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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
I'COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
13 DE NOVEMBRO DE 2018

Ausen.te a parte m~s~o \R,é~ul..a~ente-€ ...i~..~.o,...~DECISÃQ!Àc~rdam os Juí~es desta
EgrégIa 18 Comlss~o ~l~clplmar ~o.; )'~!~unal d)ll,Justlça Desportiva, por
UNANIMIDADE emJulgar p(ocedente,ã'denúncJa para condenar FEIRENSE FUTEBOL
CLUBE, Equipe Infantil, por ser reinciderff~-c'bnforíní fls. 11 dos autos, deixando de
solicitar oficialmente o Policiam~to para funcic(nár na partida, substituindo-lhe a
pena pecuniária por pena de Advertêriciii,~ciJ.rÚo1rífrator do Art. 191, m, ~12 do CBJD,
por deixa de cumprir o que determina o Art:'26, letra "a" do Regulamento da Competição
que diz: "Compete à Seleçtio detentora do mando de campo: Providenciar todas as lIleclülas legais de
ordem técnica e admillistrativa llecessárias e illdispensáveis à logfstica e à SEGURANÇA das partidas",
na partida acima mencionada.

Ausente a parte mesmo Regulamente Citada. DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia 18 Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar improcedente" a denúncia para absolver a LIGA
PEDESERRENSE DE DESPORTOS"d6é:Jle-:Serra, da imputação no Art. 211 do
CBID, por restar comprovado'9~ós:Esfád1õs=Munipipais são administrados pelos
Órgãos das Prefeitura,s<gôfréspe<;tivos Mlmicípiõs;-.càbenjo a estes zelarem pela
manutenção e limpe~iÍ ti:l~ praças-Despbrtivas, nãÔ1:enCl6 a Liga denunciada

~:IE ;d' ---I ,"nenhuma gerência so rE~O'stá '10. -. , • i::
PROCESS9i FEIRp:NSE FUTE~OL CLU~?\x A~~OCIAÇÃODESPORTIVA
N2142~18 BAHIA DE FEIRA, em 29.09':18 -jVálido pelo Campeonato

,! I Balaho\de FutebclJ Infantil~. 2018. ! :
O ' I.: I Nusênda de POlitiamerito. I. \\ I IenunCia: ' ', '

Denunciados (~)~ i)FEIRENSE FUtEBOCCLUBE; Equipe Infantil, incurso
\ I ~ ;no A~tig()'19i. 1II(J0 CBlb~ • ~',;'j 1:
f, i Dr. MARCOS,EDUARDOPINTO BONFIM.Relator:',

Procurado V: f ' f '

,Dr. LEONARDODHASTRO DUNHAM.

PROCESSO- SELEÇÃODE PÉ DE SERRA x SELEÇÃODE SANTOAMARO,
N2128/18 em 23.09.18 - Válido pelo Campeonato Intermunicipal de

Futebol Amador - 2018.
Denúncia: Ausência de Infraestrutura

Denunciados (s): 1) LIGA PEDESERRENSE DE DESPORTOS. de Pé de Serra,
incursa no Art. 211 do CBID.

Relator: Dr. JAIME BARREIROSNETO.

Procurador: Dr. ALLAN PATRICKMACIEL.-
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1. COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
13 DE NOVEMBRO DE 2018

Ausente a parte mesmo Regulamente Citado. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia I. Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE emjuJgar procedente, a denúncia para condenar FEIRENSE FUTEBOL
CLUBE, Equipe Infantil, por ser reincidente conforme fls. 11 dos autos, deixando de
solicitar oficialmente o Policiamento par.a-funcionar na partida, substituindo a pena
pecuniátia por pena de Advertência,-c<Jfu..ij~r~J,do Art. 191, I1I, S 12 do CBJD, por
deixa de cumprir o que determin~:'26, !etr~'a~~~gulamento da Competição que
diz: "Compete à Seleção detem;(iá.do mOlldo de Cl!m~o: Providenciài'tõttas.as lIledidllS legais de ordem
técllica e admillistrativa lIJ!eSS£Írias ebldispeiisá~eisd7oglstka.e àSEGàLNÇA das partidas", na
.d' . I\l' \ . liparti a acuna menCIOna !lo . r 1 , ,

PROCESS0-f Assq9AÇÃO~!\NCÁRlq~ ~A B~HIA - ABB x ESPORTE
N21471i6 CLUBE jACUlPENSE, fem '\ 04::110.18 - Válido pelo

I I IJ I \ \ < \ " } I 1- \, I ,\C mbeonato Baiano deF;utebol Jnfantil- 2018.
D ' 1.: I J f" \.1 P (. ,! i I . \ ''', .enunCIa: !A:usenCl'1-Sde ollclamento e Ambulancla.

