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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3 COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
OSDE NOVEMBRO DE 2018
D

SELEÇÃODE MORRO DO CHAPÉU xSELEÇÃO DE FEIRA DE
SANTANA, em 09.09.18 - Valido pelo Campeonato
Intermunicipal de Futebol - 2018.

PROCESSONº 105/18
Denúncia:
Denunciados
(s):

Relator:

Expulsões
1) JOSÉ DA SILVA GOES NETO, Atleta Amador da Liga
Feira de Santana, incurso no Art. 250, 1,9 1º, do CBJD;
2) VLADSON SANTOS DO R. RAMOS, Atleta Amador
Liga de Feira de Santana, incurso no Art. 254-A, 1,9 12,
CBJD;
3) EDUARDO GONÇALVES DA SILVA, Atleta Amador
Liga de Feira de Santana, incurso no Art. 254-A, 1,9 1º,
CBID.
./:::--....

de
da
do
da
do

DI'."BRUN(Üi1ffiTUB,Y:R0J:)RIGUES

Procurad91':' :Ôr.~VICfoR FERREIMSANrOS-D.E, SOUZA.
Ausentes as partes m~mo-regulamente.citaClos.-DECISA():"Àcordam
os Juízes desta
Egrégia 3D Comiss~ó Disciplinar-<lo
):}:ribunal~ 'de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em j1!l~ar pr~cedente, .~mlParte.' a!del~úncial~ara absolver JOSÉ DA
SILVA GOES NETO, Atleta AJ11ador da Liga tle Felr~~~ ~antana, da imputação no Art.
250, I, 9 1º, do CBJD, bo~ entender que a pknalidade
sus~énsão automática, já é
satisfatória como pu1\çã~i d? fatp, OC?~~id~;e co,7ae1a~\VL1pS~N. SANTO~ DO R.
RAMOS, Atleta Amador !da/Llga d1\felr~,defantaIla,pórf~r_~nmano,
como mfr.ator
do Art. 254-A, I, 91º,1C/c'182 do.CBJD, a pena desuspensao104
(quatro) partidas,
reduzindo pela metWe~fixandó-em
02 \(ciÚãs)-.particia~' compensando-lhe
a
automática, e, por se t\-àtar. de com.petiçãO fihda para a Seletão de Feira de Santana,
e, desde que o Atleta kbhido não requeirfa.substitUiÇãO/?O
restante da pena, na
forma de medida de in€eHsse
social;-com-base'ho
~
1º
do
Art.
171 do CBJD, a pena
\ \ \
.. ."....
..'I .
de OI (uma) partida, dev\1\ser
cumPfiq~;:.1p partidaj;ubsequente
de competição,
campeonato ou torneio promovido pela FBF, por desferir,um soco no rosto do jogador
'" " .
: "
,:'
.....: /
adversário fora da disputa de. bola; eiãindaemconaenar
EDUARDO GONÇALVES
DA SILVA, Atleta Amador da 'Ligá..•.. 'de "Feira
de:Sântana,
por ser primário, como
,-'
/
.•...
2
infrator do Art. 254-A, I, 9 1 , c/c 184,-d.o-ÇBJD, a pena de suspensão 04 (quatro)
partidas, reduzindo pela metade fixandOeíTI 02 (duas) partidas compensando-lhe a
automática, e, por se tratar de competição finda para a Seleção de Feira de Santana,
e, desde que o Atleta punido não requeira a substituição do restante da pena, na
forma de medida de interesse social, com base no ~ 12 do Art. 171 do CBJD, a pena
de OI (uma) partida, deverá ser cumprida em .partida subsequente de competição,
campeonato ou torneio promovido pela FBF, por atingir com um tapa no rosto do
jogador adversário com a partida paralisada.

-

i
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'

.'

,/
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3. COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
OSDE NOVEMBRO DE 2018

PROCESSO- SELEÇÃODE SAPEAÇUx SELEÇÃO DE SAUBARA,em
Ng 108/18 09.09.18 - Valido pelo Campeonato Intermunicipal de
Futebol - 2018.
Denúncia: Ausência de Médico e Policiamento
Denunciados (s): 1) LIGASAPEAÇUENSEDE FUTEBOL,de Sapeaçú, incursa
nos Art. 191, 111e 191,111do CBJD;
2) LIGA SAUBARENSE DE DESPORTOS, de Saubara,
incursa no Art. 191, 111do CBID.
Relator: Dr. PEDROCARNEIROSALES
Procurador:
Dr. VICTORFERREIRASANTOSDE SOUZA.
Ausentes as partes mesmo regulamente citados. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 3. ComisSão. Disciplinw.-~t.un~
d.e Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em Julgar~cedente,
a,denúncJa para condenar a LIGA
SAPEAÇUENSEDE F\fT.:-J;\IÍg...,de5apeaçÚ)lorS~em~a.E!!1te conforme fls. 11 dos
autos, a pena de multr' <1e"R$).500,00'reduzida,pebt..metad,e\fixando em R$ 750,00
(Setecentos e cinque?tai reais), e-tam?émJ~conden~\ a LI~f\ SAUBARENSE DE
DESPORTOS,de SauDa~a,p~r ~~r reincide\nte confpptte fls. P dos autos, a pena de
multa de R$ 1.500,OÓreduztdapela metaae fixando~.em R$i 750,00 (Setecentos e
cinquenta reais), comolin~a~o}asd? Art. 1~9IJ,III,c/~/í8¥\t?dosldo CBJD, por deixarem
de cumprir o que determina o
30, do Regulamento dàFompetição que diz: "As Seleções

trt.

p"rticipulltes da competiçãb :d~vkrão,obrJgatorla(lIell7e; iJlcll;i~110baJ,to }/J teservas, em lodos os jogos,
~: ~ I !'!
. ;
...• í
....."...,.
'l;
~
I i
O/ (11m)médico pore/es CO/l/ralado, devidfl1n,enleJnsái/o no CRM'~; na partida acima mencionada;

ainda em condenar a'lllGA.SAPEA'çUENSÉ DE.FVTEBOLj,ide Sapeaçú, por ser
reincidente a pena de mulPi de R$ 1.000,00re~uzida pela metad,efixando em R$ 500,00
(Quinhentos reais), corhb 'infratora do Art. 491, m, c/c 182'/do CBJD, por deixa de
cumprir o que ~etermin~\b~. 29,letra..:'a'.'..do::'~egul~'fI}.~O'
da Co~petiçã? que diz:
"'Compete à Seleçao detelltora~~,!!!andOde c,!mp~~'-!?~ovldenCJa~,
to~as as medidas legaIS de ordem
lécnica e adminislraliva lIecessdr{as e indispells~veis".ll'logislica e /SEGURANÇA
das parlidas", na

,405

partida acima mencionada. D~~endo C8iíijÍ]g~~
m~s
do Processo o cumprimento
da referida obrigação pecuniáriàlro,prazo ae 30{trinta) dias, sob pena das medidas
previstas no Art. 223 do CBJD.
y

"Z.~',-_../
~Ç/'

Salvador - BA, O de Novembr

de 2018
ia do TJDF/BA
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
OSDE NOVEMBRO DE 2018
PROCESSONl!110f18

SELEÇÃO DE IBIRAPITANGA x SELEÇÃO DE IPIAÚ, em
09.09.18 - Valido pelo Campeonato Intermunicipal
de
Futebol - 2018.

