TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
CONCLUSÃO
Aos 05 dias do mês de agosto do ano d
19, fa estes autos conclusos ao Sr. Juiz
Presidente do Tribunal de Justiça
sportiva do utebol da Bahia, Dr. MARCUS
WELBER CARV ALHAL PINHE O.

Visto etc.,
Considerando o trânsito em julgado da decisão proferida em 12 de setembro de
2018, no Processo n0088/18, em curso perante a 3" Comissão Disciplinar do
TJDFIBA, as fls. 17 dos autos, ademais, bem assim considerando o que dispõe o ~ 1°
do Artigo 171, do C.B.J.D., com as devidas alterações introduzidas pela Resolução
CNE n° 11, de 29 de março de 2006, acolho o requerimento formulado pelo atleta
amador ROBSON DA SILVA SOUZA,.-à8:fls..20 dos autos, concernente à conversão
da pena de suspensão por partid!1~£IÍt'êf"õi-iriiputada.
Assim, o ReqUeren'~~do_.ej~_~~e
?3 (três) p~rtidas
compensando-lhe a automátIca, verIfica-se que o-Atleta cumprIU uma partIda de
suspensão, além da cbiripens~~ilo da automática, nã 61tima ti>dada do Campeonato
Intermunicipal- 2018~110jogo'cntre as ~eíeções de'Milcarárli:x Eunápolis, restando
da imputação, uma [(O) 6á'r1ida de ~'usbensão,,'íiri'~bsta ~ela egrégia Comissão
Disciplinar, desde mod,b,fi~a:,convertida na forma! tle\1me,didade interesse social,
~ll{~"I""
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correspondente à doação,
dejl00 -(cem)
volumes
,ile!leit em:pó
integral, com pelo
I t i' J.'~ "', "
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f"
menos 400 gramas cada volume à instituição deearidades abaixo.
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100 (Cem) unidades de,1el,tepara a CAASAH ~ CASJ\JlE APPIO E ASSISTENCIA
AO PORTADOR DOW);RUS HIV/AIPS, fo;alizado na R~f Rio Paraguaçu, n008Bazrro Monte Serrat- Salvador - BA.Telefone: 7~-2103 0;5 0'~
Procurar a Sra. Soraza.
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. d a que, seJa{~J!;Iprova
~\\
d- º-,l1.
r'., r>\.
"a a relerI
Ç'd a d oaçao
- ~or meIO
.
Determmo
•.!1eClme~tJ'.
de comprovante e fotos \acaso Ilar-":f~j,(!ponha/o/Requerente)
expedIdo pela
Instituição, da entrega junt6'à'Seeretária 'aô\Tfjl5u~al no prazo de 10 (dez) dias,
ficando advertido de que o"'-deS.eumpririíeíi'tó deste comando implicará o
restabelecimento dos status quo ali .;:::S'~.iP-';tejuizo
da aplicação do Artigo 223 do
C.B.J.D.

_º

A Secretaria.
Salvador

- BA, 07 de agos

e 2019

Pinheiro

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

Tel.: (71) 3321.0448.

Fc", (li) 3321-5403

e.moi!: tjd@fbf.org.br

- site: www.fbf.org.br

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
Salvador - BA, 08 de agosto de 2019
OF.SEC. TJD / 091/19.
Ilmo. Sr.
RICARDO MONA TO MACEDO DE LIMA
MD. Presidente da Federação Bahiana de Futebol
Salvador - BA.
Senhor Presidente,
De Ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do
Futebol da Bahia, Dr. MARCUS WELBER CARVALHAL PINHEIRO, em
cumprimento ao r. Despacho exarado as fls. 21 dos autos do Processo nO.088/18, que
cuida da infração Disciplinar ocorrida na partida entre as Seleções de Macarani versus
ltapetinga, realizada na Cidade de Macarani - BA, no dia 26.08.2018, válida pelo
CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL - 2018, o qual foi julgado em
12.09.2018, pela 3" Comissão Disciplinar~-:-condenandoROBSON DA SILVA SOUZA
atleta Amador da Liga de Macarani;êÕfíÍ~i;:}fr~.do Artigo 254-A, I, 9 1°, clc 182 do
C.BJ.D., à pena de suspensão:$Õc06~lfeis)partidàs~~ida
pela metade fixando em 03
/~
,I'
..•.......•.
(três) partidas, e, por ser:temp0fada finda, com base no g!,o.dà'Àtt,171 do CBJD, verificase que o Atleta cumpr{U~a ~artida dêsusp;;nSão'além~daciíMpensação da automática,
na última rodada do (j;luhpeonatoIntermuniéipar=2pI8, noljbgo entre as seleções de
!",acarani x Eunáp?IiA lêstall~~o:.
çla i~p+~~o apen~~ I~a <O)~parti~a de susp~n~ão,
Imposta pela egregla: Comlssao DIsciplInar, devel)~d ser [cumpnda no proxlmo
. I pro!]10\(1
.. , I I.d. o pe Ia FBF
campeonato ou torneio
,,~ \
I. I \
• I '•
1 I
1~ 1 "

Ij

I!

'0-)"-'

)

:

'l',\~'
I

I"

/ ,,--,:-'

;

:

! ':

.

