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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
18 COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
13 DE DEZEMBRO DE 2017

PROCESSO- SELEÇÃODE EUNÁPOLIS x SELEÇÃO DE CACHOEIRA,em
NQ278/17 29.10.17 - Válido pelo Campeonato Intermunicipal de

Futebol Amador- 2017.
Denúncia: EXDUlsão.

Denunciados (s): 1) LEANDRO MARQUÊS S. RODRIGUES, Atleta Amador da
Liga de Cachoeira, incurso no Artigo 254, 11,~1 Q do CBID.

Relator: Dr. IAIME BARREIROSNETO.

Procurador: DI'.VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA
Ausente a denunciada mesmo regularmente citado. DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia 18 Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente, a denúncia para condenar LEANDRO
MARQUÊS S. RODRIGUES, Atleta Amador~da Liga de Cachoeira, por ser primário, e
infrator do Art. 254, lI, ~lQ, c/c 18?~ê~1b~a,pena de suspensão por 02 (duas)
partidas, reduzida pela me.ta<lê1iXárídO em'-01:::(0n~Lpartida compensando-lhe a
automática, "por atin&i~~a:â~ário COtll\UIDcarrihhõlemerário por trás (atingindo o
tornozelo do adversári6 )"«Iurante,a. artidli aCimamepci~à] 1

PROCESSO r SELE\ÇÃ0-D~ 11'ABEL-A,x\ SELE~M DE CAMAMU, em
NQ279h,' V 29.1,p, ,.1,7 - ~áliâo pelo,I ,àmpeo~ato Intermunicipal de

i t Fu'tebbl Amadoil- 20171 I ~ ,lJ
I' I . I' 1 \ 1/' \\ 't 'Denúnçia: EX uls~o. I I I : I

Denunciados (sj:i) IGÓk PINTd.DOS1SANl'OS, Atleta Amador da Liga de
I J I ~' ,,'.\ \ ',,.I ,-,' \ ' I ',I .' ICamamu, incurso no Arti o' 2S4-A!, I, do CB D.

Relator,: :Or.MARêOs EDUARDÕJ~JrIITÕBdMF[M
Procuradh'r: DI'. HERMES HILdRIÃO TEIXEIRdNETO

Ausente o denunciado mesmo regularmente citado. DECISAO:'Acordam os Juízes desta
Egrégia 18 Comissão ~D!SCiplinár ,ôo-Trib1mal de/Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julga)-'~r.ocedenteU~~Ííncia p~~dndenar IGOR PINTO DOS
SANTOS, Atleta Amador da,Liga de Camaml1, por ser primário, e infrator do Art
254-A, I, c/c 182 do CBJO,a p'eI1,~e súsperlsãh poí:'ó6 (seis) partidas, reduzida pela
metade fixando em 03 (três) partiàa':coITlPensán&~lhe a automática, por ter desferido
um soco no atleta adversário, fora dolãn~jô'gô',e, por se tratar de competição finda
para a Seleção de Camamu, 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 1Q do
Art. 171 do CBJD, a pena de 02 (duas) partidas restante, deverá ser cumprida em partidas
subsequentes de competições, campeonatos ou torneios promovido pela FBF.
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
I' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
13 DE DEZEMBRO DE 2017.

PROCESSQ- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA COMUNITÁRIA ASTRO x
Nº280/17 ESPORTE CLUBE JACUIPENSE, em 28.10.17 - Válido pelo

Camoeonato Baiano de Futebol luvenil - 2017.

Denúncia: Ausência de Médico.
Denunciados (s): 1) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA COMUNITÁRIA ASTRO,

Equipe Juvenil, incursa no Artigo 191, 1IIdo CBJD;
2) ESPORTE CLUBE 'ACUIPENSE, Equipe Juvenil, incursa
no Artigo 191.1II do CHlD.

Relator: Dr. SYLVIOOUADROSMERCÊS

Procurador: Dr. VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA
Ausente as denunciadas mesmo regularmente cItadas. DECISAO: Acordam os Juízes
desta Egrégia I a Comissão Disciplinar .••do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedeJífé'"--a:::demJnciapara condenar a ASSOCIAÇÃO.• /,.,/"""'-.-......,.~
DESPORTIVA COMUNIT AmA/ASTRO, Equii'1e.....Juvenil. por ser reincidente-----/-.....--: " "-, ~conforme fls. 11 dos aut~s,a pena de multa de R$ 2.500,00-re~uzida pela metade fixando
em R$ 1.250,00 (Hum ~il-i(uzelltos e-cin~uehta'reais),.~ t;;mbé~ condenar o ESPORTE
CLUBE 'ACUIPENSE, E~uipeJuvenih'por ser-reincidente conforme fls. 12 dos autos.

'. ,'\ \ j '\ I 'a pena de multa de R$ 1.500,00 reduzida pela metade ,fixando em R$ 750,00 (Setecentos
" U '" . I 'A f, , "I •e cinquenta reais), com~ irfr~t91flS,do Art.;19~, m, c/r; .~f,tOd!JS~o CBJD, por deixarem

de cumprir o que dete~ha fJ1M.~8, do Regulamento da Fom~e,tição que diz: "Os Clubes
participantes da campetição devt;iía, obrigatoria'menle, il/clt/if I/'a~biJ),code 'reservas. em lodos os jogas,

j : I IJ , ...~ \ \. .r": '- 'i t I .,_ \ \' .' j I •• •

01 (um) médico por eles contr,!~a .o,-deyld(1'fel/le,(nscrJlo na;rJRM";_rla, partIda aCImamencIonada.
D di! ! ' ,:.. , d' 'P , I. 'A '". ~, 11 d fi'd b . ..eve~,o. comprovar pos !i1ut?S, 0\) r?cess~ ~/cumpnme~t~i a r~ en a o ngaçao
pecumarla no prazo de\3,O"(tnnta)-chas. sob pena--das.medltlas prevIstas no Art, 223
do CBJD \ \ \ I li

PROCESSÓ\\\ ASSOCIAÇM DÉSRORTIVA LUSACA x ESPORTE CLUBE
Nº281/17' 'BAHIA, 'em-28:10:17~~ VálidoJ!elo Campeonato Baiano de

\ 'F,'utebol !uv'irúIFi2017. i//,\," -, ,- /':' 'Denúncia: Exnulsão.':/~') !/.. ,/ /'

Denunciados (s): 1) JÉj'ERSSON"Oí.IVEIIDrDOS SANTOS, Atleta Juvenil do
'.,-....•...'". ,/ /, / Ü!C 3J]E. C.Balil,a.Jnq.lrso,no'Arti o 250. 1,91 º do CB D.

-...••.',./ r"

Relator: Dr. MARCOS'LUlZALVESDE MELO

Procurador: Dr. VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA
Em defesa ao Atleta denuncIado funCIOnou o Dr. Igo Conceição. DECISAO: Acordam
os Juízes desta Egrégia I a Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar improcedente, a denúncia para absolver 'EFERSSON
OLIVEIRA DOS SANTOS, Atleta Juvenil do E, C. Bahia. da imputação no Art. 250 do
CBJD,por infração a regra do jogo e não infração disciplinar durante a partida acima
mencionada.
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
I" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
13 DE DEZEMBRO DE 2017.

PROCESSO - SOCIEDADE DESPORTIVA jUAZEIRENSE x CATUENSE
Nº282/17 FFUTEBOL S/A, em 28.10.17 - Válido pelo Campeonato

Baiano de Futebol uvenil- 2017.
Denúncia: Ausência de Médico.

Denunciados (5): 1) THIAGO VINICIUS SOUZA NASCIMENTO, Atleta
juvenil da S. D. juazeirense, incurso no Artigo 258, 11,92º
do CB D.

