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DO FUTEBOL DA BAHIA
DECISÕES PROFERIDAS PELA

I' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
EM 25 DE JULHO DE 2018

PROCESSO - CONQUISTA FUTEBOL CLUBE x ALAGOINHAS ATLÉTICO CLUBE, em 07.04.1B
N'034 18 - Válido elo Cam eonato Baiano de Futebol da Série "B" - 2018.

Denúncia: Condutas do Presidente e Médico.
Denunciados (5): 1) RAIMUNDO QUEIROZ, Presidente do Alagoinhas A. C., incurso no Artigo

2S8, ~ 2', 11 e 243-F, ~ I', do CBJD;
2) IOAQUIM BELARMINO CARDOSO N)",O, Médico do Alagoinhas A. C"
incurso no Art. 243.F, ~ 1', do C8JD.

Relator: Dr. AIME BARREIROS NETO.

Procurador: Dr. YAN MEIRELLES DE MElRELES.

Funcionou na defesa dos denunciados o Df. Manoel Machado, DECISÃO: Acordam os Juízes
desta Egrégia I' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúncia para condenar RAIMUNDO QUEIROZ, Presidente do Alagoinhas A.C.,
por ser primário, e infrator do Art. 243-F, do CBJD,a pena de suspensão por 90 (noventa) dias,
acumulada com a pena de multa de R$ 3.000,00 (Três mil reais), deixando de aplicar o Art. 258
do CBJD,por força do Art. 183 do mesmo dijJl~m~alegal; e, também em condenar JOAQUIM
BELARMINO CARDOSO NETO, Médico,dô'Ãlâgoinhas-A. c., por ser primário, e infrator do Art.
243-F, ~ 1º, do CBJD,a pena de suspé"I!.são~r 04(quãt['õ):partidas, acumulada com a pena de
multa de R$ 2.000,00 (Dois.mil:r-eãis};'e,desde;qlIe o Médi'to_R~ido~ão requeira a substituição
do restante da pena, na fdtília"áe meciida.de.intbresse_social:to;:O-base no ~ 1º do Art. 171 do
CBJO, a pena de 04 (quatro)lp~rtidas:4eveáserlcumprjda_em;-p'artida~ ~~bsequentesde competições,
campeonato ou torneio prom'ovidopelaFBF, por oferiderem a hohra do Árbitro da Partida, isto, após
o encerramento do jogo, a tR6ipe"de:a\bitragelp f6i abord~dk'l'pelos l:I~runciados, o Presidente do
A lé' de' . t. I I' "" A' I i11' dI I d I. b d I át tICO, es,enu as segumtes pa avtáS: voce vel0 preme lta o, a nao, vaga un o, ma car ter,
foi comprado pela diretod~ do C6ncjuista no HotJI, pode'faMr'~ar~ Ednaldo que eu sei que você
veio premeditado para r6Jt!aJ b Atlético e e1 rlão terMo dIedb de\~ nem da Federação", não
satisfeito, no mesmo morh~At'of.~edirigiu a6s d01~aSSi~tentes\é ad :4º Árbitro e falou: "vocês
também são ladrões, vier~~~ r~ú~", ,Seg,uidr d~~palav.r~~Ainda ~egundo a Súmula da
partida, no mesmo momento, o médiCOdo Atletlco de Alagomnas desfenu os dizeres: "Eu sou
Prefeito de Alagoinhas, você~ hão apitam mais em Pilagoinhas, ladrõés, vagabundos", seguindo de
I - t d' fi Ilô\\ 'd . }. l d D d' ! , d Ppa avroes, u o ISSOno ma a parti a aCImamencIona a. even o COmprovarnos autos o rocesso

o cumprimento da referida o'b~i~açãopetuniária-no-pr'à-zo de lS/r(:minzel dias, sob pena das
medidas previstas no Art. 223\\0\cB]D.'C,lf cJ[Q) ,,-)fI
De ordem do Excelentíssimo S~'Rresí~J2dk}la ,E'~gía Comissão Disciplinar, visando
atender às determinações do STJD,-:::e~p'eCi{llmenJe,ób.[.êtivandoa adequação ao mandato na
forma estabelecida pela Resolução nO'03!JOJ-;,dáfúela Corte, bem assim o REGIMENTO
INTERNO deste TJDFIBA, informamos q?iej'ortrm reeleitos para os cargos de Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, da r Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça
Desportiva do Futebol da Bahia, o Dl'. Jaime Barreiros Neto e o Dl'. Marcos Eduardo Pinto
Bomjim, para um mandato de Dl (um) ano, e com término estabelecido para o dia 14 de Julho
de 2019.
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