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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

DECISÕES PROFERIDAS DA
2' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

EM 04 DE DEZEMBRO DE 2018.

A Presidência da A. D. C. Astro, apresentou defesa inscrita, sendo juntada aos autos
do Processo. Ausente o Feirense F. C., mesmo regularmente citado, DECISÃO:
Acordam os Juizes desta Egrégia 2' Comissão DiscipJinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente a denúncia para condenar a FEIRENSE FUTEBOL CLUBE,
Equipe Infantil, por ser reincidente conforme fls. 12 dos autos, a pena de multa de R$ 1.600,00 reduzida
pela metade fixando em R$ 800,00 (Oitocentos reais), e também condenar a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
COMUNITÁRIA ASTRO, Equipe Infantil, por~séCreincidente conforme fls. 13 dos autos, a pena de
multa de R$ 3.200,00 reduzida pela metade;iÍxaíÍdo'êln$$':1:600,00 (Hum mil e seiscentos reais), como
infratoras do Art. 191, III, clc 1.82:áo'CBJD":por,d~ixa~-de~prir o que determina o Art. 27, do
Regulamento da Competição'gtíe'diZ:J'oS Clubes p~rtlcipanles dàco;'jp'eü,ção,deverãa, obrigatarlamente,
Incluir no banco de reservaJ,!em"1odos osiogos,OJ(Uli,)médltopor elêS-colltratado, devidamente inscrito
110 CRM", na partida acim~fn\encio~ãda...Dev.eDd,ocOl;mpr_ovarnõ~)lUtos do: Processo o cumprimento da
referida obrigação pecuniária: nh prazo de 30 (trinta) dias, sob péna das medidas previstas no Art. 223

I r '\ ) f (\ I'

Ausente as partes mesmd<regularmenre i citados. DECISÃO: Acordam os Juizes desta
Egrégia 2' Comissão Disciplina?~o'fribunaLdb,:JJ's(;i;!. Desportivá/por UNANIMIDADE em julgar

'\,', ',...-"'r;;-' -, /..,
procedente a denúncia para conden~r. a.~IGA pE,fyr~BOL ~E.EUNAPOLlS. de Eunâpolis, por ser
reincidente conforme fls. 11 dos aut~a pe~a de multa de R$,500,00 reduzida pela metade fixando em
R$ 250,00 (Duzentos e cinquentareais), e1~b'em!,onderia(â' LIGACANAVIEIRENSE DE FUTEBOL, de
Canavieiras, por ser reincidente conforme fls::-l'3.doS;:Utós, a pena de multa de R$ 500,00 reduzida pela
metade fixando em R$ 250,00 (Duzentos e cinqu"ÔÕtáreais), como infratoras do Art. 191, m, elc 182 do
CBJD, por deixarem de cumprir o que determina o Art. 30, do Regulamento da Competição que diz: "As
Se!eç(1esparticipantes 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; e também em condenar a LIGA DE FUTEBOL DE EUNÁPOLlS, de Eunâpolis, por ser
reincidente, 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 CBJD, por deixa de cumprir o que determina
o Art. 29, letra "c". "4", do Regulamento da Competição que diz: "Compete à Seleção detentora do mando
de campo: Manler lima Ambulãncla estacionada em local adequatlo à snajillQ/idade (com o tamallho
sllficiente para trallsp0rlar uma pessoa deitada) ", na partida acima meneionada. Devendo comprovar nos
autos do Processo o cumprimento da referida obrigação pecuniária no prazo e 30 (trinta) dias, sob pena
das medidas previstas no Art 223 do CBJD.

Salvador - BA, OS de Deze r
Roberto Almeida de Araújo - Sdretá

do CBID. I 'n AI I I
PROCES~()t SE~E~q OEEUNAPOPSx SEL~g~,~DEcANAVIEIRAS,em 21.10.18 - Válido
N017~11 oelo Gamoeonato Intermunicipal' de Futebol Amador - 2018.. ' , " . ..

oenúJM ~~sêJci}~e Médi~ e~mbulâ.{c1a] I \ \ II1
Oenunciados(s): i) LIGAOÉFUTEBOL.DEEUNÁPOLIs,'te Éuriápolis, incursa nos Artigo 191,

\\r /111 e 191AII\~0 CBJO;\ / [: ~ ~ /'\' 11
.2) Ll(;.'~,CANAVIEIRENSEIDEJ'~QL,:lJe Canavieiras, incursa no Artigo
191, 111do C81D. I i IJ

\ \ , \ j //1Relator:'1 Or. ÉLIORICARDOMIRANOAAZEVÉOO
\\. , ~ //1Procurador:' Or.YANMEIRELHSDE-MEIRELES

PROCESSO- FglRgNSgFUTEBOLCLUBEx ASSOCIAÇÃODESPORTIVACOMUNITÁRIAASTRO,em
N0173/1B 20.10.18 - Válido nelo Carnoeonato Baiano de Futebol- 2018.

Denúncia: Ausência de Médico.
Denunciados (s): 1) FElRENSgFUTEBOLCLUBg,EquipeInfantil,noArtigo191,IIIdoCBJD;

Z) ASSOCIAÇÃODESPORTIVACOMUNITÁRIAASTRO,gquipe Infantil, incursa no
Artieo191,111 doCBIO.