Denunciados (s)~lJ AS~~'~,IAÇÃO\BANp~~lÓ~Sj\P~iBAHIA - ABB, Equipe
I I - .Infantil,-incurso nos Ar:til!oS 1.91,'m e 191, 1II do CBID., r-
I \ ' Dr. IAIME BARREIROSNETO. il!ReIatl'1r:\
,\ L ./ .cf"

Procurador:,pr. YANMEIRELLESDE MEIRE'-<ES.

PROCESSO- FEIRENSE FUTEBOL CLUBE x ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BAHIA DE
Nº145f18 FEIRA, em 29.09.18 - Válido pelo Campeonato Baiano de Futebol

luvenil- 2018.

Denúncia: Ausência de Policiamento.
Denunciados (s): 1) FEIRENSE FUTEBOL CLUBE, Equipe Juvenil. incurso no Artigo 191,

m do CBID.

Relator: Dr. SYLVIOQUADROSMERCÊS.

Procurador: Dr. LEONARDO DE CASTRO DUNHAM.-

Apresentando defesa esciità.;\J)ECISÃU:Acor.êtarri os Juíze~/desta Egrégia I" Comissão
Disciplinar do Tribunal tle\Justiça Désp6ifiva, por/UNANIMIDADE em julgar
procedente, em parte, a denúri~ia para abs~'ver tÁ.SSOCIA~ÃO BANCÁRIOS DABAHIA

• . '\ .•..•.." !.;.~'i E"'< Y •••..\ '/" / _
- ABB, EqUIpe InfantIl, da llt:lput~çao~-do~a~t..}91, III do CBJD, em razao da
apresentação do Ofício de solidt~ão'do pOliéiálriénto junto a Policia Militar, que
mesmo solicitada o policiamento nãO":c;;mpâ'~ceu a partida acima mencionada; e- '""" ..• '
condenar a ASSOCIAÇAO BANCARIOS DA BAHIA - ABB, Equipe Infantil, por ser
reincidente conforme fls. 11 dos autos, a pena de multa de R$ 2.000,00 reduzida pela
metade fixando em R$ 1.000,00 (Hum mil reais), por deixa de cumprir o que determina
o Art. 26, letra "c" - 4, do Regulamento da Competição que diz: "Compete ti Seleção deteJltora
do mando de campo: Manter uma Ambulância estacionada em local adequado à slIajilloJidade (com o
talllaJlllo suficieJlte para traJlsportar uma pessoa deitada) ", na partida acima mencionada.
Devendo comprovar nos autos do Proc o o cumprimento da referida obrigação
pecuniária no prazo de 30 (trinta) . s, sob p a das medidas previstas no Art. 223
do CBJD.

Praço Castro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Cenlro - CEP:40020- 160 - Solvodor - BA
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I' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDF/BA

DECISÕES PROFERIDAS EM
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Apresentando defesa escrita. DECISAO: Acordam os Juízes desta EgrégIa I' ComIssão
Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente, em parte, a denúncia para absolver a ASSOCIAÇÃO BANCÁRIOS DABAHIA
- ABB, Equipe Juvenil, da imputação do art. 191, III do CBJO, em razão da
apresentação do Ofício de solicitação do~policiamento junto a Policia Militar, que
mesmo solicitada o po~ciamentV1~Çifmp?~eu a partida ac.ima men~ionada; e
condenar a ASSOCIAÇAO BANCARIOS DA BA:HI~ABB, EqUipe JuvenIl, por ser
reincidente conforme P_s~dosâ"utos,.aipél~a de ;;UI~~~~.~.OO?,OO reduzida p~la
metade fixando em R$ !II.OOO,OO(Hum'mJ!reals);pocdelxa ae.cumpnr o que determma
o Art. 26, letra "c". 4, dbJ~egul&nento-da'Gompetição'qJ.lJ diz: .:d,Jmpele à Seleção deleulora

I, I. - • '., ti 1 \1 d I 'I à fi I'"'' 'do mando de campo: 1l1ulIféT.
1
'(1110Amhulunclu estacIOna a em oca a equut. o sua ma I a e Icom o

I. I' " ' . • I;' ~\ .'. .tamallho slIjicieute para trousp0rJar lima pessoa deilodo) 'jIra partIda aCIma menCIOnada.
Devendo comprovar dósl avt6s db Proc~ssÓ o cl1}Úpriirl~ntb[da referida obrigação
pecuniária no prazo del3@ (tlinta)tlias, sob pena dJs 'rlJêdidas 'previstas no Art. 223

I' I !. ,'. /. ,",. \ ['do CBJO. l/rI \ "-.) /~) \j ,]

PROCESSO- ASSOCIAÇÃOBANCARIOSDA BAHIA- ABB x ESPORTECLUBE
NºlSl/18 jACUIPENSE,em 04.10.18 - Válido pelo Campeonato Baiano de

Futebolluvenil- 2018.
Denúncia: Ausênciasde Policiamentoe Ambulância.

