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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

2' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS

EM 23 DE OUTUBRO DE 2018

Ausente a parte mesmo regularmente citado. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão DisciplinarAô'~rib.unal de Justiça Desportiva, por

. /. /' .A""--. '-,.'UNANIMIDADE em Julgar ~9ceêl~te.a aenuncI~~!i~denar a LIGA DESPORTIVA
DE LUÍS EDUARDO MAGAl.HÃ.ES, de Luís Eduarâo.Ma=lhães, por ser reincidente

Gi
- - /', ,i I ""' b':::'••....•••••.

conforme fls. 13 dos a tOs;a pena de multa deR$ 2.000,00redilzida pela metade fixando
em R$ 1.000,00 (HurJWI rea.iS):CÕ~Ojnfrator_ciO~ri~191, hij c/c 182 do CBJD, por

1\ I " I' "1'deixar de cumprir o que determina o Art-.. 29, letra "b", "d" e "Ie" do Regulamento da
'.., . )~,'d I ~ H~ t ., •CompetIçao que dIz: "(;:ómpete à'$e}eção detelltora do malldo 'de camp : ProVldellclar com a devida

alltecedêllcia, a marcação!d.' 01ca,J,j,O.liJdJOgO,O~lIel;deverá ob~d~~~r rigo~hsamellte às disposições da"J I' I' .~ l'j{I\\ .liRegra 1 da IFAB, bem com a colocação das rl!destdas metas; Mallte'l' 110 local das competições, 05
• t 'l t 1 ~I ! 1- \ ~ ,. t :'t..•.•~ , / '. •(cmco) bolas lIovas da marca de/emüllada pelo regulamel/to da J"ompetlção, JOrI/ec/da pela FBF v/a

Departamel/to Técllico, seJ,dd OÍ(uíll/irMrás d~cada)",eta; tn (U/lra) \mi i:oda lateral do campo e 111110

(01) emjogo; Utilizar 06 (skisIgtlllâulh, (li,l,lorei de la allos/freiIlSdo}pdrb procedimelltos de reposição
'd .,j • di ( b'é:"de bola", na parti a aClmnnenclOna a; e tamm-em.condenar LIGA DESPORTIVA DE

, '" - I I '11LUIS EDUARDO MAGALHAES, de Luís Eduardo Magalhães) por ser reincidente e
. f dI'.' \ I ,',m ratora o Art. 206 cXc 182 do CB)D;a pena.de multa de R$ 2.000,00 reduzida em

d < I," " "sua me~a e por ,orça dO,lJn 182 do.G~jD,fixa~tlo em ~$JYO.OO,?O (H~m mil reais),
em razao de der dado causa ao atraso'oe ZO-mmutos para o mÍCIOdo Jogo. Devendo

\ \" " ,,'.~u; . I'comprovar nos autos do Pro~sso o cl!~nmento da ,referida obrigação pecuniária no
prazo de 30 (trinta) dias, sOb.p~~m~.áj~~sí:as no Art. 223 do CB)D.

Salvador - B' ,dé.0u' ro de 2018
~~ '.

Roberto Almeida de A e ário do TJDFIBA

PROCESSO- SELEÇÃODE Luís EDUARDOMAGALHÃESx SELEÇÃODE
Nº069/18 BRUMADO, em 19.08.18 - Válido pelo Campeonato

Intermunicioal de Futebol Amador - 2018.
Número insuficiente de Bolas, Gandulas e Atraso no início

Denúncia: da oartida.
Denunciados (s): 1) LIGA DESPORTIVA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES,

de Luís Eduardo Magalhães, incursa nos Artigos 191, IlI,
191, III e 206 do CBID.

Relator: Dr. ALCIDESDlNIZ GONCALVESNETO

Procurador: Dr. HERMES HILARIÃOTEIXEIRA NETO.-

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes
Centro • CEP:40020.160 . Salvador. BA

Tel.: (71) 3321.0448. Fax: (71) 3321.5403
e.moil: tjd@fbf.org.br . site: www.fbf.org.br
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http://www.fbf.org.br


o
Página 2 de 17

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS

EM 23 DE OUTUBRO DE 2018

PROCESSO- SELEÇÃO DE ITABERABA x SELEÇÃO DE FEIRA DE
NQ092/18 SANTANA, em 02.09.18 - Válido pelo Campeonato

Intermunicipal de Futebol Amador - 2018.
Denúncia: Ausência de Médico, Ambulância e Maaueiros.

Denunciados (s): 1) LIGA DESPORTIVA DE ITABERABA, de Itaberaba,
incursa nos Artigos 191, 111,191, 111e 191, 111do CBJD;
2)LIGA FEIRENSE DE DESPORTOS, de Feira de Santana,
incursa no Artigo 191, 111do CBID.

Relator: Dr. RONALDOSAFIRAANDRADE.
Procurador: Dr. YANMEIRELLES DEMEIRELES.

Ausente as partes mesmo regularmente citados. DECISÃO: Acordam os Juizes desta
Egrégia 28 Comissão Disciplin~'"'Tiibunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE emjulgar proceêÍehte~c1a:Pãra-condenar a LIGADESPORTIVA

'r / _ ,,"-

DE ITABERABA, de ltaberaba,.-por ser reincidenteconforme fls. 12 dos autos, a penar ..-- .......,...;. l' ~ , ......•.....•....
de multa de R$ 3.000;Oq.-red~ª.pela-metade-fi){~?.? em~ 1.500,00 (Hum mil e
quinhentos reais), e também condenar-a-LIGkFEIRENSE DE DESPORTOS, de Feira de
Santana, por ser prim~Ma, substhuindo aperta pecuniáriã por pJria de ADVERTÊNCIA,
como infratoras do Ali.!I91,!iÜ,'s l° c/c ;182 do CBID~1or debtarem de cumprir o que
d . Art 30 dt IR guI' :" d C \ '. '.1.' I, \~. : I, •.etermma o . , OI e aJTlento a: ompetIçaojque\ulz:i""1S Seleções parl/ClpalJles da
compeliçOo deverOo, obriglIIo}iam~n/~, idclllir llIi

j
bOllco de r;set'v),s,\~m lOUoSos jogos, 01 (11m)médico

r 11 . i' \), I. lI'd I l •\ I I I . d b .
por eles conlralado, devidamenle inscrilo. o CRM", na parti a acuna mencIOna a; tam em em
condenar a LIGA DES~O\liIVA'DE \r,,\BERkBA!.tie {tà~g~?,bk; por ser reincidente, a
pena de multa de R$ SOO;OOJeduzidâ pela metade...fixando-eml R$ 2S0,00 (Duzentos e
cinquenta reais), como \hbtora do Art:'.191, IiJ, c/c 182 do CIÚb, por deixa de cumprir

"
\ .,' /-o que determina o Art. '29, letra "c". ';'4", do Regulamento. da Competição que diz:"~'o ,'''' "'- ;t,

"Compele à Seleção delelllo~~ do mandoede_campo:.Matl/er lima 1mbulOncia estaciollada em local
adequado à sua finalidade (c;;'ri -o lamanho ;suflciente para transjJ,Jrfar lima pessoa deitada) ", na
partida acima mencionad!\;~e tambéM <:~hEhonde~o/li LIGA DESPORTIVA DE
ITABERABA, de Itaberaba, po(ser reífiêméiíte. à peÍla.de multa de R$ SOO,OOreduzida

" ••• ". <-r ~J"'\ ,'//
pela metade fixando em R$ 2S0,00{Duzentos e ciniluenta reais), como infratora do Art.
191, m, c/c 182 do CBID, por dei~::ae::cumprir,~úe determina o Art. 29, letra "c", "2"
do Regulamento da Competição que diz,:::::~r.;eteà Seleção delentora do mal/do de campo:
Maca portátil de campal/fIO", na partida acima mencio'nada. 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.

e retário do TJDFIBA

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pel6cio dos Esportes
Centro - CEPo40020-160 - 50lvodor - BA
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e.moil: tjd@fbl.org.br - site: www.fbl.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS
EM 23 DE OUTUBRO DE 2018

PROCESSO- SELEÇÃODE RIACHÃODO JAcufpE x SELEÇÃODE SANTA
Nº093/18 BÁRBARA, em 02.09.18 - Válido pelo Campeonato

Intermunicipal de Futébol Amador - 2018.
Denúncia: Expulsão e Exclusão.

Denunciados (s): 1) LUCAS SILVA MOREIRA, Atleta Amador da Liga de
Riachão do Jacufpe, incurso no Artigo 243-F, ~1 º do CBJD;
2) CLEBSON DE ARAÚJO ALMEIDA, Técnico de Futebol da
Liga de Riachão do Jacufpe, incurso no Artigo 243-F, ~1º do
CBID.

Relator: Dr. MARAIVANGONÇALVESROCHA
Procurador: Dr. YANMEIREL_LESDEMEIRELES.