Conduta do Público e Exclusão.
Denúncia:
IBlRAPITANGUENSE
DE
DESPORTOS
Denunciados
(5): 1)
LIGA
TERRESTRES, de Ibirapitanga, incursa no Art 213, III e ~
12, do CBJD;
2) ALMIR FERREIRA NETO, Técnico de Futebol da Liga de
Ibiranitanga, incurso rio Art. 258 do CBID.
Relator:

Dr. IOSÉ FERNANDO SILVA SANTOS

Dr. LEONARDO,DE CASTRO DUNHAM
Procurador:
Ausentes as partes mesmo regulllIl}enU::9tlfc!os~:nECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 3" Comissão DisciJÍlinâÍ"~o
Tribiinal:::-de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE
em./júÍgar~cedente>
a dcii1Ínci~para
condenar a LIGA
r ,_
IBIRAPITANGUENSEDE
DESPORTOS TERRESTRES,"de' Ibirapitanga, mesmo
sendo primária, aplickhdo-Ihea-pena-de
multa-de-R$'I1.000,OÓ reduzida pela metade
fixando em R$ 500,00 rQ~inhentos reais),de~ando de ~plicar a~ena de perda de mando
de ~po:
como infratpr~ do~.
213,. lI!; c{c 182 t(jp~:til,o
por deixar de tom~
provIdencIas capazes d Wevt;l1l(e repnmlr, o' arreme~s?lno, gramado uma lata de cerveja
com direção ao campo: Ninguém rÓi identificado como autor do fato. A situação possui
elevada gravidade à m~dipa\que umã,latade eiervejajkr~:n~ssada!contra uma pessoa têm
potencial de causar lespes graves, devendo, portanto; punir exemplarmente o mandante
da partida (Liga de Ibi~apitanga), de-forina edU,cativa,.evitandb 'que tais fatos se repitam
no futuro; e ainda em cóndenar ALMIR FERREIRA NETO, Téfnico de Futebol da Liga
de Ibirapitanga, por se~,,i:>rimário,comoinfrioLdo Art. 258, i'l, ~ 2º, c/c 182 do CBJD,a
pena de suspensão 02 (duas}partidas,"reduzindo-pela
metade Jfixando em 01 (uma) partida
.•• ,
e, por se tratar de competiç~~'finda paraa,Sejeçãp de Ibirapit,anga, e, desde que o Técnico
punido não requeira a substitiJição do restaiit.e'qa pena, na/forma de medida de interesse
social, com base no ~ 1º do Art'\17 1do CBJD:~pe~a
de /.
OV(uma)partida, deverá ser cumprida
.- '"_.
em partida subsequente de competição" campeonat~ou -torneio promovido pela FBF, por
reclamar de forma acintosa contra a'.irpiltagerrkcllaiÍlando o Árbitro de cego e afirmando
que o mesmo estaria mal intencionadô;"dlI~té
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 previstas no Art 223 do CBJD.
/r

~

~

~

_ ..

~
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~

"
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3" COMISSÃO

DISCIPLINAR

DECISÕES

DO TJDFIBA

PROFERIDAS

EM

05 DE NOVEMBRO
DE 2018
PROCESSO- SELEÇÃODE ARATACAx SELEÇÃODE CAMACAN,em 09.09.18 - Valido pelo
Camoeonato Intermunicinal de Futebol- 2018.
N"U3/18
Denúncia: Ausência de Médico.
Denunciados (s): 1) LIGAARATAQUENSEDE FUTEBOL,de Arataca, no Art 191,lll do C8JD;
21 LIGACAMACAENSEDE FUTEBOL,de Camacan. no Art 191, III do CBÍD.
Relator:
Procurador:

Dr.IOSÉ FERNANDOSILVASANTOS
Dr. LEONARDODE CASTRODUNHAM

Ausentes
as partes mesmo regulamente
citados. DECISÃO:
Acordam os Juizes desta Egrégia
3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente, a
denúncia para condenar a LIGA ARATAQUENSE DE FUTEBOL, de Arataca, por ser reincidente
conforme fls. 13 dos autos, a pena de multa de R$ 1.500,00 reduzida pela metade fixando em R$ 750,00
(Setecentos e cinquenta reais), e também condenar a LIGA CAMACAENSE DE FUTEBOL, de Camacan,
por ser primária, substituindo a pena pecuniária por pena de ADEVERTÊNCIA, como infratoras do Art.
191, 1lI e ~ 1°, c/c 182 todos do CBlD. por deixarem,de,cumprir O que detenmina o Art. 30. do Regulamento
da Competição que diz: "As Seleções participantêSdaeompetição
deverão, obrigatoriamente, inclllir no
banco de reservas, em todos os jogos, ,Of~(liiil)"fiíliticO~p"o~Jes,contratado, devidamente inscrito no
CRM", na partida acima mencionnéla.~De~do co~provãtkn~s--àU~~s~~o Processo O cumprimento da
referida obrigação pecuniária1íÔwazóde
30 (trinpJ'pias,
sob pêila,d~s iU~didas previstas no Art 223
doCBJD
I ,.•.....
-'
.' .. '
,
I
,

PROCES:/~T
N"U9 18
DenúJ~i~:
Denunciados' (s):

I, I

I! I

SELEÇÃO'DELUfs'EDUARDO-MAGAÍlHÃES
x SE'LEÇÃODESÃODESIDÉRIO,em
16.09.18 - Valido nelo,tamneonato Ihtermunlcinal de Futebol- 2018.
:\
' I,
~
\
'[ I
Ausência de Médico e Ambulância
I',',
!
1),'LIGA'DESPORTIvA DE LUIS'EÓUARDÓIMAGALHÃES,de Luis Eduardo
Mligalbãe's.incurs~ no~Art 19l/ui J 191, UI do C8JD;
2) LIGAB~ESPORTIV;(SÃODESlDIíRIO;deS;l" Desiderio, incursa no Art 191,
lil do CB iJ\
'-.)
,t"
~'.
.1

I; ~
Rel.tilr: 'Dr.IOSÉF1RNANDOSILVASiNTOS' ,,';
l • "

'-.

,

I

.

i

'

~
.

•

, 1

Procurador~ Dr. HERMESHlLARIÃOTEIXEIRANETO.

'i-

Ausentes
as partes mes~b 'regulamente
citados.,DECISÃO:
A~ordam os Juizes desta Egrégia
3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportivà;por UNANIMIDADE em julgar procedente a
denúncia para condenar a LlGÀ\DESPORTivADETiHs-E'DUARDOMAGALHÃES,
de LuIs Eduardo
Magalhães, por ser reincidente\onforme
lls. f2 dQ.s~~t?S, a penad0ulta
de R$ 4.000,00 reduzida p:Ja
metade fixando em R$ 2.000,00',(Do;s mil reais);énãmbém
conaenar a LIGA DESPORTIVA SAO
~
" .
;, ,)'
',,'
/
DESIDERlO, de São Desiderio, por s:ér reincid,en~~9t\[orme}s.11
dos autos, a pena de multa de R$
3.000,00 reduzida pela metade fixando e""R$ .1500,00 (Hum-,!,il quinhentos reais), como infratoras do
Art. 191, m, c/c 182 todos do CBlD, por deil<,aremdyumpfÍro
que detenmina o Art. 30, do Regulamento
da Competição que diz: "As Seleções porticipà/'Ies.'da1!ompetição del'erão, obrigatoriamell/e, illclllir 110
'

"

e

banco de reservas, em todos os jogos, 01 (11111)",lÍlico por eles contratado, llevidtIllU!/lte iJlscrito no
CRM", na partida acima mencionada; e também em condenar a LIGA DESPORTIVA DE LUÍS
EDUARDO MAGALHÃES, de Luis Eduardo Magalhães, por ser reincidente, a pena de multa de R$
4.000,00 reduzida pela metade fixando em R$ 2.000,00 (Dois mil reais), como infratoras do Art. 191, m,
clc 182 todos do CBJD, por deixa de cumprir o que determina o Art. 29, letra "c"- 4, do Regulamento da
Competição que diz: "Compete à Seleção detentora do malldo de campo: Manter lima Amblllâllcia
estacionada em local adequado à sua finalidade (com o tamallho suficiente para trallsportar uma pessoa
deitada)", na partida acima mencionada. Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da
referida obrigação pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no Art 223
do CBJD.