Relator: Dr. MAURICIOGARCIASAPORITO
Procurador: Dr. VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA

Ausente o denunciado mesmo regularmente citado. DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia Ia Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente, a denúncia para condenar THIAGO VINICIUS
SOUZA NASCIMENTO, Atleta juvenil daS D. juazeirense, por ser primário, em

~---._,",,----

desclass~ficar do Art. 258 para :0:A~14.tF<9~ c/c 182 do CBjD, a pena de
suspensao por 04 (quatr:.gljJáit'.das, reduzlda-pela:l1letade fixando em 02 (duas)
partidas compensando~ihea.aútomáticai pbr ofendera.h9"i1ra:do trio de arbitragem após
ao termino da partid co1TI" asseguintespàlavras:."\1ocê'é-J"ildrão, você deve ser de
Alagoinhas ladrão", ~iP~r setratarde-çompetição'fi~da pa~a a equipe juvenil da S.
D.juazeirense, e, desde Aueo Atleta, punidb não requ~ira a JUbstituição do restante
da pena, na forma dE!medid'a de interesse sociaVéoM bas~ no g 1º do Art. 171 do

t I I t. "I I I " I ,

CBJD, a pena de OI (lima) partida restante, deverá ser c1Jliipridà .em partida subsequente
d . b" I ..') •di' lF .e competIções, campc;:oQatqsou tornelOs'promovl (j pe a',BF.: •

PROCESSO- (ASSOCIAÇÃODESPORTIVk-tEÔNICO x ESPORTE CLUBE
Nº284Y17

'. Z :, \ ' " ' '-', 1I I.' 1",: I

BAHIA, em 28.10.1ZJ VálidópelóCampeonato Baiano de
I', \"

.r__, ,'--,_ --"' -\ I ~

;. 1\ Futebol Infantil-2017:--" - "i,'
D ' 1..' \ Ausência d~AmJlulância.

I •
enunCIa:. I .

Denunciados (5)': \1) ASSOCIAÇÃO.DESPORTIVNLEÔNICO, Equipe Infantil,
\ .incursa no Artigo 191, III do vBID.

Relator: Ó~.iAIME BARItÊtROS NETÓ/
Procurador: D?>Í:lERMES'HIDARIÃO.....TÉIXEIRA NETO

Ausente a denunciada mesmo regillàntiente cl~da:DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia Ia Comissão Disciplin;;i<::â,o~Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente~a denúncia para condenar ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA LEÔNICO, Equipe Infantil, por ser reincidente conforme fls. 11 dos
autos, a pena de multa de R$ 1.500,00 reduzida pela metade fixando em R$ 750,00
(Setecentos e cinquenta reais), como infratora do Art. 191, III, clc 182 do CBJD, por
deixa de cumprir o que determina o Art. 27, letra "c"- 4, do Regulamento da Competição
que diz: "Compete d Seleção detentora do mando de campo: Mamer uma Ambnlância estacionada em
local adeqnado d suajinalidade (com o tamanho sujiciente para trQ/lSportar uma pessoa deitada'?, na
partida acima mencionada. Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento
da referida obrigação pecuniária no prazo je-3(}{trinta) dias, sob pena das medidas
previstas no Art. 223 do CBjD. I.

Salvador - DA, 1 de éze o de 2017.
Roberto Almeida de Ar újo - ret rio do TJDFIBA.
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1" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
13 DE DEZEMBRO DE 2017.

Ausente os denunciados:IiÍ~mo-regulanneri~e citadósc-DECI:SAO: Acordam os Juízes
desta Egrégia I" C~~jsSão Pisciplinai lia -~rjb:Ul'J~1(je~ '~ustiça Desportiva, J!0r
UNANIMIDADE emjJulgar procedente, a .denuncla. para cpndenar a ASSOCIAÇAO
BANCÁRIOS DA BAIiIJ\ • ABB,Equipe Inf~ntil, por s~\\ reiArlídente conforme fls. 13
dos autos, a pena de ,*ulta dl1R$1.000,00 r~duzida p~la\metil4l) fixando em R$ 500,00
(Quinhentos reais), com,o i,n,fratora do Art"1191, I1I~C/C\\1821IdoCSJD, por deixa de

I 'I ,j , " I I \ I

cumprir o que determina o Art, 27, letra)"e'( do Regulamento da Competição que diz:
"Compete à Associaçlio d,k",llorbdo manAo de {ampo: Vtm!ar O;N~eis)gÁhdlllas (maiores de 18 anos)
treilladospara procedime),io's'krepOSiçi;() de bola';,',napAl:tida .~clmÁ:mencionada; e também

, ., " \ ) I I

condenar PAULO RICAR,DOCERQUEIRA DA SlINA"Atleta Infantil da Liga de Lauro
1 ' , " I

de Freitas/Olímpia, d~sclassifica do Ar~ 250'para o Art. 254; li, !l12, c/c 182 do CBJD,
a pena de suspensão pot,02 (duas) pahíd~s,reduzida pel~ metade fixando em 01
(uma) partida compen~arido-lhe aautomática~ "por atintir seu adversário com um
carrinho por trás, d~ante 'à~p~ida acima'inéI"lcipnada; e#bém em condenar AUDNEI
IBRAHIM ALVES, Arbitro'de ~uteboLaà~Liga de Simões Filho, por ser primário, e
infrator do Art. 261-A, !l1~, 'lI,clc1'aZ')dõ:.cB)P; a pena de suspensão por 60
(sessenta) dias, reduzida pela'ritei:ad~ fixando:em 30 (trinta) dias, por deixa de
comparecer ao campo de jogo, o quai'fõi,'rlê_signâ'dópara funcionar como Assistente nOOI
da Arbitragem da partida acima mencionâdáDevendo 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.

PROCESSO- ASSOCIAÇÃO BANCÁRIOS DA BAHIA - ABB x LIGA
N2285/17 DESPORTIVA DE LAURO DE FREITAS, em 29.10.17 -

Válido pelo Campeonato Baiano de Futebol Infantil- 2017.
Número Insuficiente de Gandulas, Expulsão e Ausência do

Denúncia: Assistente
Denunciados (s): 1) ASSOCIAÇÃO BANCÁRIOS DA BAHIA. ABB, Equipe

Infantil, incursa no Artigo 191,111 do CBJD;
2) PAULO RICARDO CERQUEIRA DA SILVA, Atleta
Infantil da Liga de Lauro de Freitas/Olímpia, incurso no
Art. 250 do CBJD;
3) AUDNEI IBRAHIM ALVES, Árbitro de Futebol da Liga
de Simões Filho, incurso no Art. 261-A, !l12, 11do CBJD.

~
Dr. MARCOS:EDU1\RDOPINTO BOMFIM

Procurador: Dr.HIfRMESHILÀRiÃà~TEIXElRA NETO. ' .

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pcl6cio dos Esportes
Centro . CEPo40020-160 - Salvador - BA
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la COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
13 DE DEZEMBRO DE 2017.

PROCESSO- sÃO FRANCISCODOCONDEESPORTECLUBEX JUVENTUDEESPORTIVADEVITÓRIA
N'Z86/17 DA CONQUISTA, em 28.10.17 - Válido pelo Campeonato Baiano de Futebol Feminino -

Z017.

Denúncia: Exclusões.
Denunciados (5): 1) EDMILSON GOMES DO CARMO, Massagista do São Francisco do Conde E. C., incurso

no Art 25B-8.1.~2', e 258.11.~2'. do C8JD;
2) MARIO UNO DOS SANTOS, Massagista do Juventude Esportiva de Vitória da
Conouista, incurso no Art. 258-B, J. ~211do CDID.

