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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
DECISÕES PROFERIDAS PELA

3" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
EM 26 DE NOVEMBRO DE 2018

Ausente a parte mesmo regulamente citada. DECISAO: Acordam os Juízes desta Egrégia
3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente, a denúncia para condenar a LIGA SANFRANCISCANADE DESPORTOS (São
Francisco), Equipe Juvenil, mesmo sendo primária. e infratora do Art 206 c/c 1B2 do CBJO,
à pena de multa de R$ 1.500,00 reduzida pela metade fixando em R$ 750,00 (Setecentos e
cinquenta reais), segundo a súmula, a equipe de São Francisco, entrou em campo com 15(quinze)
minutos de atraso, sem apresentar qualquer justificativa atrasando o início da partida acima
mencionada. Devendo comprovar nos autos do Proces ~umprimento da referida obrigação
pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pen as medidà previstas no Art. 223 do CBJD.

Ausentes as partes mesmo regulamente citados. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúncia para condenar a SOCIEDADEDESPORTIVA JUAZEIRENSE,
Equipe Juvenil, por ser reincidente conforme fls. 11 dos autos, a pena de multa de R$ 2.000,00
reduzida pelametade fixando emR$ 1.000,00(Hummil reais), e também condenar o REDENÇÃO
FUTEBOLCLUBE,Equipe Juvenil, por ser reitlcidente conforme fls. 12 dos autos, a pena de
multa de R$ 1.500,00 reduzida pela metadê11xand~'in:R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais),
como infratoresdo Art. 191, IlI,.clc1'82 fodós'do~CBJD;-Põ~êi.xaremde cumprir o que determina
o Art. 27, do Regulamento<'lIãcóJrtíÍeÍiçãoque\tiz: "O?-ciubi!~articipantes da competição
deverão, obrigatoriamenr[,íitíéíuir ,!o_bQllco'delreserv~,_emlôdof'o's jogos, 01 (11m)médico
por eles contratado, devid,al"ente i'lSCTito-no,CR(I1::..na.p¥r\idaaei~a mencionada; ainda em
condenar a SOCIEDADEID~SPO,~TJVAJUAZEI~ENSE,E~~~peJuvenil, por ser reincidente a
pena de multa de R$ I~500,00,feiI~zida pel~ metade fi?~,tf'l~Pem ~$ 750,00 (Setecentos e
cinque~ta reais), como i9fr~tor~'d9 \'\rt. 191 'ilII,\elc l82i~1 f~\JD" .PRrdeixa de c~mprir? q~e
determlOao Art. 26, letra ~'a"do Regulamento da)Competlçao que diZ:'"Compete a Assocwçao
detelltora do mando delcdm~j,: PrJJidencidr todas a~!/IIJdüf,~ 'lJ,Jais de ordem técnica e
d _.. .. I I 'i" d- I I•• "-. 1,)' .. j-" • S''EGU'D~NÇ'. d :.1"a nllmstratlva necessartas ,e n lSpensavelS a oglsttea ,e ,a, '..IV1 /J as partmos , na

1~1:/ f~\ / !'.,;~~"'J~partida acima mencionada~pevendo ygmprovai",no!,autos do' .I',rocesso o cumprimento da
referida obrigação pecunilíl-iàno praZo de 30 (trinta) diàS:-sobpena &~smedidas previstas no
Art 223 do CBJO \ \ \ \ J ' 1/,

PROCESSO '; .GALICIA ESPORTE CLlJBE,x LIGA SANFRANCISCANA DE DESPORTOS (São
N21S0;18' " " "~o , I '

\
,,:ton1~~co).em,~~:o.~1l~:valida pela caj~eanata Baiano de Futebol-Iuvenil

''A\ '. i .ij:::j '//Denúncia: ttaso nara o inreiá danaítida.
Denunciados (s): 1) LIGASANFJtA,NCISCANADE DESPORTOS (São Francisco), Equipe Juvenil,

incursà'nÔ"Art206~dõ'élÍjb.'/ /

Relator:
,,'o /.//

Dr. PEDRO'GARI'!EIROSflI;ES
.......•. ~,;'"-

Procurador: Dr. YANMEIRELLES.DEMElRELES-

PROCES~/~- SOCIEDAOE DESPORTIVA JUAZEIRENSE x REOENÇÃO FUTEBOL CLUBE, em
N2149 18 04,10,18 - Valido pelo Campeonato Baiano de Futebol- luvenil- 201B,

Denúncia: Ausência de Médico e Policiamento
Denunciados (s): 1) SOCIEDADE DESPORTIVA lUAZEIRENSE, Equipe Juvenil, incursa nos Art

191,111 e 191, J]] do CBJD;
21 REDENÇÃO FUTEBOL CLUBE, Eauine 1uvenil, no Art 191, 111da CBID.

Relator: Dr. BRUNO HARTURYRODRIGUES

Procurador: Dr. YANMEIRELLES DE MEIRELES -

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Palácio dos Esportes
Centro - CEP: 40020- 160 - Salvador - BA

018
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PROCESSO - SELEÇÃO DE CANUDOSx SELEÇÃODE BIR1TINGA,em 13.10.18 - Valido pelo
N.155/18 Camoeonato Intermunlcloal de Futebol- Z018.

Denúncia: Ausência de Médico
Denunciados (5): 1) LIGA DE FUTEBOL CANUDENSE, de Canudos, no Art. 191, III do CBJD;

zi LIGA DESPORTIVA BIRITINGUENSE, de Biritinea, no Art. 191, III do C8ID.

