
comprovar nos autos dó ''Dr06es~dti cumprimento dá. rJfe~da: obrigação pecuniária no: ~ '6 ',I " " I" \' ,

PROCESSO- JACOBINA ESPORTE CLUBE x LIGA SERRINHENSE DE
Nº236/17 DESPORTOS TERRESTRES, em 30.09.17 - Válido pelo

Campeonato Baiano de Futebol Infantil- 2017.
Denúncia: Ausência de Policiamento e atraso no início da partida.

Denunciados (s): 1) JACOBINA ESPORTE CLUBE, Equipe Infantil, incursa
no Artieo 191, III e 206 do CSID.
Dr. RONALDOSAFIRAANDRADE.

Procurador: Dr. ALLANPATRICK MACIEL.-

prazo de 30 f trinta) d,á~, s, bp'ena dasmedjdas previstas, noiArt 223 do CBJD.
PROCESSP~ ,SELEÇÃOPE ITP;~ERA'B~xSELEÇÃO DE JOÃODOURADO,
Nº241M7 em.08.10~'17 - Válidope)o-Campeb'nato Intermunicipal de

\\ " . I !'
, , Futebol Amador ,'2017. ,"

D ' .1 \ ' , ",~ JenunC1l!: . Atraso de JOgo. "

Denunciados (sj:, .1) LIGA JOÃO DOURADÉNSE DE DESPORTOS
À.tLÉTICOS;:d/Jô~o Douradb;! incursa no Artigo 206 do
'', .":.:'l._ //
CâJD.~Dl;\ ,'.

Relator: Dr. EUORlêARI56 MIRA"NDAAZEVÊDO
" ....• ~ ,,., "

Procurador: Dr. YAN'MEIREL.LESDEMEIRELES.

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro . CEP:40020.160 . Solvodor - BA
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PROCESSO- SELEÇÃODECALDEIRÃOGRANDEx SELEÇÃODE CONÇEIÇÃODO
NºZ4Z/17 COITÉ,em 08.10.17 - Valido pelo Campeonato Intermunicipal de

FutebolAmador- 2017.
Denúncia: Ausênciade Médico.

Denunciados (s): 1) LIGA DESPORTIVADE CALDEIRÃOGRANDE,de Caldeirão
Grande,incursa no Artigo191,IIIdo CHJD;
Z) LIGACOITEENSEDEFUTEBOL,de Conceiçãodo Coité,incursa no
Artigo191, IIIdo CHID.

Relator: Dr.ÉLIORICARDOMIRANDAAZEVÊDO
Procurador: Dr.YANMEIRELLESDEMEIRELES.

Tel.: (71) 3321-044B - Fax: (71) 3321-5403
e-mail: tjd@fbl.org.br - site: www.fbl.org.br

Salvador - BA, 13 de Dezembro de 2017.
Roberto Almeida de Araújo - Seeretário do T

Ausentes a parte mesmo regulam~nte~itado.DEt:ISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão Disciplinâ:r~ô.:/Jtibúnal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente, em parte, a denúncia para condenar FREDSON
MENEZES DE CARVALHO, Atleta Amador da Liga de Euclides da Cunha, por ser
primário, e infrator do Art. 254-A, ~1º e I, c/c 182 do CBJD,a pena de suspensão por
04 partidas, reduzida pela metade fixando em 02 (duas) partidas compensando-lhe
a automática, por desferir um tapa no rosto de seu adversário, e, por se tratar de
competição finda para a Seleção de Euclides da Cunha, e, desde que o Atleta, punido
não requeira a substituição do restante da pena, na forma de medida de interesse
social, com base no S 1º do Art. 171 do CBJD, a pena de OI (uma) partida restante,
deverá ser cumprida em partida subsequente de competição, camp', to ou torneio
promovido pela FBF.

Ausente as partes mesmo regulamente citadas. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE emjulgar procedente, a denúncia para condenar a LIGA DESPORTIVA
DE CALDEIRÃO GRANDE, de Caldeirão Grande, por ser reincidente conforme fls. 11,..- •••..
dos autos, a pena de multa de R$ 1.5.09;00red~ida pela metade fixando em R$ 750,00
(Setecentos e cinquenta Reais),.e~6é~~enàt ii!G~COITEENSE DE FUTEBOL,
de Conceição do Coitéi-por..serreihcidente 'confo;=tne.f1t,tZ-dos autos, a pena de multa
de R$ 1.000,00 reduziaápelã' metadefixandb.emJ~$ 500;OO~QUinhentos Reais), como
infratoras do Art. 191, ~If clc 18fdo-~B1p, ~or:deixâ{e\n de 9umprir o que determina o
Art. 30, do RegulameN~ da COQ1pehção'que dIZ; "A,s Seleçõq ~'arlicipantes da competição
deverão, obrigatoriamellte; Ilteluir I"i b.a.IICOde r.esJrvas, em .tJdb~\os jogos, 01 (11m)médico por elesI ,. ' I' \ I I I, I 1 I

contratado, devidamellte I i"$crito'lIo, CRM", , na partida Iacima: mencionada. Devendo'I 'I'"~ ,tl'''II'comprovar nos autos do Pr~cesso 'o cumprimento da refer;ida oprigação pecuniária no
t 1 'o \ cf '! I I \' '~prazo de 30 [trinta) dias, S b perta das.:n1e idas ptevista~ nO,Art. 223 do CBJD.