Relator: Dr.SYLVIOOUADR05MERC£S

Procurador: Dr.VICTORFERREIRASANTOSDESOUZA -Ausente os denunciados mesmo regularmente citados. DECISAO: Acordam os Juizes dcsta
Egrégia I' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedentc, a
denúncia para condenar EDMILSON GOMES DO CARMO. Massagista do São Francisco do Conde E. C., por ser
primário. e infrator do Artigo 258-8. I. c/c 182 do CBJD.a pena de suspensão por 02 (duas) partidas. reduzida
pela metade fixando em 01 (uma) partida, e desclassificando do Art 258 para o Art Art 243.F. 91" c/c 182 do
C8JD. a pena de suspensão por 04 (quatro) partidás:-~uzida pela metade fixando em 02 (duas) partidas.
totalizando 03 (três) partidas de suspensão,.p:6'f"invadff'o.cãmPQ."dejogo sem autorização, e após a sua exclusão
passou a ofender a honra do Árbi~o<co:mas"seg'Uintes..pala'Vras:-':Lad:rão,descarado, e que merecia tomar uns
murros pela cara", e, por se trata(-de"C9mpctlção findá p~raa equipe ..f~mirii.na"£oSão Francisco do Conde E.C.,
e. desde que o Massagista púTiido~não requeira a_substituição do rest3nte 'ela ,pena, na forma de medida de, ' ~" _.- - ---- ..•...• ,~
interesse social. com base no ~ 1" do Art 171-do CBJD, a pena de 03 (três) partl~asrestantes, deverá ser cumpridas
em partidas subsequente de coh1pttições,'campeonatosuu tomeios'promovi40 peja FB~;também em condenar MÁRIO
L1NODOS SANTOS, Massag;stà do Juventude Esportiva/de Vit6ria,dp ~onquist..' e infrator do Artigo 258-B. I.
c/c 182 do CBJD.a pena de stisp~nsão por02 (duas) partitlas. reduzida dela metade fixando em 01 (uma) partida.
e, por se tratar de competi~~ find3:p:ara a ~quipe F~tniriina do Ju'iehtilde, Esp6rt!va de Vitória da Conquista, e,
desde que o Massagista punido 6ão r~queira: a sUbstituiçãb do restarlté dipena; na:forma de medida de interesse

':', '. ',' '( " " l I

social. com base no ~ 1" do Artil7l,lIo CBlO, a pemi,de OI (uma) partida reStante; deverá ser cumprida em partida
I "I :' , 'i ," 'a'" l "subseQuentede competicões, Çarnpeonatosou tomeios"promoyidopel . .FBF~ ' , i ~

PROCESSO- 'LiGA'DESPORTlVA'QUIJINGUENSE" FLAMENGO:DE FEIRA FUTEBOLCLUBE,em
N'Z87/i7 28.10.17:' VálidoneloCàtnDeon~to"B~'ia'.-no/déFutJilblFeminino- 2017.

.\ ! '\., -À-;Sêndad;MédicoeAmb'Wã~~~.~ --"~ .....-- !,'Denuncia:
Denunciados (5): 1) LIGADESPORTIVAQUI)INGUENSE,de Quijiligue. Equipe Feminina, incursa nos

\',\ Artigo 191. IHe 191. IHdi>CªJD; /"
,Z)FLAMENGODEFEIRAFUTEBOLCLUBE.EcluipeFeminina. no Art 191. IHdo C8ID.
\ ,ri'" MARCOSLUIZALVESDEMELO 1/Relator.,

'\ \ " :""~" ::..r~I'"j //Procurador: Dr:YANMEIRELLESDElofEIRELES,
Ausente as denunciadas mesmó' regulaiinéll!e':citadas: DECISÃO: Acordam os Juizes desta
Egrégia I' Comissão Disciplinar do Tnbuiíahlé'Justiça Desportiv(p~r UNANIMIDADE em julgar procedente a
denúncia paraeondenar a LIGADESPORTIVA QÚWN.GUEN.$Er6é Quljingue. Equipe Feminina. por ser reincidente
conforme fls. 11 dos autos. a pena de mu!Ia de R$ 2,00.0;00 reduzida pela metade fixando em R$ 1.250,00 (Hum mil
e duzentos reais), e também condenar o FLAMENGO DE FEIRA FUTEBOL 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 rcais), como infratoras do Art 191,111, clc 182 todos do CBJD, por deixarem de cumprir Oque determina
o Art. 35, do Regulamento da Competição que diz: "Os Clubes participantes da competição deverão,
obrigator;amentt4 indu;r no banco de reservas, em todos os jogos, 01 (um) médico por eles contratado, devidamente
inscrito /la CRM", na partida acima mencionada; e também em condcnar a LIGA DESPORTIVA QUlJINGUENSE. de
Quijingue, Equipe Feminina. 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. 191, IlI, c/c 182 do CBJD, por
deixa de cumprir o que determina o Art. 29, letra "c"- 4, do Regulamento da Competição que diz: "Compete d Seleção
detentora do mando de campo: "fmrler uma Ambulfincia estacionada em local adequado à sua finalidade (com o
tamanho suficiente para transportar uma pasoa deitada'?, a part a acima mencionada Devendo comprovar nos
autos do Processo o cumprimento da referida obrigação uniAria n prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das
medidas previstas no Art 223 do CHJD. t7

Salvador - BA, 14 .e D ~ br de 2017.
Roberto Almeida de Ara' jo - et'r do TJDFIBA.
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PROCESSO- LIGAFEIRENSE DE DESPORTOS x LIGAPOMBALENSE DE
Nº 288/17 DESPORTOS, em 29.10.17 - Válido pelo Campeonato

Baiano de Futebol Feminino - 2017.
Denúncia: Atraso Dara o início da partida.

Denunciados (s): 1) LIGA POMBALENSE DE DESPORTOS, de Ribeira do
Pombal, incursa no Artigo 206 do CBID.

Relator: Dr. MAURICIOGARCIASAPORITO
Procurador: Dr. VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA

Ausente a denunciada mesmo regularmente citada. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia la 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, por ser reincidente
conforme fls. 11 dos autos, a pena de multa-de R$ 1.500,00 reduzida pela metade fixando
em R$ 750,00 (Setecentos e cinquel)tâjéâis);::COplo infratora do Art. 206 c/c 182 do
CBJD, por dar causa ao atraso de/r5 (q,!inzê)":m~tos do início da partida acima
me~cio~ada. De.ve~d9~~w'\Íar nos ~~td~ ~o p:fõcess-to~~ump~ento da referida
obngaçao pecunlána nq prazo de 30 {tnnta)-dlas, soº.pena'?~s medIdas previstas no
Art 223 do CBJD. I; l ,-----. ,------, ( •I:

Salvador - BA, 14 de

Ausente a denuncIada mesmo regularmentecltãda. DECISAéO: Acordam os Juizes desta
Egrégia la Comissã~ \b~s~iplinar_d(~}-~rib~na~ ,M! Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em Julgài" proceden~e.,:~?enuncIa/ÍJara condenar a CATUENSE
FUTEBOL S/A, Equipe Infarttil. porset~p'rjrnaria0{pena de multa de R$ 3.000,00
reduzida pela metade fixando em"R:$.J.500,P0:1Hum mil quinhentos reais), como

". :--....... '",- ./ ./

infratora do Art. 206 c/c 182 do CBJD;.por.-elãr causa ao atraso de 30 (trinta) minutos do
inicio da 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.

PROCESSO;- ESPÓRTE CLUBÉVlTÓRIAx CATÚENSE FUTEBOL S/ A, em
Nº292hi7 Of.ti,17 - váIi,do pelo/c~inpeohato Baiano de Futebol

I1 ÍMantil- 2017. \ _--.! '.\ _ I i

Denúntei~: ÀtrasQ 'para li inicio dalbai.tid~. : ! '
, I', ,

Denunciadosl(s~:, l).CAT~ENSE ,\UT~~l?Ii S/)\),Equipe Infantil, incursa no
Artigo 206 do CB'ID.-,._ .......) ; -

I, \ ~

Dr. JAIMEBARREIROSNETO.
I-

Relat.or,: --I i
\ \ Dr. HERMESHIéARIÃO TEIXEIRA NETOProcurador:

- ---,--- ..

