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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
DECISÕES

PROFERIDAS

DA

2" COMISSÃO
DISCIPLINAR
EM 14 DE NOVEMBRO

DO

T JDFIBA

DE 2017
SELEÇÃODE Luis EDUARDOMAGALHÃESx SELEÇÃODE SÃO DESIDÉRIO.
em 10.09.17 - Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador - 2017.

PROCESSON'170/17

Denúncia: Ausência de Médico.
Denunciados (5): 1) LIGA DESPORTIVA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.incursa no Art
191.111do CBID;
2) LIGADESPORTIVADE SÃO DESIDÉRID,de São Desidério. incursa no Art
191,111do CBID.
Dr. ALCIDESDINIZGONÇALVES
NETO

Relator:

Dr. VICTORFERREIRASANTOSDE SOUZA.

Procurador:

Ausentes as partes mesmo regulamente
citados. 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 DESPORTIVA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, de Luis Eduardo
Magalhães, por ser reincidente conforme As. 11 dos autos. a pena de multa de R$ 2.000,00 reduzida
pela metade fixando em R$ 1.000,00 (Hum mil;Re~ .•.e também condenar a LIGA DESPORTIVA DE
SÃO DESIDÉRIO, de São Desidério, por::sfrfeinêilleõt~nforme
As. 12 dos autos, a pena de multa
de R$ 3.000,00 reduzida pela metllâé'fixarído em. R$ f300:00~t1um
mil e quinhentos Reais), como
inrratoras do Art. 191, lII,péi82-dóéBJD,
pOl!d~ixarem d'ê'curi'ip~,que
determina o Art. 30, do
Regulamento
da Compe\i~ç~o""---que
_~_~tz:--~~As"S'eleções_~_Pf!!"ticijJàntlfs~ 1 da competição deverão,

obrigatoriamente, illcluir hq ~altcolle{eser..vas,.emt()_dos_osjog9~ 01 (u~) ~llédicopor eles contratado,

devidamellte illsc~ila 110 ~RM"" n~. 'f~rtida ab!m~l.m.encioo~~~\ Dev~n~!, ~ompro.var nos autos do
Processo O cumpnmento da' r~fenda, obngação pecumána
no prazo de 30. (tnnta) dias, sob pena das
,
,
,' ,,
i
medidas Drevistas no Ar!. 22.3
do CB D,
\
PROCESSO'C. SELllÇM DE EUI'lÁPÚLISx SEIJEÇM iDE ITÁMARAIU,em 10.09.17 - Válido
'/"11
'j.
't
ill
'li
li
,pelo ta,\,peonald',lnt~rmunicrp'al de F~tebol Amador - 2017.
N017Yl
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' r"~
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l>\usênda de Médico. ,
f
J
Den4~i~:
1)
LlGADÉi'UTEBOL'DE
EUNÁPOLlS.'deEu'nápolis,
incursa no Art 191, 111
Denunciados (s).:,
'do CB)Dr~!
'-~-1
(,,i
2) LIGADE FUTEB0 DEITAMARAJU,
tamaraju. incursa no Art 191.111
'1,'
I
do CBID../
~,_
i I
A

\\\

\.
Relato,,::'

Procurador:

\

1

1

qr. RONA~D'O'ÃFrRjÜ\'ND~DE.
l;:ALLAN PAiijciM~'dJEL.

,.

,\

'

di

,i/I
,

/11

Ausentes as partes mesmo regúlàrQente. çitlfdos;\J)ECISAO:
Acordam os Juizes desta Egrégia
2' Comissão Disciplinar do Tribunal à~ustiç~'besPól1f\ia,
p~r-úNANIMIDAOE em julgar procedente, a
denúncia para condenar a LIGA DE FUiE~OL ..I?,E.E'!t~A:POLlS, de Eunápolis, por ser reincidente
conforme As. 11 dos autos, a pena de muità:::deA,,2:500,00
redUZida pela metade fixando em R$
1.250,00 (Hum mil duzentos e cinquenta Reai~),"'ê também condenar a LIGA DE FUTEBOL DE
ITAMARAJU, de !tamaraju, por ser reincidente conforme fls. 12 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,
m, c/c 182 do CBJO, por deixarem de cumprir o que determina o Art. 30, do Regulamento da
Competição que diz: "As Seleções participalltes da competiçõo deverão, obrigatoriame/lte, illclllir /10
ba/lco de reservos, el/l todos os jogos, O/ (11m)médico por eles cOlltratado, devidamellte illscrlto lia
CRM". na partida acima mencionada. Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da
rcferida obrigação pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no Art
223 do CBJD.

/\

V

Salvador - BA, 16 d£'Novl\nbr~;017.
R•••••• Alm.id. d. A' j. - "', t
TJDFIBA

Praça Castro Alves} 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro - CEP: 40020-160 - Solvodor . BA

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

- Fox: (71) 3321-5403
- site: www.fbf.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
DECISÕES PROFERIDAS
DA
2' COMISSÃO DISCIPLINAR
DO TJDFIBA
EM 14 DE NOVEMBRO
DE 2017.
PROCESSO- SELEÇÃODE VALENTEx SELEÇÃODE ICHÚ,em 10.09.17 - Valido pelo
N'17S/17 CampeonatoIntermunicipalde FutebolAmador- 2017.
Denúncia:
Denunciados (5):

Ausênciade Médico.
1) LIGADESPORTIVA
VALENTENSE,
de Vaiente. incursa no Art 191, 111do
CBJD;
2) LIGADESPORTIVA
ICHUENSE,
de Ichú,incursa no Art 191, 111do CBJD.
Dr.ÉLIORICARDO
MIRANDA
A2EVÉOO

Relator:

Dr.ALLANPATRICK
MACIEL.
Ausente as partes mesmo regularmente
citados. 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 DESPORTIVA VALENTENSE, de Valente, 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 LIGADESPORTIVAICHUENSE,de Ichú, por
ser reincidente conforme fls. 12 dos autos, a.~íía'de:multa de R$ 500,00 reduzida pela metade fixando
em R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta ReàíS)~éón1Ô"inrraiõtas~ Art. 191,111, clc 182 do CBJD, por
deixarem de cumprir o que determjnio~Áré3o, do Reg~nmênto:da_Competição que diz; "As Seleções
participantes da co",petição:1Ítnyr.lio:'ohriga(orl(J1~e1tte, inc/ii;r",-';w~1tllc'!., de reservas, em todos os
jogos, OI (11m) médico j,órAfles C!!'!-tralado,devldamell[e_i".scrillJ~,IõI' ,cRM", na partida acima
"i-d'\o~r,?c~~;o_o_<;..u_mp.!I~,ento
dfi'd
mencionada. Deve0 do comp{'1~ar
nos ~utos_~
a kC Cri a o b'ngação pecum'á'na
no Drazo de 30 (trinta] diá!;, ob pena,das medidas revistas no Art 223 do CBJD.
DESPORTIVA
LEONiCox ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA
LUSACA.
PROCESsO'- ASSOCiAÇÃO
N' 19~/117 eni ~i:d?17 - Val,idopelo campJd~Úo Baia~ode FutebolFeminino- 2017.
Denupcl~:
.iU
At~~o 'nb início d~apahida.
1
Procurador:

-

,

,.

il i! \\

\

!