Relator: Dr.ALCIOESDINIZGONCALVESNETO

Procurador: Dr.VICTORFERREIRASANTOSDESOUZA

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes
CenIro . CEP;40020-160 - Salvador - BA

Tel.: (71) 3321.0448 - Fax: (71) 3321.5403
e.moil: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br
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Ausente as partes mesmo regularmente-citados. DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia 2' Comissão Disciplinar do TribunaJ'<cié"JiistiÇã'-Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente, a denúncia para condenar",:ÚGÁ:DÉsPORTIVÃ"BIRJTlNGUENSE, de Biritinga, por ser
reincidente conforme fls. 12 dos áutos,-a-{ena de.multa d~R$.500:00.reduzida pela metade fixando em
RS 250,00 (Duzentos e cin<Íueníarêais), e também ~ondenar a ÜGÀ:DÊl'UTEBOL CANUDENSE, de
Canudos, por ser reincidet'!te!conformefls:"13dõs ."tos;a pena d,emtilta de R$ 2.000,00 reduzida pela
metade fixando em R$ 1.000:00 (Hum mil'reais);como'infratoras do Art. ,191, 111,ele 182 do CBJD, por
deixarem de cumprir o que delermina o Art. 30, do Jl.~gulamentó. da Competição que diz; "As Seleções
participantes da competiçãh 'd~ver6o; o'b'rlgatoriamell:te, incluir,:llb '!Jtznco de reservas, em todos os jogos,
01 (um) médico por eles ton;rallldo, d~,vidamenie ij!scrito Ilo/CRM", na~partida acima mencionada;f", ' , .. '. :' I ' l ,\ >.

também em condenar a LIGA DEFUTEBOL CANUDENSE, de Cariudos, por ser reincidente, a pena de
multa de R$ 1.400,00 redutidá pela metaa~ fixando erh R$ 700',00 (Setecentos reais), como infratora do
Art. 206 ele 182 do CBJD,lpor dar causa hb atraSo de.Ô6 (seis) minutos\par* o inicio e 08 (oito) minutos
para o reinicio da partida adima mencionada; ~ também' 'em conden"ar'U1'LiANLIMA DOS SANTOS, Atleta
Amador da Liga de Biritirlga;por ser primário, e infrator do Artigo 25Ó, I 9 1', c/c 182 do CBJD, a
pena de suspensão por OZ'.partidas, reduzida pela ~etade fi~ando entOl (uma) partida, por ter
impedido uma oportunidade.,dara de gol, lntert.epta"do a boJa com a mão; e, por ser temporada finda
para a Seleção de Hiritinga,le;,desde que o Atleta pun'ido,não requeira!a' substituição do restante da
pena, na forma de medida d'e interesse sociâl;com"lJase'no 9 I" do Áit 171 do CBJD, a pena de OI
(uma) partida restante, deverá ser cumprida em partida subsequente dec6mpetição, campeonato ou torneio
promovido pela FBF; também em condenar CLI;SSON DE JESUS SilvA DOS SANTOS, Atleta Amador
da Liga de Canudos, por ser primárlg; ~infrator.do Artigo 254'A-t/é 182 do CHIO,a pena de suspensão
por 04 partidas, reduzida pela metadefix'àndo em Oi(duay.{ari:idas compensando-lhe a automática,
por ter dado uma entrada violenta na?'p~nàs do seu adversário fora da disputa de bola, e, por ser
temporada finda para a Seleção de Canudos;-e>desdéiÍué o Atleta punido não requeira a substituição
do restante da pena, na forma de medida de intêl-eise social, com base no 9 1Q do Art 171 do CBJD, a
pena de OI (uma) partida restante, deverá ser cumprida em partida subsequente de competição, campeonato
ou torneio promovido peja FBF; também em condenar CLEITON NOBRE TEIXEIRA, Atleta Amador
da Liga de Biritinga por ser primário, e infrator do Artigo 254.A, I, 9 1º c/c 182 do CBJD, a pena de
suspensão por 04 partidas, reduzida pela metade fixando em 02 (duas) partidas, por ter dado uma
cotovelada no rosto do jogador adversário e, por ser temporada finda para a Seleção de Biritinga, e,
desde que o Atleta punido não requeira a substituição do restante da pena, na forma de medida de
interesse social, com base no 9 l' do Ar!. 171 do CBJD, a pena de 02 (duas) partidas restantes, deverá ser
cumprida em partidas subsequentes de competição, campeonato ou torneio promovido pela FBF. Devendo
comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida obrigação pecuni . no prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena das medidas previstas no Art 223 do CBJD.

Salvador - BA, 05 de Dezembr, de 2018
Roberto Almeida de Araújo - Secre rio A.

PROCES~~ - SELEÇÃODEBIRITINGAx SELEÇÃODECANUDOS,em 21.10.18 - Válido pelo
Nº175 18 Campeonato Intermunicinal de Futebol Amador - 2018.

Denúncia: Ausência de Médico,Atraso de iooo e Exoulsões.
Denunciados (5): 1) LIGADESPORTIVABIRITlNGUENSE,de Biritinga, incursa no Artigo 191,

m do CBJD;
2) LIGADE FUTEBOLCANUDENSE,de Canudos, incursa nos Artigos 191, m
e 206 do CBJD;
3) U1LIANLIMADOSSANTOS,Atleta Amador da Ligade Biritinga, incurso no
Artigo 250, I, ~ l' do CBJD;
4) CLEBSONDE IESUS SILVA DOS SANTOS, Atleta Amador da Liga de
Canudos, incurso no Artigo 254.A do CBJD;
5) CLEITONNOBRETEIXEIRA,Atleta Amador da Liga de Biritinga, incurso no
Artieo 254-A, I, ~ l' do C8JD.

Relator: Dr. RONALDOSAFIRAANDRADE.

