
o TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

Salvador - BA, 06 de SETEMBROde 2017.

Ofício SEC/TJDF/BA. NºOB9/2017.

limo. Senhor

EDNALDORODRIGUESGOMES

MD Presidente da

Federação Bahiana de Futebol.

Nesta.

Senhor Presidente,

De ordem do Excele~íS~~;T..!:~bunal de Justiça Desportiva
do Futebol da Bahi~'r?::"~~HÉ~/O S~OSi!:!!:~EZES':JU/y'!"'o.~,:~stamos envi~ndo em
anexo, para o devido, conhecimento e as dellldas~p'rovldenclas desta Entidade, o

l- I i -~I .=~~, I 11 . d -despacho de DEFERIMENTO a meCllda p elteaua peJa d. Procu.~adona, a SUSPENSAO
PREVENTIVA pelo pra~o ~e 30 (Úintaj dia~ ilhas condi~Õ'espfe~istas no artigo 35 e seus

, H, U\\. I .J/lh,\ 'il
paragrafos aos denunclal:tos'todos Integrantes da L,gaiDesport,va de Vera Cruz:

111 1/ l \ \ t \ _ /7 11 \\ ! 11
1- RODRlGt{ !+'J~OU~A\COJl(CÉJÇAo,f,~tle:..à\~r03;
2- JEFERSONSANTOS);ANTAN1t - AtletajNº 06.1) J\\ ."-- o.:::.J ( \ '~
'~rt. 35. Poderá hoJ;;;;;;pensãÓ. preventivo jquondo o gravidade! do ata ou fato infracional a

justifique, ou em hipáteses deé~cepcianal e fu~doda neç;ssidade, desde,4
j
Jé requerida pela Procuradoria,

mediante despacho fundam"ento. do do Presidente do Triounal ISTJD!j0UTJD), ou quando expressamente,," , Ijdeterminado por lei ou por este. Código. ,__ _ . I
\\ \ o'. ~(~õ) . /1-

91' Oprazo da suspensão.p~ventiva~Ji'!!ltqao a trin.ta dias, deverá ser compensado no caso
de punição. ~""'. i?i~A$

f 2gA suspensão preventiva não pOde'rtlser restabeleclda,em grau de recurso.

~
Atenciosamente,
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.~.
Vistos, etc.

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

•

Trata-se de pedido de suspensão preventiva requerida pela Procuradoria do Tribunal
de Justfça Desportiva do Futebol da Bahia, oferecida pelo Procurador Geral, Dr. RUY
JOÃO RIBEIROGONÇALVESJÚNIOR, em razão dos fatos ocorridos por ocasião da
realização e disputa da partida pelo campeonato Intermunicipal de Futebol Amador -
2017 entre as seleções de VERACRUZX SANTOANTONIODE JESUS,no dia 03 de
setembro de 2017, no Estádio Municipal de Vera Cruz - Vera Cruz/BA, pedido esse
formulado em desfavor dos atletas, ambos integrantes da equipe da Uga de Vera Cruz,
a saber.

1- RODRIGO DE SOUZA CONCElçAO- Atleta Ni 03
Z- JEFERSON SANTOS SANTANA - Atleta N"06.

o pedido de suspensão preventiva salienta a necessidade de Imediata resposta e
repreensão às atitudes hostis e agressões efetivadas ao árbitro da partida, consoante
os fatos extrardos da Súmula: ~"'0..,/<7'~"':~'~
Por fim, pede ainda'6"Sr: .p(o;~;ador a' i~ediat~'àtribii1Çià.de suspensão preventivá
dos denunciados. !' (' . c L. 'I" ,'1 :

;: i "- .~~ )-~ \ : ~
t o relatório. Dec1dd., ! \! ~\

[:j ,; '\ \ //,1'\\ j'
i '; ,.,... ' \ I.' J :' '. \, t

\:):; \\ \ ( ,.(: \\ " _.
Pelo conteúdo da !Sumlllaeas\ pro'(as 31pres~9tada,s, \perc~be-se que há urgente

.' ~ I ;""4 \. ~.', :/. J,-~ lo,,', '. ,.necessidade de qu~ a :J.ustlça DésP;orttva of~reçaresposta.rá~ldae eficiente para que
tais fatos sejam cilibti:los, 'pois" constituem afronta-aos I princlpios da Moralidade
Desportiva, Esprrito ~s~,ortivo (falr play) e Btabilidade das.çOmpetiçães, co~stituindo-
se, ademais, em postu~ absolutamente (riCOmpatível co~ os nobres propósitos da
atividade desportiva, preconizadosnoà-rt: J4d~ Lein210.671- Estatuto do Torcedor;

\>......1 .. ),,2,' / /
\ '. ,';--,:r; " ---o '~.'

Os fatos narrados na r. ê1enÓncla'fom.r.;m-se" ...de maneira exaustiva, públicos e
notórios, cuja gravidade reéla'\1:.,~<~~ad~\ÍalqUer dúvida, urgente adoção de
providências por esta e. Corte de JustlÇaoéSpártiva ...•.•.• -'

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

OIArt. 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
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

despacho fundamentado do Presidente do Tribunal (STJDou TJD), ou
quando expressamente determinado por lei oUllor este Código.
(Redação dada pela Resolução CNE nll 29 de 2009).

~ 111 O prazo da suspensão preventiva, limitado a trinta dias, deverá ser
compensado no caso de punição. (Incluldo pela Resolução CNEnll 11 de
2006 e Resolução CNE nll 13 de 2006)
~ 22 A suspensão preventiva não poderá ser restabelecida em grau de
recurso. (Incluldo pela Resolução CNEn2 11 de 2006 e Resolução CNEnll
13 de 2006).

Dessa forma,aflgurando-se repulsivos e de ampla gravidade os atos infracionais,
recebo, sem mais delongas, a DENÇJNCIAconstante do bojo da prefaciai,
determlnando-se à d. secretarla~clí!ste"ê::trib'lJn~1 que cumpra as providências para o
seu processamento de forfliaj:élêré: OEFElUNOOj'.}n limine, a medida pleiteada pela d.

~, ." " .', "~. ".....
Procuradoria para ap1ical/a suspensão preventiva aõs,..denUnclados atletas RODRlGO DE
SOUZA CONCElt;A0le~(iERsoN SANrOSsAl'iTANA, am~sint~~ntes da Ugade VeraCruz,
pelo prazode 30 (trinta) dias e nasCõnãiÇões,pfêVlstã'$"hci,artigo 35 e seus parágrafos.i: '. ". ) : \ . i

I 'I' . : Ih':!~ :'/' I ~ :'1..,:",\ :~~'
Oentifiquem-se os ~epresentantes .da I UGA DESPORTIVADE VERA CRUZ e da

l ' . ! , 'I " '! " ; ,

FEDERAÇÃOBAHIANADE FUTEBOLpará a exel:uÇão \e cUmprimento Integral desta
': ' ,'/ '.' .; " ,,- '" : I

decisão, processandd-se a Denúncia em seus ultérlores:termos.
:'~,'.)" '1 '\ '( (C'~~'.\.:;

Cumpra-se. PubllqbeJSe>- .-'~---- .-~- i.'
\, \ /,/ '.'
'. \ ! ,:
" "o \ .• • ; •

salvador-~, 06 d~~~t~mbro de~017 __ ~\_ .j'i,'
\. '\\\ ',,,t' ,)-',\

\, \ \. :;,,' - j.~

:::::::::'fSiu~~:~/,-".<: .0.-
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