Denunciados (5): ~) AS~Of~AÇÃODES<ORTIIVA_
LE~~I~O"~quipe Feminina,incursa no Art
'206 do CBJD; )
"" ~. \ \ :
2) ASSO~,ÇAO DES~ORTlV~Eq~ipe
Feminina, incursa no Art
j i
~ '206dõCBIO.
<,'

\\

\

..,"

c

,
Rela~ôr:
~

.•••'~

I

'

~

,'
Procurador:,

I

\

",'

I:

I

-"','

li
..
1
/
OroYANMÉIRELLES.DEMÉIRELES
Or.ÉLlORICARb,oMIRANDA
A2EV~DOI

Ausente as partes mesmo\regularmente,
pitadas. DE<tJ:SÃO: Acordam os Juízes
desIa Egrégia 2" Comisiã~\Q,iscipJin!r:::Jdiij
Tribu!laljde
Justiça Desportiva,
por
UNANIMIDADE
em julgar~roce,der\,te'~géhúl}çia:/para
condenar a ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA LEÔNICO, EqUi~ê';f~~i~ina,. P?.0€rieincidente
conforme fls. 11 dos
autos, a pena de multa de R$ 1.000,OO~uzúla
pela metade fixando em R$ 500,00
(Quinhentos Reais), e também conde~-á"ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA LUSACA,
Equipe Feminina, por ser reincidente
conforme fls. 12 dos autos, a pena de mulIa de
R$ 1.000,00 reduzida pela metade fixando em R$ 500,00 (Quinhentos Reais), como
infratoras do Art. 206 c/c 182 do CBJD, por conIa da entrada das duas equipes em
campo, atrasando o início da partida em lO (dez) minutos. Devendo comprovar nos
autos do Processo o cumprimento da referida obrigação pecuniária no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena das medidas previstas no .f .
o CBJD.

IBA.

PraçaCastro Alves,1 - Ed. Pol6ciados Esportes
Centro - CEP:40020-160 - Salvador- BA

Tel.:(71)3321-0448 - Fax:(71) 3321-5403
e-moi!:'jd@fbl.org.br . s~e:www.fbf.arg.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
DECISÕES PROFERIDAS
DA
2 COMISSÃO
DISCIPLINAR
DO TJDFIBA
EM 14 DE NOVEMBRO
DE 2017.
x SELEÇÃ.oDESÃ.oFÉLIX,em 24.09.17 - Valido
PR.oCESS.o- SELEÇÃ.oDECACH.oEIRA
pelo
CampeonatoIntermunicipalde
FutebolAmador- 2017.
N"204/17
8

Denúncia:

Exclusão.

Denunciados (s): 1) LlBANI.oS. NET.o,Massagistada Ligade São Félix,incurso no Art 258, I
do CBJD.
Relator:

Dr.R.oNALO.o
SAFIRAANDRADE.

