
EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTiÇA
DESPORTIVO DE FUTEBOL DO ESTADO DA BAHIA

REVERSÃO E PARCELAMENTO DE DIvIDA

A LFI - Liga de Futebol de Itamaraju - Bahia, entidade desportiva filiada a
Federação Baiana de Futebol, vem solicitar deste respeitado e conceituado
órgão, o parcelamento das dividas que ocorreram em determinados
julgamentos, onde foi apenada em penas pecuniárias, maioria delas, por falta
de médicos.

A LFI tem interesse em participar de mais um Campeonato Intermunicipal, ou
seja, o Campeonato de 2016, sabendo e por entender da importância desta
competição, não só para o publico, mas, que ela viabiliza a possibilidade de
retirar muitos jovens dos caminhos malignos das drogas e também a
possibilidade desses mesmos jovens sonharem com um futuro promissor
dentro do esporte, baiano, brasileiro e até mesmo mundialmente.

No entanto, mediante das referidas penas pecuniárias arroladas no ano de
2015 e da perda de 07 (sete) mandos de campos fica quase impossível a
participação da Seleção Bi campeã do intermunicipal 2002 e 2004, nesta
competição deste ano, se o Excelentíssimo Senhor Presidente do TJD/BA,
Entender que não é possível A reversão ou parcelamento da divida.

Sendo que, é do conhecimento de todos, as dificuldades financeiras que assola
o país, também não fica atrás, a LFI, bem como as ligas coirmãs. Então, neste
caso, acataremos as perdas dos mandos de campo, mas, solicitamos deste
órgão o parcelamento das dívidas pecuniárias, mesmo sabendo das
dificuldades para cumprir compromissos firmados e o~.que iremos firmar.

Salientamos ainda, que as punições ora sofridas pela LFI, não foi por culpa
desta diretoria e sim da diretoria anterior que foi cassada em assembleia geral
realizada pelos clubes a ela filiados.

Deixamos claro, que iremos fazer o possivel para coibir as práticas que causou
todo esse transtorno para a diretoria que ora assume o destino do futebol de
Itamaraju.
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Primeiramente, solicitamos ao Excelentíssimo Senhor presidente do T JD/BA,
nos termos do artigo 176 - A, ê 2°, do CBJD, que seja a feita reversão em sua
metade para que os pagamentos sejam revertidos em apoio a entidades que
desenvolva atividades sociais desportivas em nosso munícipio ou outra
entidade de cunho social como APAE, Pastoral da Criança, etc. já que em
nosso município existem diversas entidades sem fins lucrativos e de utilidades
publicas municipal Estadual e até Federal.

Art. 176-A. Os prazos e condições para cumprimento da
pena de multa serão definidos pelo Presidente do
Tribunal (STJD ou TJD). (Incluído pela Resolução CNE n
29 de 2009).

Artigo 176-A, ê 2°

A critério e na forma estabelecida pelo Presidente do
Tribunal (STJD ou TJD) e desde que requerido pelo
punido, até metade da pena pecuniária imposta poderá
ser cumprida por meio de medida de interesse social,
que, entre outros meios legítimos, poderá consistir na
prestação de serviços comunitários. (Incluído pela
Resolução CNE n 29 de 2009).

Esperando que assim o entenda esse órgão julgador, contamos com a
compreensão de todos.

E caso assim não entenda Excelentíssimo Senhor Presidente, seja feito o
parcelamento nos termos do artigo 176-A, ê 3', do CBJD.

Artigo 176-A, ê 3':

Faculta-se ao Presidente do órgão judicante (STJD ou
TJD), de ofício ou a requerimento do punido, a concessão
de parcelamento das penas pecuniárias. (Incluído pela
Resolução CNE n29 de 2009).

Por fim, que as multas estabelecidas a LFI, seja parcelada, em valores iguais,
em seis parcelas, sendo a primeira para o dia 1° de julho de 2016, e as outras
restantes, sejam também, no dia 1° de cada mês subsequente.

Nesses Termos
Pede deferimento

Itamaraju - Bahia, 28 de junho de 2016.

Heliomar Días Santos
Presidente da LFI

Dr. Leonardo de Jesus - OAB-BA 43.556
Chefe do Departamento Jurídico da LFI
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INTERESSADO: LIGA DE FUTEBOL DE ITAMARAJU - LFI
OBJETO: PEDIDO DE REVERSÃO E PARCELAMENTO DE PENA
PECUNIÁRIA
AUDITOR PRESIDENTE: DR. PEDRO PAULO CASALI BAHIA

DECISÃO

VISTOS:

Trata-se de um Pedido de Reversão e Parcelamento de Pena
Pecuniária manejada pela LIGA DE FUTEBOL DE ITAMARAJU - LFI, de
Itamaraju - BA, em face das decisões proferidas pelas Comissões Disciplinares
do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, que a condenaram às
penas pecuniárias conforme certidão expedida pela Secretaria desta Corte, no
montante de R$ 25.500,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos reais)
correspondente aos seguintes processos: (Processos N° 255/15, no valor de
R$ 1.000,00 - N° 269/15, no valor de R$ 1.000,00 - NO 288/15, no valor de R$
3.500,00 - NO 327/15, no valor de R$ 5.000,00 - NO 327/15, no valor de R$
5.000,00 e o de N° 327/15, no valor de R$ 10.000,00), além do cumprimento da
pena de perda de 07 (sete) mandos de campo no próximo campeonato
Intermunicipal promovido pela FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL - FBF.