Roberto Almeida de Araúj - Se

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes
Centro - CEPo 40020-160 - Salvador - 8A

Tel.: (711 3321-0448 - Fax: (711 3321-5403
e-moi!: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br

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


Página 7 de IS
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
1" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
13 DE DEZEMBRO DE 2017.

PROCESSO - LIGA DESPORTIVA DE LAURODE FREITAS xASSOCIAÇÃO BANCÁRIOS DA BAHIA - ABB,
N' Z93-r17 em 29.11.17 - Válido oela CamDeonato Baiano de Futebol Infantil- 2017.

Denúncia: EXDulsões e Exclusão.
Denunciados (5): 1) LUIS HENRIQUE BATISTA ALMEIOA, Adeta Infantil da Liga de Lauro de

Freitas/OUmpia. incurso no Art. 254-A.11 do CBJO;
Z) VINICIUS SOUZA WEBER. Atleta Infantil da ABB, incu",o no Art ZS4-A, ~3' do CBJD;
3) )EFERSON DE JESUS BISPO, Adeta Infantil da ABB, incur.;o no Art Z43-F, ~1', do
CBID;
4) ADSON GOMES NASCIMENTO, Auxiliar Técnico da ABS. incurso nos Art. 254-A. ~311.
e 2SB do CBID.

Relator: Dr. MARCOS EDUARDO PINTO BOMFIM

Procurador: Dr. HERMES HILARIÃO TEIXEIRA NETO

Ausente os denunciados mesmo regulannente citados. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia la Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúncia para condenar LUIS HENRIQUE BATISTA ALMEIDA,Atleta
Infantil da Liga de Lauro de Freitas/Olímpia,_por ser primário, como infrator do Art. 2S4-A
c/c 182 do CBJO,a pena de suspensãojror-W:::(quatro) partidas, reduzida pela metade
fixando ~m 02 (duas) parti~C<lm.~~iísaííd;;::lhe)Y:Ut?!]1~tica, por ter agredido o at.le~
adversárIO com um chu~..naPlJna; fora da,dlsputa ae.bpla,~'-Ror se tratar de competlçao
finda para a equipe In'faritlHla Liga deLaurb£le Freita'S{0I1iilpia, e, desde que o Atleta
punido não requeira a ~Ú~StituiÇãodg-restant:- dâ):'~lIa;~a fo~a' de medida de interesse
social,.com base .no 9 lf'd:o Art: 171 do CBJp,l perta dei? I\(uma) r:artida restante, deverá ser
cumpnda em partida sub~equenteld~'competIçoeslcampeon~t9~ou tor;n,elOspromOVidopela FBF;
e também em condenar VINICIUSSOUZAWEBER,Atleta' Infantil daABB, por ser primário, e
como infrator do Art 2SJj.-A;~32 clc 182 do GBJO,al/enn 'de su~pensão por 180 (cento e
oitenta) dias, reduzid~pbla/metade .fixando ~m 90/nbyedtaJ llias, por ter agredido o
Árbitro com um empur~ão nas costas;' nãoéontinuou as agres~Ões ~or conta da interferência
dos assistentes da arbitdg6ri./dura'rite a partida aciiiJ~,meJcio~ada; e ainda em condenar
JEFERSONDE JESUSB'~~O;'Atleta Ihf;mtil da A,BB~por-ser-prii),ário,e infrator do Art. Art
243-F, 912 c/c 182 do CHJD,a pena de suspens'ão por 04 (qU'ltlJO)partidas, reduzida pela
metade fixando em 02 I(da,as) partidªsd)mp~ns<lndo-lhe a a\ltomática, por reclamar de
forma acintosa da arbitdgeIl), proferindo as-seguintes palavras: "Você tá ganhando quanto
pra roubar, safado, ladrão e \.àgabundo" seguido de palavrôes!e; por se tratar de competição
finda para a equipe Infantil d~ÀBB, e, desÕe-qued'Atleta puriÍdo não requeira a substituição
do restante da pena, na form~-4e.medid~~d~:ih~resseJ4i~I, ~om base n.o 9 12 do Art. 171
do CBJD, a pena de OI (uma) partida.res~ante,deverá sercumpnda em partIda subsequente de
competições, campeonatos ou tomeiÓs:pro~o)lid'~..JlC1~ Í'BF; e também em condenar ADSON
GOMESNASCIMENTO,Auxiliar Técniro-dà;ABB;-por ser primário, e como infrator do Art
2S4-A, 932 c/c 182 do CBJO,a pena de suspensão por 180 (cento e oitenta) dias, reduzida
pela metade fixando em 90 (noventa) dias, por agredir o 42 Árbitro com um empurrão, e
como infrator do Art. 258 c/c 182 do CBJO,a pena de suspensão por 04 (quatro) partidas,
reduzida pela metade fixando em 02 (duas) partidas, por desrespeitar o Árbitro, e, por se
tratar de competição finda para a equipe Infantil da ABB,e, desde que o Auxiliar Técnico
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 02 (duas) partidas restantes, deverá ser
cumprida em partidas subsequentes de com etições, campeonatos ou torneios promovido pela
FBF. """

Salvador - BA, 14 de Detembro de 2017 .

•••••rt.Alm"" d, múj. ~'ri' d. T'DOIBA.

Praço Castro Alves, 1 • Ed. Polócio dos Esportes
Centro • CEP: 40020.160 - Solvodor - BA

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

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


u TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPOR¥irVjt 15

DO FUTEBOL DA BAHIA
18 COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
13 DE DEZEMBRO DE 2017.

PROCESSO - ESPORTE CLUBE JACUIPENSE x ASSOCIAÇÃO
N2294/17 DESPORTIVA COMUNITÁRIAASTRO, em 04.11.17 - Válido

elo Cam eonato Baiano de Futebol uvenil - 2017.
Denúncia: Ausência de Médico.

Denunciados (s): 1) ESPORTE CLUBE 'ACUIPENSE, Equipe Juvenil, incursa
no Artigo 191, III do CBJD;
2) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA COMUNITÁRIA ASTRO,
E ui e uvenil, incursa no Arti o 191, III do CB D.

Relator: Dr. SYLVIO UADROSMERCÊS
Procurador: Dr. HERMES HILARIÃOTEIXEIRA NETO

Ausente as denunciadas mesmo regularmente citadas. DECISAO: Acordam os Juízes
desta Egrégia 18 Comissão Disciplinar~do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procede.ntÇà:dên~ja-para condenar a ESPORTE CLUBE
'ACUlPENSE, Equipe Juvenil;ilor..sef'Çeincidênfêc<>nforme fls. 11 dos autos, a pena

..-/ ._ " ,.' .., .••••.'" _"'-....k~.~.

d~ multa de ~$ 1.50q,O~édutida pela m~tade fi~ando-!m::R$ 750,00 (Setecen!os e
cmquenta reaiS), e tan;Jb~m condenara ASSOCIAÇAQ.~ESP9~T1VA COMUNITARIA
ASTRO, Equipe Juvenil; pors~r reincidente-conforqe fls.' P dos autos, a pena de
multa de R$ 2.000,001~e~uzip,a pela metãde:fixandoie~\R$ 1.~00,00 (Hum mil reais),
como infratores do Art.191,JlI; clc 182 todos do CIPD".por deixarem de cumprir o que
determina o Art. 28, dó Re~lalnento daColTIpetiçãÓqud di:t:!"OS Clubes participantes da
competição deverão, obri~ard{i'!n)elit~,in~lllir n~ ba~co de ~e/se~as)~m}~dos osJo~os, 01 (um) médico
por eles contratado, devl~~n~en.r~i~scrilf\no G1!M? na p,~r~11a.ffl~a ~enc~onada. ~ev.endo
comprovar nos autos tio,.P.ocesso' ocumpnmento'da'referlda 'obngaçao pecumána no

I li \ J'orazo de 30 rtrinta) dias,sob.oená - as medidasnrevistas nÓArt. 223 do CBJD.
PROCESSO,':' LIGA FEIRENSE ))E DESPORTOS' x LIGA DESPORTIVA DE, -, \ ~ -'. I . .:' } .
N2295/17' JEQUIE, em 04.11.17\- Válido,elo Campeonato Baiano de

\ '.