Ausente as partes mesmo regularJ!1e!Yt'é5i~dús,...DECISÃO: Acordam os Juizes desta
Egrégia 28 Comissã~ Dis;!plinár/Ôo Tti~~e Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE emrluI6!..J>r~dente,(à denuncla .•..p~condenar LUCAS SILVA
MOREIRA, Atleta Amap'ór1la ~lgadeRiathãodo_J<!C.!!.í~'e;-p~~er primário, e infrator
do Artigo 243-F, ~ 112,Ic/c ,I,8,2-dO-GBlD, Ja~pena~,de suspJnsão por 04 partidas,
reduzida pela metaaei fixándo em 02f (duas) IpÁrtid~d,l compensando-lhe a
automática, deixando~ C1eaPl{t~r~ pecuhiária porJfo,r.I~çkdo: 4h:, . 170, ~ 1º, do CBJD,

< d h d'AI-b"'",' 110011)"1'.1 'dpor Olen er a onra a r, lua <> slstente n- , com pa avroes, e ao saIr e campo
• < d II~J'': :d'.\ d "I b\ "rl"d' Ii ,I,i dcontInUOU a o~en e- al5'rarJan "oia e 5a runca /f i ~s?raç~;, e, ~or se..rtempora a

finda para a LIga de ffiachao do'la~uípe"e, desde,que o.Atleta pUnIdo nao requeIra a
. . _ I' I r, ;, 1\ ; \ 'p' .1. ~ "'.', I, .SubstltUlçao do restante-da pena;,na forma de medlda'd'e, Interesse SOCIal,com baseI' ---.l, I' "I'no ~ 1º do Art. 171 do\CBJD,a-pena de 01 (umarpartida-restante, deverá ser cumprida
'd b 'dI . -: I , I1 'd I FBFem partI a su sequente\ e compehçao, campeonato ou tornelQ,promovl o pe a ; e

',1 ~ ,l ;1/
também em condenar CLEBSON DEARAUJO ALMEIDA, Técnico de Futebol da Liga
de Riachão do Jacuípe, p(Vser prirÍJário;-e-infrator do Arti~6 243-F, ~ 1º, c/c 182 do
CBJD, a pena pecuniária\(l~\R$ 200,OOit,edii'iida pela Irt.4áde fixando em R$ 100,00

\\, J',:;'~ //.~
(Cem reais), e mais, a pena de, suspensito, por 04 partidas, reduzida pela metade
fi d 02 (d ) 'd \ '-" < ';:'a'~"h"\ /ô/''A' b' d 'd h dlxan o em uas partI aSi_por,olen ercac o'1r~" o r ltrO a partI a c aman 0-

o de "ladrão", durante a partida'àtj;])a,menciortada;'e, por ser temporada finda para
a Liga de Riachão do Jacuípe, e;'d"esdeÁtre/o Técnico punido não requeira a
substituição do restante da pena, na fo?inã de medida de interesse social, com base
no ~ 1Q do Art. 171 do CBJD, a pena de 02 (duas) partidas restantes, deverá ser cumprida
em partidas subsequentes de competição, campeonato ou torneio promovido 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 CBJD.

Praça Castro Alves, 1 . Ed. Pal6cio dos Esportes
Centro - CEP: 40020- 160 - Solvodor - BA

Tel.: (71) 3321-044B - Fox: (71) 3321-5403
e-moi!: tjd@fbf.org.br . site: www.fbf.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS
EM 23 DE OUTUBRO DE 2018

PROCESSO- SELEÇÃO DE SANTO AMARO x SELEÇÃO DE LAURO DE FREITAS, em 02.09.18
N'094/18 - Válido oelo Camoeonato Intermunicioal de Futebol Amador - 2018.

Denúncia: Atraso no inIcio da Dartida.
Denunciados (5): 1) LIGA DESPORTIVA DE LAURO DE FREITAS, de Lauro de Freitas, incursa

no Artieo 206 do CBIO. . .

Relator: Dr. ÉLIO RICARDOMIRANDAAZEVÉDO

Procurador: Dr. YAN MEIRELLES DE MElRELES.
Ausente a parte mesmo regularmente citada. DECISÃO: Acordam os Juizes desta
Egrégia 2' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente, a denúncia para condenar LIGADESPORTIVADE LAURODEFREITAS,de
Lauro de Freitas, por ser reincidente conforme fls. 11 dos autos, e infratora do Art. 206 do
CBIO, a pena de multa de R$2.700,00 reduzida em sua metade por força do art 182 do CBIO,
fixando em R$1.350,OO (Hum mil e trezentos e cinquenta reais), por der entrado em campo
atrasada em 27' minutos para horário ~vistO]Jara o início do jogo, programado para às 15
horas, sem qualquer justificativa. Devena~mpl'oVatnos autos do Processo o cumprimento da
referida obrigação pecuniária nopfuQ.de'30 (trintà)'diãs::Sbb,Rena das medidas previstas no
Art. 223 do CBIO. ~~ I \ ~~

PROCESSO ( 'SELEÇÃO DESANTO ÁNTONIO DE JESUS. SELEÇÃODE ITUBERA, em 02.09.18
N"097ltB

.--- ~-----, \: [ j ,

- Válidopelo Camoeonatolntermunlcioal de Futebol Amador - 2018.
D .IU Ausên~ia de Médi~O. ; I, .\ 1I1enunCia:

Denunciados (5): 1) pGA SANTANTONIENSE DE'tUiEBOL,jdeSanto Antônio de Jesus, incursa

I) I n~'Arpg~ 191, 111do d~JD; I I t \ \ I!J
2) LIGA ITUBERAENSE DE DES ORTOS TE RESTRE, de ltuberá, incursa no
Alti.o 191,111 do CBU). 1li I \\ I rI

li t ,'''11 ('> 11"-'\...\\111Relator:' ,Dr. FI,ÁVIO.CUMMING'DASILVA. I • !.

" ~ .Dr. YAN"gElndLEs D~\MEíR'âES. ,. "-5 IIProcura!:lp~;-
Ausente as partes meSmo regularmente citados. DECISÃO:! Acordam os Juízes desta
Egrégia 2' Comissão Disbiplinar do Tribun~1deilI,stiça Desportiy~/por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúJ~ld\para condenar a LlGA,SANTAN;rcíNIENSEDE FUTEBOL, de
Santo Antônio de lesus, po\-~s~\reincidenteso!),f~.~me fls. 12,d2~áutos, a pena de multa de R$
3.500,00 reduzida pela metade.'~x~ndoem Jt$;:!P~;OO (Hul)l.J1l,i'setecentos e cinquenta reais),
e também condenar a LIGAITUBERAENSE'oE-DESPORTOS'TIlRRESTRE,de Ituberá, por ser

. . "'.......... ~In"'l ""'\ ,/ ",,'" .reIDcldente conforme fls. 13 dos.autos, a-pena~e-mll1ta,deR$ 3.500,00 reduzida pela metade
fixando em R$ 1.750,00 (Hu~ mil 'se~'êilto.~" ;inqi~(tirea.is), como infratoras do Art. 191,
m, ctc J 82 do CBJD, por deixarem de c~PQ!..o.<jÍJedetermIDao Art. 30, do Regulamento da
Competição que diz: "As Seleções particijiántes da competiç(io deverrio, obrigatoriamellte,
i1/cluir 1/0 ballco de reservas, em todos os jogos, 01 (um) médico por eles cOJltratado,
devidameJlte illscrito 1/0CRft1", 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 CBIO.

sal~ tubro de 2018

Roberto ~meida de aú o

Praço Castro Alves, 1 . Ed. Pal6cio dos Esportes
Cenlro - CEP:40020.160 - Salvador - BA
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DO FUTEBOL DA BAHIA
2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO T JDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS
EM 23 DE OUTUBRO DE 2018

PROCESSO- SELEÇÃODEPAULOAFONSOx SELEÇÃODECIPÓ,em 09.09.18 - Válido pelo
N"103/18 Carnoeonato lntermunicioal de Futebol Amador - 201B.

Denúncia: Exoulsões, Ausências de Médico, Policiamento e Ambulância.
Denunciados (s): 1) JEFERSSONNOIA BATISTA, Atleta Amador da Liga de Paulo Afonso,

incurso no Artigo 2S4-A, I, ~1" do C8JO;
2) ANOERSONANTÔNIOM.GOMES,Atleta Amador da Liga de Paulo Afonso,
incurso no Artigo 254 do C8jO;
3) LIGA DESPORTIVADE PAULOAFONSO, de Paulo Afonso, incursa nos
Artigos 191, m, 191, m e 191, m do CBJO;
41 LIGACIPOENSEDE FUTEBOL,de Cip6, incursa no Artieo 191, m do C81D.

Relator: Or.ALCIDESDlNI2GONCALVESNETO

Procurador: Or. VICfORFERREIRASANTOSDESOUZA.
Ausente as partes mesmo regularmente citados. DECISÃO: Acordam os Juizes desta
Egrégia 2' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente a denúncia para condenar JEFERSSON NOIA BATISTA, Atleta Amador da Liga de Paulo
Afonso, por ser primário, e infrator do Artigo 254'A,), ~ 1º, e c/c 182 do CBJD, a pena de suspensão
por 04 partidas, reduzida pela metade fixandererrCó"2"(dilas) partidas compensando-lhe a automática,
e, por ser temporada finda para a LigaJÍeP.aulâ"Afo~o,:e;dêSde.que o Atleta punido não requeira a
substituição do restante da pemi,' ná.forfuá de medida de-Interesse-soçial, com base no ~ 1º do Art
171 do CBJD, a pena de ,01-(ÚIIllI) partida restante; deverá ser 'Cunillriaà~em partida subsequente de
competição, campeonato ou" tómeio promovido~pela FBF;- por-.acertar-uin'a cotovelada no rosto do
jogador adversário durahte' a partida-acima' mencionada;~ e' aindá iem condenar ANDERSON

••. '", i ,I) i l ' I
ANTONIO M. GOMES, Atll'ta Amado:\da Liga de Pí'ulo Afon~'} ~\infrat~r do Artigo 254 c/c 182 do
CBJD, a pena de suspensão por 04 partidas, reduzida pela Il)etade fixan ..do em 02 (duas) partidas

