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EXCELENTíSSIMO SENHORPRESIDEl'TE no TRIBUJliAL DI~,JUSTlÇÁ
DESPORTIVA DOVUTEUOr.DA BANI,\,

PROCESSO 277117

LIGA DESPORTIVA DE EUCLIDES J)1~CU~nA,entidade de direito

püblico,Ínscriln MCNPJ sob o nO13.344.064/000 I~51,com sedcnn Rua Pedro Monteiro

Campos, n" 377- Ccntro - Euclides da ClUd13- Bahia, representndapor seu Presidemc

JUDlCAEL SOUZASANTOS-RG 1592424600 SSP-BA e CPF 068.700.995~29. pór

seu advogado e bnsinlitc Procurndorque li e5tBsubscreve, PEDRO LÚCIO GOUVEU

DE ASTRÉ, brasileiro, casndo. advogado, rcgulamlcntê inscrito nós quadros da Ordem

dos Advogados do Brasil - OAB, SeÇão dn Bahin. sob o n' 50.024, comendercço

pm'fissional li Av. Almcl'indo Rehem, 591 - Bairro Nova Amériea - Euclidc.~da Cunha

_ Bahia - CEP 48.500.000 c tels: 75.()"9998-QS68 e 75-9.9146-1049, vem. anle Vossa

Exceléncill, com fulcro em decisões emanadas desse Tribunal, Requerer a CONVERSÃO

de slluçãoipennlídadc imposta.no ATLETA -ITAI.O MANOEl. ALMEIDA SUI2ART

RG: 14.569;688-07 E CPF: 061.423.985-06,qunliíicndll nos autos do procc.~soaéíml\

epigrnfadospe'las rn7.õcsa scguir descritas:

1-o citado. em trtlelJl.respecthnmentc, da seleção amadom do município

de Santo Amaro - Bnhín, ocorrendo em um jogo doinlennunicipnl 20'17 concernente li

mesma, foic),:pulso e em scgliid(qllll1ido OOIl1SU5pensÜOde 01 (um}jogo: )tJJ"
.'t~.'

. "



2 - Em havendo üpossibiJi~nde de convcrSlio da suspensllo em pagamento
de gêneros (Ieíle),a ínslituiçõesfiJanttó'picas de Sa./vador, cónfonne decisõescxaradns

por esseCo!endo Tribunal em casos similares;

3 -,Estando (l penalizado. hoje intcgrandoos quadros da Se1CÇll'o de futebol

IImador da cidade de Euclides da Cunha- Bahia. e. consequentemente, vinculados liLig<t
DC.~orti\'fi de Euclides da Cunha - BlihilÇ

REQUER

Scjna penaIidade'imposiano mesmo, convcrtidac.m pagamento dcgeneras
(leite). ilcnlidndc filantmpicn da cidade de Salvador, indicada petó l'JD.BA c

delenninado porcsse, Tribunal a quantidade'relativa il ambos os .sc:nlcnciados.

Nestes Tcnnos.

Pede Dcfenmento,

Euclides da.'Cirnhn, 09 de llgostode1018.

AdvO£lldo OAB-BA 50,024
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CONCLUSÃO

Aos 09 dias do mês de agosto do ano de 2018, faço estes autos conclusos ao Sr. Juiz Presidente do
Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, Dr. HÉLIO SANTOS MENEZES JÚNIOR.

Vistos etc.
Considerando o trânsito em julgado da decisão proferida em 14 de dezembro de 2017, no Processo n"
277/17, em curso perante a 3" Comissão Disciplinar do TJDF/BA, conforme se infere das fls. 23/24 dos
autos, bem assim considerando o que dispõe o ~ 1" do artigo 171 do CBID, com as devidas alterações
introduzidas pela Resolução CNE n° 11, de 29 de março de 2006, acolho o presente requerimento de
fls. 18 dos autos, formulado pelo atleta amador ÍTALO MANOEL ALMEIDA SUZART.