Salvador
Roberto

- BA, 06 de Nove

Almeida

Praça Caslro Alves, 1 - Ed. Palácio dos Esportes
Centro - CEP: 40020-160 ' Salvador - BA

de Araújo -
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

3' COMISSÃO DISCIPLINAR
DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS
EM
05 DE NOVEMBRO
DE 2018
SELEÇÃO
DEUBAlRA
x
SELEÇÃO
DEIBIRAPITANGA,
em 16.09.1B- Valido
PROCES~/~N"122 18 nela CamneonatoIntermunlclnalde Futebol- 201B.
Denúncia:

Denunciados

(5):

Ausênciade Médico
1) LIGADESPORTIVA
UBAIRENSE,
de Ubalra,incursa noArt.191,111doCBJD;
2) LIGA IBIRAPITANGUENSEDE DESPORTOS TERRESTRES,de
Ibiranltanea,incursanoArt. 191,111do CBID.

Relator: Dr.BRUNOHARTURY
RODRIGUES
Procurador: Dr.HERMES
HILARIÃO
TEIXEIRA
NETO.
Ausentes as partes mesmo regulamente citadas. DECISÃO:
Acordam os Juízes desta
Egrégia 3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúncia para condenar a LIGA DESPORTIVA UBAIRENSE, de Ubaíra, por
ser reincidente conforme fls. 13 dos autos, a pena de multa de R$ 1.500,00 reduzida pela
metade fixando em R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais), e também condenar a LIGA
IBIRAPITANGUENSE DE DESPORTOS TERRESTRES,
de Ibirapitanga, por ser reincidente
..-- ..•...••....
conforme fls. 14 dos autos, a pena de.míílta~de'R$.1:50Q,00 reduzida pela metade fixando em
R$ 750,00 (Setecentos e cinquental"éâis);:ronio i~fralõraS:do~Art.J 91,111, clc 182 todos do CBJD,
por deixarem de cumprir o.qúe'detertrífna o Art[ 30, do Regiílainento'da Competição que diz: "As
"'-

Seleções part~cipantes d1 ~lIníPe.tifãOdeverão; obrigatoria..nw~e;-i~C!;Jir. no b~"co de reservas,
em todos os Jogos, 01 (um) mediCO por.eles.contratado,.deYldamente
//Iscnto no CRM", na

partida acima mencionada. bevendocomprovar q6s autos do Processo~o cumprimento da referida
obrigação pecuniária no p~a~o de 30 (trinta) dias, sob pen~'~~~ medidas previstas no Art 223
do CB D.
t. I .' •
'.
.' \
,,'!,i, \
I.
PROCESSO
L ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA
LEÓNICO.
\c REDENÇÃO
FUTEBOLCLUBE,em
N" 12618 2Í.09.1B.l.Valido' ellCam eonatOBaíahod~Futebol uvenil- 2018,
Denú~~iJ: Ã~sência~~ Médico (

r

j; ~,~~.-.\.\, ~:

Denunciados(s): 'I) ASSOCIA.'çÃO
DESPORTiVA
LEÓNICO;Eq~lpe
Juvenil.IncursanoArt.191,
\ '\ \~I
\

'\

~~g~~;~O"UTEBOlcL~~~:-;;-u-;:J~Je~II, no Art.191,IIIdo CBD.
"

/

Relator: Dr.PEDROCARNEIRO
SALES

.

/ '

!

/!.

Procurado~: ,6r. ALLANPATRICK MÀCiÊL
Funcionou o Dr. Derivaldo ':T~s,usde Andr~de)Dh\etor Jyrí~iç6 da A. D. Leônico. Ausente
o Redenção F. C., mesmo regul,amente ci~~do,,:DECISAO: Acordam os Juízes desta Egrégia
3' Comissão Disciplinar do Tribun~l,de.Jtlstiçil'Pêspo~iva;
por UNA,.NIMmADE em julgar
procedente a denúncia para condenar a ASSOCIAÇAO DESPORTIVA LEONICO, Equipe juvenil,
por ser reincidente conforme fls. 11 dôs':ãbtÓs.-l(íj'ena de multa de R$ 3.000,00 reduzida pela
metade fixando em R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhéntos reais), e também condenar a REDENÇÃO
FUTEBOL CLUBE, Equipe juvenil, por ser reincidente conforme fls. 12 dos autos, a pena de
multa de R$ 1.000,00 reduzida pela metade fixando em R$ 500,00 (Quinhentos reais), como
infratoras do Art. 191, m, ele 182 todos do CBJD, por deixarem de cumprir o que determina o
Art. 27, do Regulamento da Competição que diz: "As Seleções participantes da competiçl;o
deverão, obrigatoriamente, il/cluir 110 bal/co de reservas, em todos os jogos, 01 (um) médico
por eles cOlltratado, devidamente illscrito 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 Ar!. 223 do CBj

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes

Centro - CEP:40020-160 - Solvodor- BA

Tel.:(71) 3321-0448 - Fox:(71) 3321-5403
e-moil:tjd@fbl.org.br- site:www.fbl.org.br
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DISCIPLINAR DO T JDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
OS DE NOVEMBRO DE 2018
DEMORRO
DOCHAPÉU
x SELEÇÃO
DERETIROLÂNDlA,
em23.09.18
PROCESSO-SELEÇÃO
N°127/18 - ValidooeloCamoeonatoIntermunlcloalde Futebol- 2018.
Denúncia: AtrasonoIníciodaoaroda.
DEFUTEBOL,
de Morrodo Chapéu,incursanoArt 206
Denunciados (5): 1) LIGAMORRENSE
doCBIO.
Relator: Dr.BRUNO
HARTURY
RODRIGUES
PATRICK
MACIEL.
Procurador: Or.ALLAN
Ausente a parte mesmo regulamente citada. DECISÃO: Acordam os Juizes desta Egrégia
3" Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúncia para condenar a LIGA MORRENSE DE FUTEBOL, de
Morro do Chapéu, mesmo sendo primária, e como infratora do Art. 206 c/c 182 do
CBJD, a pena de multa de R$ 600,00 reduzida pela metade fixando em R$ 300,00
(Trezentos reais), por dar causa ao atraso do início do jogo em 06 (seis) minutos, em razão
da demora para adentrar em campo na partida acima mencionada. Devendo comprovar
nos autos do Processo o cumprimento.d~f.;nda.obrigação
pecuniária no prazo de 30
..-- .....--: ~ "'
(trinta) dias, sob Dena das medidasj)revistas
n«Art.'223 do CBJD.
PROCESSO~. SELEÇÃO
DEPORTO
~EGURO
xSELE.ÇÃ0PE
EUNÁPOLlS,
em30.09.18- Valido
N°140f18 .nel0CamneonatoIntermunlcinalde FUteból.,"Z018.
.~

....

