
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

Salvador - BA, 06 de SETEMBROde 2017.

Ofício SEC/TJDF/BA. Nº087/2017.

limo. Senhor

EDNALDORODRIGUESGOMES

MD Presidente da

Federação Bahiana de Futebol.

Nesta.

Senhor Presidente,

De ordem do Excelentíssi~e'db'Tribunal de Justiça Desportiva
~/--...... t ~ ~~ ..•..•.......

do Futebol da Bahia',rW.,.-FfE~I~"'OS:J'tP:!.~ZES,JtJN!!!.~~ ~stamos envi~ndo em
anexo, para o devido conhecimento e as devldas'provldenclas desta Entidade, o

.tll Ir "I -'11 _
despacho de DEFERIMENTO a medida pleiteada pelil d. Procuradoria, da SUSPENSAOlil ',(I. .) 1'.H.' 11\ .PREVENTIVA pelo praw de ¥9~fi(nta) dlap e\nas condlçRes p~er!stas no artigo 35 e seus
parágrafos aos denunciados todos integrantes a Ligá/de Putebol de Teixeira de Freitas:

1-ADELSON SÂr!JTÓ~VIEIRA - A{led Nº16;~~~I '
• I + fI, f '", \ r ~

2 - GABRIELSOARES,GOMES -"Atleta'Nº 04/ 'I" ,,~ ,-"\ \ )" Jb' •3 -BRUNO NERES,LEMOS'::'4.tleta W'Ol; .~. '
I~ ~ I \ \

4 - BRUNO DOS'REISN.CQSTA;- Atleta NQ'H.;
li , 'I

5 - COSMO QUEIROZ MELGADO\- Atleta Nº 13;
,!-" ~ J.. I

6 • RODRIGO NQl(11S DOS S~NTOS - Atleta NºO~; .
7 - FABIANO QUE/~Q,ZMELGAOCJ.',-fitleta"'N207;
8 -JURANILSON D'oS\5, ROCHA1f~E@NQ19;
9 - DIONE ALMEIDA\CER,QUEIRA~"-I'AtletaNº 18;" ....~ .•...) -\-1"\ /' /
10 - JEFERSONDAS NEVESSENTURION'- Auxiliar Técnico.

"Art.35. Poder6hover suspenS6~~vidode do oto ou foto in/rociono/o justifique,
ou em hipóteses deexcepciona/ efundada necessidade;desde que requerida pela Procuradoria, mediante despacho
fundamentado do Presidente do Tribunal (STJD ou TiD), ou quando expressamente determinado por lei ou por este
Código.

j le O prazo da suspensão preventiva, limitado a trinta dias, deverá ser compensado no coso de punição.
j 2~A suspensão preventiva n60 poderá ser restabelecido em grau de recurso.

Atenciosamente,
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Vistos, etc.

Trata-se de pedido de suspensão preventiva requerida pela Procuradoria do Tribunal
de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, oferecida pelo Procurador Geral, Dr. RUY
JOÃO RIBEIROGONçALVESJÚNIOR,em razão dos fatos ocorridós por ocasião da
realização e disputa da partida do Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador -
2017 entre as seleções de TEIXEIRADEFREITASXEUNÁPOUS,no dia 03 de setembro
de 2017, no Estádio Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freltasj8A, pedido
esse formulado em desfavór das pessoas abaixo indicadas, todas integrantes da etlUlpe
da Uga de Teixeira de Freitas, ti saber:

1-ADELSONSANTOSVIEIM - Atleta NII '16;

2- GABRIELSOARESGOMES-Atleta NII 04;

3-BRUNONERESLEMOS-Atleta N" 01;

4 - BRUNODOSREISN. COstA -,AtletJi NQ11;./~<--" ....,~~~
5-COSMOQUEIROZMEfGl,DO-:::AtI~N!)3;-~

~. /....... ,,-'. ----- ..~ _ .....•...

6 -RODRIGOt{tjÍtAIS-Dós SANTº5 "::,4t1etafF-ii8::':;'>,':;: r ,-------.-_. -----._---------\.~~1
7 - FABIANOQUEIROZMELGADO~ Atleta"N1I01; \ : i :I ' " ",) " , "
8-JURANILSÓN'I~OSS. RoCHA - ~tJb N1I19!j", ~\ 'I' ,

i : I ,I "I., .' 1I '. ',i '.,\ ! I

9- OIONEAIJffEIDAa~I!ElRA ..i.Atleta NII,18; i '\ I •
::11' "~I ',( 'I' ",' "
, ': " ", \ . " l. ,\ I :