PROCESSOic""SELEÇÃO1?ERIÀCH~ODq'JA~IPÉNSE~:SELEÇÃODEEUCLIDESDA
NºZ43tl7, 'CUNHA,em 08.10.17\<Valido pel9_CairipeonatoIntermunicipal de

li \ Melíoi Amador- 2017. ----- I'
D ' t, \ Expulsão. " j . I;
enunCIa: i I i

Denunciados (5): 'p FREDSº~J~'1E!'IEZES.\DECARVA~HO,Atleta Amador da Ligade
\ ,Euclidesda Cunha,.incui'Sonos Art.ZS4-Ado CHID.

Relator: 'O"">ÉLIORICAR'oOMll~ANDAAZMÊÍ:10
Procurador: D;"~ÀNMEIRELLE~_Ú~MEIRELÚ., -

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pa16cio dos Esportes
Centro - CEP: 40020-160 • Solvodor - BA

mailto:tjd@fbl.org.br
http://www.fbl.org.br
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",:usent~ a ~arte .m~s":l0regulam.ente CItada.DECISAO: Acordam os Juízes desta Egrégia
~ Comlssao DIsCIplInar do Tnbunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
Julgar procedente a denúncia para condenar a LIGA DESPORTIVA DE LAURO DE
FREITAS, de Lauro de Freitas, Equipe Juvenil, por ser reincidente conforme fls. 11
dos autos, a pena de multa de R$ 4.000,00 reduzida pela metade fixando em R$ 2.000 00
(Dois mil re~s), como infratora do Art~L9J;~II, c/c 182 do CBJD, por deixa de cum;rir
o que ~etermma o Art. 27, letra '~1;11o:.Regu~en!? da Competição que diz: "Compete
à Seleçao detelllora do mando de c'!.lII~áhíer gm?i':>tmbullincia estacionada em local adequado à
suafillalidode (com o tamallh"";;;jJciente para trdnlportar u'i;;a'p'eis"'õà:deitada''), na partida acima. I'" -' j . , •.,,~mencIOnada. Devendobcemproy-ar.llos-autos-uo-P..rocesso o,cumprimento da referida

. - .. I I r . . .. _\ ' I.
obngaçao pecUTIlánan '1' p'razo,ldec30{tl'lflta)jdlasrseb p..enadas medidas previstas no
Art 223 doCBlD. .1 //\\ \ ( fi \ j li

PROCES~O 1- ~laNI;l'~SPORTlVA rERRAN9VE~SE x PGA DESPORTIVA CATUENSE,
N2247VilV ,~riiOy:,t0.17 - Vi'lido pelo Carl,'peo'natd Baiano de Futebol Feminino-

i 2.Ól1" f / II \\ ! i
111/ '''', / '- /' ' •... \ I~DenúnCia: Ausêncrt. de Médico.) .' / \.. ; I

DenunCiadOS~(S.): l:f) .(L'.IGA"DES.P()RTI,VA .t~RRANQV,~~S,.'E, de Terra Nova, Equipe

~

.F.em,ininai i~cursa no {\rtigo.l'll,l!ldo C~JD;
\ 2) LIGA DESPORTIVj\ CATUENSE, de'0atu, Equipe Feminina, incursa
\ no Arti o 191,'m do CB D.' /

\ "', I
Relator\' 'Dr. RONAUlO.SAElRA.AJilDRADE. i .I

Procurador: "D'h YANMEIREl;LESDI> MElRELES./ /. . . .

Ausentes as partes mesmo 'r~~lament~;tiN?ll.~. DECISAO: Acordam os Jui.zes desta
Egrégia 28 Comis~o Disci~lin~ ;Jtló~!ri?;!nal~de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em Julgar proced~nte.a den\!:"cla,{a'ra condenar a LIGA DESPORTIVA
TERRANOVENSE, de Terra Nova,'E~vérrtiÍ1ina, por ser reincidente conforme
fls. 12 dos autos, a pena de multa de R$ ó':QQO,OO reduzida pela metade fixando em R$
3.000,00 (Três mil Reais), e também condenar a LIGA DESPORTIVA CATUENSE, de
Catu, Equipe Feminina, 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, c/c 182 do CBJD, por deixarem de cumprir o que
determina o Art. 35, do Regulamento da Competição que diz: "As Equipes participantes da
competição deverão, obrigatoriamente, inc/uir no banco de reservas, em todos os jogos, 01 (um) médico
por eles contratado, devidamellle inscrito 110 CRIIf", 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. o CBlD.

Salvador - BA, 13 de Dezembro de 2017.
Roberto Almeida de Araújo - Secretário do TJD IB

PROCESSO- LIGA DESPORTIVA DE LAURO DE FREITAS x CLUBE ESPORTIVO
N"245/17 FLAMENGO, em 07.10.17 - Valido pelo Campeonato Baiano de Futebol

Iluvenil- 2017.

