TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
CONCLUSÃO
Aos 06 dias do mês de agosto do ano de 2019 fa o estes autos conclusos ao Sr. Juiz
Presidente do Tribunal de Justiça Des
'va do
ebol da Bahia, Dr. MARCUS
WELBER CARV ALHAL PINHE

Visto ete.,
Considerando o trânsito em julgado da decisão proferida em 04 de dezembro de
2018, no Processo 0.°135/18, em eurso perante a 3' Comissão Disciplinar do
TJDFIBA, as fls. 14/15 dos autos, ademais, bem assim considerando o que dispõe o
~ IOdo Artigo 171, do C.B.J.D., com as devidas alterações introduzidas
pela
Resolução CNE 0.0 11, de 29 de março de 2006, acolho o requerimento formulado
pelo atleta amador JOSIEL DO CARNíô::;NASCIMENTO,
às fls. 20 dos autos,
concernente à conversão daP5n~~píiisãÕ)Jór;partida
que lhe foi imputada.

I)

.
de uma (01)pa,~rt.:ÇlI:
~t"
' . Comlssao
'ASSlm,
lua e suspens.ao r.e~t ~te Impus
a'P!l Ia egregl3
Disciplinar fica conveHida

na formade

medida dinnteres~

p~

à doação de 1',00.(ce~*" ~Ium,,e'~,
..lI",\
e.íeite ein,' integral,~om
cada volume as mstItulçoes d~ c~ndades abtalxo. ..~
/) \

[11
•

.'

.1 \

\\

/) 11\

.~~l,
Ij!.,

sllcial, correspondente
o menos 400 gramas

100 (cem) vp!u,rres. d,e, lell~ ,em ,!?Ó integ~l!l p~ra a.,. :~ECHE - ESCOLA
COMUNITARJA,I DR .. J9SE RENÁTO Y,.lfI1,!OSQ,
NE,TO - Localizada na
ri
1f
.. '\
-..,."
.~
'. n ' 11
Quadra "F", RUPiA,;.n: '(J2NLLoteam~nto ,~a.n(djBl!!',~arfl- Cajazeiras - Xl •

~,,,.'''t

~:::d" - BA.\~'f,mJ)
-9;~62T'

Ed"", S,",,, d,

Determino ainda que, sejacpmprova.d.o,oJ:o.J:rtecimento d~ )'eferida doação por meio
de comprovante
e foto\ \(acaso llãocse.ioflonlta o Reqúerente) expedido pela
Instituição, da entrega ju~tO\a Secretáiia.<do)rribunaíj.ó
prazo de 10 (dez) dias,
ficando advertido
de qu~~ \',!Iesciimprim'ento/ôjste
comando
implicará
o
restabelecimento dos status quo:ID,te, sem.:p'~juíZ<Cda aplicação do Artigo 223 do
C.B.J.D.
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A Secretaria.
Salvador - BA, 07 de ago

Pinheiro

Praça Castra Alves, 1 . Ed. Pal6eia das Esportes
Centro • CEP: 40020.160 . Salvador. 8A

Tel.: (71) 3321.0448. Fax: (71) 3321.5403
e.mail: tjd@fbl.arg.br . s~e: www.fbl.arg.br

Oficio N~01/2019

Excelentissimo Senhor Presidente do Tribunal de justiça Desportiva do Futebol da Bahia.
Dr. Marcus Welber Carvalhal Pinheiro
Processo N~ 135/18: Atleta .Punido pelo TJD/FB