MACIEL.
Procurador: Or.ALLANPATRICK
Ausente a parte mesm.o regularmente
citada. DECISAO: Acordam os Juizes desta Egrégia
2' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente a
denúncia para condenar L1BANIOS. NIITO,Massagista da Liga de São Félix, por ser primário, e como
infrator do Art. 258, I, ªIo do CBJD, substituindo a pena de suspensão por pena de advertência, por
'd a.
assumir conduta contrária à disciolina, tentando retard"d'd
ar o mlclo 01000 a Dartid'a aCima menciona
SELEÇÃ.o
D
E
SAUBARA
x
SELEÇÃ.o
D
E
SANT.oANTONI.o
DE
JESUS,em
PR.oCESS.o24.09.17
Vali~o-...campeonato
Intermunicipal
de
Futebol
Amador N"205/17
2017,..•••...••.....
~~~~

-

MédiC.o~Expul~~
Denúncia:~ -A;;'s~ê;;-dãêÍe
SAUBARENSEQESP.oRT.oS,êIe,Sàubâra,
no Art
Denunciado~ (5);. '11 LIGA
'
..••.. ( ,

!

I

I

I

I

_..----

191,111do CBjO;
2) LIGASANTANT.oNIENSE'UE
'.FUTEB.oL]de Santo Antônio de Jesus.
incurJa noArt 191. 111doCBjD; !~
W
3)'ANI>RÉDECAIlVÚH.o RIBEIR.oO.oSSA:T.oS,AtletaAmadorda Ligade
Ii
,I.
S,apt,l).?tôniode Iesu,s,incurso,:~
,P,>rt; 25B,
~2.,11do CBJO.
-~.--,

!

.t \

t ','

,
,
,

Rel~~o:
" ~ D,~.A~êl~ESDlNlZd,NÇALVE~IN~rÚ\ 1.1
1
f' !
r. LE.o~,,:RO.o
J)ECAs;rR.oO"'1'\
l,fNHA~\ , 1\11
Procu~4or:. ,.6'111\
.
Ausente às partes mesmÓ tegUla\:/pente citi-'diiS/DECI8ÃO':IAcordam
os Juízes desta
Egrégia 2' Comissão Dik/;iplinar do_'I:rillun'aJ de JustiçaJle_sportiV'a! por UNANIMIDADE em
ti '
I
Á
',
julgar procedente a denúncia para condenar. a L1G SAUBARENSE DESPORTOS, de Saubara,
por ser reincidente conf~~r\,e fls. 14 do~~utosIaJ)_ena de multaid~iR$ 1.000,00 reduzida pela
metade fixando em R$\ ~OO,OO (Q_u.inh_e-,!!~reais), e ,(imbém
condenar a LIGA
SANTANTONIENSE DE EU!~BOL, dec;?anm.:,-~ntônio ?Y.'J~sus, por ser reincidente
conforme fls. 15 dos autos:';; pena de multa d,eiR$'2.500,00 ~duzida pela metade fixando em
R$ 1.250,00 (Hum mil duzentoS'ê"cinqueíltá,'.réaiV,
com.~"~fratoras
do Art. 191,111, clc 182
, .••••••.
"
' r In)?,
.'
,r
todos do CBJD, por deixarem de~um"rir o-quectlete .. ina o Art. 30, do Regulamento da
Competição que diz: "As Seleções p~ticip,!ntes-da46"lpetição deverão, obrigatoriamente,
inclllir no banco de reservas, em todo~Sdffg;(
01 (11m)médico por eles contratado,
devidamente inscrito no CRM", na partiaa'~ acima mencionada; e também em condenar
ANDRÉ DE CARVALHO RIBEIRO DOS SANTOS, Atleta Amador da Liga de Santo Antônio
de Jesus, por ser primário, e como infrator do Art. 258, 92Q, lI, c/c 182 do CBJD, a pena de
suspensão por 02 partidas, reduzida pela metade fixando em 01 (uma) partida
compensando-lhe
a automática, por reclamar de forma acintosa proferindo as seguintes
palavras: "Aqui você não marca, que porra! " seguido de palavrões durante a 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.
I

I

,

IBA.

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes

Centro - CE?:40020-160 - Salvador- BA

Tel.:(71)3321-044B - Fax:(71) 3321-5403
e-moil:'jd@/bl.org.br - site:www.fbl.arg.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
DECISÕES PROFERIDAS DA
2' COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
EM 14 DE NOVEMBRO DE 2017.
PROCESSON' 207/17

SELEÇÃO DE URUÇUCA x SELEÇÃO DE ITARANTIM, em 24.09.17 - Valido
pelo Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador - 2017.

Denúncia: Expulsão e Exclusão.
Denunciados (5): 1) MAICON NASCIMENTO SANTOS, Atleta Amador da Liga de Uruçuca,
incurso no Art 2S0, I. ~1' do CBJD;
2) JOSÉ JOAQUIM ARGOLO, Técnico de Futebol da Liga de Uruçuca, incurso
no Art. 243-F, ~1' do CBID.
Relator:
Procurador:

Dr. RONALDO SAFIRAANDRADE.
Dr. ALLAN PATRICK MACIEL.

-

Ausentes as partes mesmo regularmente citados. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúncia para condenar MAICONNASCIMENTOSANTOS,Atleta Amador
da Liga de Uruçuca, por ser primário, desclassificar do Art. 250 para o Art. 254, ~1Q e I, do
CBJ~, a pena de suspensão por 04 R-a~~-=t;~l!.~dzpela
metade fixando em 02 (duas)
partidas compensando-lhe a aut9IDátwa, por Impedlr~m
um pontapé na coxa de seu
adversário chance c1ar,:!.Ae-g~e;-P;;r, se t'dltar, d~OIllP~£ão
finda para a Seleção de
Uruçuca, e, desde que ó Atleta, punido~não re~ueira a substituiÇfuydo restante da pena, na
forma de medida de inhi!~essesoêÍãCcom base no n'Q-db Art.]11i do CBJD, a pena de 01
(uma) partída restante, d~~Jrá ser c/;;;;-pridaeln plutida subse4uente!d~ competição, campeonato
ou torneio promovido p~l~ FBF; é blmdenar jOSÊ jOAQU,I~iÀRGÓrlO,Técnico de Futebol da
Liga de Uruçuca, por se~:phmMiJ),~ descla~sificar do A;{
o Art. Art. 258, 11,~lQ,
do CBIO,substituindo h:denáldel ~Jspensãb pbr de A'cfv'el-tência,lcturantea partida acima
I'!;
)'"
d'a.j)aI'ti
ld a Dor
1/1'\;'
mencionada, por desreSp~itat
o Arbitro
xiIleamento,.

243-Fp~ta

PROCESSO','-,, SELEC,ÃO.DE GU,ANAMBIx,rSELEÇÃOli:JE: SÃO DESIDÉRIO, em 24.09.17~.:
,'I
i"'i ~~ \
.'
\
,'f..It.. f 1'\
~} I ~ I
NOZI0t1:7 Valido pelo:Can]peonatp Intúmunic pál'd~,:F~\ebol Amador - 2017.
,11\
,,---":
Denur'!c~a,: Conduta.
\
" )
Denunciados'(s)"
1) UBIRA'ARA-~ERE~RA DA SILVA, Direfor de Futebol da Liga de Guanambi,
\\
Incurso no Art:2S8, 11dô'C~JD.
(

1~1;

li

Relato},:
Procurador:

Df. ÉLIO RICARDOMIRANDÀ AZEVÊDÓJ/
'Qr.'ALLAN PATiúcú.\~diEL.

///

Ausente a parte mesmo regulàJPê'nt~ citado;DECISA0:'Acordam
os Juízes desta Egrégia
2' Comissão Disciplinar do Tribu'n~-de,Justiça DesP-Gt'tiva,por UNANIMIDADE em julgar
procedente a denúncia para condena.:'UIlIRAjARÁ.<JS'EREIRA
DA SILVA,Oiretor de Futebol
da Liga de Guanambi, por ser primário, de~íífs[ficando do Artigo 258 para o Artigo 243-F,
c/c 182 do CBIO,a pena de suspensão por 60 dias, reduzida pela metade fixando em 30
(trinta) dias, a cumulada com a multa de R$ 1.000,00 reduzida pela metade fixando em R$
500,00 (Quinhentos reais), por ter se dirigido a Assistente N° 01 da Arbitragem de forma
descontrolada e desrespeitosa, dizendo que "vocês vem aqui nos roubar seus ladrões", tendo
ainda no momento da comemoração do gol da sua equipe, este teria proferido: "anulem agora o
gol seus ladrões", isto durante a 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 CBIO.
Salvador - BA, 16 de Nove

