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Senhor Presidente. cl" TRJ8l.:NAl. DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL

DR. Hr,LlO SANTOS MENEZES Jl SIOR
PROCESSO

N" 12Gíl7

El!. Paulo. Ricardo Valadào Scn:J.
~I:guinte:

110;-.

autos do processo disciplinar

acíma~ venho expor e requerer o

OI - O requerente lüi julgado pda I" comissão Disciplinar de;;ta Corte de Jllstiça, na sessão de
juIgillnmto do dia 25/09/2017 lc"lld,) sidr apenado disciplinarmente em 03 (três) jogos partidas
compensando-lhe a automática, tcslando a cumprir 02 (dOi~)jogos no próximo campeonato ou
torneio pronwvido pela FEl', com base no S I" artigo 171 d" CEJO em í"lÍzãode temporada finda.
02

:\05 termos do 1)~Hàgrafo I di) artigo 171 do CBJD. após transitado em julgamento
Q

a decisão c a

requerimento do punido, da penu de suspensão sef cumprida mediante a execução de atividade de
Ínter"ssc público." critério "na forma estabelecida pelo prcsidenle"tlo'(Írsão judicante.
Iendo sido praxe do C. TJDFillA converter as punições em medidas sociais consistente
fornecimento de cestas básicas, late" ou pacotes de leiie'em pó a entidades assistenciais.

no

03 .- Por ser "ilela :1I1111dor
sem reudimento fixo, solici~o dQ' Senhor presidente deste Tribunal a
redução de 100 para 50 latas Oll pacotes de. kile, pqiS}lo':n10mento não:tellho condições de pagar a
yllantidade estabekcida. ü cumprimento' integral da pena importará em prejuizo incalculável.
jmp~dindo-m~ d~ exercer o meu Jircito de atuar, como.jogador de" futebol por longo período e
diflellltandn 1ll('SIl1\l " minha particlJ'ação posterior pelo prejuízo de minb'lconciição allética.
04 - Diante do I.:Xposto, vcn!w

rl-'qUt~l'e:r 1:l'cyOSSü

c~.cCIên~iqque ~e digne a acolher o quanto aqui

pretendido, determinando a couver,,10 docrestanle da pcnatixada na decisão de 02 (duas) partidas, em
medida (k interesse social cll1ell".iL'r dprupríada.
Pelo deferido.

Sahador. Ba. 31 de ~lgos10de 201~ .
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CONCLUSÃO
Aos 31 dias do mês de julho do ano de 2018, faço estes autos conclusos ao Sr. Juiz Presidente do
Tribuna
. a Desportiva do Futebol da Bahia, Dr. HÉLIO SANTOS MENEZES JÚNIOR.

o etc.,
Considerando
rânsito em julgado da decisão proferida em 25 de setembro de 2017, no Processo n"
126f17, em curso perante a 3' Comissão Disciplinar do TJDFfBA, conforme fls. 13 dos autos, bem
assim considerando o que dispõe o ~ I" do artigo 171 do C.B.J.D., com as devidas alterações
introduzidas pela Resolução CNE n" 11, de 29 de março de 2006, acolho o requerimento de fls. 17 dos
autos, formulado pelo atleta amador PAULO RICARDO VALADÃO SENA.
Assim, remanescendo o cumprimento de apenas 02 (duas) das seis (06) partidas de suspensão impostas
pela egrégia Comissão Disciplinar, determino, por ser atleta não prolissional, que sejam as mesmas
convertidas em fornecimento de 100 (cem) volumes de leite em pó integral, com pelo menos 400
gramas cada volume, à instituição de caridade abaixo:
•

100 (cem) volumes de leite em pó integral, para o LAR IRMÃ MARIA LUIZA -localizado na Rua
do Imperador nO61 - Mares (ponto de referência: esquina da Rua da Honda Veículos) - SalvadorBA. - Telefone: 71- 3314 2885 ou 3315 0917 (procurar a Sra. Establia).

Determino ainda que, seja comprovado o fornecimento da referida doação, através comprovante da
Instituição e fotos (caso o atleta autorize) da entrega, junto a Secretária do Tribunal no prazo de 10
(dez) dias, ficando advertido de que o descumprimento deste comando implicará no restabelecimento
do Sllltus quo /lI/te, sem prejuizo da aplicação do artigo 223 do C.B.J.D.
À Secretaria.

Salvador - BA, 01 de Agosto de 2018
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PRESIDENTE

1

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

Salva
.. - BA, 06 de
OF.SEC.
TJD / 108/18.

Agosto

de

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

Senhor

2018

de

Futebol

Presidente,

De Ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do
Futebol da Ballla, Df. HÉLIO SANTOS MENEZES JÚNIOR, em cumprimento ao f.
Despacho exarado as fls. 18 dos autos do Processo nO. 126/17, que cuida da infração
Disciplinar ocorrida na partida entre as Seleções de São Francisco do Conde versus Madre
de Deus, realizada na Cidade de São Francisêo.do Conde - BA, no dia 27.08.2017, válida
pelo CAMPEONATO INTERMl1NIÇ(P Âl:fDEFoJ-EBOL AMADOR - 2017, o qual foi
julgado e~ 25.09.2017, pela-:!~-éorÚissão D!slcipllilm:~"co~~~ando PAULO RICARDO
VALADAO SENA Atl~~aêlor,
comojmtator do Artlgo-2?~-A, I e 11 c/c 182 do
C.B.J.D, à pena de sus~ensão por 06 (seis) partiaás;,.edu~ida~ll\
metade fixando em 03
(três) partidas compen~anlio-lhe à, automát!ca}e, por s~trl;ltar del~ompetição finda para a
Seleção de São ~rancil90: do pol1'de, C?JJl ~ase no S. Itjd'?1ArL, 7.1 do CBJD, a pena de
02 (duas) partidas re~tántes,1 devera s~r IFumpnd~,
pah~das subsequentes de
competições, campeonÁto1souft(>trieiospromovidos pela FBF.
I