Denunciados (s): 1) ASSOCIAÇÃOBANCÁRIOSDA BAHIA- ABB, Equipe Juvenil,
incurso nosArtilWS191, 1Ile 191,1Ildo CBID.

Relator: Dr.IAIMEBARREIROSNETO.
Procurador: Dr.YANMEIRELLESDEMElRELES.-

Ausente a parte mesmo RegulaJt1ent@.Citadõ;'DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia la Comissão Disciplin'lír':dQ Trib.u:6al de Justiça Desportiva, por",~ ..•.. ,-//
UNANIMIDADE em julgar procedente;'em~,parte, a denúncia para condenar WILLIAN

""'- --'

ALMEIDA DOS SANTOS, Massagista da Liga de Ipiaú, por ser primário, e infrator do
Artigo 258-B c/c 182 do CBJO,a pena de suspensão por 02 partidas, reduzida pela metade
fixando em 01 (uma) partida, deixando de aplicar a imputação no Art. 258, li, 9 22, do CBJD,
por invadir o campo de jogo sem autorização na partida acima mencionada, e, por ser
temporada finda para a Liga de Ipiaú, e, desde que o Massagista punido não requeira
a substituição do restante da pena, na forma de medida de interesse social, com base
no 912 do Art. 171 do CBJD, a pena de 01 a) partida restante, deverá ser cumprida
em partida subsequente de competição, peona ou torneio promovido pela FBF.

Salvador - B ,14 de Nove bro de 2018
Rob o AI a de -aújo
S cretário F A

PROCESS~.j SELEÇAoDEC{lCHOE~RAx.(S~LEÇÃÓJ;>NrIAÚ,em 30.09.18- Válido
N"lS2i.18: l1leloCamoelinatoIntermumcioaIde.Fute\\olAmador- 2018.

~ \\ j Exclusão. , ) ,.r:Denuncia: ,
Denunciados (5)'. 1) WILLlAN,ALMEIi>A,,?OSSANTOS'/!'\assagistada Ligade Ipiaú,

\ ,incurso nocArtigo.2S8-Be.258,/l, ~22 do CBID.
Relator: n,\MARCOSEllUARDO'PJNTO80NF(M'.

Procurador: D}.\t'CTORFERREÍWANTOS6tsOUZA..,

Praça Castro Alves, 1 . Ed. Pal6cio dos Esportes
Centro . CEP: 40020.160 . Salvador - BA
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DO FUTEBOL DA BAHIA
la COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
13 DE NOVEMBRO DE 2018

Ausente as partes mesmo Regulamente Citadas. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia I' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente, em parte, a denúncia para condenar a LIGA
SANTANTONIENSE DE FUTEBOL, de Santo Antônio de Jesus, por ser reincidente
conforme fls. 11 dos autos, a pena de multa de R$ 5.000,00 reduzida pela metade fixando
em R$ 2.500,00 (Dois mil e quinheíÍtÕS::":reais), e também condenar a LIGA
ARATAQUENSE DE FUTEBOL •.diAGíi:ãcâ,por:~.Teincidente conforme fls. 12 dos~. - ~ ~ -""',""--,

autos, a pena de multa de-R$ 2.000,00 reduzida pela.mel~de_fixando em R$ 1.000,00....:' _.. " " .•.•....•. ',_--...-
(Hum mil reais), como infratoras doM. 19.1,JII, c/c 182-doCBJD, por deixarem de. . I. I .' '-0' - _ - , .' - •

cumpnr o que determl~a ? Art. 30,.dQJ~.egul~entº daqompe,li~ão que diZ: "As Seleções
participalltes da eompetiçOo devercio, ob.rigaloriamenll!, illc!uir 11'0banco de!reseTl'Qs, em todos os jogos,
01(11m)médieo por eles cO~lrdtado, devidamenle ;,lsc;/IOIIO clMi';/na partida acima mencionada
Devendo comprovar rio~ autos dp Proc~ssb o cunipnt4ento: da referida obrigação
pecuniária no prazo d~ ~p(ttintahdias, spb rena d~sJ.tedidas!previstas no Ar!. 223
do CSJD I' 1 00/ - \ ,', I (I, ! I o, . , , '

PROCESSO J. ÉSPORTE'cLU8E )AcufPENSEjX SOCIEDADE DESPORTIVA jUAZEIRENSE, em
N0168!18 10.10.18: Válido nelo Camneón~to Baiiírto I:!Úutebolluvenil- 2018,

\ I i
, ,

'. .-- ....I ,o

E~~ulsão.
."

Denúncia: , ,; , o

Denunciados (s):' 1) JEFFERSON OLIVEIRA DEIRO, Atleta Juvenil do E. C.lacuipense, incurso no
\ ." 'Ardeo 2S4-A e 2S8 do t81O. . !I'
I
'Ór. SYLVIOOUADROS MERclis. . /Relator:,
, \ \ .. ',! i ': ~ / .