Praço Castro Alves, 1 - Ed. Polócio dos Esportes

Centro - CEP: 40020-160

- Solvodor - BA

Tel.: (71) 3321-0448.
e-mail: tjd@fbl.org.br

Fax: (71) 3321-5403
- sit.: www.lbl.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
DECISÕES PROFERIDAS DA
2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
EM 14 DE NOVEMBRO DE 2017.
SELEÇÃO DE ITAPÉ x SELEÇÃO DE IBICARA!. em 24.09.17

PROCESSO N"20B/17

Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador - 2017.

Denúncia:

Conduta do Público, Expulsões e Atraso do 4" Árbitro.

Denunciados

- Valido pelo

1) LIGA ITAPEENSE DE FUTEBOL, de ltapé, incursa no Art 213,111 do CBID;
2) LIGA IBICARAIENSE DE FUTEBOL, de Ibicaraf, incursa no Art 213, 111.

(s):

~1" do CBID;
3) JOILSON SANTOS BATISTA, Atleta Amador
no Art 254 do CBJD;
4) LUCAS LIMA ALEXANDRE. Atleta Amador

da Liga de Ibicaraf, incurso
da Liga de ltapé, incurso

Art 254-A, ~1". 11do CBJO;
5) MARCO ANTÔNIO DA SILVA FRANÇA, Árbitro

de Futebol

no

da Liga de

ltapé. incurso no Art 261-A, do CBJD.
Or. ALCIDES DINIZ GONÇALVES NETO

Relator:

Procurador:

Dr. LEONARq9-0E.~ST~0

DUNHAM

- Acordam os Juizes desta
Ausentes as partes mesmo reglJlanfénte,cifàdas;-nECISAO:
Egrégia 2" Comissã~is~jpÍinaÇ
dq\ TribDhal:::::à!l_~stiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em pu!gar1irocede'1e>~em_pa~rte,a denu~I~! para absolver a LIGA
lTAPEENSE DE FUTfBOL. de.,.lli2é. ~ a LIGAIBIG,ARAIENSEDE FUTEBOL, de
Ibicaraí, das imputaço:e~ no Artigo 213~ ml 912 do,C~JD, qeMido à interferência do
Policiamento conforJieiexigid? por lei! lqgo, qu~'A0Iicitaââ pela Arbitragem, em
razão da identificaçãÓ idoslt6tt,edores' que no l}1()~~~to:eln que o Atleta Joilson
S~ntos,B.atista, foi exp~, belp'\~,{bitro,,~da)p~d,/J.i ,*\gU~S~,6r,cedoresda S.eleção de
Iblcaral, Jogaram 04 (quatro) hltlIllias de'cer;leJasgara 'dentro Ido campo de Jogo, com
cervejas ainda dentro &a~il,Jtin)las,.~1p
direçã~.aojf~blt~~;t~~?S~o atingindo e também
não chegou atingir o kssistent~n~02 da Arbltrage!!!,;e -ªlDâal~m condenar JOILSON
SANTOSBATISTA,Al:l~\aAmador da "Ligage Ibicaraí, POt;s~tprimário, e infrator do
Art. 254, 912 e I, do Ç~ID. a penadé susp~psão por 02/partidas, reduzida pela
metade fixando em 01\cu\na) partida_comp.ensando-lhe a automática, por ter dado
um carrinho atingindo o ~e'u'adversário,notornozelo direit(/d~rante a disputa de bola; e
ainda em condenar LUCAS\L1MAALEXANDRE,Atleta'Amador da Liga de ltapé. por
ser primário, e infrator do Ait~}54-A.~'~II;\do
CB}6;a pena de suspensão por 04
partidas, reduzida pela metad~\ando
e~)2~êÍú~s) partidas. por ter revidado
ainda no chão, este levantou a peril~~"atingitYô seu agressor, com o birro da sua
chuteira na coxa do seu mesmo, e, pà?:se:trátar de competição finda para a Seleção
de ltapé, e. desde que o Atleta. punido não requeira a substituição do restante da
pena, na forma de medida de interesse social, com base no S 12 do Art 171 do
CBID, a pena de 02 (duas) partidas restantes, deverá ser cumprida em partidas
subsequentes de competição, campeonato ou torneio promovido pela FBF; e também
em condenar MARCOANTÔNIO DA SILVAFRANÇA,Árbitro de Futebol da Liga de
ltapé, por ser primário, e como infrator do Art. 261-A. clc 182 do CBID,a pena de
suspensão por 15 dias, reduzida pela metade fixando em 07 (sete) dias, por se
apresentar com atraso para funcionar na partida acima mencionada.

h

\",'

Proça Costro Alves. 1 - Ed. Pol6cia das Esportes
Centro - CEP: 40020- , 60 - Solvodor - BA

,~"I"

}/'

Tel.: (71) 3321.0448
e-mail: tjd@fbf.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
DECISÕES PROFERIDAS DA
2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDF/BA
EM 14 DE NOVEMBRO DE 2017.
PROCESSON2Z11/17

SELEÇÃO DE PORTO SEGURO x SELEÇÃO DE ITAMARAIU, em
Intermunicipal
de Futebol
24.09.17 - Valido pelo Campeonato
Amador - 2017.

Denúncia:
Denunciados

(s):

Expulsões.
1) ALEX COSTA SANTOS, Atleta Amador

da Liga de Porto Seguro,

incurso nos Art Z54.A do CBID;
Z) FÁBIO DIAS DOS SANTOS, Atleta Amador da Liga de ltamaraju,
incurso no Art 254-A do CBJD;
3) LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS, Atleta Amador
ltamaraju, incurso no Art Z54-A do CBID.
Relator:
Procurador:

da Liga de

Dr. RONALDO SAFIRA ANDRADE.
Dr. LEONARDO DE CASTRO DUNHAM.

Ausentes as partes mesmo regulamente::citada~,J)ECISAO:
Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão DiscipJi~<í'TFíouí1ll~e
Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em jul~rocedente:'à
den@cia"iitta~ndenar
ALEX COSTA
SANTOS,Atleta AmaHóf..-daLigacjEU)ohd-Seglll.o, ~.S'et-primário,
e infrator do
Art. 254-A, ~1Qe I, c/ti ta2 do '(BJD,acPena_de_susp~ênsãopo'r 04 partidas, reduzida
pela metade fixando ~iJ02 (duas) partldaJ comperidndo.l~e a automática, por ter
I i ••o
]"
~l,
á fiO
.:) !"prad a d'.'ISp'uta
i \ \. di~'
segura d o pe Io pescoÇ,O
seu ~avers
e ,oIa, e, por se tratar d e
competição finda par~ ~ seleçãq\pe Porto Seguro,iJ,:d~1de~, e o Atleta, punido não
requeira a substitui~ãd do restante d~ R~na, ríJ fdrlrla tl~;medida de interesse
social, com base no ~ '~ido Ah:.\ 171 db CBJD,iJptin'a.de bi. (uma) partida restante,
deverá ~er cumprida +~jn'artida ,~\se~tien~e d~!19nípetfç~~, ~ampeonato ou torneio
promovido pela FBF; e ?-r;ndaemeondenar FA~IO-DlASJ)OS'~~NTOS, Atleta Amador
da Liga de Itamaraju,
ser primáriq, e infrator do Ar!. 254-A, ~IQ e I, c/c 182 do
CBJD,a pena de suspeil!i~O por 04.paltidá's,.reduzida pelA/metade fixando em 02
(duas) partidas, por te}\~a~o um 'tapa-?o-rostÓ do seu,4~ersário fora da disputa
de bola, e, por se tratar Me,crmpetiçãq-r~nqa)para a SeI~ção de Itamaraju, e, desde
que o Atleta, punido não feqúeira a spostitÚição dor.ésfante da pena, na forma de
medida de interesse social,\(>dh1?asê"'rttrjs:'lQ d~.(r-t. 171 do CBJD, a pena de 02
(duas) partidas restantes, deverásét'~mprid~e~partidas
subsequentes de competição,
campeonato ou torneio promovid~pelà:::.fJ~F;/e também em condenar LEANDRO
BARBOSADOS SANTOS,Atleta Amador da Liga de ltamaraju, por ser primário, e
infrator do Art. 254-A, ~1Q e I, c/c 182 do CBJD,a pena de suspensão por 04