r~v i
i
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.
Informamos ao Ilustre Pr .SIdente, p,ara as-devluas prO~I .ençIas, con orme requenmento

do Atleta punido, constÁiJ(eàsfls. l6i..àps~uto~e dü{nte'do tr'àhsit6 em julgado da decisão
conden.atória, e, ainda \~I\lêõnfÓiÍJ~dacle ao
fOãO~~A~oj.l71
do C.B.J.D., fica
determmado por ser atleta o senhor nao profiSSIOnal,que seja a pena de 02 (duas) partIdas

J

restantes, convertid~s eni\~?r.\n:cimen,~.~.~.'100
..•.(.C~f!il) VOIU.~m~sM Leite Integral com pelo
menos 400g, cada, as InstltiJ~içaOde canaA~eaol~~IXO:
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100 (Cem) unidades de Leite parãOo,lJAR IRMA-'

RIA LUIZA - Localizada

na Rua do Imperador, 'ht.Pl'~
M~i.'ts':;"~on{Qjt:referência esquina da Rua da
Honda Veículos - Salvado~.v3;!!tme:
71- 3314 2885 ou 3315 0917
Procurar a Sra. Establia.
~

Determinando ainda que, seja comprovado o fornecimento da referida doação,
atra"és comprovante da Instituição e fotos (caso o Atleta autorize) da entrega, junto
a Secretária do Tribunal no prazo de 10 (dez) dias, o descumprimento
deste
comando implicará o restabelecimento dos status quo, scm prejuízo da aplicação do
Artigo 223 do C.B.J.D.

Atenciosamente,
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Praço Costro Alves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes

Centro . CEP: 40020.160 . Salvador. BA

Tel.: 171) 3321.044B - Fax: 171) 3321.5403
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
Salva
- BA, 06 de Agosto de 2018
OF.SEC. TJD / 109/18.
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llmo. Sr.
PAULO RICARDO

VALADÃOSENA

Atleta Amador de Futebol.
Cachoeira - BA.

Prezado Atleta,
De Ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do
Futebol da Bahia, Dr. HÉLIO SAI\'TOS MENEZES JúNIOR, em cumprimento ao r.
Despacho exarado as fls. 18 dos autos do Processo nO. 126/17, que cuida da infração
Disciplinar ocorrida na partida entre as Seleções de São Francisco do Conde versus Madre
de Deus, realizada na Cidade de São Francisco do Conde - BA, no dia 27.08.2017, válida
pelo CAMPEONATO INTERMUNICIP-A:I7D.&FUTEBOL AMADOR - 2017, o qual foi
julgado e~n25.09.2017, pela I~CorrúS;ãO'D~St;pJi;;ro.,~~~denando PAULO RICARDO
VALADAO SENA Atleta.1Jna90r,..-tc;mo .ll1frat;;rdo~~go
254-A, I e II c/c 182 do
C.B.J.D, à pena de sus~sao-por
06 (seis):pJr!idas, reduzidàjJ'ela metade fixando em 03
(três) partidas compens~rfcio-Ihe a.au{ómática, ~oTse-t~atar deicompetição finda para a
Seleção de São FranciJcd do Conde. com.baseno S 1~ do Art: 171 do CBJD, a pena de
02 (duas) partidas rt~tFlte,it d~v~rá s~r (cumpriq~1 :~p1~JMas
subsequentes de
competições, campeonatos 0rom.eios promovidos pela FHF. I .i
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°
do
Artig'011.171
do
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-...--.............--.-determinado por ser atleta,o senhor não profissional, que seja agena de 02 (duas) partidas
restantes, convertidas ehVornecimento de. I OQ1cem) volumes
Leite Integral com pelo
menos 400g, cada, às In~tithição de caridadea~âixÇl: .
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100 (Cem) unidades'de Leite para-a,ipara o LAR ,IRMA MAlUA LUIZA Localizada na Rua d~.{mfemd(n:,,'I['';f;\- A~aré£L Ponto de rejerênci~ esquina
da Rua da Honda Velculo:h ..'Salvaclor -13A.,:L::Telejone: 71- 3314 288) ou 3315
0917 Procurar a Sra. Establri.~

Determinando ainda que, seja comprovado o fornecimento da referida doação,
através comprovante da Instituição e fotos (caso o Atleta autorize) da entrega, junto
a Secretária do Tribunal no prazo de 10 (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,

Praço Costro Alves, 1 . Ed. Palácio dos Esportes

Tel.: (71) 332' .0448 - Fox: (71) 3321.5403
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RECIBO DE DOAÇÃO
, ,

DE CARIDADE LAR IRMÃ MARIA LUIZA

Onde Deus p~:r; o S(,.ll CoraçlIo
Utlklllde P\1tItIca t/..,i:ijWl 1'1". 3,J119O de '~1
U:"ldXe~Est:ldv:lltr".t'~2d"'~1Jg'
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