Denúncia: Ausência de Ambulância.
Denunciados (5): 1) LIGA DESPORTIVA DE LAURO DE FREITAS, de Lauro de Freitas

EDuioe Juvenil, incursa no Art 191, 111do CBJD. '

Relator: Dr. ALCIDES D1NIZGONÇALVESNETO

Procurador: Dr. YANMEIRELLES DEMEl RELES.-

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pa16cio dos Esportes
Centro - CEP:40020.160 . Solvodor . BA

Tel.: (71) 3321.0448 - Fax: (71) 3321.5403
e-meil: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br

mailto:tjd@fbf.org.br
http://www.fbf.org.br
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Salvador - DA, 13 de Dezembro de 2017.
Roberto Almeida de Araújo - Secretário do T

Ausente a parte mesmo regulamente citado. DECISAO: Acordam os JuIzes desta Egrégia 2'
Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente a
denúncia para condenar a LIGA POMBALENSE DE DESPORTOS, de Ribeira do Pombal, Equipe
Feminina, por ser reincidente conforme fls. 12 dos autos, a pena de multa de RS 1.500,00 reduzida peja
metade fixando em RS 750,00 (Setecentos e cinquenta Reais), e também condenar a LIGA DESPORTIVA
QUlJINGUENSE, de Quijingue, Equipe Feminina, por primária, substituindo a pena de multa por pena
de ADVERTÊNCIA, como infratoras do Art. 191, mAIO c/c 182 do CBJO, por deixarem de cumprir o que
detennina o Art. 35, do Regulamento da Comp~ã{j'lj1ie'diz: "As Equipes participalltes da competição
deverão, obrigatoriamente, illc/u;r IIO-btj(,~e1'is"'eivas";eiil:tOdos os jogos, 01 (um) médico por eles
cOlltratado, devidamell/e illscrito"õ'éRM", na partida aci~ênci<mada; e também em condenar a LIGA
POMBALENSE DE DESPqRTOS,-dtRibeira do ~hnibal. Equip.;Fel~íjiíiriã;por ser reincidente por ser
reincidente conforme fls. 11 dós autos,"pemede mulíããeit1;~L500,Oõredhzida pela metade fixando em
R$ 750,00 (Setecentos e ci~qu~nta R6is};"COmo'infratora'doArt, IlH, m,l¥ 182 do CBJO, por deixa de
cumprir o que detennina J !AIt. 29!,Jelia "c"- 4, Ido çegulamen1to,da Coln~tição que diz: "Compete à
Seleção detell,Iara do malllIJ te cah"rP,h:'-Mall/e, 11/"0 A'hbUIIiIlj,;~,'e1tacio~,âi,1a em local adequado à sua• l 1 " I I I ' \ ~ , j! r, T. 'I I. ••fi"al,dade (com o tama,,11O sujidilrnte (para trallsportar uma pessoa: deitada'?, na partida aCIma
mencionada. Devendo comp~ovai dos ~Utos do Proce~o O cumprime"hto da I-tferida obrigação pecuniária
no razo de 30 trinta diaHob e;'~ d~s medidas revisd{ nh «;rt.\2Z:3 do CB D.

PROC~OI- Ass9cIAÇAQ DESPORTlyALE NI~O~ !;IGADESrpRTIVADELAURODEFREITAS,em
Nll:Z4 1.7' /08.10.177' Valído elo Cam eonatO.Baiano ~ Futebol Feminino - 2017.

Denúht~ --;:usênci~~(Jédf~epOliàam~to~ f I
Oenunciados (~): 1) ASSOCIAÇAODESPORTIVALEONICO,Equipef.i:mlnina, incursa nos Artigos 191, iII

~~

e 191,i11doCBjD:\ / '//
2) LIGADESPORTIVADEIAURO DEFREITAS,de Lauro de Freitas, Equipe Feminina,
'incursa no . 0.191,JII.do.cà o. ' li

Relator. n;','ÉLlO RICARO'OMlIlJINDÀAZEVtOO !
\ \ '." '-../~ /

Procurador: Dr,YANMEIRELuES'I'iE:MEIRELES.' ~
Ausente as partes mesmo regu)àn:íente :titâdás-:-.i>EClSÃO: Acordam os Juizes desta Egrégia 2'
Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiç~'n~pª-"ív~po~UN~MIDADE em julgar procedente a denúncia para
condenar a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA LE6NICO,<-.Eéjuipe-Feniinina, por ser reincidente conforme fls. 12 dos
autos, a pena de multa de R$ 3.500,00 reduzida pela 'rnetagefiXándo em R$ 1.750,00 (Hum mil setecentos e cinquenla
Reais), e também condenar a LIGA DESPORTIVA DE LAURO DE FREITAS, de Lauro de Freitas, Equipe Feminina,
por ser reincidente conforme fls. 13 dos autos, a pena de multa de R$ 500.00 reduzida pela metade fixando em R$
250,00 (Duzentos e einquenta Reais), como infratoras do Art. 191,111, de 182 do CBlD, por deixarem de cumprir o
que dctcnnina o Art. 35, do Regulamento da Competição que diz: "As Equipes partiapantes da competição deverl1o,
obrigatoriamente, induir no banco de reservas, em todos osjogos, 01 (um) médico por eles contratado, devidamente
Inscrito no eRM", na partida acima mencionada; e também em condenar a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA LE6NICO,
Equipe Feminina, por ser reincidente, 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,m, c/c 182 do CBJD. por deixa de cumprir o que detennina
o Art. 29, letra "a" do Regulamento da Competição que diz: "Compete à Seleção detentora do numdo de campo:
Providenciar todas as medidas legais de ordem técnica e adnúnistrativa necessárias e indispensáveis à lag/nico e à
SEGURANÇA das partidas", 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 me' s previstas no Art.
223 do CBJD.

PROCESSO- LIGAPOMBALENSEDEDESPORTOSx LIGADESPORTIVAQUIJINGUENSE,em OB.l0.17
N'248/17 - Valido nela Campeonato Baiano de Futebol Feminino - 2017.

Denúncia: Ausência de Médico e Ambulância.
Denunciados (s): 1) LIGA POMBALENSE DE DESPORTOS, de Ribeira do Pombal, Equipe Feminina.

incursa nos Artigos 191, IJI e 191, 111do COJO;
2) LIGA DESPORTIVA QUljlNGUENSE. de Quijingue. Equipe Feminina, incursa no
Arti.o 191, 111do CBID.