Relator: Dr. RODRiGO OLIVIERIMACEDO

Procurador: Dr. ALLAN PATRICKMACIEl.
Ausentes as partes mesmo regulamente citadas. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 38 Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADEemjulgar procedente, a denúncia para condenar a LIGADEFUTEBOL
CANUDENSE,de Canudos, por ser reincidente conforme fls. 11 dos autos, a pena de
multa de R$ 2.000,00 reduzida pela metade fixando em R$ 1.000,00 (Hum mil reais), e
também condenar a LIGA DESPORTIVA_BIRITINGUENSE,de Biritinga, por ser
primária, substituindo a pena ~CllJÍi~~t::-"pena de Al?EVERTÊNCIA~ como
infratoras do Art. 191, III e ~ I~•.éfc' 1.82.todosao.CBJ:I?,.pordeixarem de cumpnr o que
determina o Art. 30. do~egtíaineííÍo da Ciimpetiçãõ--qUe"diz;"::ASSeleçiJes participantes da
eompetiçiJo deverão, obrigatóriat&~te, incluir no haheo.de reserva'i;emJiJdos os jogos, 01 (um) médico
por eles contratado, devidJA,Jnte inscrílo:';o_CRMn,J1i1~pÃI!:jda aciriJ,!mencionada. Devendo
comprovar nos autos dó Processo o cumprirrtento da'referidâ obrigação pecuniária no

~'i ,!.~ ~'l 11l~, il'razo de 30 trinta djas, sob.'e~a das me4idas revistas no Art 223 do CBJD.
PROCESSp + SELEÇM DF; Vt\LENÇA';*'\SELÉÇÃODE ITAMBÉ, em
NQ1571.i8 14.1O.~8 - Valido peld CaMpebhato Intermunicipal de

l lfutebol\- 2018. '> /ti\. \\ I Ij
~.: ~.. " , \.' h .•• ", '\.Denúncia: iEx ulsii<L f ,. j • " .. /"

Denunciados (5): l)LEA"NDRO SA~TOSDO-NÂStIMENTO. Atleta Amador
\ \ \ da Li a de Valena, incurso no Ar.l:'254-A,do CBD.

ReIato\r!Dr. BRUNO-HARTURY:RODRIGl.rES
Procurador\'1k. ALLANPATRICKMACIEL.!/

Ausentes a parte mesmo regul\Ul1enteCjta'dó?'DECISAÓ: Acordam os Juízes desta
Egrégia 38 Comissão Disctp~Q~ JI00!rLbu!1~de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente a denúncia.para condenar LEANDROSANTOS
DONASCIMENTO,Atleta AmadoÀl'à':Úg~é,váÍénça, por ser primário, e infrator do
Art. 254-A, c/c 182 do CBJD,a pena deSuspeÍlsão por 04 (quatro) partidas, reduzida
pela metade fixando em 02 (duas) partidas compensando-lhe a automática, por ter
empurrado o atleta adversário de forma temerária, fora da disputa de bola e antes
do arremesso lateral, onde o mesmo acabou caindo dentro do "poço" de proteção
que liga a arquibancada ao estádio, e, por se tratar de competição finda para a
Seleção de Valença, e, desde que o Atleta punido não requeira a substituição do
restante da pena, na forma de medida de interesse social, com base no ~ 1º do Art
171 do CBJD, a pena de OI (uma) partida, deverá ser cumprida em partida subsequente
de competição, campeonato ou torneio promovz'do

Salvador - BA, 27 de ove
Roberto Almeida de Araújo Secre

Praço Castro Alves, 1 - Ed. Palócio dos Esportes
Centro - CEPo40020-160 - Solvodor - 8A
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Ausente as partes mesmo regul~en1Gcltadô's,"':DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 3" Comissão DisciPlinar./(Ío TBbunal:::de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em-:::.'júÍgár;.-proceden'~, a dênú'iic~para condenar LIGA
BRUMADENSE DE FUTEBOL, de BrumaJdo;porser.r:ein?iâertte conforme fls. 13 dos

I I ,. \ . I'autos, a pena de multa: de RS 1,500;001"eduzida-pel~ metad,e fixando em R$ 750,00
(Setecentos e cinquerlt!I1 reais)',\e tamb~m(conden~ ~ã\L1Gt! URUÇUQUENSE DE
FUTEBOL AMADOR. [de Uruçuca, por ser reincidente"conforme fls. 14 dos autos, a

f r' i \ \ I l "f ; I '.\ j ~
pena de multa de R$ 500'00ireduzida pela metade fixando em R$ 250,00 (Duzentos e

1 I' f'\ ~ iqqi~
cinquenta reais), como Iinfrat raSd~\,Art. !".91(m, c{c/18g todos d.,o CBJD, por deixarem
de cumprir o que determiIiaid:Art. 3Q,\doRe!Mllmentb da CdrlJpetiÇãOque diz: "As Seleções
participantes da eompetiçãh'd~'v;"ãO, obrigatoriamente, ineM;)' rio ;baJi:~ dJ reservas, em tados os Jogos,
o/ (11m)médico por eles eoJ)ra'iàdo, dev/daíit-;'nte /nser/lo lIoCRM"rna'p'aHida acima mencionada;
e ainda em condenar EDSON RIBEIROUOS REIS, Atleta AmJdor da Liga de Uruçuca,
por ser primário, desclk~~ificando do Ahigó'243-F, para oÁ~t 258 c/c 182 do CBID,

\\\ ' \, .!~
a pena de suspensão por 02 (duas)~partidas;-reduzindop'ela metade fixando em 01
(uma) partida, e, por se \htar de competiçâo finda páfa! a Seleção de Uruçuca, e,
desde que o Atleta punido l~o;~queki:r.~~~.~tituiçãóiórestante da pena, na forma
de medida de mteresse socla1.,com base'llo+Jlº do1.rt. 171 do CBJD, a pena de OI
(uma) partida, deverá ser cumpridie;rrp~idasubs(qtiente de competição, campeonatos
ou torneios promovidos pela FBF, o""Ci~o"jtl~fu"âpós o término do jogo, se dirigiu ao
trio de arbitragem xingando descontroladáfiente; e com relação a CARLOS SANTOS
DE JESUS, Árbitro de Futebol da Liga de Vitória da Conquista, por ser primário e
como infrator do Artigo 266 e seu Parágrafo único do CBID, substituindo a pena de
suspensão por pena de advertência, por dificultar a apresentação da denúncia, pois
deixou de informar se equipe de URUÇUCA,havia apresentado médico no seu banco
de reservas. Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida
obrigação pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no
Art. 223 do CBID.