.

Denú~ci~: Exclusão~ejnfraestrutura.

,I

_~ .~.~

'

Denunciados(5): 1) RENILDOTEIXEIRAGOMES;Preparador,Flsicoda LigaPorto Seguro,
i I incursonos Art 258-8c 254-A,d9'QBID; i l
LIGADEFUTEBOL
DEPORTO,SEGURO,
de
PortoSeguro,incursano Art
I
: I 2)
211doCBJD.
\
,! , II
•,
,

•

; r

1.

r'

I",

Relator: bÇ. BRUNO
HARruRY~OORIGU~S
'
!i
• i
ProcuraCior: 6r. VICTO~FER~~I~ANTótDEsouZA. ••
Ausente as partes meSm<üegulamértte citados. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 3" Comissã?, \ DisciplÍnar :do Tnbunâl'dé
Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em júlgar procedente, em párte, a denúncia para condenar RENILDO
TEIXEIRA GOMES, Pr~pàrador Físico da Üga ,Porto Seg6ro, por ser primário, e
infrator do Art. 258-B c/:C:~82 do CBJí5,~p.E!nade susp~riSão 02 (duas) partidas,
reduzindo pela metade fixando em 01 (uma) partidas;e como infrator do Artigo
254-A, do CBJD, a pena de ~uspensão 04{qua~roJ paI'fidas, reduzindo pela metade
fixando em 02 (duas) partidasi,totaÚzándó'ap~i1'á'
de suspensão por 03 (três)
partidas, e, por se tratar de competiçãôfinda para a Seleção de Porto Seguro, e, desde
que o Preparador Físico, punido não r;ql!~iraâ substituição do restante da pena, na
forma de medida de interesse social, com base no S 1 º do Art. 171 do CBJD, a pena
de 03 (três) partidas, deverá ser cumprida em partidas subsequentes de competições,
campeonatos ou torneios promovidos pela FBF, por invadir o campo de jogo, para
agredir o jogador do time adversário; e absolver LIGA DE FUTEBOL DE PORTO
SEGURO, de Porto Seguro, da imputação no Art. 211 do CBJD, por restar
comprovado que os Estádios Municipais são administrados
pelos Órgãos das
Prefeituras dos respectivos Municfpios, cabendo a estes zelarem pela manutenção e
limpeza das Praças Desportivas, não tendo a Liga denunciada-nenhuma
gerência
sobre o Estádio.
Salvador - BA, 06 de Novembro d
Roberto Almeida de Araújo - Secretár.
'

"

l~\

I

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Palácio dos Esportes

Centro - CEP:40020-160 - Selvodor. BA

Tel.:(71)3321-0448- Fox:(71)3321-5403
e-moil:tjd@fbl.org.br- sit•. www.lbl.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
05 DE NOVEMBRO DE 2018
SELEÇÃO DE RETIROLÃNOIA x SELEÇÃO DE MORRO DO CHAPÉU, em 30.09.18
- Valido nela Camneonato Intermunicioal de Futebol - 2018.

PROCES~/~N"135
18

Denúncia:
Denunciados

EYDulsões e Conduta dos Oiri.entes.
1) JOSIEL DO CARMO NASCIMENTO, Atleta Amador da Liga de Retirolãndia,
incurso no Art 254-A,I, ~ 1", do C8/0;
2) VANOERLEY VALOIS COUTINHO NETO, Atleta da Liga de Morro do
Chapéu, Incurso no Art 258,11, ~2", e 243-C,II, ~2", do CBJO;
3) HEITOR VALOIS PEREIRA LEMOS, Atleta Amador da Liga de Morro do
Chapéu, incurso no Art 258, li, ~ 2", do CBJO;
4) ITAMAR SOUZA OLIVEIRA, Diretor da Liga de Morro do Chapéu, incurso
no Art 258,II,!i 2", do C8JO;
5) RONALDO SOUZA, Presidente da Liga de Morro do Chapéu, incurso no Art
258, li, !i 2", do C8JO.

(s):

Relator: Or.IOSÉ FERNANDO SILVA SANTOS
Procurador:

Or. VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA.

Ausentes as partes mesmo regulamente citado,:;. DECISÃO:

Acordam os Juizes desta Egrégia 3'
Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desp~or:tiy(pór'tJ!'JA~IMIDADE
em julgar procedente a denúncia para
condenar JOSIEL DO CARMO NASCIMENTO;1ii:letiiAmâdor.dà'Liga,de
Retirolãndia, por ser primário, e infrator
do Art 254-A,I,!i 1", c/c 182 do CBjO;â B~na'íÍe susp~nsã~or,b4{quat~)
partidas, reduzida pela metade
fixando em 02 (duas) partidas,:çó'mpensándo-Ihe
a ~utQmática, põr'desferir:~o!~
tapas no braço do jogador
adversário, e, por s~ ~atar d{ ~ompêtição fin~aparaaSeleçãO_ç1e,Retir~lãliâia,,e;ld.esde
que o Atleta punido não
requeira a substltUlçao do restahte da pena. na forma de medida de-interesseisaClal,
com base no IR do Art
171 do CBJD, a pena de OI (urh~) ~3J1ida, devêiirSei- cumprida em part'o. sJbsequent~ 'de competição, campeonato ou
tomcio promovido pela FBF,; bambém em'condenar VANÓERLEY VALOIS COUTINHO NETO, Atleta da Liga de
Morro do Chapéu, por ser primáriO, d~dJassificando
do hrt 258, para ~ 'ArtigÓ 243-F,!i 1", c/c 182 do CBJO, a
I ~ l
"
"
I
' , ,I
\
~ C
pena de suspensão por 04 (quatro) partidasireduzindo
pela metade fixando em 02 (duas) partidas, deixando de
aplicar a pena pecuniária po'r:fÓrça<Ío Art '170, !i 1~, dojC8JO, á/u/u) ín'(ratór:do 243-C, do C8JO, a pena de
suspensão por 60 dias, reduiid~ pelâ n\~tade fixando em 30 (trintá) dias), por,se tratar de competição finda

*

para a Seleção de Morro do

e,

~~pr~,
$,desde. qU,e o Atl~tapJ.clnido ~~o.reque~{a\a~ub~tituição do restante
p

~

~

,',

"

\

,o'

'i':

'"

-

i;

I

1

I

da pena.