Procurador: Dr, HERMES HlLARIÁO.TEIXEIRA NETO,

PROCESSO- SELEÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS x SELEÇÃO DE ARATACA, em
N'162118 14.10.18 - Válidonelo Camneonato Intermunicipal de Futebol Amador - 2018.

Denúncia: Ausência de Médico.
Denunciados (s): 1) LIGA SANTANTONIENSE DE FUTEBOL, de Santo Antônio de Jesus, incursa

no Artigo 191, 111do CBJO;
21 LIGAARATAQUENSE DE FUTEBOL, de Arataca, no Artigo 191, 111do C81D.

Relator: Or. SYLVIOQUADROS MERCÊS.

Procurador: Or. VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA.-

Funcion~do O Dr. Fabiano'\Qo,s Anjos ,~~are~, na/}!bálidade de Defensor Dativo.
DECISAO: Acordam os Juízes'desta ;Egrégia I'. Comissão Disciplinar do Tribunal de
Justiça Desportiva, por UNANIMIDÀRÉ-!:mj~g¥procedente, em parte, a denúncia para
condenar JEFFERSON OLIVEIRA DEIRO:jítleta Juvenil do E. C. Jacuipense, por ser
reincidente conforme fls. 12 dos autos, e infrator do Artigo 254-A, c/c 182 do CBJD,a
pena de suspensão por 12 partidas, reduzida pela metade fixando em 06 (seis) partidas, e
como infrator do Artigo 258 c/c 182 do CSJD, a pena de suspensão 04 (quatro) partidas,
reduzida pela metade fixando em 02 (duas) partidas, totalizando a pena de suspensão de 06
(seis) partidas compensando-lhe a automática, por ter desferido uma cotovelada no seu
adversário antes da reposição de bola. Além disso, o referido atleta ao sair de campo
de jogo passou pela comissão técnica do adversário e proferiu a seguinte fala: "time
de merda, seu cocô, eu estou cagando para vocês", durante a partida acima
mencionada.

bro de 2018
tário do TJDFIBA

Praço Castro Alves, 1 • Ed. Pcl6cio dos Esportes
Centro - CEP:40020-160 . Salvador - 8A
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PROCESSO-ASSOCIAÇÃODESPORTIVAJEQUIÉx CANAÃESPORTECLUBE,em10.10.1B-
N"169/18 VálidopeloCampeonatoBaianodeFutebolluvenU- 2018.
Denúncia: Exclusão.

Denunciados (s): 1)MANUELMESSIASALVESDESOUSA,MassagistadoCanaãE.C.,incursono
Artieo2S8-BdoCBID.

Relator: Dr.IAIME8ARREIROSNETO.
Procurador: Dr.HERMESHlLARIÃOTEIXEIRANETO.

Presente o denunciado, funcionando na sua defesa o Dr. Fabiano dos Anjos Soares, na
qualidade de Defensor Dativo. DECISÃO: Acordam os Juízes desta Egrégia la Comissão
Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente a denúncia para condenar MANUEL MESSIAS ALVES DE SOUSA,
Massagista do Canaã E. c., por primário, e infrator do Artigo 258-B, ~12 do CBJD,
substituindo a pena de suspensão por p.ena de Advertência, por entrar em campo, a:r ~ ..•.sem a Dermissão do Arbitro, durante' p,!r.tidã-acima mencionada.

PROCESSO-ASSOClAÇÃOBANCÁRJOSOA.BAHIA....ABBxSOCIEDADEDESPORTIVAIUAZEIRENSE.
Nal74/1B ~en1íO.l0.1-B'!""Válido Delo Camoeonato Bâiãno de FutebolluvenH - 2018.

DenúC~
~- ..••....~- .J \.. ~~.£Xõulsões.

DenuncladolrI' 1) CARLOS'GABRIEL ROCHA MOREIRA, Atleta Juvenil da ABR, incurso no Artigo 254-
A e2SB,dO-CBjD;--y\ t \: li
2) V1croR GABRIEL SANTOS DA SlLVA.1AtJeta Juvenil da S. D. Juazeirense, incurso no
Artl""Z54-Ae258doC81D. !J ,. \ i I'

~I I I i ' 'i 1/ I'" ! I'Rel tOl': Dr.,t.lARCOSEDUARDOPINTOBONFIM.\ \ J ,

I! I II ; 't . t ' ! \\ . I'Procuradot: Dt. HERMESHILARIAoTEIXEIRANETO. ~ :
I ' ~