\ 'FuteborFéiTiinino - 2017. i i

D ' . \ ' ' 'e:".,L._0 /'enuncia: .Exclusão.
Denunciados (s): iJ~E~ANUE~C1l\1POS SI~VA, Auxiliar Técnico de Futebol

da (;ii!a de leauié, incllrsóno Art. 258, li, ~22 do CBID.
Relator:

", ". ". .' /".

Dr. MARCOSJ;U1li'AI:.VESDE MELO
,-

Procurador: Dr. VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA
Ausente o denunciado mesmo regularmente citado. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 18 Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente, a denúncia para condenar EMANUEL CAMPOS
SILVA,Auxiliar Técnico de Futebol da Liga de Jequié, por ser primário, e infrator do
Art. 258, li, ~12 c/c 182 do CBJD, substituindo a pena de suspensão por pena de
ADVERTÊNCIA,por desrespeitar o Árbitro da partida com as seguintes palavras: "A sua
equipe estava jogando contra doze, suas adv.ersárias e o Árbitro que s6 marca contra".

Praça Castra Alves, 1 - Ed. Pol6eio das Esportes
Centro - CEP: 40020-160 - Salvador - BA
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PROCESSO- ESPORTE CLUBEVITORIAx LIGADESPORTIVACATUENSE,em 04.11.17 _
Nº 296~/i7 Válido nela Campeonato Baiano de Futebol Feminino - 2017.

Denúncia: EXDulsão.
Denunciados (s): 1) DEISEANE TAVARES DOS SANTOS, Atleta Amadora da Liga de Catu,

incursa no Artieo 250, I,~1º do CBJD.

Relator: Dr. MAURICIOGARCIASAPORITO

Procurador: Dr.VICTORFERREIRASANTOSDESOUZA
Ausente a denuncIada mesmo regularmente cItada. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia I' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente, a denúncia para condenar DEISEANE TAVARES DOS SANTOS, Atleta Amadora da Liga de
Catu, por ser primária, e i~fratora do Art 250, I, ~1º cfc 182 do CHJD, a pena de suspensão por 02
(quatro) partidas, reduZIda pela metade fixando em 01 (uma) partida compensando-lhe a
auto~ática, por impedir uma oportunidade clara de gol ao pôr a mão na bola, durante a partida acima
menc]onada.

Em defesa funCIOnou qD~.,¥anoel Machado.Al>ECISAO: :~,corilam os Juízes desta Egrégia I'
Comissão Disciplinar do Tribúnal de JuStiça Desportiva, pddiNANIMlqADE em juJgar procedente a
denúncia para condenar MARCO ANTÔNIO DA SILvA CARVALHO,-Atlétil/uvenil do E. C. Vitória, por
ser primário, como infrat6r.d,o Art 243.F ~l'i,cfc 1~2 do CHJD,a pena ~e suspensão por 04 (quatro)
partidas reduzida pela meÍade fixando em 02_(duas)'partidas compensiuido-Ihe a automática, porter
ofendido a honra do Árbitrb {la partida comas seguintes palavras: "Vócê é maluco, olha a merda que
você fez", seguido de palav;:;;o~e, por setiãtar de'êc,-mpetição findá. para a equipe Juvenil do E. C.
Vitória, e, desde que o Atleta \puni~o não req'Í~i.r~ ~-substituição/do restante da pena, na forma de
medida de interesse social, corri'9a,se no ~ H;âo;A~-~71 do CBJD;'a pena de OI (uma) partida, deverá
ser cumprida em partida subsequenie~e:ompetiç'lte~,:£àll1peonitdsou torneios promovidos pela FBF; por
maioria em absolver RODRIGO JOSE QUEIROZ DAS CHAGAS, Técnico de Futebol do E. C.Vitória, da
imputação no Art 258 do CHJD,por ausêJiçia~etipifica'Ção nos autos; e ainda em condenar CARLOS
EDUARDO BARBOSA DA SILVA, Atleta Juvenildd::Ê. c. Vitória, por ser primário, e como infrator do
Art 243-F ~1', c/c 182 do CHJD,a pena de suspensão por 04 (quatro) partidas reduzida pela metade
fixando em 02 (duas) partidas compensando-lhe a automática, deixando de aplicar a imputação no
Art 254~A, I e li, ~ 3' do CHJD, por entender que não houve a suposta agressão flsica, e. por ter
ofendido a honra do Árbitro da partida com as seguintes palavras: "Você me expulsou sua desgraça",
e, por se tratar de competição finda para a equipe Juvenil do E. C.Vitória, e, desde que o Atleta punido
não requeira a substituição do restante da pena, na forma de medida de interesse social, com base no
~ 1º do Art 171 do CBJD, a pena de OI (uma) partida, deverá ser cumprida em partida subsequente de
competições, campeonatos ou torneios promovidos p~li..,,\

Salvador. BA, 14 e Dezemb~\ de 2017.

RobertoAlmeidadeAr 'jo- cre á~iodoTJDFIBA.

PROCESSO- ESPORTE CLU~VIT9RIA x ESPORTECLUBEJACUIPENSE,em 11.11.17 _
Nº 297/17 Válido neIo.Campeonatõ'Baiano de Futebol Iuvenil - 2017.

Denúncia: Excll]'sÕ~s_e:É-~~ãO~~~~
Denunciados (s]r l]..MARCO ANTÔNip DA S1LVACARV!\.LHO,Atleta Juvenil do E. C.Vitória,r" .--,-

i~('incurso no Art 243-f.,~!'do CBJD;~J"1
2) ~OORIGOJOSÉQUEIR02 OASGHAGAS, écnico de Futebol do E.C.Vitória,

. i I
incurso fiO Art.-258 do'CBJO;-~ I I r

3)~RLOS EOUl}RI?OBARBOSADA SILVA:Atleta Juvenil do E. C. Vitória,
, . incuJ'Sonos Ar!. 2.43-1',~1º e 254JAi~3ºdO.cllJO., . , I 'I i . , , ';

Rclallir: Or.IAIME BARREIROSNETO. I :.,\
i I / ' '.' ! l .I' : " \ , iProcurador: Or.YANf,jEIRELLESOEMEIRELES:

" \ .

Praça Castra Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro - CEP:40020-160 - Salvador - BA

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

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


Página 10 de 15
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
1" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
13 DE DEZEMBRO DE 2017.

PROCESSO- SELEÇÃODE EUCLIDESDA CUNHAx SELEÇÃODE ITABELA,em
Nº 298/17 12.11.17 - Válidopelo Campeonato Intermunicipal de FutebolAmador

- 2017.
Denúncia: Conduta do Público.

Denunciados (5): 1) LIGADESPORTIVAEUCLIDENSE,de Euclidesda Cunha,incursa no
Arti~o213, IJIdo C8ID.

Relator: Dr.SYLVIOQUADROSMERCÊS
Procurador: Dr.ALLANPATRICKMACIEL.