Assim, remanescendo o cumprimento de apenas 01 (uma) partida das quatro (04) partidas de
suspcnsão impostas pela egrégia Comissão Disciplinar, detcrmino, por ser atleta não profissional, que
sejam as mesmas convertidas em fornecimento de 50 (cinquenta) volumes de leite em pó integral, com
pelo menos 400 gramas cada volume, à instituição de caridade abaixo:

• 50 (cinquenta) volumes de leite em pó integral para a CRECHE - ESCOLA COMUNITÁRIA DR.
JOSÉ RENATO VELOSO NETO - localizada na Quadra "F", Rua A, n" 02 - Loteamento Santa
Barbara - Cajazeiras - XI - Salvador - BA. - Telefone: 71- 3309 6737 ou 9-8620 0947 (procurar a
Sra. Edvânia Santos da Silva).

Determino ainda que, seja comprovado o fornecimento da referida doação por meio de comprovante
da instituição e fotos (caso o atleta autorize) da entrega junto à Secretária do Tribunal no prazo de lO
(dez) dias, licando advertido de que o descumprimento deste comando implicará o restabelecimento
dos status quo ante, sem prejuízo da aplicação do artigo 223 do CBID.

À Secretaria.

Salvador - BA, 09 de agosto de 2018

~~.
HELIO MENEZES JUNIOR

PRESIDENTE
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Salvador - BA, 10 de Agosto de 2018
OF.SEC. TJD / 122/18.

u TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

Ilmo. Sr.
EDNALDO RODRIGUES GOMES
Presidente da Federação Bahiana de Futebol
Nesta.

Senhor Presidente,

De Ordem do Excelentíssímo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do
Futebol da Bahia, Dr. HÉLIO SANTOS MENEZES JúNIOR, em cumprimento ao r.
Despacho exarado as fls. 30 dos autos do Processo nO.277/17, que cuida da infração
Disciplinar ocorrida na partida entre asFS~leções de Valente versus Santo Amaro,
realizada na Cidade de Valente -fi~Mia=2,fl.:Q,2Q!7, válida pelo CAMPEONATO
INTERMUNICIPAL DE EI:tTEBOI::A~1ADOR~Ql.7., o qual foi julgado em
04.12.2017, pela 3"COn1is;"ão'DÍsciplinar,é 6ondenandõ-iTALO.MANOEL ALMEIDA

[< ~ _ __" ~" .•..•••. '., L

SUZART, Atleta Amal/pr, como infrator do Al'tigo243,F, S~II':c/c 182 do C.BJ.D, à
pen~de suspensão porlQ~(qu~tró)p~iCI~, reâuzí<lal'fel~metjl1~ fixando em 02 (duas)
partidas compensando-I~e a aptoJ1;1átlca,com(base no ,91 tI do Art. J 71 do CBJD, a pena
de O I (uma) partida reskdte, dlvéiá ser cumphda em partida sub~equentede competição,
campeonato ou tomeiof~r,b,'m,b(,i., do p,elaFl}F. \ li, I ,I \, ., I" ,',

! I! " \ <-., ,'. \ • !

Informamos ao Ilustre r>resdeiíte, pàra a{devitlas piÓVidêJ~ias,:conforme requerimento
I ' " I' , ' i \ 1" (' ,', ,~,'"do Atleta punido, constiuite as fls.~28!29,dos autàs; e diarite,i]ó'transito em julgado da

decisão condenatória, e~'aillilà-emcoiiformidadé ao~-I°-do~Arhg'o 171 do C.B.J.D., fica
1 \ 1 'r ' I

determinado por ser atlep \lão profissional, que seja a pena de 0.1(uma) partida restante,
convertida em fomecimerijó,de 50 (cinquénta/vol~mes de Ll1i~.]ntegralcom pelo menos
400g, cada, às Instituição\le'caridade a:tjãi~,'õ~, ~ ~'r"\\ \ ,., .,\ '

\\ \, ~i.~J,~_J' /
• 50 (Cinque!1ta) unidades .de_,,~~itp\ para'a CRECHE - ESCOLA

COMUNIT AIDA DR~JOSEREN1\:TO~LOSO NETO - Localizada na
Quadra "F", Rua A, nOOj'::::2ot~ame;;íÍ!.SC;nla Barbara - Cajazeíras - XI -
Salvador - BA. - Telefone: ~30f)A737 ou 9-8620 0947 Procurar a Sra.
Edvânia Sanlos da Silva. ''-/

Determinando ainda que, seja comprovado o fornecimento da referida doação,
através comprovante da Instituição e fotos (caso o Atleta autorize) da entrega, junto
a Secretária do Tribunal no prazo de 10 (dez) dias, ficando advertido de que o
descumprimento deste comando implicará o restabelecímento dos status quo ante,
sem prejuízo da aplicação do artigo 223 do C.B.J.D.

