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EXMº SR. DR. AUDITOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIç0
DESPORTIVADO FUTEBOL

PROCESSO 077/17

ESPORTE CLUBEVITÓRIA,por seu advogado, nos autos do processo supra, tendo
transitado em julgado a decisão que condenou seus atletas JHEMERSON
GUIMARÃESGAIGHERe LEONARDODA SILVAGOMESna pena de suspensão por
uma partida, e tendo em vista que a infração foi cometida em campeonato findo,
vem requerer a V. Exª que, consoante a faculdade prevista no art. 171, !i 1º, do
CBJD, se digne de autorizar o cumprimento na forma de medida de interesse
social, qual seja, o fornecimento de latas de leite em pó a instituições de caridade
indicadas por esse Tribunal.
Outrossim, considerando que os atletas foram punidos em competição da
categoria Sub-20, requer a V. Exª que na dosagem seja levado em consideração
tal fato, pedindo seja o quantitativo fixado em metade do habitualmente
estabelecido para as competições profissionais.
Pede deferimento

MANOELMACH O BATISTA
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

CONCLUSÃO
Aos 18 dias do mês de JANEIRO do ano de 2018, faço estes autos conclusos ao Sr .
.Juiz Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, Dr.
HÉLIO SANTOS MENEZES JúNIOR.
Secretário
Visto etc.,
Considerando o trânsito em julgado da decisão proferida em 29 de AGOSTO de
2017, no Processo n0077/17, em curso perante a 3" Comissão Disciplinar do
TJDF/BA, as fls. 14 e 15 dos autos, considerando, o que dispõem o ~ l° do Artigo
171, do C.B.J.D., com as devidas alteraçitéS1riÚ1>duzidas pela Resoluç'do CNE nOll,
de 29 de março de 2006, aco!~o-lliréseíiíe 'J.e'quç~lilJen!? de fls. 18 dos a~tos,
formulado pelo atleta SYJl;20,do lt. C. Vil,ória, .mEIYIE~S.QN GUIMARAES
GAIGHER.
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Para: da penalidade de O~I(U1\;fA)partidJ;_ rJs;;'n;e -d'et~rminJ por ser atleta da
categoria SUB-20, que sJj~ tco~~éi11da em forpecimeJllo~'~e S~ \(CinqUenta) Latas
de Leite Integral de 400g,Ià Ins,tituiçãO de caridade ab~lXô:\
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Localizada na RlIa do Queimado nO]7 - Lapinha ,.. Báirro Libdrdode - Salvador BA. - Telefone: 3242 \'I,699.e 3014 '4620 - Procurar .as Sra!, Grécia. Aline 011
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Determino ainda que, seja~~omprovados
os forneCimento/das
referidas Latas,
através comprovante da Instituição e fotos (caso o Atleta aut4rize) da entrega, junto
a Secretária do Tribunal no\~ra7.o de 10 (dez) dias, ,o~descumprimento
deste
comando implicará o restabeleCimento dos status quo(sem prejuizo da aplicação
do Artigo 223 do C.B ..J.D.
.~/
A Secretaria.

Salvador

~

- BA,

18 de Janeiro
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SANTOS

HELIO

Praça Cosiro Alves, 1 . Ed. Pal6cio dos Esportes
Centro . CEP: 40020.160 . Salvador. 8A

de 2018.