Relator: Dr. ÉLlORICARDOMIRANDAA2EV~DO

Procurador: Dr.YANMEIRELLESDEMEIRELES.-

Proça Costro Alves, 1 . Ed. Pal6cio dos Esportes
Centro . CEP: 40020.160 . Solvodor . BA

mailto:tjd@ibl.org.br
http://www.fbl.org.br
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~usente as parte~ mesmo. regulamente Citadas. DECISAO: Acordam os Juizes desta Egrégia
2 ComIssão DIscIplInar do Tribunal de Justiça Desportiva por UNANIMIDADE . I dd ' . ' em JU gar proce ente a
e~unc~a para co.nd~nar a LIGA DESPORTIVA QUIJINGUENSE, de Quijingue, Equipe Feminina. por ser

primária, substltumdo a pena pecuniária por pena de ADVERTÊNCIA, e também condenar a LIGA
DESPORTIVA EUCLIDENSE, de Euclides da Cunha. Equipe Feminina, por ser reincidente conforme
fls. 12 dos autos, a pena de multa de R$ 5.000 00 reduzida pela metade fixando em R$ 2 50000 (D' '1'oh .. ' ~ . , 01$ m!
e qUI .•ntos ReaiS), como mfratoras do Art. I2JJ"!";'S~c/c 182 do CBJD, por deixarem de cumprir o que
dete~ma o ~rt. 3~, do Reg~lam~nto da5tÍrnpetiçãll"lue:CU~-..::~ Equipes participantes da competição
deverllo, obrtgatorlOmente, I1lclUlr4bancó1ie reserv~""tollos,os jogos 01 (um) médico por eles
contratado, devidamente il~sc!!iÓJiÕ~GRM",na paftidaacima ;nen~iônaa~~et;mbém em condenar a LIGA
DESPORTIVA QUlJINGU~!,,~E;áe Q.uijiDgue,Eq'uipecfemlnina, a jjehacde inuIta de R$ 500,00 reduzida
pela metade fixa~do em RS1fjO,00 q)üzento.s_e_cj?qu<;n!a.B",,!ilJ:~mo infr~fora do Art. 191, 111,c/c 182
do CBJD, por deIxa de cumP!'t o que délermma o Art. 29, letra "c"-" do Reg.llamento da Competição que
diz: "Compete à Seleção ietehtora !dobmando de c;",{po: Mante"!u,na Ambulllncia estacionada em local
adequado à sua flnalidade~I.(cJm o,~/",iIhllo Suflci~lltkpara traMpj'Mar uir.k.i'P essoa deitada "I. e também

I L ,; 11.' L ,\; , I • 1 I \_ . I h
em condenar a LIGA DES PKTlv~ hU~L1DENSE, ae Euclide~ <Ia \..unha) Equipe Feminina, por ser

... 1'1'1">" 'à '1,1\\'1' .remcldente, como mfrator do Art. 2.0b CIC182 db C 10, a pena,oe multa tie R$ 3.000,00 reduzIda pela
metade fixando em R$ I.5bO,OO(iiunhnil,e Quin'hen)os reais;,po~~~\~":dbcausa ao atraso no inicio da
partida em 30 (trinta) minl,\ds! peveildó120mprÔ'varl'ii"os aútbs dO;lPrbcess6', o cumprimento da referida
abri a o ecuniária no r~iocde30' tri~l:'! :dia~, sob \ena'_da~ ~edida~i fJvistas no Art. 223 do CBJD.

PROCE~Or LlGA'1JESPORTIVACATUENSEx sAorAANCISOODDCONDEESPORTECLUBE.em
N2ZS3 17 14.10.17 - Valido, elo Ca~ eonato Baiano de Fufebol Feminino - 2017.

\\\ L. /Denún~a: Ausência de Médico. .........••..
Denunciados (5:):". \1) LIGA DESPORT.IVA-(;ATUENSE, de CatuJ,Eq'~j'peFeminina. incursa no Artigo 191. II1

\ ,doCBID; -;? "; '\ / /1
Z)'SÃo fRANCISCODO.cÔNDEESPORTE-CLUBE,EquipeFeminina.IncursanoArtigo
, ' 'J \.J '//'
191 JlIdoCOD.--.".', / .
""" :?in;'~\ ///Relator: Dr.ALCIDESDlNIZGON- LVESNETO""'_', /' /' /

Procurador: Dr.VICTORFERREIRASAN.OS,DESOUZA.
Ausente as partes mesmo regulamenteci1l!.g:ã"S:'DECISÃO: Acordam os Juizes desta Egrégia
2' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente a
denúncia para condenar a LIGA DESPORTIVA CATUENSE, de Catu, Equipe Feminina, por ser
reincidente conforme fls. 11 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 SÃO FRANCISCO DO CONDE ESPORTE CLUBE,
Equipe Feminina, 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), como infratoras do Art. 191.,111,c/c 1~2
do CBlD, por deixarem de cumprir o que determina o Art. 35, do Regulamento da CompetIção que dIZ:
"As Eq/lipes participal/tes da competiçáo deveráo, obrigatoriamel/te, incluir no bOI/COde reservas, em
todas os jogos, 01 (/Im) médico por eles contratado, devidamente il/scrito no CRM", na partida acima
mencionada. Devendo comprovar nos autos do Processo O cumprimento da refcrida obrigação pecuniária
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no Art. 223 do CB .

