
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA gVJ '"
DO FUTEBOL DA BAHIA ?ZJ1)

PROCESSO N° 045/2016 - NOTIcIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR

AUTOR: CLUBE ESPORTIVO FLAMENGO DE GUANAMBI

OBJETO: IRREGULARIDADE NA ESCALAÇÃO DO ATLETA DO ESPORTE

CLUBE VITÓRIA

AUDITOR PRESIDENTE: DR. PEDRO PAULO CASALI BAHIA

• DESPACHO:

O Esporte Clube Bahia impetrou no Superior Tribunal de Justiça

Desportiva-ST JD MANDADO DE GARANTIA, que foi conhecido como Medida

Inominada, tombado sob o nO062/2016 STJD, "contra ato perpetrado pelo Diretor

de Registro e Transferência da CBF, com p-eiJido de liminar para que seja

determinada a suspensão da fase semifinal do Campeonato Baiano de Futebol

Profissional da Série '.4 'de '2016; até o julgamento final deste casd'.

Esta Colenda Coite entendeu por suspender cautelarmente "as partidas do

dia 10.04.2016 e do dia 21.04.2016 entre Juazeirense a Vitória, mantendo-se, no

entanto, a realização das partidas entre Bahia e Fluminense de Feira de Santana

previstas para o dia 09.04:2016 e 20.04.2016.", asseverando que a suspensão

"deve perdurar até julgamento pelo TJD/BA sobre eventual denúncia oferecida

pelo Procurador Geral do TJD/BA, cabendo ao TJD decidir se mantém ou não a

suspensão das partidaS'.

•

Nesta ação em curso no STJD, o Esporte Clube Bahia argui necessidade

de preservação da ética na modalidade esportiva, aduz matéria referente ao

mérito da demanda e assevera que o D. Procurador-Geral do TJDF/BA estaria em

mora na apreciação do opinativo preliminar lançado pelo Subprocurador, (fls. 08,

do processo nO062/2016 STJD), nos termos do 32°, do Art. 74, do CBJD, uma

vez que o Clube Esportivo Flamengo de Guanambi teria exercido seu direito de
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manifestação do Procurador-Geral acerca do prévio opinativo de arquivamento na

Notícia de Infração Disciplinar nO45/2016.

Ocorre que não procede a alegação do atraso na manifestação do

Procurador Geral do TJDF/Ba, cujo esclarecimento se impõe, nos termos do Art,

9°, I, do CBJD.

•
A Notícia de Infração Disciplinar Desportiva, tombada sob o nO045/2016,

em curso perante o TJDF/Ba, obedecendo o rito previsto no CBJD, Art.74 e ss, foi

encaminhada ao Procurador Geral deste TJDF/Ba que, in continenti, designou

membro da procuradoria para avaliação, no caso, seu primeiro Subprocurador. O

Subprocurador requisitou informações junto a FBE e CBF e opinou pelo

arquivamento no primeiro aia útil seguinte à chegada aa documentação, em

04/04/2016, restando intim~do o Clube Esp-ortivo F.lamengo de Guanambi

imediatamente.

•
Apesar de o Clube Esportivo Flamengo de Guanambi não ter protocolado

pedido de manifestação do opinativo preliminar do Subprocurador pelo

Procurador Geral do TJDF/Ba, o Esporte Clube Bahia ingressou com medida de

garantia no STJD, em 04104/2016, acusando a Procuraaoria deste órgão de mora,

o que não é verdade.

O referido pedido do Clube Esportivo Flamengo de Guanambi para

apreciação pelo Procurador Geral do TJDF/Ba somente se deu em 06/04/2016, às

14h07m, tendo sido o Procurador Geral do TJDF/Ba imediatamente instado para

se manifestar, que se deu por petição atravessada neste TJDF/Ba, em

07/04/2016, protocolizada às 16h:07m, opinando pelo arquivamento em definitivo

da Notícia de Infração Disciplinar nO045/2016.
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Cumprindo com o que determina a legislação do desporto, esta presidência

despachou os autos arquivando a medida, 33°, Art. 74, do CBJD, em 07/04/2016,

e determinou fossem intimadas as partes.
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•

•

Ainda na manhã de 07/04/2016, às 09h18m, esta Presidência, no exercício

de sua competência, Art. 119, do CBJD, procedeu a análise do pedido de efeito

suspensivo que objetivava a não homologação do resultado da partida realizada

entre o Clube Esportivo Flamengo de Guanambi e o Esporte Clube Vitória, e

suspensão do grupo 8 do Campeonato Baiano de Futebol Profissional - Série "An
,

e decidiu pelo indeferimento dos provimentos cautelares, tendo sido intimadas as

partes. (Processo TJDF/Ba na 046/2016, medida cautelar inominada, ajuizada

pelo Clube Esportivo Flamengo de Guanambi.)

Muito oportuno, cabe a transcrição lançada pelo Procurador Geral do

TJDF/Ba em sua manifestação final, exatamente sobre a equivocada alegação do

Esporte Clube Bahia de que o TJDE/Ba, pela sua Procuradoria-Geral, encontrava-

se em mora, transcrito in verbis.