PROCESSO- SELEÇÃODEBRUMADOx SELEÇÃODEURUÇUCA,em 14.10.18
Nº 158/18 - Valido pelo Camoeonato Intermunicipal de Futebol- 2018.

Denúncia: Ausência de Médico e Expulsão.
Denunciados (s): 1) LIGABRUMADENSEDEFUTEBOL,de Brumado, incursa no

Art. 191,lll do CBJD;
2) LIGAURUÇUQUENSEDE FUTEBOLAMADOR.de Uruçuca,
incursa no Art. 191. III do CBJD;
3) EDSON RIBEIRO DOS REIS, Atleta Amador da Liga de
Uruçuca, incurso no Art. 243-F, S 1º. do CBJD;
4) CARLOSSANTOSDE JESUS,Árbitro de Futebol da Liga de
Vitória da Conquista, incurso no Art. 266 do CBID.

Relator: Dr. PEDROCARNEIROSALES

Procurador: Dr.ALLANPATR~CKMACIEL.-

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro - CEP: 40020.160 - Solvodor - BA

Tel.: (71) 3321-044B - Fox: (71) 3321-5403
e-moil: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br
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PROCESSO- SELEÇÃODE ITABERABAx SELEÇÃODE CONCEIÇÃODO COITÉ. em 14.10.1B
N"161/18 _ Valido nelo Camneonato Intennunicipal de Futebo\- 2018.

Denúncia: Ausência de Médico.
Denunciados (5): 1) LIGA DESPORTIVA DE ITABERABA. de Itaberaba, no Art 191.111 do CBJD;

2) LIGACOITEENSE DE FUTEBOL, de Conceição do Coité, incursa no Art 191,
111do CBID.

Relator: Dr. 10SÉ GERALDORIBEIRO MOTA.

Procurador: Dr. VICTOR FERREIRA SANTOSDE SOUZA.

FIBA.

Tel.: (7') 3321-044B - Fax: (71) 3321-5403
e-moi!: lid@fbf.org.br - sile: www.fbf.org.br

Ausente as partes mesmo regulamente citadàs;DECISAO:Àcordam os Juízes desta Egrégia
38 Comissão Disciplinar do Trib~al'de Jú~tiÇà;;oesportifa; por UNANIMIDADE em julgar
procedente, a denúncia para conden)r~.L1GA SANFRANCISCANADE DESPORTOS (São
Francisco). Equipe Infantil, mesm;;-'SendoprlJrt-ária. a pena de multa de R$ 1.500,00
reduzida pela metade fixando em R$ 750,00tS~Céntos e cinquenta reais), e também condenar a
ASSOCIAÇÃODESPORTIVALEÔNICO,Equipe Infantil. por ser reincidente conforme fls. 12
dos autos, a pena de multa de R$ 1.500,00 reduzida pela metade fixando em R$ 750,00
(Setecentos e cinquenta reais), como infratoras do Art. J91, III clc 182 todos do CBJD, por
deixarem de cumprir o que determina o Art. 27, do Regulamento da Competição que diz: "As
Associações participantes da competição deverão, obrigatoriamente, incluir no banco de
reservas, em todos os jogos, 01 (11m) médico por eles contratado, devidamente inscrito no
CRM", na partida acima mencionada.Devendo comprovar nos autos doProcesso o cumprimento
da referida obrigação pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias, sob ena das medidas previstas
no Art. 223 do CBJO.

Ausentes as partes mesmo regulamente citadas. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúncia para condenar a LIGA DESPORTIVA DE ITABERABA, de
Itaberaba. por ser reincidente conforme fls. 12 dos autos. a pena de multa de R$ 3.000,00
reduzida pela metade fixando em R$ 1.500,00(Hum mil e quinhentos reais), e também condenar
a LIGACOITEENSEDEFUTEBOL,de Conceição.do Coité, por ser reincidente conforme fls.

....-::r ~-...""11 dos autos. a pena de multa de ~::,1.500,00>~u~a"pela metade fixando em R$ 750,00
(Setecentos e cinquenta reais),Plmo'infráÍora,s do Art. J91;-,IlI, clc 182 todos do CBJD, por
deixarem de cumprir o que;deteÓninã"o Art: 3oi, do ReiUJlImêh~da.Çompetição que diz: "As
Seleções part~cipantes d1 fi!mPetifilO deverão; obrigawria.!".~n.fê;'i~fitir. no b~nco de reservas,
em todos os Jogos, 01 (~'r')médlco-por-4!les_contratado,_devldaml''1te mscTlto no CRM", na
partida acima mencion*?li; Dev~~do comprov~\-nos aut'os\ do Pr~cesso o cumprimento da
referida obrigação pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias! ~dJjpenà (:Iasmedidas previstas no
Art. 223 do CBJO. I: I / . - : \ !I J ! \ \ i [l, , ,

PROCES~O}- L1GASA~FRANCISCAJ'lA DE .I~ES~O!!TOSI (São Francisco) x ASSOCIAÇÃO
N" 163/18 I?ESPORTIYA L~I5NIGO~em 13.1~.1~\\vali~0 pelo Campeonato Baiano de

f' I Futebollnfantil--2018i !r' .• : i
tl i, ," \ " .'.IDenúócia: Ausência de Médico .'L ., .•..t; \: f

, . ,

Denunciados (5): 1) LIGA SANFRANCISCANA""DE -DESPORTOS (São Francisco). Equipe

\\i Infantil, incursa.,no Art 191,111 do CBJD; .'~ I
2) ASSOCIACÃo'DESPORTlVA LEÔNICO, I fantil, no Art 191, 111do CBID.