Eu, Josiel do Carmo Nascimento, nos autos do processo disciplinar acima, venho expor e requerer o
seguinte:
01 - O requerente foi julgado pela 3ª Comissão Disciplinar desta corte de Justiça, na sessão de julgamento
do dia 05 de novembro

de 2018, tendo

sido apenado disciplinarmente

em 01 (uma) partida

compensando-lhe a automática, restando a cumprir 01 (uma) partida no próximo campeonato ou torneio
promovido pela FBF,com base no 9 1~ do Art. 171 do CBJOem razão de temporada finda.
02 - Nos termos do Parágrafo 1~ do artigo 171 do CBJD,após transitado em julgamento a decisão e a
possibilidade da pena de 'suspensão ser cumprida mediante a execução de atividade de interesse
público/social, a critério e na forma estabelecida pelo presidente do órgão judicante.
03 - Por ser atleta amador, e ocultação das informações da referida Liga de Retirolândia, nos impediu de
comparecer a sessão de julgamento

para apresentação de defesa. Tendo conhecimento, apenas nesta

data, do Processo em epigrafe, por intermédio da Liga Desportiva Valentense, quando da realização da
nossa inscrição, como atleta amador, para disputa do Campeonato Intermunicipal

2019. O cumprimento

da pena em 01 (uma) partida importará em prêjuízo, impedindo-me de exercer o meu direito de atuar
como jogador de futebol amador e dificultando a minha participação na competição que se inicia.
04 - Diante do exposto, venho requerer a vossa Excelência que se digne a acolher o quanto aqui
pretendido, determinando a conversão do restante da pena fixada na decisão de 01 (uma) partida, em
medida de interesse social que entender apropriado.
Pelo defetido.
Retirolândia-BA, 23 de Julho de 2019.

c:f&,--t de 6>01""'" ~%t;;
Josiel do Carmo Nascimento
Atleta Amador
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TRIBUNAL, DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
Salva
OF.SEC.
Ilmo.

- BA, 08 de agosto
TJD / 093/19.

de 2019

Sr.

RICARDO MONATOMACEDODE LIMA
MO. Presidente
da Federação
Bahiana
Salvador
- BA.
Senhor

de Futebol

Presidente,

De Ordem do Excelentissimo 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 n°. 135/18, que
cuida da infração Disciplinar ocorrida na partida entre as Seleções de Retirolândia versus
Morro do Chapéu, realizada na Cidade de Retirolândia - BA, no dia 30.09.2018, válida
pelo CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL - 2018, o qual foijulgado em
05.11.2018, pela 38 Comissão Disciplinar, e condenando JOSIEL DO CARMO
NASCIMENTO atleta Amador da Liga.dãelirolândia, como infrator do Artigo 254-A,
I, SI", c/c 182 do C.BJ.D., à pen,a/d-~Sus~ã~"?:04,(quatro)
partidas reduzida pela
metade fixando em 0~5gú~) ..partidas c<ilppen;;mdQ:lhê:z~tomática, e, por ~er
temporada finda, com ba~~lfo SIo,4.o.Artll 'lLd~ CBJp;a'p'ena de OI (uma) partida
restante, deverá ser cutnpl-ida em:'partida_subsequente;"decom~etição, campeonato ou
t.omeio promovido pelailEBF.
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100 (cem) V.OlU~~).de leite .em 'pó i~t~gral, para flRECHE
- ESCOLA
COMUNIT ARI& DR. JOSE_RENATOWELOS<},NETO - Localizada na
Quadra "F", Rua )4i'n°
02 - Loteamento
Santa / Barbara
- Cajazeiras - XI '<...
,:
11',:
/ I
Salvador - BA. - Tel'efone: 71- 9~8~:20-0947Pr9cumr a Sra. Edvânia Santos da
Silva.
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Determinando ainda que, seja c~r,ov'àdo o"fornecimento da referida doação por
meio de comprovante e fotos (acaso '"nã?;:;~polllta 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 ante, sem prejuizo da aplicação do Artigo 223 do
C.B.J.D,
.
Atenciosamente,

Praça Costto AJves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes
Centro - CEP: 40020- 160 - Solvador - BA

Tel.: (71) 3321-044B - Fax: (71)3321-5403
e-mail: tjd@fbl.org.br - s~e: www.fbl.arg.br

_

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
Salvador - BA, 07 de agosto de 2019
OF.SEC. TJD / 089/19.
Uma.

Sr.