na forma de medida de intenisso soCial, com base no ~ 1" ao Art 17,1dó CBJD; a pena de 02 (duas) partidas, deverã
ser cumprida e,m partidas subs~~~it,t~s
'de conÍ~tçô~; camp~na~{ou
pela FBF, por ameaçar
em agredir o Arbitro da partida, é ofendera sua honra com as seguintes-palavras/Vou
quebrar a cara dele"; "Ele
está nos roubando!"; "Ele é s~fadoe -vou quebrar ele hOje!): durante a partida abma mencionada; também em
condenar HEITOR VALOIS PEREIRA LEMOS, Atleta Amador da Liga de Mario do Chapéu, por ser primário,
desclassificando
do Art 258, pà~ 'o Artigo 243-F, ~ 1", c/c la2,do CBJO, a pebà de suspensão por 04 (quatro)
partidas, reduzindo pela metade\fi~ndo
em 02-(duàslparooàs,
deixando de I a'plicar a pena pecuniária por força
do Art 170, !i 1", do CBJO, e, por se tratar de competição finda para a Seleção de Morro do Chapéu, e, desde que
o Atleta punido não requeira a suBstituição do resta:ntéJdà-pena, na forrrt'il' de medida de interesse social, com
base no ~ 1" do Art 171 do CBJD, a 'pena de 02 (dúãS) ,,-ài1idas, deverá.ier'cumprida
em partidas subsequentes de
competições. campeonatos ou torneios pron1ov'ido_s pefâ
O térfuino do jogo. o atleta Heitor Valois Pereira
Lemos, proferiu as seguintes palavras: 'Você's.sãô laf:lrões. seguind.o de palavrões; e ainda em condenar ITAl\1AR
SOUZA OLIVEIRA, Diretor da Liga de Morro 'do'chápéu, p~or1iér'primárlo, desclassificando
do Art 258, para o
Artigo 243-F, c/c 182 do CBJO, aplicando-lhe a pe'nadê'rtiúltáde
R$1.000,OO reduzindo pela metade fixando em
R$ 500,00 (Quinhentos reais), e mais, a pena de suspensão 30 (trinta) dias, reduzindo pela metade fIxando em
15 (quinze) dias, após sua exclusão o mesmo chamou o Árbitro de "ladrão e vagabundo, seguido de palavrões,
mesmo após sua exclusão continuou as agressões verbais já nos vestiários ao Assistente n2 02, chamando-o de
"ladrão, fraco e corno", foi necessário solicitação do policiamento para retira-o do local; e RONALDO SOUZA,
Presidente da Liga de Morro do Chapéu, por ser primário, desclassificando
do Art 258, para o Artigo 243-F, c/c
182 do CBJO, aplicando-lhe
a pena de multa de R$ 1.000,00 reduzindo pela metade fixando em R$ 500,00
(Quinhentos reais), e mais, a pena de suspensão 30 (trinta) dias, reduzindo pela metade fixando em 15 (quinze)
dias, durante o intervalo do 1 Q tempo, o citado Presidente se dirigiu aos Árbitros c proferiu as seguintes palavras:
"O Itamar esta falando a verdade, ele não esta mentindo, vocês são vagabundos mesmo, vocês são ladrões, vou
ligar para Sr. Ednaldo, vocês vão ver, vocês não vão apitar mais, são ladrões". Devendo comprovar nos autos do
Processo o cumprimento da referida obrigação pecuniária no prazo de 30 (trinta)
ias, sob pena das medidas
previstas no Art 223 do C8JD.

tornefoipjo&t~vidos

\

\

,

-.

','

_u_

FB~F:(aiJ6s

Salvador - BA,06 de Novembro d
Roberto Almeida de Araújo - Secretári

Proço Castro Alves, 1 . Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro - CEP: 40020-160
- Sclvodor - 8A

,

Te!': (71) 3321-0448
e.mail: tjd@fbf.org.br

- Fox: (71J 3321-5403
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
OSDE NOVEMBRO DE 2018

PROCESSOW'141/18

JACUIPENSE
x
ASSOCIAÇÃO
ESPORTE
CLUBE
DESPORTIVA LEÔNICO, em 29.09.18 - Valido pelo
Campeonato Baiano de Futebol INFANTIL - 2018.

Ausência de Policiamento.
Denúncia:
Denunciados
(s): 1) ESPORTE CLUBE JACUIPENSE, Equipe Infantil, incursa
no Art. 191, nn do CBID.
Dr. BRUNO HARTURY RODRIGUES

Relator:

Dr. LEONARDO DE CASTRO DUNHAM
Procurador:
Funcionou em defesa a equipe do E. C. Jacuipense, o Dr. Felipe Sales Carneiro.
DECISÃO: Acordam os Juízes desta Egrégia 3" Comissão Disciplinar do Tribunal de
Justiça Desportiva, por UNANIMIDA'?~
julgar improcedente a denúncia para
absolver o ESPORTE CLUBE JACUIP.ENSE;Equipe Infantil, da imputação do art. 191,
III do CBJD,em razão da apreserí6çãóil(j' ofici~:çIis9Iicitação do policiamento junto
ao BEPE/PM, que me~((SoÜcitãndo,
fpoliciarrrento~ão~ompareceu
a partida
acima mencionada.
j
ESPORéfE-CLlJBE~JAàUIPENSE
x
ASSOCIAÇÃO
PROCESSpr
Nº144/18
DE~rORTIVA) 'fÊôNlcoiJi!TI
H.:09.18 - Valido pelo
Camoeonato Baiano de Fll !,!boIIV:VENIL- 2018.
D enuncIa:
• I, I Absêru:ia de PolÚ:iamenthé Êxpúl~ão.

r~

_- ~ '--o

-

'--...~

I: I

Denunciados

(5j: 1) ESPORTECLÚBE JAtUIPÊNSE,IEquipe

Juvenil, incursa
d:b CBlP; ~ r\.j\ !
~~ GAI3J~.IE~PER~I~'NASC!..~~~;ro,
Atleta Juvenil da A.
, . D. Leônico, incurso no ÂFt:-254.A .do CBJD.

I,

i L, ,Ao Art~~~I,I.I1I
\r

\1\

Relator:

.

,

Dr. PEDRO CARNEIRO SALES

\ \ ,

.'.'

"j i
I. '

Procurador:'
Dr. LEONARDO-DE~CASTRODU,NHAM
Funcionou em defesa a 'equipe do E."J;, i ~~é}lipense, i~r.
Felipe Sales Carneiro.
Funcionou o Dr. Derivald~\Jesus deAndrnde, Diretôr/Jurídico da A. D. Leônico.
DECISÃO: Acordam os JuiieS'-desta Êgfégia~~ COIní~~ão Disciplinar do Tribunal de
Justiça Desportiva, por UNANHvnbÀDE
emjulgai,{rócedente,
em parte, a denúncia para
".........
-,
- ::::%"
absolver o ESPORTE CLUBE JACUIPENSE;
Equipe
Infantil,
da
imputação do art. 191,
-.. ...•...:;.-III do CBJD,em razão da apresentação do-Ofício de solicitação do policiamento junto
ao BEPE/PM, que mesmo solicitando, o policiamento não compareceu a partida; e
condenar GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO, Atleta Juvenil da A. D. Leônico, por ser
primário, desclassificando do Art. 254-A para o Art. 254, c/c 182 do CBJD,a pena de
suspensão 02 (duas) partidas, reduzindo pela metade fixando em 01 (uma) partida
compensando-lhe a automática, por ter dado um chute em seu adversário, seguido
de um empurrão na altura do peito, não sendo informado em simula pelo Árbitro da
partida, se foi com ou sem disputa de bola.
.r

"

Salvador

- BA, 06 de Novembro

BA

Praço Castro Alves, 1 . Ed. Palócio dos Esportes

Centro - CEP: 40020- 160 - Solvodor - BA

Tel.: (71)3321-0448 - Fox: (71) 3321-5403
e.moil: 'jd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
05 DE NOVEMBRO DE 2018