\, . /- .~ liRelator:' 'Dr. BRUNO.HARTURYRODRIGUES

" \ " '.. ,..J-; ,<" . J í
Procurador: Dr. VICTOR FERREIRA SANTOSDE SO\lZA.

Praça Costro Alves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes
Cenlro - CEP: 40020- 160 - Salvador - BA

mailto:lid@fbf.org.br
http://www.fbf.org.br
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PROCESSO- LIGASANFRANCISCANADE DESPORTOS(São Francisco) x ASSOCIAÇÃO
N0164/18 DESPORTIVALEONICO,em 13.10.1B- Valido pelo CampeonatoBaianode

Futebolluvenil- 2018.
Denúncia: Ausênciade Médico

Denunciados (s): 1) LIGASANFRANCISCANADEDESPORTOS(SãoFrancisco). EquipeJuvenil.
incursa noArt.191,m doCBJD;
2) ASSOCIAÇÃODESPORTIVALEÔNICO.EquipeJuvenil,incursanoArt.191,
m do CBID.

Relator: Dr.RODRIGOOLlVIERIMACEDO

Procurador: Dr.VICTORFERREIRASANTOSDESOUZA.

Tel.: (71) 3321-0448 - Fax: (71) 3321-5403
e-moi!: tid@lbf.org.br - sile: www.fbf.arg.br

Em defesa funcionou o Dr. LU~S.PINJO_~SA,%,\PIA~,RJOS, na qualidade de Defen_sor
Dativo. estando presente o Presidente da ABB. Sr:.eatlito da Silva Santos. DECISAO:
Acordam os Juízes desta Egrégia 38 Côn1iss)i>.Discipli~Ú do Tribunal de Justiça Desportiva por
UNANIMIDADE em julgar procedente a de;;-li\lêí;pára condenar a ASSOCIAÇÃO BANCÁRIOS
DA BAHIA - ABB. Equipe Infantil. por ser reincidente conforme fls. 11 dos autos,
substituindo a pena de multa por pena de Advertência, devido à proximidade da UPA - Unidade
de Pronto Atendimento, ao Estádio local da partida, como infratora do Art. 19J, m,~ )0 doCBJD,
por deixa de cumprir o que determina o Art. 26, letra "c"- 4, do Regulamento da Competição que
diz: "Compete à Seleção detentora do mando de campo: Mamer uma Ambulância estacionada em local
adequado à sua finalidade (com o tamanllo suficiente para transportar uma pessoa deitada'?, na
partida acima mencionada. Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da
referida obrigação pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias. sob pena das medidas previstas no
Art. 223 do CBJD.

Ausentes as partes mesmo regulamente citadas. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente, a denúncia para condenar a LIGA SANFRANCISCANA DE DESPORTOS (São
Francisco l. Equipe Juvenil, mesmo sendo:píirna"ria, a pena de multa de R$ 1.500,00 reduzida
pela metade fixando em R$ 75Q,OO:(sétêcêniôs~?'ciii'guenta reais), e também condenar a
ASSOCIAÇÃO DESPORTlVA-I:;ÉÔNJeó,Équipe Juv~i1 •.pô;::Ser.Jeincidente conforme fls. 12---:/J~ , "---." ....•..
dos autos. a pena de multa~de R$ 1.500,º9 ~uzida pelã'-metaaei fixando em R$ 750,00
(Setecentos e cinquenta Ir~ais), como-infratoras dOÃrt:--19l, IU~c[!82 todos do CBJD, por
deixarem de cumprir o qúeldetermina o Art7(27, 'ôORegulamento da Competição que diz: "As
Associações participantes Uh competiçÍl.odeverão; ot/rlgatorianienle, Inciul~ no banco de reservas, em

I'i. ~'~ ,i- i~l'.~ j~1
todos osjogos, 01 (um) médico por ais contratado, devidamente'inscrito no 'CRM", na partida acima
mencionada. Devendo cÓIn~royJr ~0~1autos do Processoi ti b6jn\pri.hê~to da referida obrigação
pecuniária no Drazo de 31>(trMa) di'as, sob pena das meilitl~s.bre\ris'tas no Art. 223 do CBID.

PROCES~O~ASSOCIAÇ~OB~NcAJIOS/ DA' 'B.A~!A'h SOCIEDADEDESPORTIVA
NO17Z/18 /UAZEIRENSE,em 20.10.1B,-/valido pelo CampeonatoBaianode Futebol -

\I ;. Infantil:ib'18. / \,' ,;'" ;"I~,11
1" ~ - "'-----,~','/I

Denúnçia\. Ausênciade Ambulância:
Denunciados (s):\ 1) ASSOCIAÇÃO"BANÇilRIOSDABAHIAjABB.Equipe Infantil,incursa no

\\ Art.19l,1ll do CSID. -"". , !
\ " , i/IRelator. ,Dr.BRUNO-HARTURYRODRIGUES

Procurador:
'." \ ! i i ~'I~'; ../ I !Dr.VICTORFERRElRASANTOSDESOUZA..

Praço Castro Alves, 1 . Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro - CEPo40020- 160 - Salvador - BA

mailto:tid@lbf.org.br
http://www.fbf.arg.br
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PROCESSO- FLAMENGO DE FEIRA FUTEBOL CLUBE x LIGA
N2193/18 ARACIENSE .DE DESPORTOS, em 27.10.18 - Valido pelo

Camoeonato Baiano de Futebol Feminino - 2018.
Denúncia: Ausência de Policiamento

Denunciados (s): 1) FLAMENGO DE FEIRA FUTEBOL CLUBE, Equipe
Feminino. incursa no Art. 211 do CBID.