partidas, reduzida pela metade fixando em 02 (duas) partidas, por ter dado um
soco no rosto do seu adversário fora da disputa de bola, e, por se tratar de
competição finda para a Seleção de Itamaraju, e, desde que o Atleta, punido não
requeira a substituição do restante da pena, na forma de medida de interesse
social, com base no ~ 1 Q do Art. 171 do CBJD, a pena de 02 (duas) partidas restantes,
deverá ser cumprida em partidas subsequentes de competição, campeonato ou torneio
promovido pela FBF.

I

~pr

Praço Castro Alves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes
Centro - CEP: 40020.160 - Solvodor . BA

el.: (71) 3321-044B - Fox: (71) 3321-5403
e-moil: tjd@fbl.org.br - sito: www.fbl.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
DECISÕES

PROFERIDAS

DA

8

2 COMISSÃO
DISCIPLINAR
DO TJDFIBA
EM 14 DE NOVEMBRO
DE 2017.
DEFEIRAFUTEBOL
CLUBE
x LIGAFEIRENSE
DEDESPORTOS,
em 23.09.17
PROCESSO FLAMENGO
N'214/17 _ Valido pelo Campeonato Baiano de Futebol Feminino - 2017.
Denúncia: Expulsões.
(5): 1J JEANE DE SOUZA SILVA, Atleta Amadora do Flamengo de Feira F. c., incursa no Art.

Denunciados

2sBdo CBjD;
2) MARCELLE FLORENTINO

PESSOA, Atleta Amadora

da Liga de Feira de Santana,

incursa no Art. 258 do CBJD.

Relator:
Procurador:

Defesa

escrita

Dr.ALCIDES
DlNIZGONÇALVES
NETO
Dr.LEONARDO
DECASTRO
DUNHAM.

apresentada

pela

Liga

Feirense.

Ausente

a

outra

parte

mesmo

regulamente
citada. DECISÃO:
Acordam os Juizes desta Egrégia 2' Comissão Disciplinar do
Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente a denúncia para condenar
JEANE DE SOUZA SILVA, Atleta Amadora do Flamengo de Feira F. C., como infratora do Art. 258 c/c
182 do CBJD, a pena de suspensão por 02 p'artidas, reduzida pela metade fixando em 01 (uma)
partida compensando-lhe
a automática,pof:'coíÍctilfu-eontra
a disciplinar e ética desportiva durante
a partida, por tentar agredir sua;âdversãíia
d;Irnnte.::a-::partida;
e condenando
MARCELLE
FLORENTINO PESSOA, Atleta1\mád06da
Liga'-de Feiraile-Sântãna"por
ser primária, e infratora
do Art 258 do CBJD, a p(ni.:de-tuspensãopoJ
02.partidas, rciluziCiil-pela metade fixando em 01
(uma) partida compensahd6-lhe
a automática por desrespeitár
as d"êdsões da Arbitragem com as
seªuintes nalavras; "Ess~1: ..ls6 marcanra um l~do"iOurante à n~rtida atilna mencionada.
DOCONDEEsPOR,E tLUBE'x' ~IGADESPORTIVA
CATUENsE,
em
PROCESSO:- sÃo.FRANCISCO
N'2ljs/~7 23,09;17~- Campeo~;ato~alano de ~~~b~l'Femir\i~~:- 2017.
,
r. r EX\>..:.\ \
i
i\\
ulsõçs, e Exdus~o. \
Den~nci~:
"
~ + \
.1) GENILOADOSSANTOSRABELO,~~e~ IAmadorada Ligade Catu,incursa nos AIt

,r

"-1:1

l:

!I~ '.~\
'~'\.'I
\r
.
\ \ , Or.RONALDO
SAFIRA
A~DRADE.
I'/
'-,

~sO,I:91\ do CBIO; )
i I'
2) 1\10NI,Çi\'sANTOS
DASILVA!
Adeta1ma ora.da ~igade Catu,incursa no AIt 254,11,
~l'doCBlb;~1 /
\
!'.'
'3rDENILSON
.--' SANTOSDASILVA;
'~ Técniro-daLigade
.-Jj Catu, no AIt 258,11,~2' do CBID.
,.
,

\

\
Rela~~r:

\\

Procuradop:,

l

'

i//

-'"

,proVICTORl'ERREIRA,SANT.O.S,OE
SOUZA.

Ausen~es as p~es
mesmo{~gulamentec!taid¥;J}ECISA<:>(.Acordam
os Mzes desta Egrégia
3' Comissão Dlsclplmar do Tnbu~a!'de Justiça DespllrtlJa, por UNfJ'IMlDADE
em Julgar procedente a
denúncia para condenar GENILDA ..DOS,SANTPS 'RABELO, Atleta 'Amadora da Liga de Catu, por ser
primária, e desclassificar do Art 2S0':pâ"ra.o:i\l-i:.~2~4'7"~1"é~l;"'cjc
182 do CBJD, a pena de suspensão
por 02 partidas, reduzida pela metadé'fi).n"do,em
01{~n6l"rpartida
compensando-lhe
a automática,
por desferir um pontapé na jogadora :lâiersá.tiá"'impedindo
um ataque promissor; e condenar
MÕNlCA SANTOS DA SILVA, Atleta Amadoràaa'LÍga
de Catu, por ser primária, e infratora do Art
254,91" e I, c/c 182 do CBJD, a pena de suspensão por 02 partidas, reduzida pela metade fixando
em 01 (uma) partida compensando-lhe
a automática, por atingir com um carrinho por trás a
adversária; e ainda em condenar DENILSON SANTOS DA SILVA, Técnico de Futebol da Liga de
Catu, por ser primário, e infrator do Art 258, 11,92" c/c 182 do CBJD, a pena de suspensão por 04
partidas, reduzida pela metade fixando em 02 (duas) partidas, por ter discordado das marcações da
Arbitragem gesticulando e quando foi chamado a atenção, o mesmo proferiu as seguintes palavras:
"caralho 11.
... lá esse caralho você deu cartão, e aqui nessa 11.
...", e, por se tratar de competição finda
para a Equipe Feminina da Liga de Catu, e, desde que o Técnico, punido não requeira a substituição
do restante da pena, na forma de medida de interesse social, com base no S I" do Art 171 do CBJD,
a pena de 02 (duas) partidas restantes, deverá ser cumprida em partid
uentes de competição,
campeonato ou torneio promovido pela FBF.
~
Salvador
- BA, 16 de Novembr
de 2017.
Roberto

Praço Castro Alves, 1 . Ed. Pol6cio dos Esportes

Cenlro - CEP: 40020-160 - Salvodor - BA

Almeida

de Araújo

- Secre

rio do

e.: (71) 3321-0448 - Fox: (71) 3321-5403
e-mail;tjd@fbl.org.br - site: www.fbl.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
DECISÕES PROFERIDAS
DA
2" COMISSÃO DISCIPLINAR
DO TJDFIBA
EM 14 DE NOVEMBRO
DE 2017.
BANCÁRIOS
DABAHIA.
x ABB ASSOCIAÇÃO
PROCESSO- ESPORTECLUBEIACUlPENSE
N'216f17 em 23.09.17- Validopelo CampeonatoBaianode FutebolInfantil- 2017.
Expulsão.
DEIRO.Atleta Infantildo E.C.lacuipense.incursono
Denunciados (s): 1) IEFERSONOLIVEIRA
Art 2S4.91'. Ido CBJD.
Denúncia:

Relator:

Dr.ALCIOES
DlNIZGONÇALVES
NETO

Dr.LEONARDO
DECASTRO
DUNHAM
Ausente a parte mesmo regulamente citado. DECISAO: Acordam os Juízes desta Egrégia 2'
Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente a
denúncia para condenar JEFERSON OLIVEIRADEIRO. Atleta Infantil do E. C. lacuipense, por ser
primário, e infrator do Artigo 254, 91., I, cfc 18Z, do CBID,a pena de suspensão por OZ (duas)
partidas, reduzida pela metade fixando em 01 (uma) partida compensando-lhe a automática, por
ter deixado as travas da chuteira na coxa de seu adversário, na disputa de bola. durante a partida
Procurador:

acima mencionada.

~

PROCESSO
- SOCIEDAIl)kDESPORTiVA::;UAZEIRENSE
x ASSOCIAÇÃODESPORTIVA
N"Z17f17 j.US1;CÇ~m"23:09.1?
- Cãmpeqn~:ilatano de FutebolInfantil- Z017.