MENEZES
Presidente
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
CONCLUSÃO
Aos 18 dias do mês de JANEIRO do ano de 2018, faço estes autos conclusos ao Sr .
•Juiz Presidente do Tribunal de Justiça Desporth'a do Futebol da Bahia, Dr.
HÉLIO SANTOS MENEZES JÚNIOR.
Secretário
Visto etc.,
Considerando o trânsito em julgado da decisão proferida em 29 de AGOSTO de
2017, no Processo n0077/17, em curso perante a 3' Comissão Disciplinar do
TJDF/BA, as fls. 14 e IS dos autos, considerando, o que dispõem o ~ 1" do Artigo
171, do C.B ..J.D., com as devidas alterações introduzidas pela Resolução CNE nOll,
de 29 de março de 2006, acolho o presente requerimento de fls. 18 dos autos,
formulado pelo atleta SUB-20 do E. C. Vitória, LEONARDO DA SILVA GOMES.
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Para: da penalidade de 01 (UMA) p!lrtida,.re~tà!lte, determino por ser atleta da
categoria SUB-20, que seja conyertid,i:cení;f9:iiicl:ióleiíto d~ SO (Cinquenta) Latas
de Leite Integral de 400g"à}ns'!1tuição~ccarj'{a~t:~b~i],;~L::::~
50 (Cinquenta) Latas ~a~.a,ªOI!.GA1'lIZA~~~ri:Á~i'rJo
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Determino ainda que, sej~,hic~mprotado{ os~io;''r;~~i~~riM~';d's referidas Latas,
através comprovante da I\:ístitilição e fotos (caso o Atleta autorizeJ da entrega, junto
a Secretária do Tribuna1l no 'prazo ile 10 (dez) dias, o desc~mprimento deste
comando implicará o restabelecimento dos status quo, sem prijuú.Q da aplicação
do Artigo 223 do C.U..J.D. \,;\.
A Secretaria.
Salvador -
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HÉLIO SANTOS MENEZES JÚNIOR
Presidente

Preço Costro Alves, 1 • Ed. Pol6cio dos Esportes

Cent,a . CEP:40020.160 - Salvador. BA
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Salvador
OF.SEC.

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

- BA, 18 de
TJD / 004/18.

Janeiro

de

2018.

Ilmo.
Sr.
EDNALDO RODRIGUES GOMES
Presidente
da Federação
Bahiana
Nesta.
Senhor

de

Futebol

Presidente,

De Ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do
Futebol da Bahia, Dr. HÉLIO SANTOS MENEZES JúNIOR, em cumprimento ao r.
Despacho exarado as fls. 19 dos autos do Processo n°. 077/17, que cuida da infração
Disciplinar ocorrida na partida entre as Equipes do E. C. BAHIA versus E. C. VITÓlUA,
realizada na Cidade de Salvador - BA, no dia 14.06.2017, válida pelo CAMPEONATO
BAIANO DE FUTEBOL SUB-20 - 2017, o qual foi julgado em 29.08.2017, pela 3"
Comissão Disciplinar, e condenando JHEl(ERSON GUIMARÃES GAIGHER atleta
SUB-20 do E. C. Vitória, como infnifÔrdoAi:tigô'2~4-A c/c 182 e 171 do C.B.1.D., à
pena de suspensão por 04 (qua1ro) p~as.~ed";ízidà:pelll~metade
fixando em 02 (duas)
partidas compensando:I\~autõínática,
e,;p9f ser temporà<i~Ii?da, com base no ~I° do
Art. 171 do CBJD, d,,~endo s~r cumprida o restante .da pena de OI (uma) partida, no
próximo campeonato oV t~rnei,Opr,omoviêlOP,éIHBF:" \\
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Informamos ao Ilustre ~r~sideilte, para as ,;Ie~idas pro~'idência~! conforme requerimento
do punido (Atleta), coh'stante' as fls. 18, doslautos,,¥ dhlrlte d<1 transito em julgado da
decisão condenatória, li, ~ni:!~ em conforn:iidá'de ao ~'I ° âOi~rtigo 171 do C.B.J.D., fica
determinado em razão !sd,'\Itleta 'da 'catei'oria,SlJB~Q;
que seja convertida em
fornecimento de 50 (Cinquénta) Latas de Leite.Jntegnil de 4üOg,à Instituição de caridade
abaixo:
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FRATERNO
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Localizada na Rua do Qúell;lGdo n017:'LajJii1hCi:::BairroLiberdade - Salvador - BA. Telefone: 3242 3699 e 301'4"4620
- ProclJraHa,~'Pras.
Grécia:
Aline ou Silvana.
.
..
.._"
/.

\;

'

\.'.