Relator: Dr.IOSÉ GERALDORIBEIRO MOTA.
Procurador: Dr. ALLANPATRICKMACIEL.

Ausente a parte mesmo regulamente citado. DECISAO: Acordam os Juízes desta EgrégIa
38 Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúncia para condenar o FLAMENGO DE FEIRA FUTEBOL
CLUBE. Equipe Feminino. por ser reincidente conforme fls. 11 dos autos. deixando
de solicitar oficialmente o POliciament6jiarã:íuncionar na partida, a pena de multa de
R$ 1.500,00 reduzida pela metadétfxW:;dõ~m""'R$)5õ:OO,(Setecentos e cinquenta reais),
desclassificando do Art,"","2f!..patâ"'0 Art./I'~I, I1I:'c12:1112~do.....CBJD, e, por deixa de
cumprir o que determip~o""'Art._26,Jetra'''a''~do .Re~I\lfl'ehiq?~ Competição que diz:
"Compele à SelerOo delenlora do mando~de"campo:r:.rOYidendar lodaS as medidas legais de ordem
lécni~a e ad~inislraliva. nJ~e~sdriaf e,l!'diSpeJlsJ~eil à /OgisIiCft,\à SE1zf{uNÇA das parlid~s". na
partida aCima menclOdada Devendo comprovar nos autds do Rtocesso o cumpnmento
da referida obrigação décL~iâlia no prazd dJ 30 (trWa)\iia~. dob pena das medidas
previstas no Art. 223 deICS/D. \ () II ! I \\ i i

PROCES~9t 'SELEÇÃO\~ETE~RAN,.0VA~pELEÇAq\DE~ÀNTOAMARO.em 09.09.18-
N.Z04't18 ValidoDelaCamoeonatoInterrilunicioaljdeFutebol- ZOI8.

P '"~ ~ "I f \,~ L_, ,. ..: ..• l.~ 1 :
Denúnda:- Entrevistas'contraasDeCisõesd,oEeréeió.TIDF/8A.

Denunciados(5):, 1) 'LEONARDODANTÀS- no meio. de comunicação encontra-se

\\ identificado como LEODANTAS,. .Diretor' deral da Seleção de Santo Amaro,
JncursonoArtZ58doC81D. , ,/ I

\ \ • , • ~ 0- -.:::, i/IRelator:, 'Or.BRUNOHARTURYRODRIGUES
Procurador: 'lJ]..).EONARDObk dstRb DUNHAM!/

Tel.:(71)3321.0448. Fax:(71)3321.5403
e-mail:lid@fbf.org.br. sile:www.fbf.org.br

Na defesa do denunciado fUncionou, :'ã1;Dra,\ LIZANA DA SILVA ORNELLAS.
DECISÃO: Acordam os Juízei'desta,t:grég[a3~CofuisSão Disciplinar do Tribunal de
Justiça Desportiva, por UNANIMIDÀDÉ'emjulg?f' Procedente a denúncia para condenar
LEONARDO DANTAS - no meio de tiliim6icáção encontra-se identificado como
LEO DANTAS, Diretor Geral da Seleção de Santo Amaro. por ser primário, e como
infrator do Art. 258, c/c 182 do CB/D, por maioria de votos. aplicando-lhe a pena de
suspensão de 60 (sessenta) dias, reduzida pela metade fixando em 30 (trinta) dias de
suspensão, em razão da entrevista concedida a um meio de comunicação (sitelportal),sendo
que as suas palavras transcenderam o democrático direito de contestar uma decisão do
Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, quando coloca em cheque a
idoneidade dos Membros deste Egrégio TribUna'z::e da P~Ó ria Federação Bahiana de
Futebol.

Salvador - BA, 27 de No emb~ de 2018
Roberto Almeida de Araújo - S cretáT o

PraçaCastroAlves,1- Ed.PolóciodosEsportes
Centro . CEP:40020.160. Salvador.8A

mailto:lid@fbf.org.br
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Ausente as partes mesmo regulamente CItados. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 3' Comissão Disciplinar do Tribunal'dê:::rustiçaDesportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúncia paracon<knãT"<GEOVA'NEMENEZESDE O. MATOS, Atleta
Amador da Liga de Itamarajy,.pó~er.pfÍmárip, einfr'ât~llo.Artigo 254 c/c 182 do CBJD,a

- ••~-.... " I "' ...•••••~pena de suspensão por<OZ-partiâas, reduzida pela metade fixando em 01 (uma) partida
(I ~~ .. J l.. ,- ..•. ~

compensando-lhe a autrll'1ãtica, por ter colocaoo o-seubr\aço na ~Itura do pescoço do seu
adversário, interromperido uma :clara--i>portunidade-de gol; também condenar AILTON
NILTONB.ALCANTAAA,Preparador de GÔleiloda Liga'M Santb iÂntônio de Jesus, por ser

" . t. f './1 \ \ ,: f t Il ~ \ I ~

pnmá~lo. como Infrato~ ,dp At,1;lgo~54.A.9,:3ºtc/c 181 ,df! ÇBJD.r'pena de suspensão por
180 dias, reduzida pela metade fixando em 90 (noventa) Idlas,' por ter agredido com um

i~f- ,'j,,' I t iJ<l\\ :~~
empurrão nas costas d:~~s~~st~~te \no O~ipa (Arbitrrge?v. t\airi~~ em condenar NIL~ON
SANTOSSOUZA,Prepa~atlor,Flslco ~a Liga de)Santo'Ant9nJo de Jesus. por ser primario •