Procurador: Dr.VICTORFERREiRASANTOSDESOUZA-

--;P~r:aç~a~C~a:s:tr:a~A~lv:e:s-,;-I--:E:d.~P;:a:16:::c:ia:-d:;-a:s~E;:s::-po-rt:-e-s----------------------------------
Centro _CEPo40020.160 _Salvodor _ BA Tel.: (71) 3321.0448 . Fox: (71) 3321-5403

e-moi!: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br
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Salvador - BA, OSd
Roberto Almeida de Araúj

Ausente a parte mesmo regularmentesjta!!.a ..•DECISAO: Acordam os Juizes desta Egrégia
2' Comissão Disciplinar do Tribunal de JustiçlíJ)esportiva';:por UNANIMIDADE em julgar procedente, a
denúncia para condenar WELLlNGTOI\l1ARVAÚlO, TetníCo'<le.futebol da Liga de Campo Formoso,
por ser reincidente confor,!Jle'f1s. 1 (do-S;;utos, e,Tnrrator dõ'A'rtí~~S8 cfc 182 do CBJD, a pena de
suspensão por 04 (quatro) páctidãS, reduzidapel~ n\e@defixandlfem02{lIuas) partidas, por invadir
o campo de jogo e atiro.! illh copo 'lIe'água onde enrontravam reu-;'ido's os jogadores da equipe
adversária, iniciando um l!ta~de tumu,lto, e, por ser \emporaããfihda pàr~ li Liga de Campo Formoso,
e, desde que o Técnico puhldb não' requeira a su),stltuição 1I0i'{stante li! 'pena, na forma de medida
de interesse social, com b~s:elno ~t~~?,Art 171 ?.o ~BJD, a p,é??~l,\02 (~~~~) partidas restantes, deverá
ser cumpnda em partIdas subsequentes",de competição, campeonato, ou torneIO. promOVido pela FBF; e
ainda em condenar LEON~~,o1>A SILYA PAjEU~\Atleta AInHo~\~a U~a de Campo Formoso, por
ser primário, e infrator dol"rp~0'254-A,\9~Q,lI"cfc 1'8,2do ~~ll)'a ll~~a rhuspensão por 04 (quatro)
partidas, redUZIda pela metatie lixando-~m 02 (tluas) partldas"l1dragredlf com um chute o atleta da
equipe adversária, e, por ~~rij~mpóradâ.fiEd~.para 1 Ligá Hê éafu]ÍB Fp#oso, e, desde que o Atleta
punido não requeira a sub\;~~iÇllodoTéstante da peria, na-forma,de meQida de interesse social, com
base no ~ I" 110Art 171 do \dBJD, a pena de 02 (duas) partidas restantes, de~erá ser cumprida em partidas
subsequentes de competiçãO) 6a'mpeonato ou torneio promovido pela FBF/e' conllenar LUCAS MATEUS
NASCIMENTO SANTOS, Atfeta''J\mador dá-Liga de Ca;?ipo Formoso; po'r ser primário, e infrator 110
Artigo 258 cfc 182 110CBJD~"pena de susp~n~ão~po~-04 (quatro)j,a'rtidas. relluzida pela metalle
fixando em 02 (duas) partidás;\pqr ter atiraru'm [Copo de águ~/oÍ1de encontravam reunillos os
jogadores da equipe allversária;\'por ser ten)p~~;(finlla pará'{Úga de Campo Formoso, e, lIesde
que o Atleta punillo não requeira a'slib~tituiçãõdõ:reS'tàntedâ/eÍIa, na forma lIe medi lia lIe interesse
social, com base no ~ 1"110 Art 171 dd'CBlD"a pena de,02 (dií'as) partidas restantes, deverá ser cumprida
em partidas subsequentes de competição:ciimpeona~()l(Íómeio promovido pela FBF; e também em
conllenar CLEBSON LOPES DA SILVA, Atle~~<!orda Liga de Campo Formoso, por ser reincidente
conforme fls. 11110s aut.os, e infrator 110Artigo 243-F, 91., cfc 182 do CBJD,a pena lIe suspensão por
04 (quatro) partidas, reduzida pela metade fixando em 02 (lIuas) partidas, deixando lIe aplicar a
pecuniária por força do Art 170,9 2", 110CBJD, por de dirigir a.o Árbitro com as seguintes palavras:
"Vocês são tudo lallrão, veio aqui roubar a gente", seguillo lIe palavrões, e, p'or ser temporada finda
para a Liga de Campo Formoso, e, lIeslle que o Atleta punido não requeira a substituição do restante
da pena, na f.orma lIe mellilla de interesse social, com base no ~ 1Qdo Art 171 do CBJD, a pena de 02
(duas) partidas restantes, deverá ser cumprida em partidas subse e competição, campeonato ou
torneio promovido pela FBF.

PROCESSO- SELEÇÃODECAMPOFORMOSOxSELEÇÃODEITORORÚ,em 21.10,18 - Válido
N"180/18 oelo Camneonato Intermunicioal de Futebol Amador - 2018.

Denúncia: Exclusão e Exnulsões
Denunciados (s): 1) WELLlNGTONCARVALHO,Técnico de Futebol da Liga de Campo Formoso,

incurso no Artigo 258 do CBJD;
2) LEONARDODASILVAPAJEU,Atleta Amador da Liga de Campo Formoso,
incurso no Artigo 254-A, ~1", 11do CBJD;
3) I.UCASMATEUSNASCIMENTOSANTOS,Atleta Amadorda Liga de Campo
Formoso, incurso no Artigo 258 do CBJD;
4) CLEBSONLOPES DA SILVA,Atleta Amador da Liga de Campo Formoso,
incurso no Arti£o 243-F, ~1" do CBID.