Funcion~do O Dr. Fa)Ji1ti1ó'dos;~njos, Sopes, ,Ija-qu,!li~~cte' de Defensor Dativo.
DE~ISAO: Acordam p:siJllÍzés de~ta>Egiégià.laGQm/issãJ.Bi~ciplinar do Tribunal de
Justiça Desportiva, por U1'ff\NIMIDADJ;: emjulgáprocedente; em parte, a denúncia para
condenar CARLOS GA'BRIEL ROCHA\MOREIRA, Atleta ]uV'enil da ABB, por ser
primário, e infrator do ~rbko 254-A, clc lfl2 diCB)D, a pena d.~~Jspensão por 04 partidas,
reduzida pela metade fix~n\fb,em 02 tduas)-partidàs, compens~hdo-Ihe a automática, por
ter desferido uma cotov~làda no seu adversário, e, por' s~;. temporada finda para a

'\' :j'-'JJ)'*-.~') '~/,/
Equipe Juvenil da ABB, e, desd~ que o.Atleta'Punido não requeira a substituição do

" "., ' , .. : u ~ ,:1': 1 ' / I
restante da pena, na forma de mecjida-de-,ÍJiteressé,social, com base no ~ 1 º do Art.
171 do CBJD, a pena de OI (~'à):partida restánfe;/deverá ser cumprida em partida
subsequente de competição, campeortàl\l.:o~Jo~ó promovido pela FBF; e também em
condenar VICTOR GABRIEL SANTOS DkSILVA, Atleta Juvenil da S. D. Juazeirense,
por ser primário e infrator do Artigo 254-A, c/c 182 do CBJD,a pena de suspensão por 04
partidas, reduzida pela metade fixando em 02 (duas) partidas, compensando-lhe a
automática, por ter revidado e agredido com um soco na altura do peito do seu
adversário, e, por ser temporada finda para a Equipe Juvenil da S. D. Juazeirense, 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 Dl
(uma) partida restante, deverá ser cumprida em partida subsequente de competição,
campeonato ou torneio promovido pela FBF.

Proço Castra Alves, 1 • Ed. Pol6cio dos Espolies
Centro - CEPo40020-160 - Solvodor - BA
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Ausente as partes mes'ri)o Regulamente Citagos. DECISAO:I Acordam os Juízes desta
Egrégia 1° Comissão Dis6ij>linar do Tribunãl de Justiça Desportiv';!por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúncia\~a,ra condena~BR,EjII9~)\1~CELO J;1~tANTARA, Atleta Amador
da Liga de ltamaraju, por slir,p\imário, e inr-at9r,do Artigo ~5l-A,I, ~ 1º, c/c 182 do CSJD,a
pena de suspensão por 04 p~r~i~as, reduiiQ3, ~E!lkmeta9e;y~?do em. 02 (duas) partidas
compensando-lhe a automátll!~;. por te~ ~dà,d>o,111)1soc~o peito do Jogador adversário;
também condenar JULIANO DE"OLIVEIRAP'Al'leta'Amador da Liga de Itapé. por ser

"'" ••••• '--.., r- ~ ,

primário, e infrator do Artigo 254-A,.\;--~'1º. c/c 182:182 do CBJD,a pena de suspensão por
04 partidas, reduzida pela metade fixàndõ.:....emjl£'(éÍuas) partida~, por ter d~do um soco no
rosto do jogador adversário, e. por ser temporada finda para a Liga de ltape, e. desde que o
Atleta punido não requeira a substituição do restante da pena, na forma d.e medida de
interesse social, com base no S 1º do Art. 171 do CBJD, a pena de 02 (duas) partl?as restan~es,
deverá ser cumprida em partidas subsequentes de competição, campeonato ou torneio promovido
pela FBF; e ainda em condenar ~IGA DE FUTEBOL DE ITAMARAJU, de Itamar~ju, por ser
reincidente conforme fls. 12 dos autos. desclassificando do Art. 213 para o Artigo 191, 111.
c/c 182 do CBJO,a pena de multa de R$ 4.000,00 reduzida pela metade fi~ando em R$ 2.000,00
(Dois mil reais), por não tomar as providências capazes de impedir a ausênCia das bolas e gandulas
de forma proposital aos 42 minutos do 2° tempo. 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, 1 e Novem ro de 2018
Roberto Almeida de aújo - io do TJDF/BA

Ausente a parte mesmo Regulamente Citada. DECISAO: Acordam os Juizes desta Egrégia 3'
ComissãoDisciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por MAIORJAem julgar procedente, a denúncia
para condenar a LIGARETIROLANDENSEDEDESPORTOS,de Retirolândia. mesmo sendo primária,
como infratora do Art 213, m. c/c 182 do CBJD,a pena de multa de R$ 2.000,00 reduzida pela metade
fixando em R$ 1.000,00 (Hum mil reais), deixando de aplicar a pena da perda do Mando de Campo, por
deixar de tomar providencias capazes de prevenir a invasâo de campo que paralisou a partida por 01
minuto, segundo a súmula um membro da diretoria da Ligade Retirolândia (como torcedor) invadiu
as mediações do campo para discutir e troca~urrões com o massagista da Equipe de Cipó.
paralisando a partida por 01 minuto. du(aÍlté.a-partiàa-:acima mencionada. Devendo comprovar nos
autosdo Processo o cumprimento daféfericÍa-01frigaçãopc'cuniária~'Prazo de 30 (trinta) dias. sob pena
d d d ré2i1 :ct ta ! ~ '-..:..:~

PROCESSO- SEI.EÇAoDERETIROLÂNDlAx SELEÇÃODECIPÓ,em 21.10.t8 - Válidopelo
N'176/18 Camneonato Intermunicioal de Futebol Amador - 2018.