. fr d r I ' , • • • - '.1; _ -. \ ' Icomo.1O ator o Artig?j25tA.9 30, ~/c ;82 d? .CBJ,u~a pe9a\del.~uspens~0 por 180 dias.
reduzida pela metade fixal1dQem 90 (noventa) dias, por ter agredido o ASSistente nº 01 da
Arbitragem com um eIh'purrão soco na altura .ida cabeÇà;-ê aidda em condenar a LIGA} , . "J , ~ r
SANTANTONIENSEDEFUTEBOL,de Santo Antônio de Jesus, (l0r ser reincidente conforme
consta às fls. 16 dos auto's:\~omo infratora do AIt '2\3, 111,e 9 1~'d/c 182 do CBJD,a pena de
multa de R$ 6.000,00 redutiilà'pela metâdê-fixanaQ'enl'R$3.000;00 (Três mil reais), acumulada
com a perda do Mando de cárilp'o por 02 (duás)'páitidas, reduzida'pela metade fixando na perda
de Mando de Campo em 01 (lIin'~)partidà;~rpõ(se trao/ j~é'ompetição finda para a Seleção
de Santo Antônio de Jesus, comb~s';, no ~3o doAr:t v}~o CBJ~, ~ pena da perda do Mando
de Campo de 01 (uma) partida, dev~rá 'ser cumpnda,~m compet'çao subsequente da mesma
natureza (Intermunicipal ' Edição 2012»promóV'ido pela FBF, por deixar de tomar
providencias capazes de prevenir e reprimití!iâ'nte do que foi relatado que o 1º assistente
da Arbitragem foi atingido com uma garrafa pet com água e uma lata de cerveja, que foram
lançados pela torcida da Seleção de Santo Antônio de Jesus,. mandante do Jogo. Ne~hum
torcedor foi identificado. Diante da gravidade dos fatos OCOrridosneste Jogo, pOISa atitude
da torcida de Santo Antônio de Jesus, incentivada pela própria postura do Preparador Físico
e do Preparador de goleiros também da Seleção de Santo Antônio de Jesus, colocou em risco
a integridade física do Árbitro atingido pelos objetos. causando prejuízo ao anda.mento da
partida acima mencionada. Devendo comprovar nos autos do Processo o. cumpnm~nto da
referida obrigação pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias, sob das medidas previstas no
Art. 223 do CBJD.

PROCESSO - SELEÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS x SELEÇÃO DE ITAMARAJU. em
N"Z19/18 11.11.18. Valido pelo Campeonato Intermunicipal de Futebol. Z018.

Denúncia: Expulsão. Exclusões e Conduta do Público.
Denunciados (s): 1) GEOVANE MENEZES DE O. MATOS. Atleta Amador da Liga de ltamaraju.

Incurso no Art 2S4 do C810;
Z) AILTON NILTON B. ALCANTARA, Preparador de GoleIro da Liga de Santo
AntÔnio de Jesus, incurso no Art 2S4-A, ~ 3. do CBJO;
3) NILTON SANTOS SOUZA, Preparador Fislco da Liga de Santo Antõnlo de
Jesus. incurso no Art 2S4-A, ~ 3. do C8JO;
4) LIGA SANTANTONIENSE DE FUTEBOL, de Santo Antõnio de Jesus. incursa
no Art 213,111 e ~1. do CBID.

Relator: Or, PEDRO CARNEIRO SALES

Procurador: Or. LEONARDO DE CASTRO OUNHAM

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Po\6c;o dos Esportes
Centro - CEP: 40020-160 - Salvador - BA

Te!': (71) 3321-0448. Fax: (71) 3321-5403
e-mail: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br

mailto:tjd@fbf.org.br
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'. O DECISAO. Acordam os
JUl~S desta EgrégIa 3~ Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em Julgar procedent:>-:denúncia para condenar VIRLEY SANTOS
SOUZA, Atl~ta Amador da Liga ~p~tin.ga::P~~r;.erimário, e como infrator do Art
254-A, I, ~ 1-, c/c 182 do C~JD(aJ.>nal:l~ ~,~spensão04_(quatro) partidas, reduzindo
pela metade fixando e/m~-o2(duas) p.artlqas comPêns'àli~J!1~ a automática, por ter
dado um soco na a turá"da barnga-do~ogador adVersário n t"d

Ausente as partes mesmo\~~lamente'c,ltad()s~ DECISAG:' Acordam os Juízes desta
Egrégia 3" Comissão DisCipIinardo~T:rjbunal /dér Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar p?o~~e(!te,.;;:drtiúii:éia.P<ia'fóndenar a LIGA DESPORTIVA
DE AMADORES MARACAENSE;'de ....Maracás,/Equipe Feminina, mesmo sendo

" "'- ", -'-~,;'

primária, a pena de multa de R$ 1.500;00 'redl!Zida pela metade fixando em R$ 750,00
.•.•.. ,""""-/ -

(Setecentos e cinquenta reais), e também-condenar a ASSOCIAÇAO DESPORTIVA
'EQUlÉ, Equipe Feminina, por ser primária, substituindo a pena pecuniária por pena
de ADVERTÊNCIA, como infratoras do Art. 191, IIl, ~ 1° c/c 182 todos do CBJD, por
deixarem de cumprir o que determina o Art. 34, do Regulamento da Competição que diz:
"Os Clubes participantes da competição deverão, obrigatoriamente, incluir no banco de reservas, em
todos os jogos, 01 (um) médico por eles contratado, devidamente inscrito no CRM", na partida acima
mencionada, Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida
obrigação pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no
Art. 223 do CBJD.

PROCESSO- SELEÇÃO DE ITAMBÉ x SELEÇÃO DE ITAPETINGA, em
Nº 218/18 11.11.18 - Valido pelo Campeonato Intermunicipal de

Futebol - 2018.
Denúncia: EXDUlsão.

Denunciados (s): 1) VIRLEY SANTOS SOUZA, Atleta Amador da Liga
Itapetinga, incurso no Art 254-A, I. ~ 1º. do CBID.