Denú(cía: .ExP~isões.
J L
~ ~';,
DenUnciadO]'(s): 1) r,H,A,LYSSONO,LIVEIRA
FERN,
A"
N',D,ES'
Átieta Infantil da S. D.Juazeirense,
I
IncurSonoArt.2S4.A,11,
91. do cs/d;
i
2) BReNOQUElltO:6GAMAS,
A,tlp'/Infantilda A.D.Lusaca.incurso no Art
ZS.4,g:t 91" do CBID\
\11,
i

I

!

i

i" ~

I'
~I '
[I
Relator: Dr.ELlORICARDO
MIRANDA
A2EV~DO , '
t:

~

".

•

i ~ ',\

f

j

".,'

,r

i, \

I

"

<

I'
•

F' r ,.
.',
\
',I'
I 'l'
\ '
Procu"1dor: ,Or.AlLAN,PATRICK
MACIEL;
/,.; ,'.
:
Ausente as partes mesrilol regulaJl;J~nte./citá<,las.jDECISÃO:
IAcordam os Juizes desta
Egrégia 2' Comissão Di~çiplinard95rillUl)al de J,ustiça_Desporti\FaJ por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denbh6ia para conde~ar THALYSSON ÕLlV~IRA FERNANDES, Atleta
Infantil da S. D. JuazeirJds~, por ser prinláriO,L~ infrator do Art;ig'o 254-A, ~12 e I, c/c 182
do CBJD. a pena de suspe~sãp por 04JjáÍtidas, rêau;i:ida pela,lÍ1~tade fixando em 02 (duas)
partidas compensando-lhe \i .automática •.pOI~~gredir com,#a
braçada no rosto do seu
adversário na disputa de b'bla,'-e, por se trataI' Ide competiÇão' finda para a Equipe Infantil
da S. D. Juazeirense. e, desd~'qúe.o Atleciáfunido nãor~quéira a substituição do restante
da pena, na forma de medida deinteress'e' s&i<ij}oní,l{ase no ~ 1º do Art 171 do CBJD, a
pena de 01 (uma) partida restante, de~ci'ser, cumpt'id~n; partida subsequente de competição,
campeonato ou torneio promovido pela tBl:;.e-::'aind~{m condenar BRENO QUEIROZ GAMAS,
Atleta Infantil da A. D. Lusaca, por ser pri;náriô, e infrator do Artigo 254-A, 91º e I, c/c 182
do CBJD,a pena de suspensão por 04 partidas, reduzida pela metade fixando em 02 (duas)
partidas compensando-lhe a automática. por revidar a agressão sofrida com uma braçada
no rosto do agressor seu adversário fora da disputa de bola, e, por se tratar de competição
finda para a Equipe Infantil da A. D. Lusaca, 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 restante, deverá ser cumprida em partida
subsequente de competição, campeonato ou torneio promovido pela FBF.
I

Salvador
Roberto

ProçoCastroAlves,1 - Ed.Pal6ciados Esportes
Centro . CEPo40020.160 . Salvodor. BA

Almeida

- BA, 16 de Novem
de Araújo - Se

FIBA.

Tel.:(71)3321-044B. Fax:(71)3321-5403
e.mai!: tid@fbl.arg.br - site:www.fbl.arg.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
DECISÕES
PROFERIDAS
DA
DISCIPLINAR
DO TJDFIBA
EM 14 DE NOVEMBRO
DE 2017.
PROCESSO- ESPORTECLUBEBAHIAx ASSOCIAÇÃODESPORTIVACOMUNITÁRIA
Nº218/17 ASTRO, em 23.09.17 - Valido pelo Campeonato Baiano de Futebol
Juvenil- 2017.

2" COMISSÃO

Denúncia: Ausência de Policiamento e infraestrutura.
Denunciados (s): 1) ESPORTE CLUBEBAHIA.equipe Juvenil, incursa no Art. 191, III e
211, I, 92º do CBJD.
Dr. ALCIDESDlNIZGONÇALVES
NETO

Relator:

Dr.VICTORFERREIRASANTOSDE SOUZA.

Procurador:

-

Funcionou na defesa do E. C. Bahia, o Df. Igor Conceição. DECISAO:
Acordam os
Juízes desta Egrégia 2' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar improcedente a denúncia para absolver ESPORTE CLUBE BAHIA,
equipe Juvenil, das imputações nos Art 191, III e 211 do CSJO, por restar comprovado
através documentos que foram encaminhad~s-:ãô:~omando da Policia Militar, a solicitação do
policiamento para aquele evento, e,<I'ós'Íedarmenie"::õcorrendo o abandono durante a partida,
"pois estaria cobrindo outro evéiító",<séj(undo\rel~effi"SUmula
dito pelo Oficial da PM em
. nesta partI'da, e,-olante-uo
~.I"""
~/d epOlmento
. !, do Supervlsor'uo"
"""
SUB-,17 que eXIstiU
. . um
servIço
"banheiro" disponibiJizldo<equipedeArbití-ag'enrparaLQ)ivr"ê"a~so,
durante partida acima
d
I'"
\
'
menciona a.
: •
: i
\
PROCESSO[- LIqA,\ SERRIN~ENSE DE j D~SPOIj-1(jS TERRESTRE X LIGA
23.09.17 - Valido pelo
Nº221~1rJ DESP?RTIVA ~E ~AURO ~7)1~~ITA,S,
C~mp~il.natoBa,lan ,de Fut~bol uv,enil'~~017.
D ,11.1
I'l '\
I'
enunCia: Expúl~ã~ e Excl'usã&,
\ : ,I
It)JSAAEL
SILVA
DOS
SMIITOs,.AtIcta
Juvenil da Liga de Serrinha,
Denunciados (s):'
..•~ \
/
...,
" ,,"\ f I;
I " \.' .Incurso~f\r~ 2S4, ~1.,1 II do CBJD;,'
~)Jl:DO ALMPDA, 1'éc'õiêõ-ue~F~O}J?a Liga de Lauro de Freitas,
mcurso no Art 25890 CBJD.
",i J

I'

,

,

.

, ,

I'
,

tm

,

:I

"

Ii

I

I

.Ii. \

e

\\ \

I

I'I

1\ .

NETr/ /
Relator:, pro ALCIDESDINIZGONÇALVES
Procurador:,

\"

\,.

,. )

i

Dr.\ LEONARDO'DECASTRO
DUNHAM
'L
,
'J

:

Ausente as partes mesmo 't-egularnente'citáilis.
DECISÃO:
Acordam os Juízes desta
~grégia 2' Comissão Discíplin~r,~~;:T~~bLÍr-;ii:;lêjujti~aD1sportiva,
por UNANIMIDADE em
Julgar procedente, em parte, a den6n;cla'p{!ra congena~fSRAEL SILVA DOS SANTOS, Atleta
Juvenil da Liga de Serrinha. por serp'r.imãrio;~<ififtator
do Artigo 254, ~1º, I, c/c 182. do
CSJO. a pena de suspensão por 02 (duâSj¥tÍdas,
reduzida pela metade fixando em 01
(uma) partida compensando-lhe
a automática. por ter pisado a canela de seu adversário; e
condenar ADO ALMEIDA, Técnico de Futebol da Liga de Lauro de Freitas. infrator do Art.
258, 11,~2º c/c 182 do CBJO, a pena de suspensão por 02 partidas, reduzida pela metade
fixando em 01 (uma) partida. por ter discordado
das marcações
da Arbitragem
gesticulando. e. por se tratar de competição finda para a Equipe Juvenil de Lauro de
Freitas, e. desde que o Técnico. punido não requeira a substituição do restante da pena, na
forma de medida de interesse social, com base no ~ 1 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.

º

IBA.

Praça Costro Alves, 1 - Ed. Pa16cio dos Esportes
Centro . CEP: 40020.160 - Solvador - BA

Tel.:(71)3321-0448 - Fax:(71)3321.5403
e-mail: tjd@fbf.org.br

- site: www.fbf.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
DECISÕES PROFERIDAS DA
2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
EM 14 DE NOVEMBRO DE 2017.
PROCESSO- SELEÇÃODE CATUx SELEÇÃODE SAUBARA,em 01.10.17
N2222/17 - Valido pelo Campeonato Intermunicipal de Futebol
Amador - 2017.
Denúncia: Expulsão.
Denunciados (s): 1) JOSEVALDOSILVASOUZA,Atleta Amador da Liga de
Saubara, incurso no Art 254-A, I, 912 do CBJD.
Relator: Dr. RONALDOSAFIRAANDRADE.
Dr. ALLANPATRICKMACIEL.
Procurador:
Ausente a parte mesmo regulamente citado. DECISAO: Acordam os Juizes desta