Salvador. BA, 13 de Dezembro de 2017.
Roberto Almeida de Araújo - Secretário do TJD IB~.

PROCESSO- LIGADESPORTIVAQUljlNGUENSEx LIGA DESPORTIVAEUCLIDENSE
N"2S2j17 14.10.17 - Válido nela Camaeonato Baiano de Futebol Feminino _ 2017. ' em

Denúncia: Ausência de Médico.Ambulância e atraso Dara O início da Partida.
Denunciados (5): 1) LIGA DESPORTIVA QUI/INGUENSE, de Quijingue, Equipe Feminina,

mcursa nos ArtIgos 191. JlI e 191, 111do CB/D;
3) LIGADESPORTIVAEUCLIDENSE,de Euclides da Cunha, Equipe Feminina
mcursa no Artloo 191,111e 206 do CBID. '

Relator: Dr. ALCIDES D1NIZ GONCALVES NETO

Procurador: Dr. HERMESHILARIÃOTEIXEIRANETO.

Praço Castro Alves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes
Centro - CEPo40020.160 . Salvador - BA

Tel.: (71)3321.0448 - Fax: (71)3321.5403
e-moil: tjd@fbf.org.br - sita: www.fbf.org.br

mailto:tjd@fbf.org.br
http://www.fbf.org.br


Foi apresentada pela A. D. C. Astro, defesa escrita que foi juntada aos autos. Ausente o
Jacobina E. C., mesmo regulamente citada. DECISÃO: Acordam os Juizes desta Egrégia 2'
Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente, em parte, a denúncia para condenar a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA COMUNITÁRIA
ASTRO, Equipe Juvenil, por ser reincidente conforme tIs. 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 o JACOBINA ESPORTE CLUBE, ~uipe Juvenil, por ser reincidente conforme fls.
14 dos autos, a pena de multa de R$ 6.000;OQ'rê<luzida pela metade fixando em R$ 3.000,00
(Três mil duzentos e cinquenta reais);é'óíiio'iõ"fràlor'ãs--do--Ar:t. 191, III, clc 182 todos do CBJD,
por deixarem de cumprir O!Iuo;1ktérml;ía' o Art:~8, doRegula'ine'l.to da Competição que diz; ''As
Clubes participantes da~íÍtpélÍção de,,!,!-ãa,lobrjgatoriam"ente,},;cUlir no bal/co de reservas,
em todos os jogos, 01 (u/') médico-por eles contTãiãiJo,-'lJevid;;;"k"te inscrito no CRM", a
partida acima mencion~~ai e e~ ~bsolver (a ASSOCIAÇii.Ç DE~~9RTIVA COMUNITÁRIA
AS~R.O, Equip.e !uvenilt;d;l i~PtPtação no Ar-(211 do_9WP." por:rrs~r comprovado que os
Estadl?s MUniCipaiS sap Iadlm'lr\~~ados pelqs 6rgaps! ~fs Pfef~lturas dos respec~lvos
Municlpios, cabendo a!estes;teI4r\!!p pela ('manutenç~J ~lh~pe?'i ,das Praças Desportivas,
não tendo a Entidade dr1ur~ia~~ n~nhu~a. g~ên.ci~ft.~b~e\~ ~~14dio._Devendo comp~ovar
nos autos do Processo 0lcumpJlmento~a refenda-obflgação pecunIll!i'~ no prazo de 30 (trmta)

li''''\AI \ ," ~J' j.~ \'::,
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Ausente a parte mesmo regulamente-c1tad~. DECISAO. Acordam os JUIzes desta Egreg
28 Comissão Disciplinar do Tribun"àJ.:tie ...J.qsti-ça'Desportiva, por UNANIMIDADE ~m
'ul ar rocedente a denúncia para cond~( o JACOBINA ESPORTE CLUBE, EqUIpe
{n?antft por ser reincidente conforme fls. 11 dos autos, a ~na d~ multa de R~ 3.000,00
reduzid~ pela metade fixando em R$ 1.500,00 (Hum mIl q~mhentos real~), como
. fr t do Art 191 III c/c 182 do CBJD, por deixa de cumpnr o que determma o Art.
m a ora ." " _ d t t d mando27 letra "a" do Regulamento da Competição que dIZ: "CompeteaSel~ç~o e,en o,a oá .

, P'd' t das as n,edidas legais de o,del/l técnico e admmlSl,at,va necess rIOsede campo' rovl enClar o .' . d
. .' 'ÇA das a,tidas" na partida aCIma mencIOna a.

il/dispensáveis à log(sllca e a SEGURA" p '. to da referida obrigação
Devendo comprovar nos autos do Processo o cumpnme? .

'. . d 30 (trinta) dias sob pena das medIdas previstas no Art. 223pecunlana no prazo e ,
do CSJD.

Salvador. BA, 13 de Dezembro de 2017.
Roberto Almeida de Araújo - Secretário do T JD

PROCESi/~-ASSOCIAÇÃODESPORTIVACOMUNITÁRIAASTROx JACOBINAESPORTECLUBE.emN'2S7 17 15.10.17 - Valido nela Carnnconato Baiano de Futebol"uvenil- 2017.

Denúnda: Ausência de Médico e infraestrutura.
Denunciados (5): 1) ASSOCIAÇÃODESPORTIVACOMUNITÁRIAASTRO,EquipeJuvenil,incursano

Artigo191,111e 211doCBJD;
21lAcOBINAESPORTECLUBE,F.nuloeluvenil,incursanoArti.o 191,111doCDID.