Ausente a denuncIada mesmo regularmente cItada. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 18 Comissão Disciplinar' do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente, a denúncia para condenar LIGA DESPORTIVA
EUCLIDENSE, de Euclídes da Cunha, por ser reincídente conforme fls. 14 dos autos,
a p~na de mul~a de R$ 1.000,00 reduzida pela metade fixando em R$ 500,00 (Quinhentos
reaIs), como mfratora do Art. 213, m, clc::-l.82 todos do CBJD, por deíxar de tomar
providencias capazes de pre':'..enir~eprim~:a~messo de latas de cervejas e
garrafas de água no ba]Jco--de reservas.,da equipe-t1e ltabela, por torcedores da
Seleção de Euclides da;Cunha:não identi.fi9dos pelõpol~mento. durante a partida
acíma mencíonada. :Dfundo comprovar nos'1lUtos.do Pro4~sso o cumprimento da
referida obrigação pe~uriiárianoprazO:de '30-(tfinta} dias, 'I'sob pena das medidas'd ' " , I 'Iprevistas no Art 223i liCBJD. H\ I

I ! !:
PROCESSO:-SELEÇÃODEITAilEtiAx SELEÇÃOlJ'EEUCLIDESDACUNHA,em 19.11.17-
Nº30o/i7 VálidopeloCampeon~toInterm~niCip'alde'~utebolAmador- 2017.

):.1 l : i ,', '.) " ,I " 1
I
.,
" 'DenunCia: AusênciadeMédito." i " : .\ I

Denunciadoi;(s):' '1) LIGADEFUTEBOJiDE(TABELA,de"tatieJa,incursanoArtigo191,111do
~ : >

l. I ' .-, \, Ir" ~ }CBID' .' " ,I, .•• ~ ./" " f
\ i ~ , -- , • .' \ .' -' --~'~ f

2) LIGADESPORTIVA"EUCLlOENSE,de EuclidesdaCunha,incursanoArtigo
\ ':.. ':.. 19LIII doCBID. ) ". - . ,I,'
1 .., \

Or.MARCOSLUlzALVÊSDEMELO
c I ;'

Relator: i, , " ,'/./' ,Procurador': '!Jr,YANMEIREL~ES~OEMElRELES.

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

Ausente as denunciadas Inesmo regularmente 'citadas. DECISAO: Acordam os Juízes
desta Egrégia 1a Comiss'ã~~Disciplinar;~Jd~ :ribu~al:âe Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar pI'CÍcedente'à denúnCia para condenar a LIGA DE FUTEBOL
DE ITABELA, de itabela, por ser~re~Ciden~~c9fi'rórme fls. 12 dos autos, a pen~ de
multa de R$ 3.000,00 reduzida pela ,,!Jlé1àde fixando em R$ 1.500,00 (Hum mIl e
quinhentos reais), e também condenar a ÚGADESPORTIVA EUCLIDENSE, de Euclides
da Cunha, por ser reincidente conforme fls. 13 dos autos, a pena de multa de R$
3.500,00 reduzida pela metade fixando em R$ 1.750,00 (Hum mil setecentos e cinquenta
reais), como infratoras do Art. 191, I1I, c/c 182 todos do CBJD, por deixarem de cumprir
o que determina o Art. 30, do Regulamento da Competição que diz: "As Seleções
participantes da competição deverão, obrlgatoriamCllte, incluir no banco de reservas, em todos os jogos,
01 (um) médico por eles contratado, devidamente illscrito lia CR1I1", na partida acima mencionada.
Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida obrigação
pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena da edidas previstas no Art. 223
doCBJD. /

Salvador. BA, 14 de Dezefubro d
Roberto Almeída de Araújo - S cret 'A

PraçaCastraAlves,1 - Ed.Pol6ciadosEsportes
Cenlra - CEP:40020-160- Solvodor- BA
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I' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDF/BA

DECISÕES PROFERIDAS EM
13 DE DEZEMBRO DE 2017.

PROCESSO SELEÇÃODESANTOAMAROx SELEÇÃODE EUNÁPOLIS
N2299/17 em 19.11.17 - Válido pelo Campeonato Intermunicipal d~

Futebol Amador - 2017.

Denúncia:
Conduta do Público, Atletas, Funcionários e Dirigentes e
EXDulsão.

Denunciados (s): 1) LIG~ SANTAMARENSEDE DESPORTOS, de Santo
Amaro, Incursa no Art 213, ~IQdo CB)D;
2) T.HlAGODE JESUSMACEDO,Funcionário (Maqueiro),
da Lil!ade Santo Amaro, incurso no Art 250, do CBfD;

Relator: Dr. MARCOSEDUARDOPINTOBOMFIM
Procurador: Dr. ALLANPATRICKMACIEL.

Defesa apresentada pela LIga de Santo ;ynaro, sendo Juntada aos autos. DECISAO:
Acord~ os Juízes desta Egrégi~);::9:~s~.o~ Disciplinar do Tribunal de Justiça
Desportiva, por UNANIMID~DE elTlJulgarprocé~ên~~.a~núncia para condenar a LIGA
SANTAMARENSEDI},PESPORTOS, dI:)Santo Arnato, ..por ser reincidente, como
infra~ora do Art. 213,VI~1 Q c/c 182 do ..C6)1,),a, penà:;d,e'multa de R$ 2.000,00
reduzIda pela metade fixandoemR$_1.000 OO.(HllIJimilreais) e a perda do Mando de
Campo por 06 (seis) Ipa/tidas, ~duzidap~l~ metad; fixando 'I'~aperda de Mando de

• " .I . I . j I\ '.'Campo em 03 (tres) partidas: e, por se tratar de competição' finda para a Seleção de
Santo Amaro, com bJ~~ no,~iiQdo Art ..'175 do CBJD"k pen~:da perda do Mando de
Campo de 03 (três) pahi1a~)dHerá ser cumpnda erricob~~tiç~q subsequente da mesma
natureza (Intermunicipal ef!iÇãO: 2018), pr:Omovi.:loipelà\F~F,por deixar de tomar
providencias capaze~ deprevéhir e reprimir a dgso'i-deJ\\errl ~ua praça de desporto,
como tentativa de aM,e~são.a .equipe de arpitragem,indsão de campo de jogo, e
arremesso de latas de cervejas e garrafas Mágua no tambéh1 no campo de jogo, por
torcedores da Seleção Ide'Santo Amaro;'não/identificados pJlo Policiamento, durante

\' ' . • . I'
e no final da partida acima mencionada;'condenar THIAGO DE JESUS MACEDO,
Funcionário (MaqueirO»~~\,"'.igade Sa:.I)~ol'\illaro,por sefprimári~, desclassificando
do Art. 250 para o Art. 254'-A,c/c 182,âo,CB)O,a penalcÍe suspensao por 04 (quatro)
partidas reduzida pela metadefixarfdo.:éill',02(d6ás) partidas, em razão de ter
empurrado na altura do peito'o'arl~t'! da eq!Iipé'de Eunápolis, e, por se tr~tar de
competição finda para a Seleção"dê:::Safl_tÕ~Amaro,e, desde que o FuncIOnárIo
(Gandula) punido não requeira a substituição do restante da pena, na forma de
medida de interesse social, com base no 91Q do Art J 71 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 pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena
das medidas previstas no Art. 223 do CB)D.

Salvador - BA, 14 de D

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes
Centro - CEP:40020-160 - Salvador - BA
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e-moil: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br

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


----------------------
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPOR~'iVÂde 15

DO FUTEBOL DA BAHIA
I" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
13 DE DEZEMBRO DE 2017

PROCESSO- SELE.ÇÃODE SANTOAMARO x SELEÇÃO DE EUNÁPOLlS, em 19.11.17
Nº 299/17 - VálIdo nela Campeonato Intermunicinal de Futebol Amador - 2017.
Denúncia: Conduta do Público, Atletas, Funcionários e Dirieentes e Exnulsão.