Relator: Dr. ÉLlORICARDOMIRANDAAZEVÊDO

Procurador: Dr,YANMEIRELLE5DEMEIRELES-

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

Tel.: (71) 3321-0448 - Fax: (71) 3321.5403
e.mo;!: tjd@fbl.org.br - s;te: www.fbf.org.br

mailto:tjd@fbl.org.br
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Ausente as partes mesmo regularmente citadas. DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia 2" Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar
procedente a denúncia para condenar a LIGA ARATAQUENSE DE FUTEBOL, de Arataca, por ser
reincidente conforme fls. 11 dos autos, a pena de multa de R$ 2.500,00 reduzida pela metade fixando em
R$ 1.250,00 (Hum mil duzentos e cinquenta reais);e:também condenar a LIGA SANTANTONIENSE DE
FUTEBOL, de Santo Antônio de Jesus, po(,Sérr.einêident-e:conforme fls. 12 dos autos, a pena de multa
de R$ 5.500,00 reduzida pela metadefiX~ódo..mí'R$ 2.750:Õo.â)õi~il.setecentos e cinquenta reais), como
infratoras do Art. 191, IIl,«:CCi82,.dó'éBJO, poi d'bixarem dê'tu'íiiPrir:o,que determina o Art. 30, do
Reg.ulame.nto da .CompeHã,o/que.ji?:~AS~ SJleções._.p!!.-,!icipânt?l ida , competição deverão,
obrlgatorlOmellte, melulr '\0 ballco tfe reseryas,.e,!, todOSJ'-SJOgº,s~OJ(U/~),/r,éd/co por eles cOlltratado,
dCl'idamellte illscrilo lia CR)I1", na p.artida acima)mencionada;\e tam.'bém em condenar a LIGA

1-', t , , I I j j,
ARATAQUENSE DE FUTEBOL, de. Arataca, por ser reincidente, a pena' de multa de R$ 1.000.00

!~~ .,1:,\ j ~ {t\1!'l't ~!~ .
reduzida pela metade fixando em R$ 500,00 (Quinhentos reais); como infratora do Art. 191, 111,c/c 182

.,11 ,. 11~ ~ \ !'l" ,Hdo CBJO, por deixa de cumprir o qúe, determina o Art. 29, letra',' cl","\-4".,do.Regulamento da Competição
1 '~ i. ,< ~ •. ~ \ j 1..••1

que diz: "Compete à Seleção iletelilora iJà\/IIalldo,de,campo:!Mallle, uma }jJllblllãllcia estaciollada emf., I I J 'l_ \ ,,".' ~ ~} ,,\ ~ ,,~ •
local adeqllado à SilOfillalldatle (com tJ lamallllO sufie/entepara ,ansporlar lima pessoa de/toda) ", na
partida acima mencionad~.1 b~~endo" eàlrlprov,;'r nÓs autcis~do' p;:O~ess'oIh cumprimento da referida

• l ,,' "- -'" J - " 'f' '. lr' /'." \ ~
obrigacão oecuniária no ora.zo .i1e.30 (trintit1:dias, sob nenadas medidas or"vistas no Art. 223 do CBJD.

PROCESSO-' SELEÇÃODE ARACIx SELEÇÃODE-QiJIIINGiJE,em 21.10.18 - Válido pelo
6Y" nOI " ' ,N0186 18. cam eonato 8aiano de.Futebol Feminino., 2018.

DenúncU,'
.. '" 1II\Ausência de'Médico. --""""

Denunciados (5): 1) LIGAARlfCI'ENSE'DEDESPORTOS,de'Aracf. no Artigo 191,111dn CBID;
\ '2)!-IGA DESPÓ~TI~A'QUlIINGUE~SEI d~ Quijingue, incursa no Artigo 191,
'Uldo CSlD. '. ,-:)''9 / /1

Relator:
~,"r:'1n)~C) /h
Dr.AIJCiDESD1rlI2'GONALVESrlETO

Procurador:
,,'- -'o -- Lr

Dr.YAN"MEIRELLESDEMElRElES

PROC~S~- SELEÇÃODE ARATACAx SELEÇÃODE SANTOANTÔNIO DE lESUS, em
N0183 18 21.10.18 - Válido nela Camneonato Intermunicinal de Futebol Amador- 2018.

Denúncia: Ausência de Médico e Ambulância
Denunciados (s): 1) LIGAARATAQUENSEDEFUTEBOL,de Arataca, incursa nos Artigo 191.111

e 191,111do C81D;
2) LIGASANTANTONIENSEDEFUTEBOL,de Santo Antônio de lesus, incursa
no Artleo 191, 111do CB1D.

Relator: Dr.ALCiDESDiNIZGONCALVESNETO

Procurador: Dr. YANMEiRELLESDEMEIRELES -

Tel.: (71) 3321-0448. Fax: (71) 3321.5403
e.moil: Ijd@fbf.org.br . sile: www.lbf.org.br

18
JDFIBA.

Salvador - BA, 05 de De
Roberto Almeida de Araújo -

Ausente as partes mesmo regularmente "cilàdàs.~DÉCISÃO: Acordam os Juizes desta Egrégia 2"
Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente a
denúncia para condenar a LIGA ARACIENSE DE DESPORTOS, de Araci, equipe Feminina, por ser
primaria, substituindo a pena pecuniária por pena de ADVERTÊNCIA, e também condenar a LIGA
DESPORTIVA QUlJINGUENSE, de Quijingue, equipe Feminina, por ser reincidente conforme fls. 13
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), como infratoras do Art. 191, m, ~ I" c/c 182 do CBJD, por deixarem de cumprir o que
determina o Art. 30, do Regulamento da Competição que diz: "As Seleções participalltes da competição
deverão, obrigatoriamellte, IlIeluir 110 ballco de reservas, elll todos os jogos, O/ (11/11) 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.

Praça Castro Alves, 1 . Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro ' CEPo40020.160 . Salvador. BA

mailto:Ijd@fbf.org.br
http://www.lbf.org.br
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PROCESSO- ESPORTECLUBEYPIRANGAxGALíCIAESPORTECLUBE,em 24.10.18
Nº187118 _Válidopelo CampeonatoBaianode Futebol Feminino- 2018.

Denúncia: Ausênciade Médico.
Denunciados (s): 1) ESPORTECLUBEVPIRANGA,Equipe Feminina,incurso no Artigo

191,111do CBJD;
2) GALíCIAESPORTECLUBE,Equipe Feminina, incurso no Artigo
191,111do CBID.
Dr.RONALDOSAFIRAANDRADE.