Informamos ao Ilustre,' 'para ,as devidas (1Jrovldenclas\ desta EntIdade, conforme
requerimento do Atleul,1,dór\~tle f1~'fls.20,dos auí~1,1:"diânt6do transito em julgado da
decisão condenatória, J,\a'frlaaem confotmidade ao~l"-dõArtigo 171 do C.B.J.D., fica
d:terminado que sejam~?j1vertidas em fo.me~i:nentode.I?O ?~tn) vo~umesde ~eite em
po Integral, com pelo menos 400g, cada volume;-à~InstItUlçoesde candade abaIxo:
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100 (CeT) unidad~s..,~e leltepaE~~C.AAS*Jf/CASA DE APOIO E
ASSISTEN CIA AO 'PORT ADORDO, VIR US-HIV/AIDS, Localizado na Rua
Rio Paraguaçu, n008 -\jj~i,:[o_ ~~Me)s~';;2-rStilvador
0150 - Procurar a Sra. soraia~

- BA. Telefone: 71.2103

. am
. d a que, seja
. comprova
~d o o Jorneclmen
£/'"
t o d a reJen
r"d a d oaçao
- por melO
.
Determmo
de comprovante e fotos (acaso I/ão. se 0pol/ha o Requerel/te) expedido pela
Instituição, da entrega junto a Secretária do Tribunal no prazo de 10 (dez) dias,
ficando advertido de que o descumprimento deste comando implicará o
restabelecimento dos status quo aI/te, sem prejuízo da aplicação do Artigo 223 do
C.B.J.D.
Atenciosamente,

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

Tel.: (71) 3321-0448
e-moil: 'jd@fbf.org.br

- Fox: (71) 3321-5403
- sile: www.fbf.org.br

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
BA, 07 de
TJD / 087/19.

agosto

de

2019

Uma. Sr.
ROBSON DA SILVA SOUZA
Atleta.
Uruçuca
- BA.
Prezado

Senhor,

De Ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Desportíva do
Futebol da Bahia, Dr. MARCUS WELBER CARV ALHAL PINHEIRO,
em
cumprimento ao r. Despacho exarado as.fls. 21 dos autos do Processo nO.088/18, que
cuida da infração Disciplinar ocorrida na partida entre as Seleções de Macarani versus
ltapetinga, realizada na Cidade de Macarani - BA, no dia 26.08.2018, válida pelo
CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL - 2018, o qual foi julgado em
12.09.2018, pela 3" Comissão Disciplinar, e condenando ROBSON DA SILVA SOUZA
atleta Amador da Liga de Macarani, S0J!161i1~tor do Artigo 254-A, I, SI 0, c/c 182 do
C.B.J.D., à pena de suspensão por 06 (s.eis)partid~uzida
pela metade fixando em 03
(três) partidas, e, por ser temp6fuda finda, c<?mbas~'no:~'t.o:aO:Art. 171 do CBJD, verificase que o Atleta cumpriv-r;ma.partida de,suspJns,ªQ.além aa-colp~nsação da automática,
na últim~ rodad~ do. CaMPeonato I~termuni~jP_ªI - '2Ql~, no j~go en~e as seleções _de
Macaranl x Eunapohs,1 ~e~tanqb da Imputaç<jú apenas, uma (OI) partIda de suspensao,
imposta pela egrégia IGomis~ão Disciplinar, deve~tlb\ ser cumprida no próximo
. promOVI
I. I
. I"do pe Ia FBF
campeonato ou torneIO
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Informamos ao Ilustre! !par',a~'devidas .~ro~idêndâs, i b<?~orcie vosso requerimento,
constante as fls. 20, doS 'all/ls, ~ diante d;;'tran:sito em j).llg~d?c:ia decisão condenatória,
e, ainda em conformida4~ ~o.~!" do Artigo 171ldoC.B,oIJ)."fii:1 determinado que sejam
convertidas em forneciJV~J;ltode 100 (cem) voliImes de Leite em pó Integral, com pelo
menos 400g, cada volunlé, 'às Instituiçõe~de caHdade abaixo:
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100 (Ce~) unidad~\de
leit~ P'1rali:C.~ASAHJ/CASA
DE APOIO E
ASSISTENCIA AO,P~~TADORnOVIRUS
HIV/AIDS, Localizado na Rua

Rio Paraguaçu, na08 :::'BalrroMdfzre'SérÍ'at- Sal~ádor - BA. Telefone: 71-2103
0150 - Procurar a Sra. SOf'fia..,-'-',#/
Determino ainda que, seja comprov~~~rné~mento
da referida doação por meio
de comprovante
e fotos (acaso não se oponha o Requerente) expedido pela
Instituição, da entrega junto a Secretária do Tribunal no prazo de 10 (dez) dias,
ficando advertido
de que o descumprimento
deste comando implicará
o
restabelecimento dos status quo aI/te, sem prejuizo da aplicação do Artigo 223 do
C.B.J.D.
Atenciosamente,

Praça Castro Alves, 1 . Ed. Pal6eio dos Esportes
Centro - CEP: 40020-160 - Solvodor - BA

Tel.: (71) 3321-0448
e.mail: tjd@fbf.org.br

- Fox: (71) 3321-5403
- site: www.fbf.org.br
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Salvador, 08 de agosto de 2019
Da: CAASAH
,

Para:: Federação Baiana de Futebol-

STJD

ACI Sr. Roberto

Recebemos a doação de leite no valor de R$ 940,00 (novecentos e quarenta
reais), referente a punlçã:Odo atleta ROBISON DA SILVA SOUZA, que foi
julgado em 12,09,18, pela"3a.comissão disciplinar, processo nO088/18.

Assim faç::::t~

"'1

CGC,42049437/0'Mii'5Õ
CELESTE CARDOSO GOMES
PRESIDENTE

'

:Casa de Apoio e Assistências ao Portador do vírus HIV/AIOS
CGC n' 42.049.437/0001-60
Considerada de Utilidade Pública Municipal lei n2 4878/94 de 18/01/94
Considerada de Utilidade Publica Estadual Lei nl! 7527/98 de 09/01/98
Rua Rio Paraguaçu S/N9 Mont Serrat, Salvador-Sa, CEP 40,425-050
• (11)2103-0150 Telefalt (71) 2103-0169 e-mail caasah@caasah.com.br