'

\.

.

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

h
fornecimentos
.,.,-

,/

Determino ainda que, sejam"c;omprovado's'os
das referidas Latas,
através comprovante da Instituiçãl>"cJot?S (Cfts~Átleta alltorize) da entrega, junto
a Secretária do Tribunal no prazõ::l!e,~!'O (dez) dias, o descumprimento
deste
comando implicará o restabelecimento tiôs status quo, sem prejuízo da aplicação do
Artigo 223 do C.B.J.D.
Atenciosamente,
aújo
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Salvador
OF.SEC.

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

- BA, 18 de
TJD / 006/18.

Janeiro

de

2018.
~

Ilmo.
Sr.
EDNALDO RODRIGUES GOMES
Presidente
da Federação
Bahiana
Nesta.
Senhor

~q.>-

de

Futebol

Presidente,

De Ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do
Futebol da Bahia, Dr. HÉLIO SANTOS MENEZES JÚNIOR, em cumprimento ao r.
Despacho exarado as fls. 2.0 dos autos do Processo nO. 077/17, que cuida da infração
Disciplinar ocorrida na partida entre as Equipes do E. C. BAHIA versus E. C. VITÓRIA,
realizada na Cidade de Salvador - BA, no dia 14.06.2.017, válida pelo CAMPEONATO
BAIANO DE FUTEBOL SUB-2.o - 2.017, o qual foi julgado em 29 ..08.2.017, pela 33
~~
Comissão Disciplinar, e condenando L~ONA1!DfJDA SILVA GOMES atleta SUB-2.o
do E. C. Vitória, como infra:~~~~do-&rtig?254-i\~C.::l~
e 171 do C.BJ.D., à pen~ de
suspensão por .04 (qua~),p~rl1das/reduzldalpela
meta<te.fi~a~~o em .02 (duas) partIdas
compensando-lhe a auton)áti'éa, e, porser_ tempo_rada findà;~cón1 pase no ~1° do Art. 171
do CBJD, devendo ser cumprida Ó!.test~te ~_ajJ~iia~d9 .oI CUra) partida, no próximo
campeonato ou tornei~ p~omovido pela FBF/
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. Informamos ao IlustreiP~siciJnte,.para as,deyidas prb~i~ênci~sl ~onforme requerimento
do ~~nido (Atlet~),. cqnsl~ntê as t1~. 18, ~os) autos/lb d~ari!e d~transito em julgado da
declsao condenatona, e, amda em c~nformldade ao~e d,o':~rti,go 171 do C.B.J.D., fica
determinado em razão! ,_o'S<:l~,atled'.da 'categoria /SUB.-l.o; qlie seja convertida em
fornecimento de 5.0 (Ci~quenJa) Latas'de Leite,lntegral de :lDOg, à Instituição de caridade
abaixo:
\ \ '-li'
/1,:
i,\"
,~-.~_,_
,I",
5.0 (Cinquenta) Latas 'Para a ORGA.-NIZAÇAO DE~UXlLIO
FRATERNO
Localizada na Rua do Qu'eiritado nO}7 -cLapinha - BairrolJiberdade - Salvador - BA. Telefone: 32423699 e 30}¥~,~~O- Pro~~r~~~,Sras. GréfitJ, Aline ou Silvana.
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Determino ainda que, sejam~(lniprovail;:;-os
fornécimentos das referidas Latas,
através comprovante da Instituiçã~:~Jotos (éaS;;/~Atleta alltorize) da entrega, junto
a Secretária do Tribunal no praz"IJ<de10(dez)
dias, o descumprimento
deste
comando implicará o restabelecimento dos status quo, sem prejuízo da aplicação do
Artigo 223 do C.B.J.D.
Atenciosamente,
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(SELO DE AUTENTlCIOA
FEDEAAçJ.O

BAHIA""

DE

NÚMERO DE PROTOCO

Praço Castro Alves, 1 . Ed. Pal6eio dos Esportes

Centro - CEP: 40020-160 - Salvador - BA
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