Denunciados (s): 3) FRANCISCO DE ASSIS, Superintendente da Liga de Santo Amaro
incurso nos Art 243-F, ~1. e 254-A, ~3º do CH/D; ,
4) LUiS. ROGÉRIO BATISTA DE SENA, Presidente da Liga de Santo
Amaro, InCU;SOnos Art 243-F, ~1. e 254-A, ~3., c/c 157, 11 do CH/D;
5) JOSÉ. LUIS O. DOS SANTOS, Técnico de Futebol da Liga de Santo
Amaro, Incurso nos Art 243-F, ~1. e 254-A, ~3., c/c 157, 11 do CHJD;
6) ROSENILDO S. DE MATOS, Atletas Amador da Liga de Santo Amaro,
Incurso nos A.rt 243-F, ~1º e 254-A, ~3., c/c 157, 11 do CH/D;
7) PAULO CESAR C. DE OLIVEIRA, Atleta Amador da Liga de Santo
Amaro, incurso nosArt 243-F, ~1. e 254-A, ~3., c/c 157 11 do CHID.

Relator: Dr. MARCOS EDUARDO PINTO HOMFIM

Procurador: Dr. ALLAN PATRIGKMACIEL.
Defesa apresentada pela LIga de~SanfoAniarõ;'se!!90 juntada aos autos. DECISÃO:
Acord~ os Juízes desta~Egregia<I'--C:9~i~ã;:~sç!!,li~ar do Tribunal de Justiça
DesportIva, por UN"tNI~!D~DE em J!Jl~ar ~roceden~a-:::?enúncia para condenar
FRANCISCODEASSIS,Supermtendente da LJga-de_~anto'flh1aro,por ser primário,
deixa de aplicar-lhel!1! imp~t\lção-do',Art-243=F!j1 º do CHJD,por ausência de
especificação da autori, d~f~~~ e, com~i~trator.do/fI:,t,t 2.5:4fA,I e I1.• 9 3º c/c 182 do
CHJD,a pena de suspeJ;lsaojpor 180 (cento e Oltent;a) dlasi reduZida pela metade
f!xando em 90 (nov~n~aJp;~SI(ase ter a!\red}doi:o\n'1Jm empurrão nas costas do
Arbitro Assistente número2; !para LUís ROGERIOBAPSTA DE SENA,Presidente
da Ligade Santo Am~ro,dk~x~Ldeaplicar-I~é a i~~US\lÇã~do:Art.243-F 91º do CHIO,
por ausência de especificaÇão dá autOria dt) fat6; e desclassificando do Art. 254-A,í : i~-'" - , '. ~'-.. ~..........•f'

93º, do CHIO,para OIArt. 257 c/c 282, 93ºido CHJO;'apena de suspensão por 30
(trinta) dias, reduzid~\~ela metadejixandl/em lSJqu;,nz~Jd;as, por participar de
tumulto após a partidài\~,ainda e~_c:..o.~.9!~~)JpSELUISP; DOSSANTOS,Técnico
de Futebol da Liga de Sànto Amaro, ROSENILDOS. DEMATOS,Atletas Amador da~\ \ "'...., ,- . ~~\ ' )

Liga de Santo Amaro, e P~l!,~O CE~A~C, ~ OLIVEI~; Atleta Amador da Liga de
Santo Amaro, também delxadeaphca,nllies!a\ lmputaçao do Art 243-F 91º do CHJD,
por ausência de especificaçiô4aal!t6ria~dó la~/{desclassificando do Art 254-A,
93º, do CHIO,para o Art. 257 c/c"2ê2, 932 do-CBID, e aplicando-lhes a pena de
suspensão por 04 (quatro) partidâs'ret!~á pela metade fixando em 02 (duas)
partidas, por participarem de tumulto após a partida, e, por se tratar de competição
finda para a Seleção de Santo Amaro, e, desde que o Técnico e os Atletas punidos não
requeiram a substituição do restante da pena, na forma de medida de interesse
social, com base no ~ 1º do Art 171 do CBID, a pena de 02 (duas) partidas para cada,
deverá ser cumpridas em partidas subsequentes de competições, campeonatos ou torneios
promovidos pela FBF.

Salvador - BA, 14 de ezembro e 2017.
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PROCESSO- 2017.
ASSOCIAÇÃODESPORTIVALUSACAx LIGADESPORTIVAO £N°301~ii7 Vâ1ido ne'lo CarnDeonato Baiano de Futebol Feminino _ 2017. E JEQUI • em 25.11.17 -

Denúnda: Ausência de Médico. Policiamento e Exclusões.
Denunciados (5): 1)ASSOCIAÇÃODESPORTIVALUSACAE' '"

do COJD; , qUlpe Femlnma, mcursanosArt 191,111 e 206

Z)LIGADESPORTIVADEJEQUI£E ui F .. .
191,III, do CBJD; , q pe emmma. da Liga de Jequié. incursa no Art.

~~ ~~~~ SOUZA DOS SANTOS, Preparador Físico da Liga de Jequié. incurso no Art. 258

~~fD;ANUEL CAMPOS SILVA, Auxiliar Técnico da Liga de Jequié. incurso no Art 258 do

slÍlAMoNASSUNCÃOREIS.Mass•• istadaLi_adoleauiê,incursonoArt.ZSBdoCBID.
Relator: Dr.MAURICIOGARCIASAPORITO

Procurador: Dr.YANMEIRELLESDEMElRELES.

Ausente a denunciada mesmo regulam1enteci~da:'DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 1" Comissão Disciplinar.:::::etj?ribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente, a aenúncia para condenar LIGA DE FUTEBOL
DE EUNÁPOLIS, de Eunápolis, por ser reincidente conforme fls, 13 dos autos, a pena
de multa de R$ 200,00 reduzida pela metade fixando em R$ 100,00 (Cem reais), como
infratores do Art. 213, IJI, clc 182 todos do CBJD, por deixar de tomar providencias
capazes de prevenir e reprimir o arremesso de uma lata de cerveja, em direção do
Assistente nº 01 da Arbitragem, vindo da torcida de Eunápolis, por torcedor não
identificado pelo Policiamento, 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 R vist no Art. 223 do CBJD.

Salvador. BA, 14 de Dezt~~~o17.
Roberto Almeida de Araújo - SD d~DFIBA.

Ausentes os denunciados mesmo regularmente citados DECISAO' Acord J ize dE . a • •••• •===="".. am os u sesta
grégla I ComISsão Dlsclph~ar. do Tnbunal de Justiça Despo~va, por UNANIMIDADE em julgar
procedente, em parte, a denunCIa para condenar a ASSOCIAÇAO DESPORTIVA LUSACA Eq .F .. "d ç::?', ' U1peemmma. por ser remCI ente con,orme fls,,12i:1os'autos,~ pena de multa de R$ 3.500,00 reduzida pela
metade fixando em R$ 1.?50,00 (Hum,'mil e' setécêmos eci4guenta reais), e também condenar a LIGA
DESPORTIVA DE JEQUIE, E_quiP~':;milÍín;;. da~iga di)eqúlé;-P~.r.,$er reincidente conforme fls. 13
d?s autos. a pena de n:1U11a::a:;"-R$~t.500,00redupd~ pela meladé-flX.à;;a~~m R$ 750,00 (Setecentos e
cmque~ta reaIs), como.mfila~o.,resdO,Art.191;~1II,c/c 182todo.SdO,CBiD"ppr deixarem de cumprir o que
detennma o Art. 35, do Régulamento da Competiçã0;Que.díz: "As ,EquipeS participantes da competição
deverão, obrigatoriamelllJ~ ';ilcluir, no ,banco de'.res,tirvas, em tod),s os jo~os, 01 (nm) médico por eles
cOlllratado, devidamente insCrito n'; eRM", na partida acima m~~dionada;'em absolver a ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA LUSACA,¥~~ip~'r~ini!1ina. daim~:utação nO/Art\191, li), do CBJD; e também em
absolver TlAGO SOUZA DOS SAN:I10S,Preparado.r Físico da Liga de )equié, EMANUEL CAMPOS
SILVA,Auxiliar Técnico d~llig~,ite 'J~quié. e RAMO~ ASSUNÇÃOREIS, Massagista da Liga de )equié.
da imputação no Art 258!doICBJD; por ausência de dpificaÇãode 'suas Co.ndutasdurante a partida acima
mencionada Devendo co~p,rÓv'tnôslautós do Proce~s\o o _c~'rnptifu~I}td,.~afreferidaobrigação pecuniária
no prazo de 30 (trinta) di~s. sob~Dena das.medidas Drevistas no AJ1,223 do CB)D.