Relator: Dr.RONALDOSAFIRAANDRADE.
Procurador: Dr.VICTORFERREIRASANTOSDESOU2A.

dias, sob Dena das med das' revistâs ilO Art 223 do CBID. ~'\, :
PROCESSO~'ESPORTECtuliEIACUIPENSE'XJ)OCIEOADI1PESPORTIVAIUAZEIRENSE,em
NOZ5c1h" 15.10.17 - Valido nelo damaeonato Baianode Futebol lnfantil- ZOI7.

~\,~ ê' d P 1'. J IIDenún ia: Aus nela e .0 IClaménto. ' "
Denunciados (1,)\.,.~) E5PORTE.CLUBE./ACUlPENSE,Eq~ile Infantil, Incursa no Art. 191. 111do

\ C'BID. . . ." ' !
Relator: 'dr\ONALDOS~FiRk':"~DRADE./J/

~., ':O'~"A\ .'//
Procurador; Dr. JcrOR FERREIRASANTOSJ)IlSOUZA.

ia, ,-
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Salvador. BA, 13 de Dezembro de 2017.
Roberto Almeida de Araújo - Secretário do TJD

dOE. C. BahIa, funcIOnou o Dr. Igor Conceição. Ausente a defesa
o atleta da Catuense F. S/A, regulamente citada DECISA-O' A d J .Egré' 2" C . - .., . . cor am os ulzes desta

gla omlssao DIsCIplinar do Tribunal de Justiça Des rt'
UNANIMIDADE . , po Iva, porem Julgar Improcedente a denúncia para absolver HELLYAN
GONÇALVES F. DOS SANTOS, Atleta I.uv.~il da Catuense F. S/A, e ELLY FILIPE
RAMOS DE LIMA~Atleta Juvenil dO-;!':::>B~à~a imputação no Artigo 254-A, ~lQe
I, do CB)?, em razao da prova.(iéVÍdeo ap~esentad'â:'ª.q.ual comprova que não existiu
a a ressao relatada em<s~!ila~ r 'I ~

PROCES~9 i 'SE~~ÇÃO-DE: (PIAÚ-x_S,ELÊ9ÃO DE EUNÁPOLIS, em
N2268YlV 22:10:17--Válido-pelo,Oampednato Intermunicipal de['I II 'J 1\ o'i. FutE!ooIAmador-2017,! i j

• 1\1 'r.',I. . I 'r~\' I.Denuncia: Exçlusoes e Atraso ara oi' feio da:Partida.
Denunciados (5): lir)SRI¥ALDO sl DE SOUiÁ,\Massagista da Liga de Ipiaú.l .1', I '., 'I I I I' , '11 ': mcurs9:no ~rtigo 258j n~(\C)3)IL. . .

i !12M~~~S~T,,\NA .~~Q:uh~AulGlllar TéCniCO da LIga de
Ig~.pohs, mcursq nb.~tlgo _~58,~Ldo CBJD;

\
\ 3) LIGA DE FUTEBOL DE EUI"MPOLlS, de EunápoJis,
. \ incursa no Arti 0/206 do CB D./I

,,\ ,'_ " J1

RelatoJ:: 'Or, ALCIDES.DlNIZ-GON ALVESNETO
procurador~ 'iir.ALLANPATRfC:KMACIEL! /

Ausente a parte mesmo regulatnente citaçla.~ÓECISÃO:.Kcórdam os Juízes desta Egrégia
28 Comissão Disciplinar do Tribunal deiustiÇâ DesP6tfiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente, em parte, a"<fê!!:~ci~ jJara;~t5sólver ERIVALDO S. DE SOUZA,
Massagista da Liga de Ipiaú, e JONH'SA~:r~NA SUQUE, Auxiliar Técnico da Liga de
EunápoJis, da imputação do Artigo 258, 11do CBJD, por não restar configurado nos
autos as ofensas supostamente dirigidas ao Árbitro; e condenar LIGA DE FUTEBOL
DE EUNÁPOLIS, de EunápoJis, por ser reincidente, e como infratora do Art. 206 ele
182 do CBJD, a pena de multa de R$ 3.750,00 reduzida pela metade fixando em R$
1.875,00 (Hum mil oitocentos e setenta e cinco reais), por ser reincidente foi cobrado R$
250,00 por minuto de atraso, por ter dado causa ao atraso no início da partida em 15
(quinze) minutos. 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 CBJO.

PROCESSO-
EMBRO DE 2017

CATUENSEFUTEBOLS/A x ESPORTECLUBEB
Nº263/17 ValidoDelaCamneonatoBaianode Futebol ruven~~I~o~~ 12.10.17-
Denúncia: EXDulsões. .

Denunciados (s): l)HELLYANGONÇALVESFDOSSA
F.S/A,incursonoArt 254-A',I, g12 d~~:óAtleta Juvenilda Catuense
2) ELLYFILIPERAMOSDELIMAÁtleta '.
noArt 254-A, I,g12,do CBIO.' Juvemldo E.C.Bahia,incurso

Relator: Or.ÉLlORICARDOMIRANDAAZEVÊOO
Procurador: Or.VICTORFERREIRASANTOSDESOUZA.

Em defesa ao Atleta d . .