10- JEFERSON,IJ,AS,NEVES~'NTURI~N- ~~JcIl~arT~CO~

o pedido de suspeJ;ã~ :preVe!lti~' sallent~\ a '~~~síd~~~; Je imediata resposta e
\ , ~ " ~-'-, ,I I

repreensão às atitudés hostis eagressôes ao árbitro da partida, consoante fatos
\ ••. \ 'J' " I "

extrardos'súmula. , ' \ ," i., li I,'"\ I. " " ' "
\ \\ ._' ~_-...:l ,,:,'

Por fim, pede ainda o ~~;'o~urador~';n\~~i~taatribui~O de suspensão preventiva
dos denunciados.' "'" ;:"3) c \ Z/
~o relatório. Decido. ' .~~;/' "

Pelo conteúdo da Súmula e as provas apresentadas, pércebe-se que há. urgente
necessidade de que a Justiça Desportiva ofereça resposta rápida e eficiente para que
tais fatos sejam coibidos, pois constituem afronta aos princlpios da Moralidade
Despórtiva, Espírito esportivo ({alr play) e estabilidade das competições, constituindo-
se, ademais, em .posturaabsolutamente ihcompatrvel com os nobres propósitos da
atlvldade desportiva, preconizados no art. 34 da lei nlll0.671- Estatuto do Torcedor.
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Os fatos narrados na r. denúncia tornaram-se, de maneira exaustiva, públicos e
notórios, cuja gravidade reclama, fora de qualquer dúvida, urgente adoção de
providências por esta e. Corte de Justiça Desportiva.

A requerida suspensão preventiva, suficientemente embasada nos fatos e provas
descritos nos autos, encontra espeque no art. 35 do CBJO,in verbis:

UArt.35. Poderá haver suspensão preventiva quando a gravidade do ato
ou fato infracional a justifique, ou em hipóteses de excepcional e
fundada necessidade, desde que requerida pela Procuradoria, mediante
despacho fundamentado do Presidente do Tribunal (STJDou TJD), ou
quando expressamente determinado por lei ou por este Código.
(Redação dada P~I~,;'::~ção CNE nS! 29 de 2009).

~~,~
~ lS!Oprazó;j~ .s~s{ensão:preverrtlva;Jimitado a trinta dias, deverá ser
t:ompe~âdó'~~ caso,de pon~ão.(Induf~p~íà~Resolução CNEnS!11 deI I'. -,-~, •
2006 I. : e . ,Resolução I.CNE~ \ nll • : . 13 de 2006)
~ 22 A;$~spensã~ ..prevent~va.:~ão pod}1\ ser ~~stabelecida em grau de
recurso, (IncluídOpela Resolu'çao CNEn!ll11 de:2006 e Resolução CNEnll
13 de ~ÓÓ6), '.\ .: 1/ :1'\ .! i

1
'1 ',\ \ ( 'i' 'L'\ :1:

: I I . \./ ,. .' I \... : 11
I :: ,t ,"--~\.' ,......",/ :' .4 :', O""." I I.

1
.• , ..••. \. \ '.,.,.1.
\ ' J _ f " \, \.' :- ' .-' ',' iDessa forma, afigurando"se repulSIVOSe de ampla gravidade os atos infracionais,

; " ~ - .- , i -.~- --- f i;,'
recebo, sem mais ,delongas, a DENÚNCIA constante.' ~o bojo da prefaciai,
determinando-se à d. "Sebretaria deste e. Tribunal que cumpr'a' as providências para o
seu proéessamento de~drma céler~,-.DEFERINOoin /jmlne,'~medlda pleiteada pela d.
Procuradoriapara aplicar a suspensão preV!'!nti~:aosdenundadós:

\. .:~:..:.- I
1- ADElSONSANTOSVIEIRA-AtletaN!l 16~ ! ~ ;!\. ~
2 - GABRIELSOARESGOMES_ A~~2'~; .?..t.,//

3 - BRUNONERE5lEMOS- Atleta N"o~.:././
4- BRUNOOOSREISN.COSTA-AtletaNR17;

S -COSMOQUEIROZMElGADO- Atleta NR13;

6 - RODRIGONOVAISDOSSANTOS- Atleta N208;

7 - FABIANOQUEIROZMElGAOQ-Atleta Nl!()7;

8 - JURANllSONDOSS.ROCHA- Atleta NQ19;

9 - OIONEALMEIDACERQUElRA- Atleta NR18;
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Todos integrantes da Uga de Teixeira de Freitas, pelo prazo de 30 (trinta) dias e nas condições
previstasnoaftigo 3S e seus par.'grafos.

Oentifiquem-se os representantes da UGADESPORTIVADETEIXEIRADE FREITASe da
FEDERAÇÃOBAHIANADE FUiE80l para a execução e cumprimento integral desta
decisão, processando-sea Denllncla em seus ulteriores termos.

Cumpra-se. Publique-se.

Salvador -8A, 06 de Setembro de 2017

~--
H£UO SANTOSMENEZESJÚNIOR
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