, ' , " \ I. r 'I. f ,f

compensando-lhe a automática, e, por ser temporaQa finda pa'ra'aLiga de Paulo Afonso, e, desde que
o Atleta punido não requbirà a substi~iÇão doresiante da perl.a}na fo~rila de medida de interesse
social, com base no ~ 1º d.a Art 171 do CBJD, a 'pená de OI (6mal.plJtida réstante, deverá ser cumprida

o > I:... ., , . ~ .. ~. " , .'." . } :
em partida subsequente de compel1ção, campeonato ou.torneIOpromovldo pela FBF, por acertar de forma

I, , ,'.- , ~ . . 'I. ",'~' ~ "

intencional com a sola :da:~chuteir •• ó \jogador adversário; 'e.talnbem em condenar a LIGA
, -' \ " JDESPORTIVA DE PAULO'AFONSO. de.Paulo Afonso, ponerseincidente conforme fls. 12 dos autos,

a pena de multa de R$ 500,0.0,teduzida pela metade fixapdo em R$ 250,00 ~uzentos e cinquenta reais), e
também condenar a LIGA CIPOENSE DE FUTEBOL, d~ Cipó, por ser reincidente conforme fls. 13 dos
au:os, a pena de multa de R$\500,OO reduzida~el~ me~de .~xan.do em. R,$,250,00 (Duzentos e cinquenta
reaiS), como infratoras do Art\191, 111,ele 18~}lo CHIO, por deIXare~i7 cumprir o que de~ermina o Art.
30, do Regulamento da Comp,tIçao que dIZ: "As" SeleçiJes partICIpantes da competIção deverão,
obr~gatoriame~te,i~cluir no bOlicode reserv~s,-en[:!~4?fosjogos;ANum) médico por eles contratado,
devidamente IIlSCTlto no CRM",\na 'partida."aClma_~ 'menCIOnada; também em condenar a LIGA
DESPORTIVA DE PAULO AFONSO,de:P~'uio Àforisô,~po;' sérféincidente, a pena de multa de R$ 500,00
reduzida pela metade fixando em R$ 250,OO'(Duzentose cinqúénta reais), como infratora do Art. 191, m,
c/c 182 do CBJD, por deixa de cumprir o que':ijeteimi;;'a'o Art. 29, letra "c"- "4", do Regulamento da
Competição que diz: uCompele à Seleção detelltoriÍ do mando de campo: Manter uma Ambulância
estacionada em/ocal adequado à suajillalidade (com o tamanho suficiente para transportar uma pessoa
deitada)", na partida acima mencionada; e condenar também a LIGA DESPORTIVA DE PAULO
AFONSO, de Paulo Afonso, por ser reincidente, 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,
ele 182 do CBID, por deixar de cumprir o que determina o Art. 29, letra "a" do Regulamento da Competição
que diz: "Compete à Seleção detentora do mando de campo: Providenciar todas as medidas legais de
ortlem técllica e admillistrativa Ilecessárias e illdispellsáveis à logistica e à SEGURANÇA daspartidas",
na partida acima mencionada. Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida
obrigação pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no Art 223 do CBJD.

Salvador - BA, 2 ~ê, utubro de 2018
Roberto Almeida de a jo - retário do TJDFIBA

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes
Centro - CEPo40020-160 - Salvador - BA
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PROCESSO- SELEÇÃODEVALENTEx SELEÇÃODESÃODOMINGOS,em 16.09.18 - Válido
N"116/18 Dela Camoeonato Intermunlcloal de Futebol Amador - 2018.

Denúncia: Exoulsão, Exclusão e Conduta de Oirieente e Público.
Denunciados (5): 1) LIGADESPORTIVAVALENTENSE,de Valente, incursa no Artigo 213, 111e

S I" do CBJO.
2) OIEGO HEBERTE RIOS DE AFONSO, Atleta Amador da Liga de São
Domingos, incurso no Artigo 258-A do CBjO;
3) GETÚLIOCARNEIROCEDRAZ.Diretor da Liga de São Domingos, incurso
nos Artigos 2S8-B e 243-F. SI" do CBJO;
4) HUGUEMBERGDE QUEIROZ SILVA, Preparador Fisico da Liga de São
Oomineos, incursa nos Artieos 258-B e 243-F, sI" do CBIO.
Or. RONALDOSAFIRAANDRADE.

Procurador: Or. HERMESHILARIÃOTEIXEIRANETO.

utubro. de 2018
ecretário. da TJDFIBA

Usou a palavra o Or. Fernando Aguiar Vieira, na defesa da Liga de Valente.
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
VALENTENSE, de Valente, por ser reincidente conforme consta às fls. 13 dos Autos, e como infratora~ ,~,,~...•.
do Art. 213. m, clc 182 do CBlD, a pena demuW\.lle KJ>~h5.00,OOreduzida pela metade fixando em R$
750,00 (Setecentos e cinquenta re~,-d(Jx;.rído'deapli~'apen~e_l1erda do Mando de Campo, por ser de
pouca gravidade, e, por restar c.omprovado-qii'e a sua ,Torcida a?i'emessÕi1-garrafas de água e latas de cervejas
no campo de jogo, direção aó"atleta'Óiego HeberteJl.io\..de Afonso, êonstaôdõ-~ambém em súmula que "aos
40 minutos do 2° tempo, o ~ístifma de irrigaçãõfoi acionadõ";causando Prejhlzo ao andamento da partida

I~· : f ' c;em ~4' min~tos; e também ~~ co~d;nllf DIEGO-';JEB~RTE-RlqS ~E AF(ilN~O, Atleta Amador da Li~a
de Sao Dommgos, por ser pnmáno,e mfrator do'Antigo 258-A; clt 182 âÓ CBJD, a pena de suspensao

1ft .~,\ T I. ,'~;" ~I~
por 04 partidas, reduzida pela metade fixando em 02 (duas) partidas compensando-lhe a automática,
e, por ser temporada findà "Ára à Lig~"àe São Domihgos, e,d~il~'que dAtleta punido não requeira a

d'l' '\ ~ I, (~t~.~ L)'
substituição do restante a pe~aj na f~".!"a de ~edlda de inte~,\ss,e\s~cial, com base no ~ 1" do Art
171 do. CBm, a pena de 1~1l(?T.a) p~da. restante(,deveryl Lse~,,;u,\,~rI~tem partIda subsequente de
competIção, campeonato 0r t0f'1eIO pro~bvldO'pela{FBF, p.,?r~aI?6s'fimesmo comemorar o seu gol
jogando preservativos (ca.hlsi~has) na".tdrcida da Seleçãti'dlvalêtlte: ddnsiderando que este teria
praticado conduta obscen~l,e',-ajnda em.conilehar GtrÚL10.CARNEIROI~EDRAZ, Diretor da Liga de
São Domingos, por ser prifri.ário, e infrator do Art 2~8"B clc 182 do CalD. a pena de suspensão de
30 dias, reduzida pela metld'e\fixando em 15 (quinze) dias, e, como infrà'tor do Artigo 243-F, 91", clc
182 do CBJD, a pena pecuniál-i'à de R$ 600;ÓO reduzid"pela metade filal>do em R$ 300,00 (Trezentos
reais), e mais, a pena de sus~~n'são de 3Ó dias, reâu~aa pela metid~'fixando em 15 (quinze) dias,
totalizando a pena d~ su~pen;ã~po~ 30. (trin9(~r~'YJr invadi~.~4rt,po de jogo se~ aut~rização, e
ofender a honra do ArbItro da partida com ascsegulntes palavras:'''rebanho de ladra0, nao era pra
expulsão. Estão todos comprado~.":Safados';. e;ó~H'UGUEMBERG' DE QUEIROZ SILVA, Preparador
Físico também da Liga de São Domi~gós,por 'serpril'náti<i;:e1nfrator do Art 258-B clc 182 do CBID,
a pena de suspensão por 04 partidas, r~dil,zida,p.eIametá'dé fixando em 0.2 (duas) partidas, e, como
infrator do Artigo 243-F, 9 1", clc 182 do CilJD::a,p$íiápecuniária de R$ 200,00 reduzida pela metade
fixando em R$ 100,00 (Cem reais), e mais, a pena dê suspensão por 04 partidas, reduzida pela metade
fixando em 02 (duas) partidas totalizando a pena de suspensão por 0.4 (partidas) dias, por invadir o
campo de jogo sem autorização, e ofender a honra do Árbitro da partida com as seguintes palavras;
"rebanho de ladrão, não era pra expulsão. Estão todos éomprados. Safados", e, por ser temporada
finda para a Liga de São Domingos, e, desde que o Preparador Flsico, punido não requeira a
substituição do restante da pena, na forma de medida de interesse social, com base no ~ l' do Art
171 do CBJD, a pena de 04 (quatro) partidas restantes, deverá ser cumprida em partidas subsequentes de
competição, campeonato ou torneio promovido pela FBF. Devendo comprovar nos aulos do Processo o
cumprimento da referida obrigação pecuniária no razo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas
previstas no Art 223 do CBJD.

Salvado.r - B ,~4de
Ro.berto. Almeida d AI~~O

Praço Castro Alves, 1 . Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro - CEP:400.20- 160 - Solvodor - BA

Tel.: (71) 3321-0448 - Fax: (71) 3321-540.3
e-mail: ljd@fbl.org.br - sile: www.fbl.org.br

mailto:ljd@fbl.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS
EM 23 DE OUTUBRO DE 2018

PROCESSO- SELEÇÃO DE RIACHÃO DO JACUÍPE x SELEÇÃO DE
N!!117/18 CONCEIÇÃO DA FEIRA, em 16.09.18 - Válido pelo

Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador - 2018.
Ausência de Médico, Número Insuficiente de Gandulas e

Denúncia: Expulsão.
Denunciados (s): 1) LIGAJACUIPENSEDE FUTEBOL, de Riachão do Jacuípe,

incursa no Artigo 191, 111e 191, III do CBJD;
2) LIGA ESPORTIVA CONCEIÇOENSE, de Conceição da
Feira, incursa no Artigo 191, III do CEJO;
3) TÉRCIO SILVA FIGUEIREDO, Atleta Amador da Liga de
Conceição da Feira, incurso no Artigo 243-F, ~1!! e ~2!! do
CEIO.