PROCESSO- SOCIEDADEDESPORTIVAJUAZEIRENSE x REDENÇAO
N!!146/18 FUTEBOLCLUBE,em 04.10.18 - Valido pelo Campeonato
Baiano de Futebol INFANTIL- 2018.
Denúncia: Ausência de Médico, Policiamento e Exclusão.
Denunciados (s): 1) SOCIEDADE DESPORTIVA JUAZEIRENSE, Equipe
Infantil, incursa nos Art. 191, III e 191, lI! do CBJD;
2) REDENÇÃOFUTEBOL CLUBE, de Equipe Infantil, no
Art 191, III do CBJD;
3) ALEX,Técnico da Equipe Infantil do Redenção F. C.,no
Art. 258 do CBID.
Relator: Dr. BRUNOHARTURYRODRIGUES
Procurador:
Dr. YANMEIRI;:l.,bES'DE
MEIRELES
Ausente as partes mesmo r~ulàinente"""citadoS:-DECISAO:Acordam
os Juízes desta
Egrégia 3' Comissão;:::'Discipliriar dq'}TribunâJ,-de:::::J.us!iça Desportiva, por
UNANIMIDADE em rju/g1ll'procedente; a denún«il!.,p~à~2ô~denar a SOCIEDADE
DESPORTIVAJUAZEIRENSE,Equipe-lnfantil,.poF.ser reincidente conforme fls. 11
dos autos, a pena de rrh\!lade R$ 1.500,00 reáuzida pbla\metad~ fixando em R$ 750,00
(Setecentos e cinquentHJais);.e i~bém c~ndenar a RÉOÉNÇÃOFUTEBOLCLUBE,de
Equipe Infantil.•por sJ~ fei~1\de~~e confpr~e fls.1i dbs\au~6r' a pena.de multa de ~
1.500,?0 reduzIda pelá I~etatle ~x.~do ~m R$ 750!bo I(S~fec9ntose cmquent~ reaiS),
como mfratoras do Art! 119J/m, c/c 1\82todoido CBJD, por,delxarem de cumpnr o que
determina o Art. 27, dÓ~Regulamenh\,da.ConipetiçiÍô'qJe diz: '''Ms Seleções participalltes da
competição deverão, obrigÁtofiffml!Jlte, indiTir ilO banc~ drreservas,.enrlopos
os jogos, OI (11m)médico
por eles contratado, de,oidol,lente inscrito 110CRM", na partida acima' mencionada; ainda em
~,

\

-'.,1

,

J '

condenar a SOCIEDADtPESPORTIVA JUA:t:.EIRENSE,Equipe Infantil, por ser
reincidente a pena de mUlta.deR$ 1,000;00 reduzida pela metade fixando em R$ 500,00
(QuinJ;entos reais), c~mo\lh~~ratorado-~.:,19,1, IlI, c~cl82 do CBJD, por deixa ~e
cumpnr o que determma o¥:?9, letr\!,):;-é1~ ReguI~ento da CompetIção que dIZ:
"Compete à Seleção detentora do mando
de campo:
P.rOl'idellclar todas as medidas legllis de ordem
",
,,_',
'-.1
,_-",'j ,_, "/ / /
técllica e admillistrativo

lIecessárias é i1(difpe,!!áveis à logls(icá e à SEGURANÇA

das partidas",

na

partida acima mencionada; e também~ 'condeí1arALEX,Técnico da Equipe Infantil
do Redenção F. c., por ser primãrio~ri{rator
do Artigo 258, ~ 1º do CBJD,
substituindo a pena de suspensão por pena de Advertência, por bater palmas
direcionada ao Árbitro seguido com os dizeres: "tá de brincadeira marcar um pênalti
desses, tire esse uniforme". Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento
da referida obrigação pecuniãria no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas
previstas no Art 223 do CBJD.
Salvador - BA, 06 de Novembr
Roberto Almeida de Araújo - Secr

Praço Castro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro - CEP: 40020-160 - Solvodor - BA

ário
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- Fax: (71) 3321-5403
- site: www.fbf.org.br

Página 10 de 13

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
DISCIPLINAR
DO T JDFIBA
DECISÕES
PROFERIDAS
EM
05 DE NOVEMBRO
DE 2018
ESPORTIVA
DEV!TÓRIADACONQUISTA
x ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA
PROCESISI~
- JUVENTUDE
N'lS3 18 LUSACA,em 13.10.18 - Valido n'elo Carnrwonato Baiano de Futebol Feminino - 2018.

3" COMISSÃO

Denúncia: Ausência do Assistente na 2, e M~dicoe Policiamento.
DAROCHAANDRADE
FILHO,Arbitrode Futebolda Ligade Sapeaçú,
Denunciados (5): 1) RAIMUNDO

incursonoArt.261.A,li,~ 2', do CBJD;
2) JUVENTUDE
ESPORTIVA
DEVITÓRIADACONQUISTA,
EquipeFeminina,inrursa
nosArt.191,1Ile 191,111do CBJD;
3) ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA
LUSACA,
EquipeFeminina,incursa no Art.191, 111do

cÍlio.
Relator:

Dr.IOS~FERNANDO
SILVASANTOS

Dr.ALLANPATRICK
MACIEL.
- Acordam os Juizes desta Egrégia 3'
Ausentes a parte mesmo regulamente
citados. DECISAO:
Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente, em
parte, a denúncia para condenar RAIMUNDO DA ROCHA ANDRADE FILHO, Árbitro de Futebol da Liga
de Sapeaçú, por ser primário, e infrator do Art. 2,.61-A,lI, 9 2., do CBJD, aplicando. lhe a pena de
suspensão 15 (quinze) dias, reduzindo pela<rnttade-fixando
em 07 (sete) dias, por deixar de se
apresentar e nem apresentou justificativa';para-lilÕdollàril'a'partida
acima mencionada na qualidade
de Assistente n. 02 da arbitragem::ê tarnbéfu condenar O')UVENTUl)E ESPORTIVA DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, Equipe Feminjná;'p..or-sér reincidentéconformêlls,iiCíõs,.aptos,
a pena de multa de R$
3.000,00 redupda pela met~çeffixando elllR$.I,soo,Ob(Hum'rni!J.,quiilhept?s
reais), e também condenar
a ASSOCIAÇAO DESPORTIVA LUSACA,.Equipe, Feminina,.por s,er reincidente conforme fls. 14 dos
autos, a pena de multa de ~[2.000,OOreduzidapel~)metade
fix\");~o emi
1.000,00 (Hum mil reais),
como infratoras do Art. 191"'\~, elc .182~odos do «B~, por de~'l'
de ?~mprir o que determina o Art.
27, do Regulamento da Competição guJ dlZ: "As SeJeçlJes participantes da C!JlJiPetiç1ib de\-'erlio, obrigatoriamente, incluir
l
,I II . \
; II' I' 01 (um) l.'médico por eles. contratado,
no banco de resen'QS. em todos osjôgt's.
depidaml!nte inscrito no CRM", na partida acima
mencionada; absolvendo o JUVENTUDE ESPORTIVA'DE VIT6R1ÁriÀ CÓ~QUISTA, Equipe Feminina,
da imputação. do Art. J9 J,II,II~NC~JD,'~~r rest~r c.~pra?.o/qu~ ~]-~~\iciaT~nto esteve na partida, mas,
precIsou se retlfar, em razão t!de atendunentO ae uma d,hgênc,a'pohclal e não retomou. Devendo comprovar
nos autos do Processo O cumprimento da referida obrigação~pecuniária nOjprazo
I < de 30 (trinta) dias, sob
-~
nena das medidas nrevistás,no Art. 223 do CBJD.
I.
I
PROCESSO,-\ LIGADESPORTIVAQUljlNGUENSEx FLAMENGODE FEIRAFUTEBOLCLUBE,
N" 154)1.8 em 14.10.18 _Valido o'eloCamneonato Baia'node Futebol Feminino - 201B.
\' . ,tonduta d~Dhi,;enté. ~_ .."
Denúncia:
Procurador:

¥

O",

~ 1
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Denunciados (5):' ,lr~DMILSON A':'1~'\1¥(~lICHELIN7Presidente

incu"'o no Art.25B,cll;-~'2",do CBJD~
"

Relator:

"".