Questão de orcem: o Esporte Gube Bahia ingressou com

Mandado de Garantia p'erante O srJD - Superior Tribunal de Justiça

Desportiva,na noite do aia 04 de abril de 20]6, e afirmou que: "Apesar do Clube

Esportivo Flamengo, com base no 92° do artigo 74, do CBJD, ter solicitado a

manifestação do Procurador-Geral do 6rgão fudicante baiano. é certo que os

participantes do Campeonato Baiano de Futebol,Profissional da Sére A de 2016 não

podem aguardar que uma ilefitlição sobre o assunto seja 'divulgada apmas no

final de semana, causando vreju{zos às equipes e aos torcedores, sendo necessária lima

análise imediata sobre a suspensão da competição que é Um dos objetivos deste Mandado

de Garantia,", Trata-se de uma tentativa de colocar a opinião pública contra a

Procuradoria Geral do TJDB,como se ela tivesse sido provocada para se

manifestar antes mesmo do dia 04/04/2016 e estivesse retardando o seu

parecer. A afirmação do Esporte Clube Bahia não é a expressão da verdade,

porquanto somente dois dia. após, em 06 de abril de 2016 (quarta-feira), às

14hOlmin,que Flamengo de Guanambi protocolou petição com requerimento

de reexame da matéria, de modo que a Procuradoria Geral do TJDB se
:A
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antecipou ao seu prazo final e repele veementemente o expediente adotado.

Determina-se que a Secretaria deste Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia

encaminhe para o STJD - Superior Tribunal de Justiça Desportiva cópia da

petição do Flamengo de Guanambi que requereu a manifestação da

Procuradoria Geral, com o registro da data e hora do protocolo, bem assim

encaminhe juntamente a presente manifestação.

•
Com o merecido registro, assevero, pela atribuição que compete, Art. 90, I,

do CBJD, que todos os prazos processuais foram obedecidos pela Procuradoria

do TJDF/Ba, que lançaram opinativos com relevante teor jurídico e com

autonomia própria de um órgão independente.

•

De fato, concorda-se que Justiça Desportiva deve, ao máximo possível,

prestigiar o resultado de carhl?O,ciente de seu padel de coadjuvante da atividade

esportiva e, diante do comanao emanado por este Ilustre Tribunal Superior de

"deferir emparte o pedido de suspensão âa fase semifinal do Campeonato Baiano

de 2016, para susP.fJndersomente as partidas do dia 10.04.2016 e do dia

21.04.2016 entre Juazeirense e Vitória, mantendo-se, no entanto, a realização

das partidas entre Bahia e Fluminense de Feira de Santana previstas para o dia

09.04.2016 e 20.04.2016", "até julgamento pelo TJD/BAsobre eventual denúncia

oferecida pelo Procurador Geral do TJDIBA, cabendo ao TJD decidir se mantém

ou não a suspensão das partidas.", vem informar que o julgamento já ocorreu.
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Com especial destaque no comando liminar, este STJD determinou fosse

realizado julgamento pelo TJDF/Ba na eventualidade da denúncia, caso esta

fosse oferecida pelo Procurador Geral do TJDF/Ba, nos termos do 910 do Art. 74

do CBJD; assim como também registrando a atribuição deste TJDF/Ba em

suspender ou não o certame, e, pelo exposto, calha informar que tais atos

determinantes já teriam ocorrido antes do recebimento desta decisão suspensiva

no TJDF/Ba, e seguem anexas a este ofício-resposta, bem como cópia integral

dos autos 045/2016 e 046/2016. (Parecer do PG mantendo o arquivamento- proc.

na045/2016 e indeferimento da suspenção do campeonato - proc. na046/2016
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•

Cabe registro, afastando-se qualquer alegação de mora ou desídia que

possa comprometer os trabalhos deste Tribunal baiano, especialmente os

integrantes da Procuradoria, Art, 9° I, CBJD, que ambas manifestações de

arquivamento dos Procuradores foram fundamentadas, e, no caso da emanada

da Procuradoria Geral, que exerceu o juízo revisional, além do mérito - no que

tange à tratativa negociai -, abordou institutos do CBJD, como o disposto no Art.

161, entre outros, tudo a sobrepesar naquela formação de opinião, - livre,

autônoma e independente, como deve ser, cumprindo seu mister com retidão e

responsabilidade, ofertando os opinativos de forma aprazada.

Posto isto, fica determinado pelo TJDF/BA a continuação do certame,

estando mantidas as partidas do dia "10.04.2016 e do dia 21.04.2016 entre,

Dessa forma, atendendo o quanto determinando por este Superior Tribunal

de Justiça Desportiva - STJD, informo que a lide se encontra julgada em

definitivo, eis que mantida pelo Procurador Geral a manifestação do

Subprocurador do TJDF/Ba que opinou pelo arquiJamento da Notícia de Infração

Disciplinar, razão pela qual, em 07/04/2016, esta presidência, por DECISÃO,

julgou em definitivo a lide arquivando a Notícia de Infração Disciplinar Desportiva
nO 045/2016.

Juazeirense e Vitória~ ratificando a decisão anteriormente tomada de não

suspensão do campeonato (Proc. nO46/2016) e arquivamento da Notícia de

Infração Disciplinar (Proc. 45/2016), salvo decisão em contrário do STJD, (já que

a decisão cautelar determinava suspensão de jogos até julgamento da lide pelo

TJDF baiano perdeu o objeto).

•

Dê ciência aos interessados.

P.R.!.

Cidade do Salvador - BA, 07 de Abril de 2016.
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