Egrégia 2" Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente a denúncia para condenar JOSEVALDOSILVA
SOUZA,Atleta Amador da Lig~~ÚbaTa::p-:>~r
primário, e .infrator d~ Artigo
254-A, 912 e I, c/c 182 do CBJJ?,a'p'ena~spensao.por
04 partIdas, reduzIda pela
~etade fixando em o~~~paTfidas
~?~pens'ãn~.~~tomátic~,
~or conduta
vIOlenta ao acertar o ,solaBo da_çhutelra nO..pess;oço ao,~eu adversano, e, por se
tratar de competiçãotfHda para.a.Sele~o de.Saubar~ e, des~e que o Atleta, punido
não requeira a sUbstituição, doi restante, di pena, na forma de medida de interesse
"1
(~\
;'
'1)\
",
•
social, com base no si1!º do/\<\rt 171 dq OBJD, ap'enade Ol:(uma) partida restante,
, bampeonato ou torneio
deverá ser cumprida erJ partid~,\subsequenle de ct~'ehÇã~
,,
:
;
)
promovido pela FBF.
:
,, ~
\
I
PROCESS01-,
. , ISELÊÇ~P D~ I1:ARA~lIM:x\SEL~ÇÃO DE CAMAMÚ,em
I'
I
2
N 223y17 {)1:10~ -'IValitlp £:10 ~C;utipedryato Intermunicipal de
Futebol Amador ~ 2017~
).'
J. .
i/i,.'
Denún~i~!\ Expulsão. \
Amador da Liga de
Denunciados (s)~\ •1) LUAN...DELON~SANTOS,
\'Camamu, incurSóiJo Art. 254,iA.,Ntleta
'
91º, I do CBJD.
Relator: bt,tl.:lO R'~f}~~J?\MIRAt{I1A
AZEVÊDO
Dr.YICTORFERREiRA,SANTOS
DE SOUZA.
Procurador:
"'.......
~
Ausente a parte mesmo regulamênfe~êitadá""DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão Disciplinar ..•.
'(iõ::::::1ribunai de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente a denúncia para condenar LUAN DELON
SANTOS,Atleta Amador da Liga de Camamu, por ser primário, e infrator do Artigo
254,912, I, c/c 182 do CBJD,a pena de suspensão por 02 (duas) partidas, reduzida
pela metade fixando em 01 (uma) partida compensando-lhe a automática, por
praticar jogada violenta caracterizada com um "carrinho" na disputa de bola. Ainda
consta em súmula que o seu adversário atingindo no pé esquerdo, não mais
retornou para a partida.
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
DECISÕES PROFERIDAS DA
2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
EM 14 DE NOVEMBRO DE 2017.
PROCESSO -

SELEÇÃO DE SERRINHA x SELEÇÃO DE VALENTE, em 08.10.17

N"237/17

Campeonato

Denúncia:

Expulsão, Exclusão e Conduta de Comissão Técnica e Dirigentes.

Denunciados

(5):

Intermunicipal

- Valido pelo

de Futebol Amador - 2017.

1) LIGA SERRINHENSE DE DESPORTOS TERRESTRE,
no Art 213, 11,e ~1. do CBJD;
2) MOISES BARROS DOS SANTOS, Atleta Amador

de Serrinha.

incursa

da Liga de Serrinha,

incurso no Art 2S4-A, ~1., I do CBJD;
3) WHALLISON DIHON OLIVEIRA DA CUNHA, Atleta Amador

da Liga de

Valente, incurso no Art 243-C do CBJD.
Relator:
Procurador:

Dr. ÉLlO RICARDO MIRANDA AZEVÉDO
Dr. LEONARDO DE CASTRO DUNHAM

Ausente as partes mesmo regulamente citadas. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar proced~te~
denúncia para condenar a LIGA
SERRINHENSE DE DESPORT~-rE~RES-!~~~e
Serrinha, por ser reincidente
conforme fls. 19 dos aut0j,))çmvnfi'atora dÕ'"A.it'2:1.3,IlI, ~1º c/c 182 do CBJD, a
pena de multa de R$ I .OQO,OO.reduzida
pela\metade fixand&:ernR$ 5.0.0,.0.0
(Quinhentos
reais), e a perda do t0ánôG de Çampo-por-02~(duas\Pãrtiaâ's1 reduzida pela metade
fixando na perda de M~ndo ,..de~Gampo em4)1-(~iiJ~) paKi~a, e, por se tratar de
competição finda paralri Seleç~o,\deSertirllia(cOm ba~e\no ~ fio Art 175 do CBJD, a
pena da. ~erda do Ma1ól.do
de...'.Cl,ãm
..I po d~,' (uma).iA.Jrlida,idéverá ser cumprida em
competIçao subsequenle ~a mesma natI1rezatIntermuím\ipal-!Edição 2.018),promovido
pela FBF, em razão
IdullSp.es;~as niÍ.oidentifitád~k e\taVÁinem área proibida no
?anco. de reservas dai :e4~}~e.de\S,erririlJ-a,frof~,ri~d2\(U\gárh~ntos e posteriormente
mvadITem ao campo \pàra questió~~m as, ~arêàço~sL\ia; ~tbitragem, causando a
paralisação da partida;,.tambémem-OOndenar MOISES-BARROSDOS SANTOS,Atleta
Amador da Liga de sét~i,nha, por ser'primábo, e infrato~,d9 Artigo 254-A, ~1º e I,
c/c 182 do CS/D, a ~~ria de suspensão ~or_,04 partida~/ reduzida pela metade
fixando em .02 (duaS)~~a,rtidas,''-por-atingir' com oidOtovelo o rosto do seu
adversário, fora de dispup,~e bola e l~p1Jifti)bolafor~áé jogo, e, por se tratar de
compc:tição finda. par~ a S~~ç~o dei,S,~2'~np\a,e.}ésélé que o Atleta, punido não
requeira a substltUlçao do restanteJêla::.pena,~na/(orma de medida de interesse
social, com base no S 1º do Art.~"Ú'do CBJD":a::p€nade .02(duas) partidas restantes,
deverá ser cumprida em partidas scllsequeiÍté?'dé competição, campeonato ou torneio
promovido pela FBF; ainda em condênfu" WHALLISON DJHON OLIVEIRA DA
CUNHA,Atleta Amador da Liga de Valente, por ser primário, e como infrator do
Artigo 243-C, c/c 182 do CS/D,a pena de suspensão de 6.0 (sessenta) dias, reduzida
pela 3.0 (trinta) dias de suspensão, deixando de aplicar a pena de multa por força
do Art. 17.0, ~2º do CSJD, por ameaçar o Árbitro da partida, em razão da sua
expulsa0 por retardar a partida, mconformado, o atleta se dirigiu a equipe de
arbitragem falando: "A gente vai continuar no jogo, mas lá fora a gente se bate, lá
fora vamos ver quem é homem". Devendo comprovar nos autos do Processo o
cumprimento da referida obrigação pecuniária no prazo de 3.0 ( . ta 'as, sob pena
das medidas previstas no Art. 223 do CS/D.
Salvador - BA, 16 de Novembro de 17.
Roberto Almeida de Araújo - Secretário o TJD
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
DECISÕES PROFERIDAS DA
2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFfBA
EM 14 DE NOVEMBRO DE 2017.
PROCESSON"237/17

SELEÇÃO DE SERRINHA x SELEÇÃO DE VALENTE, em 08.10.17
Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador - 2017.

Valido pelo

Denúncia: Expulsão, Exclusão e Conduta de Comissão Técnica e Dirigente.
Denunciados
(5): 4) MANOEL TRABUCO ARAÚJO NETO, Presidente da Liga de Serrinha,
incurso no Art 258, ~2", \I e 243-C, do CBJD;
5) JOSEOILSON SILVA CARDOSO, Técnico de Futebol da Liga de Serrinha,
incurso no Art 2S8, ~2', \I do CBJD;
6) GILOÁSIO LIMA, Massagista da Liga de Valente, no Art 258-B do CBJD.
Relator:
Procurador:

Or. ÉLIO RICARDOMIRANDA A2EVÊDO
Or. LEONARDO DE CASTRO DUNHAM

-