Relator: Or. MARALV:AN~GONCALVESROCHA
Procurador: Dr.~£RM.ÉS-IfítARlÃ(rJ'EIXElRA NETO.

Ausentes as partes mesmo::í"egulafÍÍente citados. DECíSÃU:.Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" ComissiÍÔ"(Dísciplim!!>dÓ lTribJl1laJ . dê......•J.~ça Desportiva, por
UNANIMIDADE em jUlgar próéedente,.a.denúncia~l,cond(hjar a LIGA JACUIPENSE
DE FUTEBOL, de Riádt/ão do )acuípe, e alLIGA ESP\ORTIVA CONCEIÇOENSE, de
Conceição da Feira, p:dr!serelh'~rimárias, ~ubstituiAáQ'a pehá :pecuniária por pena de
ADVERTÊNCIA, combpnfràtorls do Art. \191, ui!~i'I', dcl CBJD, por deixarem de
cumprir o que determi~~ p Alt. ~Ó,\do Re~ulamentq' da CompbMão que diz: "As Seleções
participalltes da compelição:df!l'eflJo, obrigatoriai;leI,}1J, il/c/ii/'.I/.o'ba},~O fJ~reservas, em todos os jogas,

. I, ti/, .' ,:,n " "".. I., .--.,Li I'.. .01 (I/m) médIco por eles cOl/lratalio, iJeVldamellte./IIscrlfo 110ORA'!'!, na partida aCImamenCIOnada;
~~ •••.L. A 'L,;' '\ _o. '-._-" . "," o ~~ l'

a LIGA JACUIPENSE\ Df~FUTEBOL,! de Ri~chão-º.QJaGuíp"e, por ser primária,
substituindo a pena pechniária por pena de ADVERTENCIA,Icomo infratora do Art.
191, m, g 1° do CBJD\\~~r deixa. d~_ctimpril:Q..que detern;t~Jf o Art. 29, letra "e" do
Regulamento da Competlça~ que dlz:::.Compete.aSe7eçOo dete'f,ora do mal/do de campo: Utilizar
06 (seis) gal/dulas (maiores it~.,18 oI/os) treulOdosipara procedil/iJ,t~s de reposiçOo de bola", na
partida acima mencionad~;\i'tambémJm}coAdenar/TÉRCIO SILVA FIGUEIREDO,
A I A d d L. d C\. '. '.. - .,?",,) ,;\ - / /. á' . f dA.teta ma or a Iga e oncelçao aa'nelra','Por.s. er/pnm no, e In rator o rtlgo'- ...•.•..-.......'...:'--'-.I ~, /" ./,/
243-F, ~ 1!!, c/c 182 do CBJD, a'!lena de suspensão por 04 partidas, reduzida pela
metade fixando em 02 (duas) partidà~~~~~ãndo-Ihe a automática, deixando de
aplicar a pecuniária por força do Art. 170,fl!!, do CEJO, após sua expulsão teria se
dirigido ao árbitro e proferido as seguintes palavras: "quer aparecer mais que os
jogadores é?" Seguido de palavrões, e, por ser temporada finda para a Liga de
Conceição da Feira, e, desde que o Atleta, punido não requeira a substituição do
restante da pena, na forma de medida de interesse social, com base no g 1º do Art.
171 do CBJD, a pena de OI (uma) partida restante, deverá ser cumprida em partida
subsequente de competição, campeonato ou torneio promovido pela FBF.

Salvador -

Roberto Almei

Praço Castro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro • CEP:40020.160 . Solvodor . BA

ecretário do TJDFIBA

Tel.: (71) 3321.044B. Fox: (71) 3321.5403
e-moil: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br

mailto:tjd@fbf.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS
EM 23 DE OUTUBRO DE 2018

PROCESSO- SELEÇÃODE SAUBARAx SELEÇÃODE MARAGOJIPE,em 16.09.18 - Válido
N.118/18 pelo Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador - 2018.

Denúnda: Número Insuficiente de Gandulas e Expulsão.
Denunciados (s): 1) LIGASAUBARENSEDE DESPORTOS, de Saubara, no Artigo 191, 111do

CBJD;
2) VALDODA SILVAJÚNIOR,Atleta Amador da Liga de Maragojlpe, Incurso
no Artl~o 243-F, ~1. e ~2. do C81D.

Relator: Dr. ÉLIORICARDOMIRANDAAZEVÊDO

Procurador: Dr. ALLANPATRICKMACIEL
Ausentes as partes mesmo regulamente Citados. DECISAO: 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 LIGA SAUBARENSE DE DESPORTOS, de Saubara, por ser
reincidente conforme consta às fls. 13 dos Autos, a pena de multa de R$ 500,00 reduzida pela metade
fixando em R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais), como infratora do Art. 191, m, clc 182 do CBJD, por
deixa de cumprir o que determina o Art. 29, letra "e" do Regulamento da Competição que diz: "Compe/e à
Seleção delel//ora do mOI/do de campo: U/i1izar-06?$~isLgandl/las (molares de 18 oI/os) Ireinados para
procedimentos de reposição de bola"~na1Íartida ..•ci?na:meDclonada; e condenar VALDO DA SILVA
JÚNIOR, Atleta Amador da Liga de'Marágojlpf, p()r se?pri~riQ~e.infrator do Artigo 243-F, ~ 1., c/c
182 do CBJD, a pena de suspéí\sãói'óf 08 partid~s, reduzidã-peJa'1netade fixando em 04 (quatro)
partidas, compensando-Jh'ea~utõmática, deixando \kaplicar a peCuniá,ri~por força do Art 170, ~ 1.,
do CBJD, logo após ser substltuindo'por.l~r ofelldido a hóiirããa':Assisterlte da arbitragem a Senhora
Darlane Mercês de Jesus, bllh as seguintes palávras; "Vagabunda, burd.seguida de palavrões, por

r' I _' .•.f.: ~", t lder discordado da marcação de uma',falta durante a partlda,ei por ser temporada finda para a Liga
de Maragojipe, e, desde qu'e o:Atleu( puhido não feqbeira a subhiw!Ção'db'restante da pena, na forma
de medida de interesse spCir1, ~?in.lb~~,e no ~ ~. dIa Art I?j ép\G:BJJ)H pena de 03 (três) partidas
restantes, deverá ser cumpn~d;af~~Id~ ~ubsequ~nt~sde co~pe~l~ao~~carp~~~natoo.utorneio pro?",~vido
pela FBF. Devendo comprovar nos autos do Processo o, cumprImento âa referIda obrIgação pecuDlárIa noS ~ ~ .' ". '-oi, ~ . A /If - , ' ' 1prazo de 30 (trinta] dias, ,00 iena das llle,didaS'prevístasnoArt 223,do CBJD.

PROCESSO'" ASSOCIAÇÃODESPORTIVALEÔNICO"REDENÇÃO FUTE80L CLUBE,em
N.1z3ha '22.09118 ':Válido uelo camDeõnato'BatânO'd~ Futebol Infantil- 2018.

Denún~la} \ J j fiAusência de Médico / /
Denunciados (s): ,1) ASSOCIAç.ÃODESPORTIVALEONICO/Equipe Infantil, incursa no Artigo

'\ '191,111do CBJD;-~---~ /,,/
':il REDENCÃOFUTEBOLCLUBE,Eauioélnfantil, no Artieo 191.111do CBJD.
'\'I.!:~} ///Dr~FLÁVIOCUMMING'DASILVA.,
" ",,- """~ V" \ ///Procurador: Dr.ALLANPAl'RIGK'MACIEL

Ausentes as partes mesmo regularne'1!tecitados:DE<:ISÃO: Acordam os Juizes desta Egrégia
2' Comissão Disciplinar do Tribunal_de Justíç~sli0'9va;-por UNANIMIDADE em julgar procedente a
denúncia para condenar ASSOCIAÇAO DESPORTIVA LE6NICO, Equipe Infantil, por ser reincidente
conforme fls. 11 dos autos, a pena de multa de R$ 3.500,00 reduzida pela metade fixando em R$ 1.750,00
(Hum mil e setecentos e cinquenta reais), e também condenar a REDENÇÃO FUTEBOL CLUBE, Equipe
Infantil, por ser primária, substituindo a pena pecuniária por pena de ADVERTÊNCIA, como infratores
do Art. 191, 111,~ JO c/c 182 do CBJD, por deixarem de cumprira que determina o Art. 27, do Regulamento
da Competição que diz: "As Seleç/Jes par/icipall/es da competição deverão, obriga/oriamen/e, illclllir 110

banco de reservas, em fodos os jogos, 01 (um) médico por eles cO/l/ratado, devidamente illscrito 110
CRM", na partida acima mencionada. Devendo comprovar nos autos da Processo o cumprimento da
referida obrigação pecuniária no prazo de 3~(trin }dias, sob pena das medidas previstas no Art 223
do CBJD. '"

Salvador - B , 4 de Ouihb de 2018
Roberto Almeida A 'J - S etârio do TJDFIBA

Proço Cosiro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esporles
Centro - CEP: 40020- 160 - Salvodor - BA

Tel.: (71) 3321-0448 - Fox: (71) 3321-5403
e-moil: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br
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DO FUTEBOL DA BAHIA
2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS
EM 23 DE OUTUBRO DE 2018

PROCESSO- ASSOCIAÇÃOOESPORTIVA BAHIADE FEIRA x ESPORTE CLUBEVITÓRIA, em
N0124118 22.09.18 - Válido nela Camoeonato Baiano de Futebol Infantil - 2018.