Relator: Dr. RODRIGOOLIVIERIMACEDO
Procurador: Dr. VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA.

Em defesa ao denunciado funcionou o Dr. JOSE AUGUST .

mencionada. I! I ( .. --- .~1 <
a par I a aCima, ~. , \ , I IiPROCESSO1 LfG~.~ESPORTjYA(DEAMAqq~ES~4lMCAENSEx ASSOCIAÇÃO

N2222Y1a D~~PO~T1VAIEQUlE,em 10.111.'18- Validopejo CampeonatoBaianolU deiFutebolFeminin6 2018.1j) 1\\ 1 I!
DenúnklJ: ÁJsêilci~de Médico) í/ ! I \\ li!

Denunciados '(5): fl LJG~~ESP0-!tTIVAD~ÀMAbJiRESMARACAENSE,de Maracás,

\\ ~
,EqUipeFe~in~na,in(ursan.hAr't!1?V,llll:!p CBJD;
~t~SSOCIAÇAODESPORTIVAJEQUlÉ'/EquiPeFeminina,incursa no
Art191, IIIdo CSJD. l -'-'-: i

n\ . , I IIRelatQr: Dr.BRUNOHARTURYRODRIGUES

" \ ,i- ---', ,,o ! ,
Procurador: . Dr.VJCTOR'FERREIRA-SANTOSDESOUZA.

--'o

PraçaCaslraAlves,1 - Ed.Pa16ciadosEsportes
Centro- CEP:40020-160- Salvador- BA

Tel.:(71)3321-044B- Fax:(71)3321-5403
e-moi!:tjd@fbf.org.br- site:www.fbf.org.br
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PROCESSO- LIGADESPORTIVAQUIJINGUENSEx LIGAARACIENSEDE DESPORTOS,em
N" 225/18 10.11.18 - ValidoDela Camoeonato Baiano de Futebol Feminino - 2018.

Denúncia: Ausência de Policiamento e EXDulsão.
Denunciados (s): lJ LIGA DESPORTIVA QUIIINGUENSE, de Quijingue, Equipe Feminina,

incursa no Art. 191, IIIdo CBJD;
2J LUZIENERAMOSDASILVA,Atleta Amadora da Liga de Quijingue, incurso
no Art. 258, li, ~ 2", do CBID.

Relator: Dr. IOSÉGERALDORIBEIROMOTA.

Procurador: Dr. VICTORFERREIRASANTOSDESOUZA.
Ausentes a parte mesmo regulamente cItadas. DECISAO: Acordam os Juizes desta Egrégia 3' Comissão
Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente, a denúncia para
condenar LIGA DESPORTIVA QUlJINGUENSE, de Quljingue, Equipe Feminina, por ser reincidente
conforme fls. 11 dos autos, deixando de solicitar oficialmente O PoliCiamento para funcionar na
partida, a pena de multa de R$ 500,00 reduzida pela metade fixando em R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta
reais), como infratora do Art. 191, 111,clc 182 dO',CBJp,.e, por deixa de cumprir o que determina o Art.
26, letra "a" do Regulamento da Competiç.ão.qu;'dlz:-"CÕill~~,à~eleçoo detentora do mando de campo:
Providenciar todas as medidas legais& orJtelfÍÍécnica~dminis)rativa necessárias e indispensáveis à
loglstica e à SEGURANÇA.dáS partiílt:s", durarit'e a partiilã,âêi~mencionada. E também em

r r-.- ~ . I ...•..•....-'-,_....,
condenar LUZIENE RAMOS DA'SILVA, i\t1eta.Amadora.da Liga de.Quijingue, por ser primária,
desclassificando do Art 2~à para o At;![go 243-F, ~l~,sLcúítaiJ, CBJD"aiJ\ena de suspensão por 04
partidas, reduzida pela mera de fixa tido em 02 (duas) partida~ compensando-lhe a automática,
deixando de aplicar a pen4 p~cuniátiã \por fo~ça poíArt 170, ~R:)do CBjÓ, por ter desrespeitado a
equipe de arbitragem, e ofendido a'\lon'ra do Arbitro da partida' coln as seguintes palavras; "Ladrão,
você é safado", seguido delge~tos é xirlgamentoS dubnte e dép6i$ ba pattida acima mencionada, e,
por ser temporada finda pará aLiga de\Quijinqoe -;Equipe'Feitlinlha, e,ldesde que a Atleta punida
não requeira a substituiçã6 dÓ re~nte da\pena;,na f~ma dh\ne'd'idâ,~e interesse social, com base no
~ 1" do Art 171 do CBJO, a \J!,Ja' de OI (um'a) partida restante,'deyerá'seNumprida em partida subsequente

I ,) ~ ", , , '. .- ~ I. ,T.' , , I

de competição, campeonato '0\1to!"eio pr0rt1£y'ido pela FBF'..Qcvendo cO!'!W9var nos autos do Processo o
cumprimento da referida 0~rig8ç1l6 pecuniária /lO prazb de 30-(trifíta) dias, sob pena das medidas
previstas no Art 223 do CBID" / . J i

PROCESSO,", 'SELEÇÃODE ITAMARAIU..x. SELEÇÃOD~)SANTOANTONIODE JESUS,em
N"226/18 18.11.18 - "'alido,nelo.Camneonato Intermunicipal de Futebol- 2018.