Procurador: Dr.YANMEIRELLESDEMEIRELES

Tel.: (71) 3321.0448. Fax: (71) 3321.5403
e.meil: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br

Na defesa ao E. C. Ypiranga, funcionou o Sr. Francisco Cardoso dos Santos Filho,
Técnico de Futebol da equipe Feminina do E. C. Ypiranga. Ausente o Galícia E. C.
mesmo regularmente citado. DECISÃO: Acordam os Juizes desta Egrégia 2"
Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE emju1gar
procedente a denúncia para condenar a ESPORTE CLUBE YPIRANGA, Equipe
Feminina, por ser primaria, substi~dô .•.....a pena pecuniária por pena de" ~ ./' ""-", -......~......,. .' .
ADVERTENCIA, e também con~.en~o.GALICIA ESP!?RTE CLUBE, EqUIpe Femmma,
por ser reincidente conforme fls:,11 dos autos, a~a.de:mu1ta de R$ 3.500,00 reduzida
pela metade fixando ~fR$4".7,50,º0.(Hhrrl-m,iLsetec;;-nto~"1J,inqUenta reais), como'I ('---'<' ' Iinfratoras do Art. 191. I 11, ~~l2...clcJ82 do_CBID,_por deix em de cumprir o que

. 1['" 1\ ._,\ .'1'determma o Art. 34, dOI~egul~'P~nto da ÇOFpetiçao!9ut diZ:: (9s Clubes participalltes da
competiçc70 del'erOo, obrig6toriammlc!., i/lcluir /la ballco de resero'6s, em loi/os os jogos, 01 (um) médico

I 1I, ", l I I I 'i: '\ \ . j ti.
por eles contratado, del'idam/!1Ite illserito /la CRM"j na partida >aCima,mencIOnada, Devendo

'I! '/', \ \ I . I 'I I I •I. ,'-. - . .comprovar nos autos do IPro.cessolo cumpnmento da refeqda opngaçao pecumária no
razo de 30 trinta d\k~,~&b ená. dasmecÍiPas'teVi~tãs n'o:Art 223 do CBJD.

PROCES~()biSELEÇ1b\DE~ÀLE~TE~iS.,I{EÇÃ.•()\\PEIÇACHOEIRA,em 27.10.18 -
N0188 18 .Válido el~am eonato:1ritermunicialde FutebolAmador- 2018.

,1\" - J ~1/'DenunCIa: ExcJusao. , : i
Denunciados (5):\ 1) NILTONFEil.REl~,AuxiliarTécnico da LigadeValente,incursono

\\ ,Arti o 243'F, ~lº do CBD. / II
Relator1 \Dr.RONALDO-SAF,IR!b\NDRADE./J/

'= '\. \ ~ t ,-' •. Jo: I,.Jj / f /
Procurador: Dr"ALLANPAT:RIçK'MACIEL.-'/

Ausente a parte mesmo regulamente cita'c1'6,j)JtCISÃO:/ Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão DisciiJllb;r"'f1o Tribi¥a( de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedcilt'e;¥w{çia para condenar NILTON FERREIRA.
Auxiliar Técnico da Liga de Valente, p~'SG primário, e infrator do Artigo 243-F, 9
1º, c/c 182 do CBJD,a pena de multa de R$ 200,00 reduzida pela metade fixando em R$
100,00 (Cem reais), e mais, a pena de suspensão por 04 partidas, reduzida peja metade
fixando em 02 (duas) partidas, por ter xingado o Assistente nº 01 da Arbitragem, proferindo
as seguintes palavras: "Você é ladrão e vagabundo". "Veio a mando da Federação para
roubar aqui", e, por ser temporada finda para a Liga de Valente, e, desde que o
Técnico, punido não requeira a substituição do restante da pena, na forma de
medida de interesse social, com base no 9 1º do Art. 171 do CBJD, a pena de 02 (duas)
partidas restantes, deverá ser cumprida em partidas subsequ de competição,
campeonato ou torneio promovido pela FBF.

Salvador - BA, 05 de Dezembro e 20J8
Roberto Almeida de Araújo - Secretár o do

Praça Castra Alves, 1 - Ed. Pal6eia das Esportes
Centro . CEP: 40020.160 . Salvador. BA
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Ausentes as partes mesmo 'r~gu!amente',.lcitad# DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 28 Comissão Disclp~n~ :)(j~J~ip,;naJ~de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente a denúnéia para condenar o JUVENTUDE
ESPORTIVA DE VITÓRIA DA CÔNQU1STÁ(.ÉqGipe Feminina, por ser reincidente•..• ~-,..,.
conforme fls. 11 dos autos, a pena de multa dé R$ 3.500,00 reduzida pela metade fixando
em R$ 1.750,00 (Hum mil e setecentos e cinquenta reais), e também condenar a LIGA
DESPORTIVA DE VERA CRUZ, Equipe Feminina, por ser primária, substituindo a
pena pecuniária por pena de ADVERTÊNCIA, como infratoras do Art. 191, m, S 10c/c
182 do CBJD, por deixarem de cumprir o que determina o Art. 34, do Regulamento da
Competição que diz: "Os Clllbes participalltes da competição devenio, obrigatoriamellte, ille/llir 110
banco de re..çervas, em tOl/OS os jogos, 01 (11m) médico por eles contratado, devidamellte inscrito no
CRIW', na partida acima mencionada. Devendo comprovar nos autos do Processo o
cumprimento da referida obrigação pecuniária no prazo de 30 ias, sob pena
das medidas previstas no Art. 223 do CHJD.