Denúncia: Exnulsões.
Denunciados (s): 1) UESLEI SENA BATISTA, Atleta Infantil da A. D. Bahia de Feira. incurso no

Artigo 254 e 243-F do CBJD;
2) EDGAR RODRIGUES DOS SANTOS, Atleta Infantil do E. C. Vitória. incurso
no Arti~o 254 do CBID.

Relator: Dr. ALCIDESDlNI2 GONCALVESNETO

Procurador: Dr. ALLANPATRICKMACIEL

Funcionou o Dr. Manoel Machado na defeSã do atleta da ABB. DECISAO: Acordam os
Juízes desta Egrégia 28 Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente, a denúncia para condenar EDÓ SÁ BARRETO
ROSÁRIO, Atleta Juvenil da ABB, por ser primárjo, pela desclassificação do Art. 254-
A para o Artigo 258, c/c 182 do CBJD,a pena de suspensão por 02 partidas, reduzida pela
metade fixando em 01 (uma) partida compensando-lhe a automática, por ter dado um chute
na altura do joelho do jogador adversário durante a partida acima mencionada.

Salvador - Lutubro de 2018

Roberto Almeida e Ar új - S retário do TJDFIBA

Funcionou o Dr. João Marcelo Ribeiro Duarte, na qualidade de Defensor Dativo, na
defesa do atleta da A. D. Bahia de Feira, e o Dr. Manoel Machado na defesa do atleta do
E. C. Vitória. DECISÃO: Acordam os Juízes desta Egrégia 28 Comissão Disciplinar do
Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente, em parte, a
denúncia para condenar UESLEI SENA BATISTA, Atleta Infantil da A. D. Bahia de
Feira, por ser primário e infrator do Artigâ'-254 c/c 182 do CBJD,a pena de suspensão
por.02 partidas, reduzida pela ~~l!Çfix.;n1:l~~J~_ma) partida, ~ como inf~ator do
Artigo 243-F, ~ 12, c/c 182..doCBj.9%pena de suspensa'o-por 04 partidas, reduzIda pela
metade fixando em 02~,Cáu'ás)1íâ'rtidas, t06lizando a\Je~a--~spspensão por 03 (três)
partidas compensandoilhE(â'au~omática;dé'íxa'nao'deaplicar 'àpetlmiária por força do Art
170, ~ 22, do CBJD, exp~lso Poriatinginradversário-cclm urlJ<l'i~oadora na altura das
costelas, após sua expJIsão omesmo ofendêu ~honra dbjA~sisteh!e de nº 01 da arbitragem,l'~ :f~ .•i..l 1 • I~Jo\.\ ~H
com palavrões, chamando-o "ladrão"; e absolver EDGAR RODRIGUES DOS SANTOS,

I" 'I' \ \ I I I I I I \ \ i.l.'Atleta Infantil do E. C.Vitória, da imputação prevista: no \l\.rt z54 do CBJD,por restar
comprovado em súJMa/ilu~ ~écebeÚ a:.,sua' ,s~gí.lndk ~d~ertência, cometendo
infracão a regra do iok6le' não irift.<\eãoÇjisciÍJlina't~, ,\." \ I ti

PROCESSP li AssoéiA!ÇÃO BÀNCÁ'RÍàs 'DAi BAHIA - ABB x LIGA

NQ125/\~
SANFRANCÍSCANÀÓÊ"DESP"6RTO'S (SÃO FRANCISCO DO
CONDE), eIrl;.22.Q,9.18- Válido p~fóCampeonato Baiano de
IFutebol Juvenil - 201(1. / /1

D ' . \ , 1//enunCia:, 'Expulsão. '~~~;J,1.,-••..•\

Denunciados (s): "1J~EDÚ SÁ]MtR~TO RP,S~RIO. Atleta Juvenil da ABB,
iricursQ no ~rtITMeS4-A;~1Q, I e 11 do CBID.

Relator: Dr. RONALDOSAFlRÁ/ÁN'ORADE.
Procurador: Dr. ALLÀN-:P~tRIéÍ<ÍvIACIEL -

Praça Castro Alves, 1 . Ed. Pal6cio dos Esportes
Centro . CEP: 40020- lóO - Salvador - SA

Tel.: (71) 3321-0448 - Fax: (71) 3321-5403
e-moil: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
2' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS
EM 23 DE OUTUBRO DE 2018

PROCESSO- SELEÇÃO DE IPIAÚ x SELEÇÃO DE CACHOEIRA, em
Ne129/18 23.09.18 - Válido pelo Campeonato Intermunicipal de

Futebol Amador - 2018.
Denúncia: Exoulsões e Ausência de Médico.

Denunciados (s): 1) JEFERSON SILVA DOS SANTOS PEREIRA, Atleta
Amador da Liga de Cachoeira, incurso no Artigo 254-A, I,
~le do CBJD;
2) ANDERSON RIBEIRO SOARES, Atleta Amador da Liga
de Ipiaú, incurso no Artigo 254-A do CBJD.
3) LIGA DESPORTIVA IPIAÚ, de Ipiaú, nos Artigo 191, 111,
do CBJD;
4) LIGA CACHOElRANA DE DESPORTOS, de Cachoeira,
incursa no Arti!!o 191, 111do CBID.

Relator: Dr. MARAJVAt«;ONCALVES ROCHA
Procurador: Dr..At.1:ÁN=PÁ'fRltK=MÃDIEI,.

Funcion~>u o Dr. Joã~5eIo--Ribeiro I?,uarte, rià,",q~i~?~. d~ Defenso~ Dativo.
DECISAO: Acordam 'lbSrJUlzesde.sta .Egregla.2.~C.omlssao'"D1Í)clphnar do Tnbunal de
Justiça Desportiva, por ÚNANIMIDADE.emjulgar.prOê~dente' J i1enúncia para condenar
JEFERSON SILVA DOS'SANTOS PEREIIlA)AtIeta Ainidor di Liga de Cachoeira, por

li' "IL I \. I~~\ 'liser primário, e infratofido A!jlg~~54-A. I, ~ tº, e c/~ ~~~\do ~~JD, a pena de suspensão
por 04 partidas, reduzilla tpela metade fixando em 02;~duas) parti'das compensando-lhe a
automática, por proferlbirpd.á cotb\elad~;de\maneifali~tenc)clnal, na altura do rosto
d. d dá' 'd ! I . '. \ 1 'd ,. 11 t, \ Id r, . d do Joga or a vers fi , urante 'alpartl .a aCima mencIOna a;, e am a em con enar

f' r / I" , ' "\ ~ ~ < j!,;1 " '~, \ ~~
ANDERSON RIBEIR~ SOARES) Atle,ta Amador_da'LIga .de\\pl~ú, por ser primário, e
infrator do Artigo 254-A\cjc-J.82 do-CHJ\?,a perta de-suspensãq P?r 04 partidas, reduzida
pela metade fixando emI02\(duas) partidas com~ensando-Ihe a automática, por em disputa

~\\ \ ,'I!de bola, acertar um tapa, por trás, na~altura ..do rosto do seu adversário, e, por ser
temporada finda para J\Llga de Ipiàií,-e,-desd~que o Atle{~ punido não requeira a
substituição do restante da'pena, na fOl;ma,demedida d~/ihteresse social, com base
no S 1Q do Art. 171 do CBm,''a pena de:.~I~(J~a) partidâ!r~stante, deverá ser cumprida
em partida subsequente de c6inpétição; ;6aúiMbnatoóu/,t6rneio promovido pela FBF, e

, •... " - ..,..........'-" "'" .'.6'"
também em condenar a LIGA DE."sPO~TlV~J~AU, de Ipiaú, por ser reincidente
conforme fls. 12 dos autos, a pena dêinulíll<le:RH~OOO,OOreduzida pela metade fixando
em R$ 500,00 (Quinhentos reais), e ~lJ{£condenar a LIGA CACHOElRANA DE
DESPORTOS, de Cachoeira, 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, lll, c/c 182 do CBJD, por deixarem de cumprir o que
determina o Art. 30, do Regulamento da Competição que diz: "As Seleções participalltes da
competição deverão, obrigatoriamellte, incluir no bal/co de reservas, em todos os jogos, 01 (um) médico
por eles cOlI/ratado, devidamel/te Inscrito 110 CRM", na partida acima mencionada. Devendo
comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida obrigação pecuniária no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no Art. 223 do CBJD.

Salvador - BA, 24'íÍeÕi'l'tpbro de 2018
Roberto Almeida de aújo - Secl- rio do TJDF/BA
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Centro . CEP: 40020.1 ÓO. Solvador • 6A
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PROCESSO- SELEÇÃO DE UBATÃ x SELEÇÃO DE UBAITABA, em
N2130/18 23.09.18 - Válido pelo Campeonato Intermunicipal de

Futebol Amador - 2018.
Denúncia: Exclusões e Ausência de infraestrutura.

Denunciados (s): 1) ADILSON ASSUNÇÃOARETA, Atleta Amador da Liga de
Ubaitaba, incurso no Artigo 254-A, I, 91 Qdo CBJD;
2) KAIQUE DE JESUS ;SANTOS, Atleta Amador da Liga de
Ubatã, incurso no Artigo 254-A, I, 91 Qdo CBJD.
3) LIGAUBATENSE DE FUTEBOL, de Ubatã, no Artigo 211
do CBID.