JOSIEL DO CARMO NASCIMENTO
Atleta.
Valente - 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.135/18, que
cuida da infração Disciplinar ocorrida na partida entre as Seleções de Retirolândia versus
Morro do Chapéu, realizada na Cidade de Retirolândia - BA, no dia 30.09.2018, válida
pelo CAMPEONATO lNTERMUNICIPAL DE FUTEBOL - 2018, o qual foi julgado em
05.11.2018, pela 3" Comissão Discill!inai?e~c~ndenando JOSIEL DO CARMO
NASCIMENTO atleta Amador da1'i'g«de'Retitolàndi(l"como infrator do Artigo 254-A,
I, glO,c/c 182 do C.B.J9~-:~-p,enâ'd~usP7riSãO p~ô4::i~uª~~) parti~~ reduzida pela
metade fixando em 0r ;'~dUáS)parl!.das_cOlhpen~ando:llie~~~tomatIca, e, por ser
temporada finda, com ~~sf no gl~do_br.t( 171 dSLÇW~, a ppna de OI (uma) partida
restante, deverá ser cutpWida em\partida~ub1equente/ de, c0rrt~etição, campeonato ou
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• 100 (cem) volum'e\ de leitd;~...pó_int~gral, para a CRECHE - ESCOLA
COMUNITÁRIA 'OR. JOSE RENAT,O VELOSÓ'NETO - Localizada na
Quadra "F", Rua À;\n:,02 - Lot~qij;~riioSan!a)fclrbara - Cajazeiras - XI Salvador - BA. - Tele)OIur'7)- 9-Jf62o"O!J47 Proçurar a Sra. Edvânia Santos da
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Determino ainda que, seja comprov~ornecimento
da referida doação por meio
de comprovante e fotos (acaso não se oponlta 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 ante, sem prejuízo da aplicação do Artigo 223 do

C~~~.
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Atenciosamente,

Praça Castro Alves, 1 . Ed. Pol6cio dos Esportes

Centro - CEP: 40020-160 - Solvodor - BA

Tel.: (71) 3321.0448. Fax: (71) 3321-5403
e-mail: tjd@fbl.org.br - site: www.fbl.arg.br

LIGA DESPORTIVA VALENTENSE
Fundada em 06/11/1963 - CNPJNº 14.280.234/0001-44
FILIADA A FEDERAÇÃOBAHIANA DE FUTEBOL

Oficio 015/2019
Valente-BA, 08 de agosto de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor
Dr. Marcus Welber Carvalhal Pinheiro
J- __ ')
DO Presidente do Tribunal de justiça Desportiva do FutêbilTâa Bahia.
Salvador I BA
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Prezado Senhor,
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Inicialmente, desejamos, como sempre, sucesso e prosperidade em vossa caminhada
como Presidente do TJD/FB, tarefa indiscutivelmente árdua e delicada, mas que certamente, é, e será,
sempre, bem exercida sob vosso comando.
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Através deste, encaminhamos - em anexo - comprovante da doação de 200 (duzentos)
volumes de leite em pó integral, para a CRECHE - ESCOLA COMUNITÁRIA OR. JOSÉ RENATO
VELOSO NETO, por parte do atleta JOSIEL DO CARMO NASCIMENTO .
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Permanecendo
à disposição para eventuais
apresentando nossos sinceros votos de estima e apreço.
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Fábio Alm
Santos Oliveira -Presidenté da LD.V

Rua Dom Pedro 11,Centro - Valente-Bahia
CEP:48.890-000
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lOS/EL DO CARMO NASCIMENTO .••••••

200 (DUZENTOS) volumes de leite em pó integral
200g, para a CRECHE - ESCOLA COMUNITÁRIA
JOSÉ RENATO

VELOSO NETO -

OR.

Localizada

na

Quadra HFH, Rua A, nº 02 - Loteamento

Santa

Barbara -

BA. -

Cajazeiras - XI - Salvador -

Telefone: 71- 9-8620 0947 Procurar a Sra. Edvânia
Santos da Silva.
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