Salvador - BA, OSde Dezembro e 2018
Roberto Almeida de Araújo - Secretá io do T JDF

Ausente a parte mesmo regulamente citada. DECISAO: Acordam os Juízes desta Egrégia
28 Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente, em parte, a denúncia para condenar a LIGA DESPORTIVA
JAGUAQUARENSE, de Jaguaquara, por ser reincidente conforme consta às fls. 11
dos Autos, a pena de multa de R$ 1.030?9:r~dtlzJ.da pela metade fixando em R$ 500,00
(Quinhentos reais), como infratofa"do..4rt. 213;1lI~C':!82 do CBJD, por deixa de tomar
as p;ovidências. capaze~~~e:geye.rú(o lança@ent~ d;obj~o~a:npo .de jogo, vindo da
torCIda da EqUIpe de ~aguaquara,.sendo -qu~'o.mfrJl~r nao~fol \Identificado. Devendo
comprovar nos autos dó iProcesso-o.cumprimento-daJd-eridri bbrigação pecuniária no

ti J' , I \ • IDrazo de 30 (trinta) dIas, sob iDEmadas medidas Dre~istas n'o Art. 223 do CHJD.
PROCESSOf jUVE~\UDE ESPO'p.TIVAI?E, IYI,TÓRI~iDA CONQUISTAx LIGA
N219.v/18 DE.S~O,R,.TIVAD~VE,RA.C.Rui1erp\2l1b.1~ - Válidopelo Campeonato

11 , Billano'PeFutebolFemmmo, 201R : II
DenúJ~iJ: .'I .....\\i ':0\ li.) ~ \\ II iAusênCia e Médico.

DenunciadOS\\~
'!) 'UV!'N.TUD,EESP\ORTI~~.t>E~\Ó~IA DACONQUISTA,Equipe
,Feminina,.incursono'Artigo191,III.do'CBID;
2) LIGADESI'ORTlVADEVER:AéRUZ/EquipeFeminino,incursa no
Artieo 191,lH'doCBID.' I j

\\ .Dr.RONALDOSAFIRJ\.ÁNDRADE.. / JIRelator:
procurador\

\ l/I'Dr.ALLANPAT,RICK,MACIEL

PROCESSO- SELEÇÃODE JAGUAQUARAx SELEÇÃODE SANTOAMARO,em
Ne189/18 27.10.18- VálidopeloCampeonatoIntermunicipalde FutebolAmador

- 2018.
Denúncia: CondutadoTorcedor.

Denunciados (s): 1) LIGADESPORTIVA'AGUAQUARENSE,de jaguaquara, incursa no
Arti.o 213,111do CBID.

Relator: Dr.ÉLlORICARDOMIRANDAAZEVÊDO

Procurador: Dr.VICTORFERREIRASANTOSDESOUZA

Praço Castro Alves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes
Centra - CEP:40020- 160 . Salvadar - BA

mailto:Ijd@fbf.arg.br
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Ausentes as partes mesmo regulamente citados. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente a denúncia para condenar a ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA JEQUIÉ, Equipe Infantil,-por ser primaria, substituindo a pena
pecuniária p~r pena de ~VER;J~~~:t~~J!I condenar o FEIRENSEFUTEBOL
CLUBE,EqUIpe Infantil, p'or:ser'remcldente conf~?nleJIs. 11 dos autos, a pena de
multa de R$ 2.000,00 retltiida<pcla metade\fixando'em~R$::l~OOO,OO(Hum mil reais),
como infratoras do Art. r9í, m,.~-1°c1éi82Qo'GBm;pci-tl~1~arem de cumprir o que
determina o Art. 27, db! *eguIàmentõllll.-Competição-;quedizt \'i:JS Clubes participal/les da
compeliçOo deverão, ObrigJI,~rbial1lei.Ie"YI/c1l1ir1/0'ba6co de rese,J.v,at em todos os jogos, 01 (um) médico

II ,.1 I' It"\ .1('1 .por eles cOl/lralado, devid1m I/le.i~sçriIO 1/0 CR1If", na partld~ aCIma,mencIOnada.Devendo
comprovar nos autos db IPróéess,6~cumprirhento d,a! réferidd bbrigação pecuniária no'Irl, , " Il'I\\II'razo de 30 trinta dias, sqoen das meqidas r.evistas no Art 223 do CBJD.

PROCESSO ~ ASSOCIAÇ OOESPORtlVAJEQiJI x ~EIRENSE FUTEBOLCLUBE,em 27.10.18
N2197, 18' J&Válido klo Cam'l eohato Baiâ:no~acfF~t~bÓl]uveflil- 2018.

DenúJ~iá: 'Ausência'de~é&ico. \ ~ I1
Denunciados'(!;): 1) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA /EQUI •Equipe Juvenil, incursa no Artigo 191,

\ \ 111do C8JO;\ j~ i J i
,\ ,2 FEIRENSE FUTEBOL CLUBE, E ui e /uyeni1, no Arti o 191, III do CB O.
\' --- . /1/

Relator:, 'lir. RONALDOSAFjRA ilNORAOE. 1/(

Procurador: O),'liERMES Hll:AiúÃdiilXEIRA Nilc/
Ausentes as partes mesmo re'gillamentê"éilãtlos\DEC(SAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão Discipfin1-~;-Trrbúníílr de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procciI~te a -dêntínéia para condenar a ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA JEQUIÉ, Equipe Juvêr;it~pór ser primaria, substituindo a pena
pecuniária por pena de ADVERTÊNCIA, e também condenar o FEIRENSEFUTEBOL
CLUBE,Equipe Juvenil. 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),
como infratoras do Art. 191, 1II,S 10 c/c 182 do CBJD, por deixarem de cumprir o que
determina o Art. 27, do Regulamento da Competição que diz: "Os Clubes participal/les da
competição deverão, obrigatoriamente, incluir no banco de reservas, em todos os jogos, 01 (11m)médico
por eles cOlllralado, devidamel/le il/scrito 110CRM", 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

Salvador - BA, 05 de Dezembro de 2018
Roberto Almeida de Araújo - Secretário do TJDF

PROCESSO- ASSOCIAÇÃODESPORTIVAJEQUIÉ x FEIRENSE FUTEBOLCLUBE,em 27.10.1B
N2196/18 _ Válido nelo Camneonato Baiano de Futebol Infantil- 2018.