Relator: Dr. ÉLIO RICARDOMIRANDAAZEVÊDO
Procurador: Dr. ALLANPAJ'.EICKMACIEL

Funcionou o Dr. João Marcelo Ribeiro~Duiirte, na qualidade de Defensor Dativo.
DECISÃO: Acordam os Juízes~dêSfã.:Egrégiãz~iSSãO Disciplinar do Tribunal de
Justiça Desportiva, por UNA"NOOOADE eirljulgar pro~'ed'"en!e.adenúncia para condenar... r./ ~ i . ~ :---...~
ADILSON ASSUNÇAq fRET A,,1~leta-Amador.daL,!gJ,de l:J9aí~ba, por ser primário,
e infrator do Artigo 254.A! I, 9 1Q,e.G-Ic-l-82do,.CBlDra-penade sJspensão por 04 partidas,

~I~ fi ~} ,I' 1t',reduzida pela metade fixando ,em\02 (duas) partidas comJlens~ntlo-Ihe a automática, por
d d 11.1 dn \, .' \ d " to i \ < I; I d dter a o um soco nOlJoga ar 'Ia eqUIpe a versafla\proleqr uma cotove a a e

maneira intencional, HI'alalúlra do rosto no rostoldo tib'gadlo~l~adversário durante a
I I I' : ~T 1 t I f '. " 1 t

partida acima mencionada;le também condenar KAIQUE DE;}ESUS SANTOS, Atleta
Amador da Liga de U~Átã!por sel\p'rimário) in~to~ do Ahigb 254-A. I, 912, e c/c 182

J I I .•,.", O \ 'd' 'd "'d', to ~I ~\ ,ld' fi d (d)do CBJD,a pena de susl!ensao por4,parti as, re UZI a pe a!meta e Ixan o em 02 uas
'd d ~h'- á ,J I t \ ! 'd d ' li. tparti as compensan O-i e a-autom tita, .por e~ revI a o.agr~ssao com ou ro soco no

jogador da equipe ad~àrsária durante a partida acima i rhencionada, e, por ser
temporada finda para k\Diga de Ubatã;~e, désde que o At16~1punido não requeira a
substituição do restanté~4'a,pena. na-forma-de-rdedida d~i~teresse social, com base
no ~ 12 do Art. 171 do CBJD,a pena de oI i(uma) parti di/ restante, deverá ser cumprida
em partida subsequente de ~dJ11petição,dah1~~6nato ou/t6rheio promovido pela FBF; e

"'." '~__,:lL~./,,\ I"~/.C
absolve a LIGAUBATENSE DE'F~T..EB.OII,::de-UbJtã'9a imputação prevista no Artigo
211 do CBJD,por ausência de c'tilpa6í1i'!,ade, pOis:tÉstádio pertence ao Município de
Ubatã, cabendo a Prefeitura cuidai'dils,iDfr:àe1"tiúturas do Estádio.~.

bro de2018
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2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS
EM 23 DE OUTUBRO DE 2018

PROCESSO- SELEÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS x SELEÇÃO DE
NQ131j18 URUÇUCA, em 23.09.18 - Válido pelo Campeonato

Intermunicinal de Futebol Amador - 2018.
Ausência de Médico, Policiamento e Número insuficiente

Denúncia: de Gandulas
Denunciados (s): 1) LIGA SANTANTONIENSE DE FUTEBOL. de Santo

Antônio de Jesus, incursa no Artigo 191, 111,191, 111e 191.
111do CBJD;
2) LIGA URUÇUQUENSE DE FUTEBOL AMADOR, de
Urucuca, incursa no Artigo 191. III do CBID.

Relator: Dr. FLÁVIOCUMMINGDA SILVA.
Procurador: Dr. ALLANPATRICKMACIEL

Ausente as partes mesmo regularmentê'citaClps.,DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão Discipliíiaf./dâ'Tri1:íUnãI',de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em,....J1!I~/prQ;;edenl~ a den~~ara condenar a LIGA
SANTANTONIENSE DE FUTEBOL"de-Sarlto.Antônio de'Jêsds, por ser reincidente
conforme fls. 13 dos ah1tJs, a p~iíãdemuIta deR$.iSOlJ:OO red'likida pela metade fixando
em R$ 1.750,00 (Hun/ Mil e set~,centos e\cirlquenta réai~), e ia\-hbém condenar a LIGA

H~ .~\ ~ t .!',ll~t I~[

URUÇUQUENSE DE F:1UTEBOL.AMADOR. de Uruçuca"por s.er,primária, substituindo
j ~ " , '. ~, .••.' ~ , ; I' \ 1 t I

a pena pecuniária por pena de ADVERTENGIA, como infratoras do Art. 191, 1Il, S 1°
c/c 182 do CBJD, por aelxal;em&\'cumptir o\que dMeóhi~a d Àrt. 30, do Regulamento
da Competição que diz!'I\,\s.Seleço.es~krticip~1It:S1faco/'Jetlç'.ãO\}evkr~~.' obrigatoriamente, incluir

~ 'i Il - -,' \ .....,~' , li ~-') I r'
no banco de reservas, em todos os jogos, 101 (um) médico po;eles:cofl ratado, de,'idamente inscrito no
CRM", na partida acimh\ln;.e~éionada;tam..'bém émcondena;:â-íJIG~ SANTANTONIENSE

\ , . . I ~ •.l'
DE FUTEBOL, de Santo 4ntônio de Jesus, por ser reincideme a pena de multa de R$
200,00 reduzida pela m~lalle fixando emR$ 100,00 (Cem reais)! como infratora do Art.
191, 1Il, c/c 182 do CB~:',por deixadé:cumpriv)'::que detemli~a o por deixar de cumprir
o que determina o Art. 29l\'I~tra "a" do Regulamento da Çó~petição que diz: "Compete ,i

\\ ',] 'J.":~:~ 11"SeleçDo deteJltora do mal/do d\cÍl".lpo: Providenciai/todas as,medidas legais de ordem técl/ica e
administratil'a necessárias. e indisP~~V~iS à :r{éiffAf.!,à SlfG)(RÁNÇA das partidas", na partida
acima mencionada. e ainda em coildimat a tlGA $AN:rANTONIENSE DE FUTEBOL, de
Santo Antônio de Jesus, por ser)~in?iden~a~ena de multa de R$ 200,00 reduzida
pela metade fixando em R$ 100,00 (C;m::re_ais);Como infratora do Art. 191, I1I, c/c 182
do CBJD, por deixa de cumprir o que determina o Art. 29, letra "e" do Regulamento da
Competição que diz: "Compete à Seleçlio detentora do mal/do de campo: Utilizar 06 (seis)gal/dl/las
(maiores de 18 anos) treinados para procedimentos de reposiçlio de bola", na partida acima
mencionada. Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida
obrigação pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no
Art. 223 do CBJD.

etário do TJDFIBA
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DO FUTEBOL DA BAHIA
2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS
EM 23 DE OUTUBRO DE 2018

PROCESSO- SELEÇÃO DE BRUMADO x SELEÇÃO DE ITORORÓ, em
NQ132/18 23.09.18 - Válido pelo Campeonato Intermunicipal de

Futebol Amador - 2018.
Denúncia: Exclusão e Conduta do Vice-Presidente

Denunciados (s): 1) AILTON CARLOS SANTANA, Massagista da Liga de
Itororó, incurso nos Artigo 243-C, 243-F, ~1º e 258, 11do
CBJD;
2) ARIOSVALDO SILVA CARDOSO, conhecido como "VaI
Arisco", Vice-Presidente da Liga de Itororó, no Artigo 243-
C, 243-F, ~1Q e 258, If do CBJD.

Relator: Dr. ALCIDESD1NIZGONÇALVESNETO
Procurador: Dr. ALLANPATRICKMACIEL

Ausentes as partes mesmo regularmenteJ;i~das. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão Disciplin~~J>unal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgaryr()éedente a denunêi~ara condenar AILTON CARLOS
SANTANA, MasSagisíilAia~"dêÍtoror6),por s;r-prii@Ti~!~somo infrator do Artigo
243-F, ~ 1º, c/c 182 d(eBJD,ê pena~pel:uhiáriad~~R$ 20Q,OOreduzida pela metade
fixando em R$ 100,00 tC~m rdlis),e-mais; a pena-de-suspensãb p'or 04 partidas, reduzida

II I i' ,J I \ • ,I .pela metade fixando eml'02 (duas) partidas, e ,como infrator do infrator do Artigo 243-C,
I I ,,',' 'j ,\~, I"c/c 182 do CBJD,a pena pecuniária de R$ 2PO,00 reduzida pela metade fixando em R$

00 00 (C ') 1'. "I, I. '- 6'O'd'! 1\ d'J :'d I d fi d1, em reais , e maiS, a pena ue suspensao por las; re, Zl a pe a meta e xan o
. . I' i'., I' \ :'..' I j [ " \ q I .em 30 (tnnta) partidas, totahzando a penalpecumána de R$\200,OO(Duzentos reaiS), por

após a marcação de um ~r? Nre ~ire~~,pró~im) ao 9k~c? ~~{~sHvas ~a equip~ de I~ororó,
este reclamou de forma: e,x~geradaJ~<).mpalavras s~~Ulílas",(1,e,palavroesdo tiPO: marca
direito seu juiz ladrão"; ~eíaindapor~allllfaçar d\Árbitr.9~m-aS ~~guintes palavras: "Juiz,
quando tu for apitar errlltororó vocêvai,ver, s~u vagabundo, ladrão safado, vai ter volta,
você não tem nome nem \elrt Conquista"; deixando de aplicar o Ad/258, 11do CBJDpor força

\', \ ......--~... " j r
do Art 183 do CBJD;e tarr;be,m condenar..AR'OSVALDO SI~YA CARDOSO, conhecido
como "VaI Arísco", Vice\PresidentecdaLiga de Itor,olró! por ser primário, como

" ~ •• . i ,';.r; I ,\, I I
infrator do Artigo 243-F, ~'12.c/c 182 do,J:BJD, a pena pecuniária de R$ 200,00
reduzida pela metade fixandoV!n'R~ 1oP;Õpj(Cem re,aiJ¥'e'mais, a pena de suspensão por
60 dias, reduzida pela metade fi)~d(!'em 3n16¥t~/âias, e como infrator do infrator do
Artigo 243-C, c/c 182 do CBJD,ap~iPecuniáfja"'de R$ 200,00 reduzida pela metade
fixando em R$ 100,00 (Cem reais), e mais'::l!.-(e'rG'de suspensão por 60 dias, reduzida pela
metade fixando em 30 (trinta) dias, totalizando a pena pecuniária de R$ 200,00 (Duzentos
reais) e mais a pena de suspensão por 60 (sessenta) dias, por se dirigir até o Árbitro da
partida, dizendo as seguintes palavras: "Juiz, quando tu for apitar em Itororó você vai ver,
seu vagabundo, ladrão safado, vai ter volta, você não tem nome nem em Conquista",
deixando de aplicar o Art. 258, II do CBJDpor força do Art 183 do CBJD.Devendo
comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida obrigação pecuniária no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das ~das'previstas no Art. 223 do CBJD.