Denúncia:\ ;t~clusão. . ~.:) ~ I'. \. .-'J/
Denunciados (sJ: 1) JOS.ÉR08ERTO:DEOLlVElRA SOUZA, Técnico de Futebol da Liga de

Itatnàràiu, incurSo no'Árt,'25B, 11,&2°, do CBIO.
"'"', ..•••_ ,J. ••..... ~, " //

Relator: Dr.BRUNO,HAI\TURYRODRIGUES

Procurador: Dr.VICTOR)cirnEiAA.S~iÍs DESOUZA.
Ausentes a parte mesmo regulamente cltadas:DECISAO: Acordam os Juízes desta Egrégia
3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente, a denúncia para condenar IOS~ ROBERTO DE OLWElRA SOUZA, Técnico de
Futebol da Liga de Itamaraju, por ser primário, como infrator do Art. 258, clc 182 do CBID,
aplicando-lhe a pena de suspensão 02 (duas) partidas, reduzindo pela metade fixando em
01 (uma) partida compensando-lhe a automática, por ofender a honra do Assistente n2 Dl,
com xingamentos conforme relatados em súmula da partida acima mencionada.

Salvador - BA, 27 de Nove

Praça Costro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Cenlro - CEPo 40020,160 - Salvador - BA

Tel.: (71) 3321-0448 - Fax: (71) 3321-5403
e-mail: lid@fbl.arg.br - sile: www.fbl.arg.br
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PROCESSO- SELEÇÃODEITAPETINGAx SELEÇÃODEITAMBÉ.em 1B.11.1B- Valido pelo
Na 227/1B Campeonato Intermunicipal de Futebol - 201B.

Denúncia: Conduta do Maaueiro e Técnico.
Denunciados (s): 1) MARCIODE JESUSCHAVES,Maqueiro Funcionário da Liga de ltapetinga,

incurso nos Art. 254-A e 243-C do CBJO:
2) HELDERFREITASGUSMÃO,Técnico de Futebol da Liga de ltambé, incurso
no Art. 243-F. 61' do CBIO.

Relator: Or. PEDROCARNEIROSALES

Procurador: Dr. VICTORFERREIRASANTOSDESOUZA.
Em defesa funcionou o Df. JOSE AUGUSTO, na defesa do Maqueiro Márcio de Jesus
Chaves. DECISÃO: Acordam os Juizes desta Egrégia 3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça
Despoltiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente a denúncia para condenar MÁRCIO DE IESUS
CHAVES, Maqueiro Funcionário da Liga de ltapetinga, por ser primário, e como infrator do Artigo
2s4-A, do CBJD,a pena de suspensão 30 (trinta) dia~~eduzindo pela metade fixando em 15 (quinze)
dias, por ter jogado a maca de vez no chã;!.-a~:~~l'0r:t.ar o jogador da equipe de ltambé e por ter o
agredido com um chute, sendo abs.ol"!90~.A1't 243-c~-?lamb!m em condenar HELDER FREITAS
GUSMÃO, Técnico de Futebol da1:iga .de1tambétl,or seheincidente conforme fls. 14 dos autos, e
infrator do Artigo 243-F'í~fo;:çic'i82 do CBJD, ~plicando-ihe~a')-:lià~~e multa de R$ 1.0?O,OO
reduzindo pela metade fixanôo em RS500,OO (Qumlfentos-rea1s), e mais, a pena de suspensao 08
(oito) partidas, reduzindo' p~la metade-fixando em~04-{-quatro) partiilk por ofender a honra do
Árbitro Central, no final dá pártida o Técnico fOi'.até./, vestiário' da arbitra'gem, com o argumento que
"iria apenas se despedir e ~gJadece.i- â equipe de'arbitragem"':rI.~~, o meSmo alterou-se e proferiu as
seguintes palav~s: "Você Molse~.(Ár6It~o) m_eti~ou ~a semiry.1al r~~ab~if ~ma representação contra
você na Federaçao, você m~:roubdu,seu ladrao;safado", segmndo de xmgamentos conforme relatado
em súmula da partida acihla; m~cionàda, e, po)- s/r tempo1-adá fi,lda'p~ra a Seleção de ltambé, e,
desde que o Técnico punido &ã~lreqUliira\' substituiÇão do festa;;t~da :p~ha, na forma de medida de
interesse social, com baset~o:~ ia do Art;i 7, I do CBJO, a plénadé 041(qdalro}paltidas restantes, deverá
ser cumprida em paltidas sObsequentes de-competição, campeonato._ou-'tomeio promovido pela FBF.
Devendo comprovar nos autô's 'do Processo O cumprimento da referida obriia'ção pecuniária no prazo de

I" .... J r30 [trinta] dias, sob pena das medidas previstàs no Art 223 do CBJD..
PROCESSÔ i'. SELEÇÃO DE CACHOEIRA,x SELEÇÃO 91JSANTO AMARO, em 18.11.18
N2228/18' ,~Valido oêlõ'Camoeonafõlntermunich{al de Futebol - 2018.

Denúncia: Co'liduta dos T~~cêdlr1k de amba~1s'eouiDes.
Denunciados (5): lh~IGA CACHOEIRANA DE DESPORTOS. de Cachoeira, incursa no

Art 21-3,'1,.11e~lJi.dÓ'CBJD; //
2) L1GASANTAMARENSE1>E FUTEBOL, de Santo Amaro, incursa no
Art 213, i)i'eS12 e_&2o:'dóCBID.

Relator:
" ..--

Dr. RODRIGO OLlVIERI MACEDO

Procurador: Dr. ALLAN PATRICK MACIEL.
Usou a palavra a Dra. CRISTlANE MAGALHAES DA COSTA, advogada da Liga de
Cachoeira, e do mesmo modo usou a palavra a Dra. LIZANA DA SILVA ORNELLAS,
advogada da Liga de Santo Amaro. DECISÃO: Acordam os Juízes desta Egrégia 3"
Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
deferir o pedido da Advogada de defesa da Liga de Cachoeira, de adiamento do
julgamento para o dia 12 de Dezembro de 2018.

IBA.

Proça Castra Alves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes
Cenlro - CEP:40020-160 - Salvador - BA

Te!': (71) 3321-0448 - Fox: (71) 3321-5403
e-moil: tjd@fbf.org.br - sile: www.fbf.org.br
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