Denúncia: Ausência de Médico.
Denunciados (s): 1) ASSOCIAÇÃODESPORTIVA /EQUlE, Equipe Infantil, incursa no Artigo 191,

111do CBJO;
2) FEIRENSE FUTEBOL CLUBE. Equipe Infantil, incurso no Artigo 191, 1lI do
CÍlID.

Relator: Or. ALCIDES DlNIZ GONCALVESNETO

Procurador: Or. HERMES HlLARIÃOTEIXEIRA NETO-

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pal6cia dos Esportes
Centro - CEP, 40020- 160 - Salvador. BA
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PROCESSO- LIGA SANFRANCISCANADE DESPORTOS(São Francisco) x
N2199j18 REDENÇÃOFUTEBOLCLUBE,em 27.10.18 - Válidopelo Campeonato

Baianode FutebolInfantil - 2018.

Denúncia: Exnulsão.
Denunciados (s): 1) KAUAALMEIDADA SILVA,Atleta Infantil do Redenção F. C.,

incursonoArtieo243-F,~ 12 e ~22 do CBID.
Relator: Dr.ALCIDESDINI2GONrALVESNETO

Procurador: Dr.HERMESHILARIÃOTEIXEIRANETO

Salvador - BA, 05 de Dezembro de 2018

Ausentes as partes meSmb regulamente\citadds. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2' ComiSSã(\\ Disciplinar/do iri.bunal depMtiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em jul,iar procedente .•.a-denúncia para~condenar o FEIRENSE
FUTEBOL CLUBE, Equi~e~hvenil, por,ser;reincidente cofIforme fls. 11 dos autos, a
pena de multa de R$ 2.000:0b 'reduzida p~Hil~etade fixaiotá6em R$ 1.000,00 (Hum mil
reais), e também condenar d~fL,.u~IN:il~lE)~E }~IJÍÁ FUTEBOL CLUBE, ,Equipe
Juvenil, por ser primaria, substituindo,a pena pecUríiáfia por pena de ADVERTENCIA,
como infratores do Art. 191, m, fl<tciê~J82A6CBJD, por deixarem de cumprir o que
determina o Art. 27, do Regulamento ~Gõ"nÍpetição que diz: "Os Clubes participantes da
compelição deverão, obrigatoriamente, inc/uir no banco de reservas, em todos os jogos, 01 (um) médico
por eles contratado, devidamente inscrito no CRM", na partida acima mencionada; e também
em condenar o FEIRENSE FUTEBOL CLUBE, Equipe Juvenil, por ser reincidente, a
pena de multa de R$ 200,00 reduzida pela metade fixando em R$ 100,00 (Cem reais),
devido à ausência de maqueiros durante a partida, descumprindo o Regulamento da
Competição. 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 CSJD.

Roberto Almeida de Araújo - Secretário do T

Funcionou o Dr. João Marcelo Ribeiro Duarte, na qualidade de Defensor Dativo.
DECISÃO: Acordam os Juízes desta Egrégia 2' Comissão Disciplinar do Tribunal de
Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar improcedente a denúncia para
absolver KAUAALMEIDA DA SILVA,Atleta Infantil do Redenção F. c., da imputação
no Artigo 243-F, ~1 º, do CBJD,por ausêVcÍard~j:lificação no relato em súmula referente a
conduta do Atleta denunciado.~~ '-......~

PROCESSO---l'~IRENSEFUTEBbLCLUBE'x~LIJJ~1!~NSEDE FEIRAFUTEBOL
N22029ti -CLUBE,em.03.H.1)S.- Válido pelo-Campeonato Baiano de Futebol

1I I i luvenir.::'Z018. -------'\ ': I i
. II I ' • I ~ .' \ ; 11Denuncia.: AusênCiade Médico: Maaueir6s.

Denunciados rI 1) FElR,ENSEFUTE\lOLCLUBE,EquipeJuvenil,incursonoArtigo191,
IIIAo'~~JD; 1\ /lll\\ 111
2) FlJUMINENSEDEFEIRAí' TEBOL((jUBE,EquipeJuvenil,incurso
hbArti~dJ91,I1)d~CBID. j j t \.\ ! [I

li I ~. ~ '. t \ , 2 1 ~ _. \ ,).. ~ [l
Relator:, ;Dr.,ELlO:RICARDOMIRANDAAZEVEDO

11 . :Dr.HEIÚ.1E~HiLARI~O-fEÍXEiRANÊ~-b11Procurador:-

Praço Castro Alves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes
Centro - CEP:40020-160 - Salvador - BA

Tel.: (71) 3321-044B. Fax: (71) 3321-5403
e-moi!: tjd@fbl.arg.br - site: www.lbl.org.br
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PROCESSO- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BAHIA DE FEIRA x
N2203j18 ASSOCIAÇÃODESPORTIVA jEQUlÉ, em 03.11.18 - Válido

pelo Camneonato Baiano de Futebol Juvenil - 2018.

Denúncia: Número Insuficiente de Gandulas.
Denunciados (s): 1} ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BAHIA DE FEIRA, Equipe

Juvenil, incursa no Arti!1o 191, III do CHlD.
Relator: Dr. RONALDOSAFIRAANDRADE.

Procurador: Dr. HERMES HILARIÃOTEIXEIRA NETO
Ausente a parte mesmo regularmente citada. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar improcedente,.a denúncia para absolver a ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA BAHIA DE FEIRA, ~úip~:J~nil, da imputação no Art. 191, m, do
CBJD, or ausência de ti ifica cdi'QS'.a11fos.~~"-.....

PROCESS[O;;: ~GKÁRACIE~SF DE DESpàRT~_~ FLAMENGODE FEIRA
N2212/18.' FUTEHOL ELUBE;-em ,ou(ls'i V~lido pelo Campeonato

I I Haiano-de~Futebol..feminino - 20~8.
Denúnti.i: Ex' ubão. ) ( !.,\: 1I

Denunciados (5): l}'L. E. tÍCIA CA.R:VALHOSILV\'.\A.Atleta Amadora da Liga de
I .,. ~\ 't I' I ~ ~ f 1 b~
I. Ataei,jncursa nO,Arti o ,í243~R,~ ,Ir; do CH D.