Salvador - B (24 de ~tubro de 2018

e etário do TJDFIBA
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DECISÕES PROFERIDAS
EM 23 DE OUTUBRO DE 2018

PROCESSO- SELEÇÃODELAURODEFREITASxSELEÇÃODESANTABÁRBARA,em
N2136/18 30.09.18- VálidopeloCampeonatoIntermunicipalde FutebolAmador

2018.
Denúncia: Exoulsão,Exclusãoe Condutado Diripente.

Denunciados (s): 1) LUISGABRIELFRANÇAFIGUEIRA,AtletaAmadorda Ligade Lauro
de Freitas, incursonoArtigo254, 11,!i12do CB/D;
2) mOGOSANTOSDOCARMO,Técnicode Futebol da Ligade Lauro
de Freitas, incursonos Artigos2S8do CBJD;
3) ELZONOLIVEIRACAMPOS,Presidente da Ligade Santa Bárbara,
incurso nosArtigos258-B,258, 11,!i2"e 254-A,!i3"do CBID.

Relator: Dr.MARAIVANGONÇALVESROCHA
Procurador: Dr.VICTORFERREIRASANTOSDESOUZA.

Ausente as partes mesmo regularmente citados. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 28 Comíssão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente4m'-J)arte, a denúncia para absolver LUIS
GABRIEL FRANÇA FIGUEIR.1,~Atlê'tâ .....Am'àaõ?;:da Liga de Lauro de Freitas, da
imputação prevista no.J~-::254:d~BJp'IPo;:-re~':tQ,~l?!:0vado em s.úmula q~e
~eceb~u a. s~a .segunRa?dvêí1:encla~_c_om1!!~ndo mftaça~-f; regr~ do Jogo e nao
mfraçao dlsclplmar; e condenar mOGO SANTOS DOCARMO.,Técmco de Futebol da
Liga de Lauro de Freit~J, por ser primáHo.Je infrator do ArtiJd 258 c/c 182 do CBJD,a
pena de suspensão por b~~ar~da~, reduzidáp~la meta1e: t.bnd9 ~In02 (duas) partidas, foi
excluído por proferir a~iséguirJtes palavras': "Aguarde/djSgb acabkr, que vou te pegar", e,

d fil'd' ,I "L' di LI d'/FI ..' 'I t'd d T"por ser tempora a m a para a' Iga e auro, ,'e reltas, e, es e que o ecmco
punido não requeira lá. ~u.1:í./stit..UI~ã.o dO.)re~tante{<'á. ai be'ria, In1àforma de medida de[i i ',r,,' . I • , ,'" l \ I 11
interesse social, com ~a~el.!10.~ 1,~?O .AIt l'71 dp C~JP;l1i\~~~a ?e_02 (duas) partidas
res~tes, dever~ ser cvm,P~<l emyartJ.,da sUbrequente d:,y9,1Twetlçao, campeonato ou
torneIO promovido pela\ FBF, e também em condenar ELZPN OLIVEIRA CAMPOS,
Presidente da Liga de ~~~ta Bárbara}.9r s~fprimário, c~m~linfrator do Artigo 258-
B, c/c 182 do CBJD, a perta de suspénsão por 60,(sessenta)Aias, reduzida pela metade
fixando em 30 (trinta) dia~.\b(llo infrato~-do;1r:r, 254-A, ~?~cíc182 do CBJD,a pena de
suspensão por 180 (cento ~~i~e,nta) dias;Jrejll!k;da pela !J}e~a'defixando em 90 (noventa)
dias, e desclassificar do Art. 258p'àra o ArngiJ'243-F, c/Ú82 do CBJD,a pena pecuniária

• ' .......•...';,. 1.' D~ \ .-,/ > • • •

de R$ 1.000,00 redUZida pela me~deJixando'8nR$>SOO,OO (Qumhentos reais), e maiS,
a pena de suspensão por 60 dias,,,'t~d~Zi<!<!,péía:nietade fixando em 30 (trinta) dias,
totalizando a pena de suspensão por 150{ten~é'cinquenta) dias, por durante o intervalo
o Presidente invadiu o campo de jogo se~utorização, dando dois tapas nas costas do
Árbitro, e proferindo às seguintes palavras: " estou sendo garfado", na partida acima
mencionada. Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida
obrigação pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no
Ar!. 223 do CBJD.

Salvador - B ~ tubro de 2018
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Ausente as partes mesmo regularmente citados. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2' Comissão Disciplinar do Tribunal.de.Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúncia para conde~ãT"36êARt~.e: DE SOUZA, Técnico de Futebol da
Liga de Maragojipe, ser primário:ê"q.íÍÍo'infratp;:-ao.,Artigo.243-F, 9 1º, c/c 182 do CBIO, a
pena pecuniária de R$ 200;0'6rêduiida pela mclade fix;;;'do"?m'::R$J 00,00 (Cem reais), e mais,
a pena de suspensão pd(Ô4-pá'rtida1i,.reduzidJpela mJlt:ãde'fill:~Ó em 02 (duas) partidas,
por se dirigir ao Árbit~6lda pártida.com.as seguintes:!>1tlavras I":seu vagabundo, ladrão,

" " I i ,\. ,
safado e palhaço, seguiao de palavrões durante a partida acima :mencionada, e, por ser
temporada finda para J Liga & 'fyIàragojipe; e,ldesde q~~ b\Técrhi:h punido não requeira a
substituição do restantk1,d~ pérla,in~ forma ile Ioedída dk:li\itere~s~lsocial, com base no ~ 1º

Iq ")., ,\ '11'\ '11do Arl 171 do CBJD, a pena ,de 02 (duas) partidas restan es, dever'á ser cumpridas em partidas
b d t" '- I I! ,I., t' I. '! 'd I\ I :"'''F . d dsu sequentes ecompe tçao,campeonatoouomelOpromovl ope a:r., ; eam aemcon enar

I I i 'J1('- '~ '\ { 1 l' ",'. -' \,\;. I ) \

BRUNO SOUZA SILVA, \l\.teta.Amad0'i da Liga de UbaíraiPor seq>rimário, desclassificando
do Art. 250 para o Artlg6 25'4" c/ttll2 cio CBID,iiVená d(; );~Jpensão por 04 partidas,
reduzida pela metade flxahdãelfi'01(dJas) partict"ãscl>mpêí1s1ddo-lhe a automática, por
atingir com um "carriAhÓ" frontal fora" da átea .penal o adItá da equipe adversária
. d' d \ 1, \d I .".& A dI' I i d fi dlmpe 10 o uma oportuntoa e c ara e manlles", ~ e go , e, por' ~~r tempora a 10 a para a
Liga de Ubaíra, e. desde qt.le\dAtleta p6nido'nãoTequ\ira a substituição do restante da pena,

'l, , \ - . \ ,- '.- " , ~

na forma de medida de interesse social, com ~~slf'n0 9 12 do Art. 171 do CBJD, a pena de 01
(uma) partida restante, deverá\êr~c~mprida e\n~~artiáa subse9lertte de competição, campeonato
ou torneio promovido pela FBF);.tàmbém f"n{~chlídenar á'LIGA DESPORTIVA UBAIRENSE,
de Ubaíra, por ser primária, sub~tt'euindõ' ape'rta peé~n1âria por pena de ADVERTÊNCIA, e
também condenar a LIGA MARAGOIIPÀNÂ'DEFUJ:EBáL, de Maragojipe, por ser reincidente

"A[-conforme fls. 12 dos autos, a pena de multa,lLe,K$ 2.000,00 reduzida pela metade fixando em
R$ 1.000,00 (Hum mil reais), como infratoras do Art. 191, 111,~ 10 ele 182 do CBJD, por
deixarem de cumprir o que determina o Art. 30, do Regulamento da Competição que diz: "As
Seleções participantes da competição deverão, obrigatoriamente, incluir no banco de reservas,
em todos os jogos, 01 (11m) médico por eles contratado, devidamente inscrito no CRM", 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
Arl 223 do CBID.

PROCESSO- SELEÇÃODE UBA!RAx SELEÇÃODE MARAGOjIPE,em 30.09.18 -
Nº137118 Válido DeloCampeonato Intermunicioal de Futebol Amador - 2018.