Denúncia: Conduta dos Torcedores
Denunciados (s): 1) LIGAR~~ROLANDENSE DEDESPORTOS,de Retirolãndia, incursa no Artigo 213, III

e.~t'.do ca D.
Relator: Or.SYLVIOOUADROSMERC~S.

Procurador: Dr.VICTORFERREIRASANTOSDESOUZA.-

asme i as previstas no A 2~ o' JD.
PROC~~)~~. 'SELEÇÃODEJTAMARAIOxSELEj:ÃOOEITAP~.em21.10.18- VálidopeloCampeonato

N217 1 Intennunici-~al de Futebol Amador-::-zoia.. t 1_l
,tU

ExO~ls~'esAusêncialde B)~;a~.e~an;Jas\ I [)DenunCIa:
Denundado$ (s): 1) l!RENp MARCEL<:l J. 'f'\I.CANTARA/AtletaAn1addr da Liga de ltamaraju, incurso no

i Aitigo:2SH,I,~l',doC~IO; l/I ~\ 111,
2:l4UlJJAN,ODE OUYEIRA.Atleta Am~do da Liga de ltapé, incurso no Artigo 254-A, I,I

I ~; ,dq CllID; [) 11 ; ~ \ \ I li
i '3';LIGADE.FUTEBOLD~lTAMAAAIU,eltamaralu.incursanoArtieo213.1docalD.

,: I ,- \. \ " ..i !;..' ',.\\ •I:Relator. .Dr.MARCOS£OUARPOPINTOBONFIM., .. i

procuJJo;'- ;;".VJCTOR:F~RR~IRASAJTOi:D~SOU2A.~:..) 11

PraçaCastroAlves,1 - Ed.Pal6ciados Espanes
Centro - CEPo40020-160 - Salvador- BA

mailto:tjd@fbf.org.br
http://www.fbf.org.br
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Ausente as partes mesjlio Regulamente'G:ltades~DEGISAO: IAcordam os Juízes desta
Egrégia la Comiss~q! Di~~ip\inar do (tribunallJ de JHiiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente a .denúncia p~a~àondimar NILZETE PEREIRA
DE JESUS, Atleta AmaHora d~ Liga de veh Cruz, pM kb~\prihiária, e infrator do Artigo

101 I) '. • I 11' \, I"254 c/c 182 do CBID,a penajile suspensão'por 02 pantid.às, r.eduzida pela metade fixando
r

I I I '. I/." 'I'" \ ' IIem 01 (uma) partida, e como;infratora do-Artigb 25.~:II, 92~,clc[182 do CBID,a pena de
suspensão por 02 partidhl'~duzida p~la metade fixaiid6 emO'l(~ma) partida, totalizando
a pena de suspensão pdi, 02 '(duas) (1attidas corilp~nsando-Ihe'~ Mltomática, por ter dado
um carrinho atingindo b\Pé da jogadora adver1ária, e duranteJa sua saída de campo, a
mesmo deu uma peitada ~~\~rbitro e deferiu paíavr~s de baixo cAão o ofendendo; também
condenar CHARLES MILLER CRUZ-DE-JESUS,.Técnico de Futebol da Liga de Vera
Cruz, por ser primário, d~~classificandÕ do Art. 258 paralc/Artigo 243-F, 91 º, c/c 182
do CBJD,a pena de suspensã'of~r 04 paw~a}r~~uzida ~~14hietade fixan~o em 02 (duas)
partidas, e acumulada com a pen~,~e a p~na!e,mplta.~e,R$ 500,00 red~zlda pela metade
fixando em R$ 250,00 (Duzento$~e.:::C!?que~ta~~ls), por desrespeitado a eqUIpe de
arbitragem com palavrões; e ainda em'coJ1denar.ANAPAULA DEALCANTARA SANTOS,
Atleta Amadora da Liga de Vera Cruz,p~éf primária, desclassificando do Art. 258
para o Artigo 243-F, 91 º, c/c 182 do CBJD,a pena de suspensão por 04 ~artida~, reduzida
pela metade fixando em 02 (duas) partidas compensando-lhe a automática, deixando de
aplicar a pena pecuniária por força do Art. 170,9 1º,: do ~BIO, por ter desrespe;tado a
equipe de arbitragem, com as seguintes palavras: Arbl.tragem tenden.clOsa, Arbitro
vagabundo! Vou pegar vocês lá em Vera Cruz" durante a partida aCimamencIOnada.