Entende esta Presidência, a importância da participação das Seleções
Municipais nas competições oficiais propostas pela Federação Bahiana de
Futebol, inclusa o Selecionado do Municipio de Itamaraju, no caso, no
Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador - Edição 2016, entretanto, por
determinação de lei, a punição que determina a perda de mando de campo,
quando não puder ser cumprida na mesma competição, deverá ser
cumprida em competição subsequente da mesma natureza, (STJD Proc
304/2009), nos termos do art. 175, do CBJD, que assim determina:

"Art. 175. A entidade de prática punida com a perda de
mando de campo fica obrigada a disputar suas partidas,
provas ou equivalentes, na mesma competição em que
ocorreu a infração.

S 1°Quando a perda de mando de campo não puder ser
cumprida na mesma competição, deverá ser cumprida
em competição subsequente da mesma natureza,
independentemente da forma de disputa. ~
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S 2° A forma de cumprimento da pena de perda de mando
de campo, imposta pela Justiça Desportiva, é de
competência e responsabilidade exclusivas da entidade
organizadora da competição, torneio ou equivalente,
devendo constar, prévia e obrigatoriamente, no respectivo
regulamento".

Por esta razão, a LIGA DE FUTEBOL DE ITAMARAJU - LFI deve
cumprir a perda dos mandos de campo no Campeonato Intermunicipal de
Futebol Amador - Edição 2016, com análise dos fatos á luz da legislação
desportiva.

De mais a mais, segue a LIGA DE FUTEBOL DE ITAMARAJU - LFI
com pedido de Reversão da pena pecuniária, com base no S 2° do Art. 176-A
do CBJD, que diz:

"9 2° A critério e na forma estabelecida pelo Presidente
do Tribunal (STJD ou TJD) e desde que requerido pelo
punido, até metade da pena pecuniária imposta poderá
ser cumprida por meio de medida de interesse social,
que, entre outros meios legítimos, poderá consistir na
prestação de serviços comunitários",

Inegável que a disciplina está afeta à decisão isolada do Presidente do
TJD, entretanto, é forçoso deslindar que o fim teleológico da norma não é o
deixar ao alvedrio dessa autoridade desportiva deferir ou indeferir, ao seu bel
prazer, promoções desta espécie.

De efeito, exige temperança e sopesamento entre a relevância e
consequências de alteração de fato disciplinar já julgado em definitivo pelo
tribunal, de um lado e, de outro, a conveniência da substituição da pena
imposta, isso em transmutação dessa em benefício do interesse social. De
certa ótica, verdadeira comutação da pena em prol do bem comum. (Proc.
198/2013 - TJD/GO)

Assim, no caso concreto constata-se que o fato disciplinar julgado pelo
TJD/BA se reveste de certa gravidade, como bem assevera o próprio
interessado no pedido inaugural, revelando-se tratar-se, a maioria, de
reiteradas condenações pela indisponibilidade de médico pelo selecionado na
partida, gerando real risco à saúde dos membros da equipe.

Assim, deixo de acolher o presente pedido nesta parte, em razão, de
que seria, ainda ssim, dispendioso para a Diretoria da LIGA DE FUTEBOL DE
ITAMARAJU - LFI, o cumprimento de parte da pena pecuniária em espécie
junto ao Departamento Financeiro da FBF, pois, segundo consta em sua
petição, em s,e.uparágrafo ~uarto ?O pedido inaugural, "é ?O conh:cimento de~
todos, as dIfIculdades fmancetras que assola o paIs, tambem não fica
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atrás, a LFI", não tendo apresentado nenhuma proposta concreta de atuação
alternativa, de forma que se possa fiscalizar o cumprimento, sendo a praxe a
condenação a pagamento de cestas básicas a entidades filantrópicas. (CBJD:
Comentários á Resolução CNE 29, de 10.12.2009, Paulo Cesar Gradela Filho e
outros, Editora Juruá, fls. 221)

Finalmente, analisando o referido Pedido Parcelamento da pena
Pecuniária, solicitado pela LIGA DE FUTEBOL DE ITAMARAJU - LFI,
considerando estar incontroverso o valor da quantia a ser parcelada, R$
25.500,00, em sua totalidade, há que tecer as seguintes ponderações, com
base no S 30 do Art. 176-A do CBJD, que diz:

"s 3° Faculta-se ao Presidente do órgão judicante
(STJD ou TJD), de oficio ou a requerimento do punido,
a concessão de parcelamento das penas pecuniárias".

Ao prever este dispositivo, o legislador almejou que a apenação
pecuniária não fosse obstáculo para a participação das agremiações em
espetáculos desportivos, sem perder de vista o caráter pedagógico da sanção,
sob pena de, -se assim não for - desvirtuamento do próprio processo
desportivo, e consequente desapreço aos princípios da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade e devido processo legal (art. 2°, do CBJD).

Dessa forma, diante do ordenamento legal e, sendo de interesse da
Requerente, concedo o parcelamento de sua dívida perante este Egrégio
Tribunal, em valores iguais, determinando que seja dividida o importe de R$
25.500,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos reais) em 05 (cinco) parcelas, sendo
que a primeira para o dia 1° de Julho de 2016, no valor de R$ 5.100,00 (Cinco
mil e cem reais), e as outras restante, sejam também, no dia 1° de cada mês
subsequente, encerrando-se no mês de Novembro de 2016, sob pena de
cancelamento do parcelamento e reversão do status quo ante do ora decidido,
abatendo-se as quitadas, sem prejuizo de aplicação do art. 223 do CBJD.

Acaso esteja acatada a forma de parcelamento, que coincidirá com o
término da competição, mantenha-se silente, no prazo de 03 dias.

Salvador - BA, 30 de Junho de 2016.

Presjdente do TJDF/BA. .-
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