-.

i

~;.::.

, :::.:

~

' •••

'<

I

do Flamengo de Feira F. c.,

./ /

Dr. BRUNOHARTURY)RODRIGUES/

"'-"

//
Dr.ALLANPATRICKMAClElC
Ausente a parte mesmo regulamente
êita(jo",DECISAO:
Acordam os Juizes desta Egrégia 3'
Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça DespOrtiva, por UNANJMIDADE em juJgar procedente, a
denúncia para condenar EDMILSON AMORIM (MICHELlN), Presidente do Flamengo de Feira F. C.,por
ser primário, desclassificando do Art. 258, para o Artigo 243-F, c/c 1B2 do CBJD,aplicando-lhe a pena
de multa de R$ 1.000,00 reduzindo pela metade fixando em R$ 500,00 (Quinhentos reais). e mais, a
pena de suspensão 30 (trinta) dias, reduzindo pela metade fixando em 15 (quinze) dias, por reclamar
acintosamente com o Arbitro da partida após o mesmo atribuir cartão amarelo a jogadora n. 09 da
equipe do Flamengo, proferindo as seguintes palavras: .Você não tem moral para dar amarelo para
minha jogadora, amanhã cedo vou ligar para o presidente Ednaldo Rodrigues e pedir para lhe tirar
da arbitragem porque tenho moral na federação", após a exclusão, este deixou o campo esbravejando
dizendo "árbitro safado". Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida obrigação
pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no
23 do CBJD.
Procurador:

/

-

Salvador - BA,06 de Novembro de 2 8
Roberto Almeida de Araújo - Secretário o DF/
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
OS DE NOVEMBRO DE 2018
PROCESSO- SELEÇÃO DE SANTA BÁRBARA x SELEÇÃO DE
NQ156/18 JAGUAQUARA,em 14.10.18 - Valido pelo Campeonato
Intermunicipal de Futebol- 2018.
Denúncia: Ausência de Infraestrutura, Atraso de 1020e Exoulsão.
Denunciados (s): 1) LIGA BARBARENSEDE FUTEBOL, de Santa Bárbara,
incursa nos Art 191, 111e 211 do CBJD;
2) LIGADESPORTIVAJAGUAQUARENSE,de Jaguaquara,
no Art 206 do CBJD;
3) NAILSONDE JESUS,Atleta Amador da Liga de Santa
Bárbara, incurso no Art. 254-A, do CBID.
Relator: Dr. BRUNOHARTURYRODRIGUES
Procurador:
Dr. ALLJ\N"PNí:RIcK~MACIEL.
Ausentes as partes mesmo regulárrJente-Cltadãs",DECISAO:Acordam
os JUIzesdesta
Egrégia 3' comissã~. DisciP
..línã"r dO''\TribUll
..ãl,",âe~Juê.tiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em ~úígáf'
procedente~
em-parte,
a dênfuiciÍl
para absolver LIGA
, I
•
-_
.. ,-_ .• \
I j.
BARBARENSEDE FUTEBOL;de.Santa...Bárbara,:das imputações nos Art. 191,111e
211 do CBJD,por restlir tomprÓvado qu'e o~ EstádiOs Munidip~is são administrados
pelos Órgãos d~s pr~Nituras'd~~ respedti~os M~ryi/bp!~s,1~'bendo ~ estes zelarem
pela manutençao e hn)peza IdasPraças: Desportivas, Inap tendo a LIga denunCiada
nenhuma gerência !spb!j~O\\ Está9io;!. e9bn~e'~flr: I LIGA DESPORTIVA
'AGUAQUARENSE,d~ !J~g~~quar~);e como (1I1frat9,ra~~o~ft2p6 c/c 182 do CBJD,a
pena de multa de R$ 800;00reduzidàpela metadefixartdo,emR$ 400,00 (Quatrocentos
reais), por dar causa ao k\r\ISodo ínícilJ'dójogo ~m"08{oito)-miMtbs,em razão da demora
para adentrar em campo\nà,partida acimá men90nada; e tambén\ em condenar NAILSON
DEJESUS,Atleta Amad~\r'da Liga de,Santa Bãrb~ra, por ser ~rimária, e como infrator
do Artigo 254-A, do CBJQ,~~,penade'suspensã?04 (quatr~}))artidas, reduzindo pela
metade fixando em 02 (duas) partidas'compensando'lhe
a automática, e, por se
tratar de :ompeti~ão find~~~~<!.a_Sel~ã~lt'SantaB~bara,
e, desde que o ~t1eta,
pUnIdo nao requeira a substítlllçao do restant~da~ena,
na forma de medida de
interesse social, .com base ?O ~'1~dt~!:t.
171/d?i:i3J~,_ a pena de 01 (uma) parti~a,
deverá ser cumpnda em partIdas subseq1,1en~s-<le
competIçoes, campeonatos ou torneIOs
promovidos pela FBF, por ter proferido umaêábeçada no rosto do jogador adversário
com bola fora de jogo. 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.

I

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes

Centro . CEP:40020- 160 - Solvodor - BA

Te!': (71)3321-0448 - Fox: (71) 3321-5403
e.moil: ljd@fbl.org.br . site: www.fbl.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS EM
OSDE NOVEMBRO DE 2018

PROCESSON0159118

SELEÇÃO DE IBICARAIx SELEÇÃO DE ITAPETINGA, em 14.10.1B - Valido pelo
Camneonato Intermunicinal de Futebol- 201B.

Denúncia: Exoulsão.
Denunciados (5): 1) DHEIVSON XAVIER OLlVlERA, Atleta Amador da Liga de !bicaraf, incurso
no AIt 254-A do CBIO.
Relator:
Procurador:

Dr, BRUNO HARTURY RODRIGUES
Dr. ALLAN PATRICK MACIEl.

Ausentes as partes mesmo regulamente citados. DECISÃO; Acordam os Juizes desta
Egrégia 3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente, a denúncia para condenar DHEIVSONXAVIEROLlVIERA,Atleta Amador da
Liga de lbicaral, por ser primário, e infrator do Art. 254-A, c/c 182 do CBJD,a pena de
suspensão 04 (quatro) partidas, reduzindo pela metade fixando em 02 (duas) partidas
compensando-lhe a automática, por ter dado intencionalmente um soco no rosto do
adversário, e, por se tratar de competição-fiíÍila-para a Seleção de Uruçuca. e, desde que o
Atleta punido não requeira a substitifÇãõ<dlJ~~ápte
da pena, na forma de medida de
intere~se social, ~om base ~lg~d9.'Adí.71dO
cElJD';à1Je.1l~de O 1. (uma) pa~ida, deverá ser
cum nda em art,da subse uen.te-decom etI ão).cam eO~lJ,o!1-tõmelO romovldo ela FBF.
PROCES~O (
N°16018

SELEÇÃO DE-CANAVIElRAS-xSEL~00 DE-,E\.INÃPOLI5,em 14.10.18 - Valido
elo Cam eonatoJntermunlci
aLdeFuteboH 201B.

I,' I'

,\!