Praça Costro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro - CEP:40020.160 . Solvodor - BA
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Ausente as partes mesmo regulamenteêit"4ç!ás:'DECISAO: Acordam os Juizes dcsta Egrégia 2'
Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente a denúncia para
condenar a SÃO FRANCISCO DO CONDE ESPORTE CLUBE. Equipe Feminina. desclassificando do art 211 para
o Art 191. 111do C8JD. e por ser reincidente conforme fls. 11 dos autos. a pena de multa de R$ 1.000.00 reduzida
pela melade fixando em R$ 500,00 (Quinhentos Reais). por deixa de cumprir o que detennina o Art. 27, letra "a'" do
Regulamento da Competiçilo que diz: "Compete à SeleçlJo detentora do mando de campo: Providenciar todas as
medidas legais de ordem técnica e administrali~'a necessdrias e indispensd~leis d loglstica e à SEGURANÇA das
partidas". na partida acima mencionada; e também condenar a LIGA DESPORTIVA TERRANOVENSE. de Terra
Nova, Equipe Feminina, por ser reincidente conforme fls. 12 dos autos, e como infralora do Art. 206 c/c 182 do
CBlD, a pena de multa de R$ 3.000,00 reduzida pela metadc fixando em R$ 1.500.00 (Hum mil rcais), por ser
reincidente foi cobrado R$ 150,00 por minuto de atraso, por ter dado causa ao atraso no inicio da partida em 20 (vinte)
minutos. 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 C8JD.

Salvador - BA, 13 de Dezembro de 2017.
Roberto Almeida de Araújo - Secretário do TJDF

partes mesmo regulamente Citadas DECISAO.
Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça De ortiv arUN~~==='A~rdam os Juízes desta Egrégia 2'
condenar a LIGA DESPORTIVA EUCLIDENS~ d i Prd ;NIMIDADE emJulgarp~occdenle a denúncia para
conforme fi ' e uc J es a Cunha. EqUipe Femmma, por ser reincidente

. s. 11 dos autos. a pena de multa de R$ 5.000.00 reduzida pcla melade fixando em R$ 2.500,00 (Dois mil
e qUIO~enlosReaIS), e também condenar a LIGA POMBALENSE DE DESPORTOS. de Ribeira do Pombal. Equipe
FemlOlOa. por ser reincIdente conforme fls. 12 dos autos a pcna de mulIa de R$ 2 000 00 rcd'd I d
fixando R$ I 00000 (H '1R . . •• '"" " ., UZI a pc a meia eem. ., um ml cais), como mf~~~ras uO ~..J91, IlI,cfc ]82 do CBlD. por deixarem de cumprir
o q~e dete.nmna o~. 3~, do Regulamento jlaç(m~ct~.<J.lz;"'t4~:.EqUlpes participantes da competição deverão,
~bng?torlQmente~ mduIr n? banc.?,d~!-~n:(lS,-6n todo~.~t jogÕS;OL(E"nJJJ!!édico por eles contratado. devidamente
IIIscnlo no CRM , na partida.aClma mendbnada; e tambéin em condenar,a UGkDESPORTIVA EUCLIDENSE de
Euclides da Cunha, Equip~ Ft-Tlpin<P~.~_s~~ !"~jncidehtef-e.comºJ.~frat~ra"dl),Àft ..}~06 c/c 182 do CBlD. a pen~ de
multa de RS 2.500.00 rcduzld~ ~e1,ameta1e fix~~ RS 1.25?,00 (Hum"mil duzcntos e cinquenta reais), porIer dado
causa ao atraso no mlclO da pàrt!da em 25 {vmte e cmco} 'mmutos; e ainlda em collôenar JOSENILDO S. BRAGA,
Técnico de Futebol da Lig~ deiRjbeirai10f.~ombal. po;;'e(Primário.1 nO,~o infr~tor do Artigo 258. li, c/c 182 do
C8JD, a pena de suspensa o 1P:or02 paro~as, reduzIda pela l1)etadefix~ndo .oi 01 (uma) partida. por ter se
dirigido por várias vezes ao ~icl de àílJi&akem com grit6s altos esl ~t;liZado. dblpalavrões. e. por se tratar de
competição finda para a equipe!Ferhjhin~ dt\Ribeira1dO ~ombal, e;',fi~stl~,que o técnico, punida não requeira a
substituição do restante da pehA. n~ko~~ ~e,medidâ,de'(nteressé,soti~, t.om ba1se no * lQ do Art 171 do CBJD,
a pena de 01 (uma) partida rcsthntA,deVerá ser.êumpridá em p.àrtidas~~e(iuénte ~eeohipetição, campeonato ou torneio

~, j 'Pi' ~ rr - \ \ 'I f "':t 'I" ''ti> ' t,promovido pela FBF. Devendr~;n '--~v~r _no~s,a~tosdp Pro~so~' f, 'J;Ilp.rtm~nt,o\darferida obrigação pecuniária no
Drazo de 30 [trintal dias. sOD. e~~das medidasJmivistas no Art. 223 do cBIDj :

PROCESSO\- 5ADl'RANCISCODDCONDgESPORTECLllBEx LIGADESPDRTIVATERRANDVENSE,em
N'Z74h7. 21.10.17 - Valido"DeloCan/neonato Baiano de FUtl!1)olFeminino - 2017.

Dcnún1i~:
\. .I.. 1.1Ausência de PoliCiamentoe~tTaso nara o inicio a Partida.