Atenciosamente,

Praça Caslra Alves, 1 . Ed. Pal6eia dos Esportes
Centro . CEP:40020.160 . Salvador. 8A

Roberto

Tel.: (71) 3321.0448. Fax: (71) 3321.5403
e-mail: ljd@fbl.org.br • s~e: www.fbl.org.br

mailto:ljd@fbl.org.br
http://www.fbl.org.br


TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

Salvador - BA, 10 de Agosto de 2018
OF.SEC. TJD / 123/18.

Ilmo. Sr.
ÍTALO MANOEL ALMEIDA SUZART
Atleta Amador.
Euclides da Cunha - BA.

Prezado Senhor,

De Ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do
Futebol da Bahia, Dr. HÉLIO SANTOS MENEZES JÚNIOR, em cumprimento ao r.
Despacho exarado as fls. 30 dos autos do Processo nO.277/17, que cuida da infração
Disciplinar ocorrida na partida entre as Seleções de Valente versus Santo Amaro,
realizada na Cidade de Valente - BA, no:tliã'29.10.2017, válida pelo CAMPEONATO
INTERMUNICIPAL DE FUTEBO~MÀDn~-..~}7, o qual foi julgado em
04.12.2017, pela 3" Comissão~Discip1ínar, econd~dolTALO MANOEL ALMEIDA
SUZART, Atleta Alllaq;J;,-;éorfíóinfrato!_do :J\rtigo 243:F;~~~c/c 182 do C.B.J.D, à
pena de suspensão por 04:(quatro) pãrtrdas, reduiidá'pela metàde fixando em 02 (duas)

I, \ ',~ __ ..,. _ \ "

partidas compensando-lhe a atüomática, cO,mbase no S lI' do;;u:t, 171 do CBJD, a pena
de O I (uma) partida restanre, d,everá ser cUll}PEidaem pamila subs~quente de competição,
can1peonato ou torneio ~romoVido pela FBr. \ i / r'\~ . I' :

I' 1I . ') 'I ,I: f ', ' I~ I 'I I, : I

I fi 11: A'tl ", \ d 'd;' " i 'd; ! I. fin ormamos ao ustt~ .' ~ta, para as . eVI as. pro '(1, enclas, con orme vosso
requeriI11£;n.to,cons~tci a~~(4-.8/29,~os~btoie dial\e~d~~~\;Isi!~ emjulgado da decisão
conden.atona, e, amda \ ~lp~1fonm~ade ao \~ ~O.!l_~~_r.9go i FI do C.B.J.D., fica
determmado por ser atleta 'pão profiSSIOnal, que}seja a pena deO!L(uma) partida restante,
convertida em forneciméNq de 50 (cinquenta) y~lumes de L

1
eite1lhtegralcom pelo menos

400g, cada, às Instituiçãd~faridade~~ai)(~:~/ /

• 50 (Cinquenta) ~~ades deCTdii~) para .{lRECHE - ESCOLA
COMUl'l'll~ÁRIA DR(~OSÉ ~~,11"?V~0S0 NETO - .Localizada na
Quadra "F " Rua A, n.Q~,,'1;::tellmfi1to 2t;!lta Barbara - Cajazelras - XI -
Salvador - BA. - Telefone.<7;!~!j7 ou 9-8620 0947 Procurar a Sra.
Edvânia Santos da Silva. ~

Determinando ainda que, seja comprovado o fornecimento da referida doação,
através comprovante da Instituição e fotos (caso o Atleta autorize) da entrega, junto
a Secretária do TI'ibunal no prazo de 10 (dez) dias, ficando advertido de que o
descumprimento deste comando implicará o restabelecimento dos status quo aute,
sem prejuízo da aplicação do artigo 223 do C.B.J.D.

Atenciosamente,

Praça Castra Alves, 1 . Ed. Pol6cia das Esportes
Centro - CEP:40020.160 - Salvador. 6A

aújo

Tel.: (71) 3321-0446 - Fax: (71) 3321.5403
e.mail: tjd@fbl.org.br - site: www.fbl.org.br

mailto:tjd@fbl.org.br
http://www.fbl.org.br

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