,)

I

Denúnd"l: Conduta de Torcedorés.
.' J ' \
~ t
Denunciados
(5): 1) LIGA CANAVlEIRENSE DE FU1EBOL, de Canavieiras, incursa no AIt 213,
I!! lII,e91o,.doCBJD.: 1/:
I\\ ,i'

I 'I

Relatbr:

I I
!

Procurallor:

rI

\

'I

I 'I ,\

Dr. OS&.FERNANDO SILVASANTOS \ \

!

I

!

I

r ;.'; : \ 'I'
Dr. VICTOR FERl\EIRA-SANTOS DE SOUZA.
!

", -\

,'-

"

•

i
!

Ausente a parte mesmo1fegúlàmente'ditadá. DECISAO:' Àcórêlarll'os Juizes desta Egrégia
3' Comissão Disciplinar ao-Tribtufáf de Justiça Desportivã;'p6r UNANIMIDADE em
julgar procedente, a dedÍJ.ri~iapara cond'e,nar LIGA CANAVIEIRENSE DE FUTEBOL,
de Canavieiras, por sJ~\teincidenteconforine,
consta ~S/;flS. 14 dos autos, como
2
infratora do Art 213, IH;\~9 1 c7c"18Td() CBJD, a pena de multa de R$ 4.0'0'0',0'0'
reduzida pela metade fixarldo\m R$ 2.0QO,QO]bois mil re~is), acumulada com a perda
do Mando de Campo por O'4\'quatro) par:tidas,7éduzidapé't~ metade fixando na perda de
Mando de Campo em 02 (duas)partid'a;:'é,:pbr.
se-tfátar de competição finda para a
Seleção de Canavieiras, com base~Ô'~Jº
do Ar£J75 do CBJD, a pena da perda do
Mando de Campo de 0'2 (duas) partidãs~.l:.v.ei~(cumprida
em competição subsequente
da mesma natureza (Intermunicipal- Ediçãô2O'I9),'promovido pela FBF, por deixar de
tomar providencias capazes de prevenir e reprimir, onde a partida aos 64, 67, 82 e
84 minutos de jogo, foram constatados arremessos de objeto em campo por parte
da torcida da Seleção de Canavieiras, Vale destacar que um dos jogadores da Seleção
de Eunápolis foi atingido por um desses objetos, sendo atendido pela equipe médica
durante a partida acima mencionada. Devendo comprovar nos autos do Processo o
cumprimento da referida obrigação pecuniária no prazo de 3D (trinta) dias, sob pena
das medidas previstas no Art. 223 do CBJD.
Salvador - BA, 0'6 de Novemb

i

IBA
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
3' COMISSÃO
DISCIPLINAR
DO TJDFIBA
DECISÕES PROFERIDAS
EM
05 DE NOVEMBRO DE 2018
PROCESSO- REDENÇÃO
FUTEBOL
CLUBEx ASSOCIAÇÃO
BANcARIOS
DABAHIA-ABB.em
N'165/18 13.10.18- Validopelo CampeonatoBaianode FutebolInfantil- 2018.
Denúncia: Expulsão.
Denunciados (s): 1) CAUANL. DOSSANTOS,Atleta Infantildo Redenção F.C.. incurso no Art.
254-A.I e ~ l' do CBJD.
Relator:

Dr.BRUNOHARTURY
RODRIGUES

Procurador: Dr.VICTOR
FERREIRA
SANTOSDESOUZA.
..
Funcionou o Dr. Lucas Pinto Carapiá Rios, na qualidade de Defensor Dativo. DECISAO:
Acordam os Juizes desta Egrégia 3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente, a denúncia para condenar CAUAN L. DOS SANTOS, AtJeta
Infantil do Redenção F. c.. por ser primário, e infrator do Art 254-A. I e 9 1', c/c 182 do CBJD.a pena
de suspensão 04 (quatro) partidas, reduzindo pela metade fixando em 02 (duas) partidas
compensando-lhe a automática, e, por se tratar de competição finda para a equipe Infantil do
Redenção F. C.•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,l~:dOArt.-::I'7J do CBJD, a pena de OI (uma) partida, deverá
ser cumprida em partida subsequente.de~mjÍetição:caii'jpeonato ou torneio promovido pela FBF, por
" vers-'á rio apsó a d isouta
~ 'ct"-b
deferir um soco no rosto do JOEad óra
e, oIa, na oarti d a acima menciona d a.
PROCES~O- J.EIR'ENSEFUTEBOL~LUBEx ASSOC~ÇJ..?,DESPORTIVA
COMUNITÁRIA
N'171/18' ASTRO"em20.10.18 - Válidop~lo.CampeonatoBaianode FutebolJuvenill! [ 2018. ,
-i
li

r
'

\.

I

I

Expulsãoe Ausênciade Médico." ,\
t!
Denunciados (s): 1) MÁRCIOALEXANDRE
JESUS/Oi'<
\CRUZ,'AtletaJuvenil da A.D. C.Astro.
ineursóho Art 254.A.tl.~ 1'. dotBJIj, \
•I!
,2)'FElRE\'/SEFY'fEBqLCLUBE/Eq¥i~eJuve~!\.no Art.191.IIIdo CBJD,
~) ASSqCIAÇAO)
D~PORTlYA Iql?MUNIT~RIAASTRO, Equipe Juvenil.
incursa no\Art.1.9.1.I1l,doCBJD/" \ \ \ I,
,,' \'
I t'. ~~ .•\'
11 i,' f\ ' I !
RODRIGUES ~",,' i
Relator: Dr.BRUNOHARTURY
DenúÁ~iJ:

HI

[ .1

\' i

Procuratfor:

I'
'Õr~VICTORFERREIRA
dANTOsõESoiÍzÃ.: !!

Funcionou o Dr. Lucas Piri~o Carapiá Rids, na ,qualidade de Defensor Dativo. DECISAO:
Acordam os Juízes desta E'g\-égia 3' Comissão Disciplil1.ar do Tribudal de Justiça Desportiva, por
.•\ '
~~'~--~'.....--,1,'"
UNANIMIDADE em julgar\procedente, a..denúnCla para condenar MARCIO ALEXANDRE
JESUS DA CRUZ, Atleta Juvénii da A. D. C.'Astfo;'nor ser prirrláÍ"io, em desclassificar do Art.
254-A para o Art. 254, 9 iº clt-ia2 do CBjDi::'sub~tituindóklá pena de suspensão por pena
de Advertência, por desferir u';-;a:co'tovelà<li:nbiàgador~dversário,
segundo a súmula que
não precisou de atendimento médic6;--'i1a.partidaacirn'a"mencionada;
e também condenar o
FElRENSE FUTEBOL CLUBE, Equipe)u'V.eriH,níe~ô
sendo primário, a pena de multa de R$
1.500,00 reduzida pela metade fixando em Rs056;00 (Setecentos e cinquenta reais), e também
condenar a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA COMUNITÁRIA ASTRO, Equipe Juvenil, por ser
reincidente conforme fls. 12 dos autos, a pena de multa de R$ 3.000,00 reduzida pela metade
fixando em R$ 1.500,00 (Hum mil quinhentos reais), como infratoras do Art. 191,11/, c/c 182
todos do CBJD, por deixarem de cumprir o que determina o Art. 27, do Regulamento da
Competição que diz: "As SeleçiJes participalltes da campetiçtio devertio, obrigatariamellte, illclllir lia
ballco de reservas, em todos os jogos, OI (11m) médico por eles cOlllratado, devidamellte 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 das medidas previstas
no Art. 223 do CBJD.

Salvador - BA, 06 de Nove
F/BA
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