Denúncia: Exclusões, Expulsão e Ausência de Médico.
Denunciados (s): 1) EDCARLOSP. DESOUZA,Técnico de Futebol da Ligade Maragojipe,

incurso nos Artigos 258,11, 922 e 243-F, 912 do CBjD;
2) BRUNOSOUZASILVA,Atleta Amador da Liga de Ubafra, incurso no
Artigo 250,1, 912 do CBJD.
3) LIGADESPORTIVAUBAIRENSE,de Ubalra, incursa no Artigo 191,
111,do CBjD;
4) LIGAMARAGOJIPANADE FUTEBOL, de Maragojipe, incursa no
ArtiRo 191,lIl do CÍlID.

Dr. ÉLlORICARDOMIRANDAAZEVÊDO

Procurador: Dr.VICTORFERREIRASANTOSDESOUZA.-

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pcl6cio dos Esportes
Centro - CEP:40020-160 - Salvador. 8A

Te!., (71) 3321.0448 - Fax: (71) 3321.5403
e-moil.tjd@fbf.org.br . sito, www.fbf.org.br
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2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS
EM 23 DE OUTUBRO DE 2018

Ausentes as partes mesmo regularmente citados. DECISAO: Acordam os Juízes
desta Egrégia 2" Comissão Disciplin~~ Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente;â'"dê!1ún...<:ia para condenar WELLINGTON
CARVALHO, Auxiliar Técnico-dãJ;iga'íÍe Cillnpp-ROl'moso, por ser primário, como
infrator do Artigo 258, U~Íºc/c-182 do {SJD, substitui;;-aQ-a,pena de suspensão por
pena de Advertência ~ôr~lil.J.l1ar.das-deêiSõesA~{bJtr~!n; e condenar LAION
FELIPE GAMA, Técnico de Futebol_da, Liga-de-Canudos,;pór ser primário, como

,. I '. 'J I \ ' i ;
infrator do Artigo 258;-B) c/c 182 do CBJD,a pena de suspensão por 02 (duas) partidas,
reduzida pela metadeflxkndo/efu 01 (um~) \partidaJ~Jt~nvàdir o campo de jogo sem

Ausente a parte mesmo reg'Ul~tmente"citá9(>l DEC(SAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão Disciplihàr do Tri~JíI11i1'de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedint&a':a~üÍ1.!5iàpara condenar PATRICK CRUZ DOS
SANTOS, Atleta Amador da Liga de Ur"ilçucá:por ser primário, e infrator do Artigo 254
c/c 182 do CSjD,a pena de suspensão por 02 partidas, reduzida pela metade fixando em 01
(uma) partida compensando-lhe a automática, por atingir com um "carrinho" frontal
utilizando as duas pernas atingindo jogador adversário durante a partida acima
mencionada.

PROCESSO- SELEÇÃODE CAMPO FORMOSOx SELEÇÃODE CANUDOS,
NQ134/18 em 30.09.18 - Válido pelo Campeonato Intermunicipal de

Futebol Amador - 2018.
Denúncia: Exclusões.

Denunciados (s): 1) WELLINGTON CARVALHO, Auxiliar Técnico da Liga de
Campo Formoso, incurso no Artigo 258, li, ~2Qdo CBJD;
2) LAION FELIPE GAMA, Técnico de Futebol da Liga de
Canudos, incurso no Arti!!o 258-8 do CBJD.

Relator: Dr. RONALDOSAFIRAANDRADE.
Procurador: Dr. VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA.-

autorização durante as ~bbrailças d~tiro oJnal, durante' ab\lrtid'aidcima mencionada.
PROCESSO I- SELEÇÃO DE:URUÇUCXX:SELEÇÃO DE SANTO ANTÔNIO
NQ138}i8 ÓE. ')E~V~'.é;m)30.q9':t$ \0\\ \i4i,do pelo Campeonato

IllJ fIntermunIciDal d~ Futebol Àmador:- 2018.
Denúntla: Expulsão: ! I --..~~ 1/

Denunciados (5):\ 1) PATRICK CRUZ DOS SANTOS; Atleta Amador da Liga
\\ ,de Urucucá:tncu;So~o Arti!!o 254 do CBID.
\ j:>r. FLÁVIOcCUMMINGDASILyÁ~Relator:,

Procurador:br:V[CTORFERRE'IRA SAN:í'6S DE SOUZA..,

Salvador - BA, 2

Roberto Almeida de

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pol6cia dos Esportes
Centro . CEP:40020.160 • Salvador. BA Tel.: (71) 3321.044B - Fax: (71) 3321-5403
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DECISÕES PROFERIDAS
EM 23 DE OUTUBRO DE 2018

PROCESSO - SELEÇÃO OE ARATACA x SELEÇÃO OE IBICARA!. em 30.09.18 - Válido pelo
N2139/1B Camneonato Intermunlcinal de Futebol Amador - 2018.

Denúncia: Conduta do Diripente e Torcedores e Ausência de Médico
Denunciados (s): 1) JOSÉ RONALDO DE ANDRADE, Presidente da Liga de Arataca, incurso nos

Artigos 258, lI, ~2', 243-C, 11,92' e 243-D, 1192' do CBJO;
2) LIGA ARATAQUENSE DE FUTEBOL, de Arataca, Incursa nos Artigos 191.
III e 213, III e ~1' do CBJO;
3) LIGA IBICARAJENSE DE FUTEBOL, de Ibicaraf, incursa no Artigo 191. III
doCBID.

Relator: Dr. ALCIDES DINIZ GONCALVESNETO

ProcUI"3dor: Dr. VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA.

Ausente as partes mesmo regularmente citados. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúncia para condenar JOSÉRONALDODEANDRADE,Presidente da Liga
de Arataca, ser primário, desclassificando do Artigo.258 para o Artigo 243-F, ~ 12, c/c 182
do CBJD,a pena pecuniária de R$2.000,00 reduzida pela metade fixando emR$ 1.000,00(Hum
mil reais), e mais, a pena de suspensãopor::6tl'dias, reduzida pela metade fixando em 30
(trinta) dias, como infrator do Artigõ-:243<C:,,~C'ia2>do CBJD,a pena pecuniária de R$
4.000,00 reduzida pela metade1'iXarído--fn,R$ 2.000;OO'(I)ois,mil reais), e mais, a pena de
suspensão por 60 dias'I~~zfdáPela meta~e l~n~o e~3Ô:{!riht~) dias, e~como infrator
do Artigo 243-0, c/c 182 110CBID,a'pena pecunlána-de,'R$ 2.009,00 reduzida pela metade
fixando em R$ 1.000,00 ü-Jbmmil reais);-e-mllis,'a-pena-de sLspen~ão por 360 dias, reduzida
pela metade fixando eM íao (ce~to e oite'nta) dias, totali~andb b' pena pecuniária de R$

h~ ,'lt." 1 'I '''.1-- of~4.000,00 (Quatro mil reals~, e mais a pena de suspensão'por,,240 (duzentos e quarenta) dias,
isto porque durante o iht'erv'aÍo i.do.'\primeirotempo,.h'Sénhor JJ~é Ronaldo de Andrade,

t'.}'J, 1 i f~ 'it.n I f'ofendeu a equipe de arbirragem com palavras(de baixo cala0, ameaçou e sacou uma arma
de fogo, sendo contido pel6s' guaraas'munitipais, proVodàdb'o Ódi'oda torcida, que lançou

~, j I' _ \ , ""' (' r I-! • ~ -.\01 ~ ' i ~
objetos no campo de j06~,.,ef~ambémoe~m~onde~ar"a!~IGAA,Mlj\:QUENSE DE FUTEBOL,
de Arataca, por ser prin1~~ia,,~!Jbstituin'doa pen~ pecu~_pOJ: ~~na de ADVERTÊNCIA,e
também condenar a LIGA\lBlCARAIENSE DE FUTEBOL, de lblcaraí, por ser primária,
substituindo a pena pecJr\á[ia por pena 9~~AD\T.É.RTÊNCIA,com6}nfratoras do Art, 191,m,
~ IOdo CBJD, por deixarem de cumprir o que determina o /Ah. 30, do Regulamento da
Competição que diz: "As Se'r~fnesparlieipalltes da,comp~içliO devlrlüJ, obrigatoriamellte, ÍI/dllir lia
ballco de reservas, em lodos o's)o'gos. 01 (/lnl) r,ni!í!fl)por eies c6z1tfatado, devidamente inscrito lia
CRM", na partida acima menci6~ada; e taíÍlii~;nem condeiir a LIGAARATAQUENSEDE
FUTEBOL,de Arataca, por ser ~rimária, aipejfa~cÍrmultá.d~R$1.000,00 reduzida pela metade
fixando em R$ 500,00 (Quinhento~is);'acumulada'ê«nJ'á perda do Mando de Campo por 02
(duas) partidas, reduzida pela metade fiXàndo.niÍ-pGda de Mando de Campo em 01 (uma)
partida, e, por se tratar de competição find;;-P~'Seleção de Arataca, com base no ~12 do Art
175do CBJD, a pena da perda do Mando de Campo de O 1(uma) partida, deverá ser cumprida em
competição subsequente da mesma natureza (Intermunicipal - Edição 2019), promovido pela
FBF, como infratora do Art. 213, I e m, e ~ 10ele 182 do CBJD, por deixar de adotar as
providências capazes de prevenir e reprimir o lançamento de objetos no campo de jogo, causando
prejuízo no andamento da partida, conforme relata o Árbitro da partida em súmula que "tendo
que interromper a partida para retirar as latinhas do campo, que foram lançadas pela torcida da
Seleçãode Arataca" durante a partida; Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento
da referida obrigação pecuniária no prazo de 30 (tri . 'as, sob pena das medidas previstas
no Art. 223 do CBJD.

Salvador - BA, 24 e
Roberto Almeida de Ara' jo-
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