PROCESSO- ASSOCIAÇÃODESPORTIVA LUSACA x LIGA DESPORTIVA
N2185/18 DE VERA CRUZ, em .21.10.18 - Válido pelo Campeonato

Baiano de Futebol Feminino - 2018,
Denúncia: Exoulsões e Exclusão

Denunciados (s): 1) NILZETE PEREIRA DE JESUS, Atleta Amadora da Liga
de Vera Cruz, incursa nos Artigos 254 e 258, li, 922, do
CBJO;
2) CHARLES MILLER CRUZ DE JESUS, Técnico de Futebol
da Liga de Vera Cruz, incurso no Artigo 258, 11,922, do
CBJO;
3) ANA PAULA"QEALCANTARA SANTOS, Atleta Amadora
da Ligai1~éfal:rUz?Jncursa no Artie:o 258,11,922, do CBIO.

Relator:. 'D1TÂIMÊ BARREIROS'NÊT~
t.~--

'Ór'. VICTOR.FERRElRASANTOS'O ESOUZA.Procurad:or:',. ,

Praça Castro Alves, 1 . Ed. Pal6cia dos Esportes
Centro • CEP:40020.160 . Salvador. BA

Tel.: (71) 3321.0448 . Fax: (71) 3321.5403
e.mai!: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.arg.br
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PROCESSO- SELEÇÃODERETIROLÂNDIAx SELEÇÃODEITAPETINGA,
NQ190j18 em 27.10.18 - Válido pelo Campeonato Intermunicipal de

Futebol Amador - 2018.
Denúncia:

Denunciados (s):

Relator:
Procurador:

Conduta dos Torcedores
1) LIGA RETIROLANDENSE DE DESPORTOS, de
Retirolândia, incursa no ArtiQ'o213, I, III e SIº, do CBID.
Dr. MARCOSEDUARDOPINTOBONFIM.
Dr.ALLANPATRICKMACIEL.

Ausente a parte mesmo Regulamente CItada. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 38 Comissão Dísciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedent~ denúncia para condenar a LIGA
RETIROLANDENSEDE DESPOB-r9S2d~e.ti:r.<21ândia. mesmo sendo primária,
como infratora do Art. 213, lIJ"eg1!!,qc 182 C1o.CBID,.a.penade multa de R$ 4.000,00
reduzida pela metade fixaIÍCI~~ernm2.000;00 (Doi~ií}eâis}"acumulada com a perda

1.- -" . i I . '" ". ~do Mando de Campo ~qrr02 (dlps).partldas, reduzl4.a.)?elamet~de fixando na perda de
Mando de Campo em 011(uma}partida, e,pGr--se-tratar de' c6mpetição finda para at : I I i, (1: I ~
Seleção de Retirolândia/' com base no ~ 12 do Art. 175,!doCBJD, a pena da perda do

F t ! !. •. ' 1 ~ .,' /f. : " I I i

Mando de Campo de OIi(pm~!,~artida,~e~er4 ser cumpr;dr.em f?mpetição subs~uente
da mesma natureza (InteI1llUmCIpal- Edlçao 2019), pr6movldo pela FBF, por deixar de

'd . I: I 'I d .' I. \ ,I ,I ',\., ']' t' d . .tomar provI enclas aanazes e prevemr o arremesso'"ue aas e cervejas vaZia,
I;<'lll ..... /" ri '" '\ "

garrafas plásticas e 0ftr~~:b~?ida's alCoóli,Gasn~;b~~co, ~~ reservas da Equipe de
Itapetinga, onde foi preciso o'Arbitro paralisar a partldaQul~nte aproximadamente
02 (dois) minutos, cay~"n(Jo.prejÚí:lO,ao andafírento.~a'pa!fida acim~ menci?na~a.
Devendo comprovar n?~\ autos do .Pro\cess~'o cumpnme?tp,' da refenda obngaçao
Pecuniária no prazo de 30\(trinta) dlas;'sob pena das medIdas previstas no Art. 223

~
' . \ 1/' Ido CBID. \. .." .. , ._. . / I

\'f . ',.' . 1/
\ i I ,-•. r L') .' 1_

Salva'dor - BA ~Ld.é,N.l!ve brC}de2018
,""',, ,~';':'V" //

"'.:" j :...:,....•'.] / /

Rob 't~'Almej .e.Ar újo
S crêtán~' -'F .

''C/

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

Te!': (71) 3321-0448 - Fox: (71) 3321-5403
e-moil: Ijd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br
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PROCES~?- SELEÇÃO DEUBAITABA x SELEÇÃO DE EUNÁPOLlS.em 27.10.1B - Válido pelo
N"192 1B Camaeonato Intermunicioal de Futebol Amador - 201B.