PROCES,SY.-SELEÇÃODEEUNÁPOLlS:.SELEÇÃODEEUCLIDESDACUNHA.emZ6.11.17- Válido
N030Z 17 I nelo CamneonatO Intenminicínal de Futebol ArnJdor- 2017.

" "o \

. , I'Denúncia: Conduta do Público.
" ,

Denunciados (5):" '. .' I!
\ j' LIGADEFUTEBOLDE.EUNÁPOLlS.deEunánolis,iocursanoArti.oZ13.1t1doCBID.
:.,' ::""):'''! //Relator: 'Df:,IAIMEBARREfRÓ'SNETO.

Procurador: Dr\~~EIRElL~SDE MiIRELES//

Proço Coslro Alves. 1 ~Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro . CEPo40020~ 160 ~Salvador ~BA

Tel.: (71) 3321~0448 ~Fox: (71) 3321.5403
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mailto:tjd@fbf.org.br
http://www.fbf.org.br


TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPO~~lvÂdeIS
. D<?FUTEBOL DA BAHIA
1 COMISSA~ DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISOES PROFERIDAS EM
13 DE DEZEMBRO DE 2017

Ausente a denunciada meSmo regularmente cltadà, DECISAO: Acordam os JUizes desta
Egrégia I' Comissão \Disciplinar ,-'.do. i ;Tribunal de// Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em jul@t:procedente,~~à--'denúncia .Áara condenar FRANTHESCO
DELASSIS RIBEIRO DOS SÂNTOS,f\t1ei:a'Jnfantildo E. C. Jacuipense, por ser
primário, como infrator do Art.Z54~A~/C183--d.Ó/CBJD, a pena de suspensão por 04
(quatro) partidas, reduzida pela':::me~de/ fixando em 02 (duas) partidas
compensando-lhe a automática, por desrérir um soco nas costas de seu adversário,
e, por se tratar de competição finda para a equipe Infantil do E,C,jacuipense, 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 1Qdo Art. 171 do CBID, a pena de 01 (uma)
partida restante, deverá ser cumprida em partida subsequente de competições,
campeonatos ou torneios promovido pela FBF.

Ause~te o denunciado mesmo regularmente Citado. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia l' Comiss~o Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em Julgar procedente, a denúncia para condenar JUAN MARTINS DOS
SANTOS CERQUEIRA, Atleta Juvenil d2~Juazeirense, por ser primário, e infrator
do Ar~ 254, I, ~1º c/c 182 do CBID,-~~~Q.a~d.!!_:s~spensãopor 02 (quatro) partidas,
reduzida pela metade fixando-em Ol-(uma) partlda,'compensando-Ihe a automática,
por usar força excessiv.a:6disputa do lànce, atlngin(jO:o.atleta na altura da canela,
d 'd' ,,- ../. ' , ~ '"

PROCESSO- ESPORTE CLUBEJACUIPENSEx SOCIEDADEDESPORTIVA
NQ303/17 JU~ZEIRENSE, em 29.11.17 - Válido pelo Cam eonato

Baiano de Futebol Juvenil- 2017. p
Denúncia: Exnulsão.

Denunciados (s): 1) JU.AN MARTINS DOS SANTOS CERQUEIRA, Atleta

Relator:
Juveml da S. D. [uazeirense, incursa no Artie:o 254 do CBID.
Dr. MARCOSEDUARDOPINTO BOMFIM

Procurador: Dr. YANMEIRELLES DE MEIRELES.

urante a oartl a aClmflmenclOnada. '-
"'~--. I

PROCESSO- L1G~ DESP-ORTIVA~DE~AURO r?E FREITAS x ESPORTE
I, '.

NQ305/:17 C'1l{~E JACIJlfENSE, i'rT 29.:~1.17 - Válido pelo
I: Carrtoeonato Bajano de F;utebol lrifantil- 2017.

Denúrida: 'i I ' I' I I" ,
ExpulSão. I ,'J 1 ", I, • I

Denunciados:(s): ,;1) iFRANTfiEStO DELASSISRlBEIRO DOS SANTOS,
! ': 1,""

, ' ,.), r., J , ,I "

'Atleta ,Infantil dp E. o.,jacuipen'se; incurso no Art. 254-A,
, • J ' ~1'2;1doCBID. \ u •.\.'~-,; i,' , - ,
'I: ,_~

Relat6t: Dr. SYLVIOOUADROSMERC~S ' /,
\ ' " Dr. YANME!RELiES DE MEIRErLES.Procurador:'.

Preça Castra Alves, 1 . Ed. Pol6do das Espartes
Centro . CEP:40020.160 . Solvador - BA
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Em defesa funCIOnou o Dr. Manoel Machado. DECISAO: Acordam os JUIzes desta
Eglégia I" Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por MAIORIA em
julgar procedente, a denúncia para condenar MARCO ANTÔNIO DA SILVA
CARVALHO, Atleta Juvenil do E.C.YifÓI:ia,::põr:~er~primária, e infrator do Art. 254, I,
91º c/c 182 do CBJD, a peJla-dê suspêT;sãp ]Jõr.0.2.{quatro) partidas, reduzida pela
metade fixando em 01-{1ÍTÍ1<iJ-p:Útidacomp.ensand(;;lhe-.ai'utomática, por acertar uma
cotovelada no rosto dó 'adVê'rsá;1oem lance 'de disputa de oola) durante a partida acima
mencionada. !' : : .. ' ---'. __ ~ 'i : :

I ! \, / \. I : .
I' I,)' ' \ ..' \\ ,
; : i i i!; " I' ,('j: : ',\ '::
ISalvador. BA, 14:d , ezeIIJ~ro e 201,7.
~ i ::/ : ~ ~ ,I ~ :1 ~ '.,\ \
~ ,~ ,'j ". ,/" ~ I ,~,"',', ,~

Roberto Almeida de Ara' o). . ',ri "~~ 11JDFIBA.
I : L.' L~,4: \t. ' \ ' ~ lI:. \" ,! '

, _~ - I
\ ' ~ •• ~ . f

\ :" .'í '
, \ , " i\ ". \

\\\ \':<\ " ..--~-~~-~ /
\,\'. : ,'~J:l __~> .'
\.'.' ---",

~
< ':-~;:~'_.',.t \ /
" '-' .:...-~j .,,, -/ /. /._":'..... ..../." /.-'/

..•.......•.•.. _/,/ ..

PROCESSO- ESPORTE CLUBE BAHIA x ESPORTE CLUBE VITÓRIA, em
N2307/17 06.12.17 - Válido pelo Campeonato Baiano de Futebol

Juvenil - 2017.
Denúncia: Expulsão.

Denunciados (s): 1) MARCO ANTÔNIO DA SILVA CARVALHO, Atleta
Juvenil do E. C. Vitória, incurso no Artigo 254, I, 912 do
CBID.

Relator: Dr. MARCOSEDUARDOPINTO BOMFIM
Procurador: Dr. LEONARDODE CASTRODUNHAM

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pal6eio das Esportes
Centro - CEPo40020-160 - Salvador - BA
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