Rela~o~: iÓr.ÁLtlDES.ÓINI~ Goi1 ALVESNETO
ProcuradoJ: tOroALUANPATRICKMAGíéLJ, \ i r I

Funcionou o Dr. Joãó \Marcelo -R:iõeiro Duàrté~na ..qualidhde de Defensor Dativo.
DECISÃO: Acordam bs \Juízes desta Egrégia/2a Comissão Dís~iplinar do Tribunal de
Justiça Desportiva, por WANfMIDADE'emjtilgar procedente ~ denúncia para condenar
LETÍCIA CARVALHO slhy{\. Atletá-ADl~dora.da Liga ~#~aci, por ser primária, e
infratora do Artigo 243~F:\~J~, c/c 182,doCBJD, a penade.'suspensão por 04 (quatro)
partidas. reduzida pela métàde fi. xandi:l,:'e.'.fu~.'Ô2(d.uaS)/1partidas compensando~lhe a

\., :~'~,'''.1'1,,\ ,'/
automática, deixando de aplicar,apecuniáriaePpr-Jorç}do"Art. 170, ~ 22, do CHJD,por ter
se dirigido até o trio de arbitragerrlp'roferindo xillgmÍ1errtosseguido das seguintes palavras:
"Ladrão, tem que aprender a apitar",'e;imi:ser teri(pórada finda para a Equipe Feminina
da Liga de Araci, e, desde que a Atleta pu;}idbnão requeira a substituição do restante
da pena, na forma de medida de interesse social, com base no S 12 do Art. 171 do
CBJD, a pena de OI (uma) partida restante, deverá ser cumprida em partida subsequente
de competição, campeonato ou torneio promovido pela FBF.

Salvador - BA, 05 de Deze

Roberto Almeida de Araújo -

Praço Castro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro - CEP:40020.160 - Salvador. BA

FIBA.

Tel.: (71) 3321.0448. Fax: (71) 3321.5403
e-mai!: 'jd@fbf.arg.br . site: www.fbf.arg.br
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PROCESSO- SELEÇÃO DE EUCLIDES DA CUNHA x SELEÇÃO DE
N2214{18 CANUDOS, em 04.11.18 - Válido pelo Campeonato

Intermunicipal de Futebol Amador - 2018.

Denúncia: Conduta dos Gandulas.
Denunciados (s): 1) LIGA DESPORTIVA EUCLIDENSE, de Euclides da

Cunha, incursa no Artie:o 191, m do CHIO.

Relator: Dr. RONALDOSAFIRAANDRADE.

Procurador: Dr. ALLANPATRICKMACIEL

Tel.: (71) 3321.0448 - Fox: (71) 3321-5403
e-moH: tid@fbl.org.br - site: www.fbl.org.br

IBA.

Ausente a parte mesmo regularmente citada. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar improcedente a denúncia para absolver a LIGA
DESPORTIVA EUCLIDENSE, de EUGlirt~d;cunha, da imputação no Art. 191, m, do
CBJD, Dor ausência de tipific!icã~<iS~Utos dõp~ôc'esse.~

PROCESSO;:: :SELEÇÃODESANTOA!'JARà x'::SELEÇÃODE JAGUAQUARA,
N221Sh8' ~m,Q4.n1:8-:! Válido.peIQ\C~Peohato Intermunicipal de

11 I Futebo!'Amador,.201R, l I 11
Denúntia': Ausência de Médico !AI \ ! 11

Denunciados (s): ~rLlG~ SANTArrARE~~~I~'~ FUT,EBOL, de Santo Amaro,
i incursa no An:igo 191, IH do GHJO!!

j i) ÜGf,' \DE~!OR, TIVAli, ~GB~\Qi.JWRENSE, de Jaguaquara,
, • !Incursa 1).0 Artie:6191:iIlI ,do ORlO! I

Relaio~:' .Dr.ALcíi1ES DINI'ZGO!{CALY.ESINETO
Procurad~\-\ Dr. ALLAN~ATRICK MACIEL ,: J I

APresidência da Liga dê,santo Amaro;àpregentou defesa inseri ta, sendo juntada aos
autos do Processo. Au\~rtte a Liga-de-Jaguaquara, mes{rio regularmente citado.
DECISÃO: Acordam os )~í'Zes desta Egrégiii'2' Comissã6>Disciplinar do Tribunal de
Justiça Desportiva, por ~A:NIMID1r;>!h~~~ julga0{ocedente a denúncia para
condenar a LIGA SANTAMARENSE'-'DE"'~FUTEBOt, de Santo Amaro, por ser
reincidente conforme fls. 17 dds'a~tos,,~ p;~~d,{nfuIta de R$ ,4.000,00 reduzida pela
metade fixando em R$ 2.000,00 '(DOls.:mlJ,.-reals), e tambem condenar a LIGA
DESPORTIVA JAGUAQUARENSE, de 'jã-guã"quara, por ser reincidente conforme fls.
12 dos autos, a pena de multa de R$ 1.000,00 reduzida pela metade fixando em R$
500,00 (Quinhentos reais), como infratoras do Art. 191, m, clc 182 do CBJD, por
deixarem de cumprir o que determina o Art. 30, do Regulamento da Competição que diz:
"As Seleções participantes da competiçl1o deverOo, obrigatoriamente, incluir no banco de reseTl'as, em
todos os jogos, OI (nm) 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 da didas previstas no
Art 223 do CBJD.

Roberto Almeida de Araújo - Secret rio

Preço Costro Alves, 1 - Ed. Pa!6cio dos Esportes
Centro - CEPo40020-160 - Solvodor • 8A
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