Denúncia: Conduta do Preoarador de Goleiros e dos Torcedores.
Denunciados (s): 1) LIGA UBAITABENSE DE FUTEBOL, de Ubaitaba. Incursa no Artigo 211 e

213.1,11,111 e ~1". do CBJO;
2) ANTÔNIO CARLOS DE JESUS, Preparador de Goleiros da Liga de Ubaitaba.
incurso no Artieo 243-C e 25B-B do CBIO.

Relator: Or. lAIME BARREIROS NETO.

Procurador: Dr. ALLAN PATRICK MACIEL.

Te!': (71) 3321-044B - Fax: (71) 3321-5403
e-mail: tjd@fbl.arg.br - sile: www.fbl.org.br

Ausente as partes mesmo Regulamente Citados. DECISAO: Acordam os Juízes desta EgrégIa 18

Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente a denúncia para condenar LIGAUBAITABENSE DE FUTEBOL. de Ubaitaba, por ser
reincidente conforme fls. 12 dos autos, como infratora do Art. 213, I, 11,111,e 912 c/c 182 do
CBJD,a pena de multa de R$ 12.000,00 reduzida pela metade fixando em R$ 6.000,00 (Seis mil
reais), acumulada com a perda do Mando de Caml'o por 10 (dez) partidas, reduzida pela metade
fixando na perda de Mando de Camp~o<eJí((jS~(ciii.co»partidas, ficando estabelecido caso a
Seleção de Ubaitaba se c/assijiqu4:iíváPróXimâ::!i4e~(Sexta Fase - SEMIFINAL) do
Intermunicipal20IS, o cumptimenío11esttlpená, deverásei]:o/lforme determina oAr/. 63, Sr
do Regulamento Geral áe'ÓJfÍtpetições daJJBF~201S, clê"o,Pà;:-agrafo Único do Art.!o do
Regulamento do Camp~dn~to Intenilííiíicipal de FlrteboI -Amad6r R Edição 2018, cabendo
eXcl.usivamente ao J?co H lDeparta11]entode S,0")peti.ções d~ ~B~, 9qtfrminar ~ I~cal no qua.1a
partida deverá ser dlsputada( devendq o EstádiO substituto est~\.sltuad(j à uma dIstanCia supenor
a 100 Km da Cidade sed~ a4 U~~ítah~ mas, c~so r SeleçãPI~~ ~bait~~a não se classifique para a
próxima Fase (Sexta Fase" ~EMiF1NAL) do Intermunicipal,201\?, a'p'ena da perda do Mando de
Campo de 05 (cin~~) pl.rtid~Sj dever~ ser ~.um.erida ~n{e<l?'~~tiÇ~o subsequente da mesma
natureza (IntermunIcipal ~EdlÇ,ão 201Q), pron~ovld() pel,atFBF,\cO~Pil?e no ~ 12 do Art 175 do
CBJD. deixando a Liga dk Ooãitaba de tomar a~'devidts provitlênCiàs capazes de prevenir e

~

i' \' ... ".,•.
reprimir as desordens, a invasão e-o'arremesso de--uma_bomba ,em cima do telhado do
vestiário da equipe de .t-bitragem, diz a\súmulk que duranteofihtervalo da partida fora
arremessada uma bomb~ ~~ explosivodeàlta ~ot~nciaem cima/cio telhado do vestiário da
equipe de Arbitragem. se\~ó, que o arremessado.r..não foi identificado, além da invasão de
campo do Preparador de Goleiro, que não.estava relacionadÓ,~m súmula e nem ficou no
banco no banco de reservÍ/s\pbr não portar)dd~umentaçã6',~igente necessária; também
condenar ANTÔNIO CARLOS'~E JESUS; :~r~l!~rii?or de};6Iéiros da Liga de Ubaitaba, por
ser primário, e como infrator dOJ\rtigoZ43'C;clc182 ..ao CBJD, a pena de multa de R$
5.000,00 reduzida pela metade fixan'a~m'-R$ 2.500;06'(00is mil e quinhentos reais), e mais a
pena de suspensão por 120 dias reduzidã15elà)n€tade fixando em 60 (sessenta) dias. como
infrator do Artigo 254-B, I. c/c 182 do CBJD:apena de suspensão por 02 partidas, reduzida
pela metade fixando em 01 (uma) partida, por ameaçar e invadir o campo de jogo, isso, após
o término do 1Q tempo, o Preparador de Goleiros que não estava relacionado em súmula, e
nem ficou no banco de reservas, por não portar documentação vigente necessária, adentrou
ao alambrado e ao campo de jogo, e agrediu fisicamente com uma peitada e verbalmente o
Árbitro coma as seguintes palavras: "Você não vai sair daqui vivo, vou te matar. vou te dar
um tiro". 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.
Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida obrigação pecuniária no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previ rt. 223 do CBJD_

Salvador - BA,14 de N embro de 18
Roberto Almeida de Araújo Secretári o JDF/BA

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