Denunciados (5):', 1) SÃOFRANCISCO.DO.CONDEESPORTECUiBE, Equipe Feminina. Incursa no Artigo
\ '211 do CBJO; --, ., '--, / ~/
\2~'L~GADESPoR)flV,j)r6tRANovEN~;' d/Terra Nova, Equipe Feminina, incursa no
Arlieb206doCB1D ...-_'~ / //

\'riN" '" -V'I ://Relator. Dr. RO ALDOSAFIRlÂND1\ADE:'
".,>--", W

Procurador: Dr.ALLAN'PATRICKMACIE -

PROCESSO-
2017

LIGADESPORTIVAEUCLIDENSELIGAP
N'Z72/17 Válido nela Camneonato Baiano d: Futebo?~~~~~n~S-E2~; ~ESPORTOS, em 21.10.17 -

Denúnda: Ausência de Médico, Exclusão e Atraso "ara o início da partida
Denunciados (s): 1) LIGADESPORTIVAEUCLlDENSEde E r .

nos Artigos 191, In e 206 do CBJO-' uc Ides da Cunha, Equipe Feminina, incursa
ZJ LIGA POMBALENSEDE DESPORTOS de R'b .
incursa no Artigo 191.111do COJO; • I Clra do Pombal. Equipe Feminina.
3) JOSENILDDS. BRAGA.Técnico de Futebol d Li d . .
Artipo 258. 11do CSID. a ga e Ribeira do Pomba!, incurso no

Relator: Dr.ALClDESDlNIZGONrALVESNETO

Procurador: Dr.ALLANPATRICKMACIEL.
Ausente as
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,. op . _ n:gu.l~ente citadas. DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egregla 2 Comlssao Dlsclphnar do Tribunal de Justl'ça D 11'
UNANIMIDADE'. espo Iva, porem Julgar procedente a denúncia para condenar a JUVENTUDE
ESP?~T1VA DE VITÓRIA DA CONQUISTA, de Vitória da Conquista, Equipe
Femmma, por ser reincidente conforme fls. 12 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
tambem condenar a LIGA DESPORTlVA;YEjEQUIE, de Iequié, Equipe Feminina, por
ser primário, substituindo a penáe ....multa~or pena de ADVERTÊNCIA como
infratoras do Art. 191, m, ~J.~1cJ82i1õ'CBW,Pôr:aelxàrem de cumprir o que de~ermina
o Art. 35, do Regulamento/da<Competiçã6 que diz: '~iqu~1Jarticipantes da competição
deverão, obrigaloriamenlJ, lilféÍuir 'J0_banco~de'reserviis,-emtodos oiJogos, Dl (um) médico por eles
contratado, devidamente f IdscritoI"rCRM",( ~rpartidr \aci.m~ I mt;nci~nada. ~ev.endo
comprovar nos autos iro Iproyesso o cumpnmento da lefenda obngaçao pecumária no
razo de 30 trinta dias, sot/: .~na das mel/idas ~~vMas ndArt. 223 do CBID.

PROCE~~O,- ESP9FE,CLUBEVITÚ~IAx ESP9R.TEHUB~IlAHIA.em 29.11.17- Validopelo
N030.417dm eoó BaianodeF.utebollnfantilhOI7.'I:

I' I 1.) •... \ /" li'" \ 'oenón'ci.:, ulsõeS.'" <.... .-J . ".1 \.. .Ii
oenuncladOs'(s)i.1)FMNCISCOCARLOS,oESANtANAlUNiOR,'AtletaInfantildoE.C.Vitória.incurso

\\
~.i10Art.250.~10,lidOCBJDi .•....~ ~~;

.
\ Z)'OIEGOALMEIDADOSSANTOS;Adeta'lnfantil.0E.C.Bahia,incursonoArt.Z54.A,
\ ~10,I,doCBo. \ I ' 1

Rela)~r:\or.ÉLloRlCARoO\IRA~oAAZEV~oo /1
\\\. \ .'j.

Procurador:,OroYANMEIRELLESDEMEIRELES. /
Em defesa ao Atleta do E.\G.'Bahia, furiCiort<fJj'o Dr. IgOr/Conceição. Ausente a defesa

\\', uy= .h/ ,
do atleta do E. C. Vitória, regulamentc;::~clt~d!" DECISAO: Acordam os JUIzes desta
Egrégia 28 Comissão Dis~iplinar 'Jdo':'J::rfibunal~ de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar pri:J'êçdtnte~,e«arte, a denúncia para condenar a
FRANCISCO CARLOS DE SANTANÂ'IÚNIQR{Atleta Infantil do E. C. Vitória, por ser
primário, e como infrator do Artigo 25O:--~1Q e I, do CBJD, a pena de suspensão por
01 (uma) partida compensando-lhes a automática, por impedir uma oportunidade
clara de gol com o uso das mãos; e absolver DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS, Atleta
Infantil do E. C. Bahia, da imputação no Art. 254-A, ~1 º, I, do CBID, por restar
comprovada na prova de video, que não existiu a agressão relatada em súmula.

PROCESSO- RODE2017
Noz7s-j17JUVENTUDEESPORTIVADEVITÚRIADACOem21.10.17_ValidoceioCameeonatoB' N~UISTAx LIGADESPORTIVADEJEQUI~,
Denúnda:

alaDO e Futebol Feminino _ 2017. '

Ausência de Médico.
Denunciados (s): 1) rUVENTUoEESPORTIVADEVITORIADA

;~~rsa noArtigo191, 111do COJo' CONQUISTA, de Vitória da Conquista,

Z LIGADESPORTIVAoEIE"-UIt.deleeuiê.incursanoArtioo191,111doCBlo.
Relator: or.RONALDOSAFIRAANDRADE.

Procurador: or.LEONARDODECASTROoUNHAM.
Ausente as artes mesmo -

Salvador - BA, 13 de Dezembro de 20

Roberto Almeida de Araújo - Secretário
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