Ausente as partes mesmo regulamente citadas. DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em
julgar procedente a denúncia para condenar MANOELTRABUCOARAÚJONETO, Presidente
da Liga de Serrinha, por ser primário,<d~lâs;rfil:ar do Art. 258 para o 243-F, c/c 182 do
CBID,a pena de suspensão pOG60:âÍaS,:,réCÍuz1ãa:peJametade fixando em 30 (trinta) dias,
~
.....•••.....
acumulada com. a mul~(:~
..-I~OOO,?O
reduzida peIa.:;;nç~ad..:fixando em R$ 500,00
(Qumhentos reaiS), e como ;nfi'átor do ArtIgo;243=--Ç,.~jc182 âo.~BJr;>,a pena de multa de R$
1.000,00 reduzida pelalIjJ7tadefi~arído em,R$ 500,OO'(9úlnhen~0~ireais), e a suspensão de
60 (sessenta) dias, reduzida pela metade,fixa'íldo em 30\(trinta):dias de suspensão, por
restar comprovado en\ i stimuláque o Présitlente, ap'ó's~b térhWno do primeiro tempo,
invadiu o campo de jogb!dfendénd6 a honra dÓsÁrbitJ:b~el6s ariJ~;\çando com as seguintes
palavras; "sua desgraç~,;v~cê~ nii,O"~fosair; dagui vivd~~
é uni !ladrão, miserável, vocês
são uma quadrilha"; tãinbérh em condenàr JOSEDlLS0N SILVAiCARDOSO,Técnico de
Futebol da Liga de Serfi'nhMpor ~e~teincldentJe co~IÓr{nJM 20 dos autos, desclassificar
do Ar!. 258 para o 243;F/ ~ 12, c;<H82,do c'BJD,'[péh~ d~ \<;~~bensão por 04 partidas,
reduzida pela metade fix~do-em'oZ-êdüas) p~rtiaâs.-por'(jfe1td~r a honra da equipe de
Arbitragem com as seghiJites palavras: "Vocês )deveriam se eriJei-gonhar, vieram para cá
\\\Fda e eraçaoman
\d')' ou'\(oces
- puxarem'11para e I"es , e, por se tratar
rou b ar a gente. Parece que
de competição finda paf~\~. Seleçã6-de-Serl'inha0 e. desde" qoe o Técnico, punido não
requeira a substituição do\reStante da pena/na-.forma de mlctída de interesse social, com
base no 9 1º do Art. 171 do lsBiQ, a penll-df02.f(duas) partid~ restantes, deverá ser cumprida
em p~rtidas subsequentes de 'c<tnipe,~çã~l!Cc~e.t)~pat()-6o/torneiopromovido pela FBF; e
GILDASIOLIMA,Massagista da Li'gade Valente, po,/r s{rprimário, e infrator do Art. 258-B
c/c 182 do CBJD,a pena de suspensãà'Por"OZ"pa(tldâs, reduzida pela metade fixando em
01 (uma) partida, por invadir o camp;J\i'e)gg'o"sem autorização da arbitragem, e, por se
tratar de competição finda para a Seleção de Valente, e, desde que o Massagista, 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 OI (uma) partida restante, deverá ser
cumprida em partida subsequente de competição, campeonato ou torneio promovido pela FBF.
Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida obrigação pecuniária no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no Ar!. 223 do CBJD.
/:.

- ~-

"'- --

v9~ê\

Salvador - BA, 16 de

Praço Castro Alves, 1 • Ed. Polócio dos Esportes

Centro - CEP: 40020-160

• Solvodor . BA

Tel.: (71) 3321.0448 - Fox: (71) 3321-5403
e-moil: tjd@fbf.org.br . site: www.fbf.org.br

Página 13 de 14

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
DECISÕES PROFERIDAS DA
2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA
EM 14 DE NOVEMBRO DE 2017.
PROCESSO- SELEÇÃODE UBAITABAx SELEÇÃODE IBICARAI,em
Nº238/17 08.10.17 - Valido pelo Campeonato Intermunicipal de
Futebol Amador - 2017.
Denúncia: Conduta dos Atletas, Preparador Físico e Dirigentes.
Denunciados (s): 1) LIGA UBAITABENSE DE FUTEBOL, de Ubaitaba,
incursa no Art. 213, lI,lII e ~1º do CBJD;
2) ADAILSONDOS SANTOS ASSUNÇÃO,Atleta Amador
da Liga de Ubaitaba, incurso no Art. 254-A, ~3º e 243-C do
CBID.
NETO
Relator: Dr. ALCIDESD1NIZGONÇALVES
Dr. LEONARnO.DE
CASTRODUNHAM
Procurador:
~ .-".
A Liga de Ubaitaba encaminhollAl~F-rocilraç~o sem a devida assinatura, mesmo
assim, o ilustre patrono n~~ã!eceu
a..~s~'dê)iiigamento.
DECISÃO: Acordam
os Juízes desta Egrégia.,z"CollÍ1ssãoDisciplinar do Tnbunil:-qe,1ustiça Desportiva, por
UNANIMIDADE erl-t!rfulgar ..'procéâênt~--'a- ..den\mcilt; l~ara condenar LIGA
UBAITABENSEDE ~?TEBOL;-dmalta~a,
por s.er\reind~ente conforme fls. 16
dos autos, como infrat.q.,rl.
do .Art
..',213, li ~ 1/1, e ~1º dO.~..;BJD,~~ma redução das penas
diante da gravidade, ap,li~cando-l~e
a pen~ d~ mu1ta,d~
2.0Q~,00 (Dois mil reais), a
cumulada com a perda de ~ànao,\de Cal,llpo em O,~h~ê~)
p~~idas, e, por se tratar de
competição finda para 1~$e}eçãod \Ubailaba(co~h~sr~q\* 1~po ~rt. 175 do ~BJD, a
pena da perda do MJndo I~e Campo de 03)(tres)~partldas;i devera ser cumpnda em
competição subsequerit~'dá mesrrt~atu~eza trnt..e~E'dição
2018), promovido
pela FBF, verifica-se\'a\~uraa
situàção, ~m que o resPQrtsável pelo serviço de
sonori~ção do Estádiof0t:Jleç~u a insult¥ e £~~para ~bitrage~ p:la derrota da Sele.ção
de Ubaltaba, no alto falàhtt;, dIZendo;'dentre ou~colsas,/'e1es
sao culpados". Apos a
incitaçã? realizada pel,? ~e~is:o de sono~za~~", qúe por cuJ1{a'dos dirigentes da .Seleção
de Ubaltaba, os portoes lIê\ a~esso ao Jll1Jlp,gJforam/apertos, o que proporcionou a
invasão de campo da torcid~~que~erc?Q:a'é.qlii,ped~arbiíragem para tentar agredirem,
enquanto proferia xingamentos~cullda, ~:~üiped'fu.bitragem
só conseguiu sair do
Estádio após escolta da briosa poíi~i~:MiliWié..táfubém em condenar ADAILSONDOS
SANTOS ASSUNÇÃO,Atleta Amad'õ?::~~g;; de Ubaitaba, por ser primário, e
infrator do Artigo 254-A, ~3Q,c/c 182 do CBID,a pena de suspensão por 180 dias,
reduzida pela metade fixando em 90 (noventa) dias, e como infrator do Artigo 243C, c/c 182 do CBID,a pena de suspensão de 60 (sessenta) dias, reduzida por 30
(trinta) dias de suspensão, deixando de aplicar a pena de multa por força do Art.
170, ~2Qdo CBIO,Totalizando a pena de 120 (cento e vinte) dias, por atingir as
costas e os braços do Árbitro com chutes, e depois ameaça-lo de morte. Devendo
comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida obrigação pecuniaria no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previ
n rt. 223 do CBJO.
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA
DECISÕES PROFERIDAS DA
2' COMlSSÃO DISCIPLINAR DO TJDF/BA
EM 14 DE NOVEMBRO DE 2017.
PROCESSO- SELEÇÃODE UBAITABAx SELEÇÃODE IBICARAÍ,em
NQ238/17 08.10.17 - Valido pelo Campeonato Intermunicipal de
Futebol Amador - 2017.
Denúncia: Conduta dos Atletas, Preparador Físico e Dirigente.
Denunciados (5): 3) LUCASDOS SANTOSRIBEIRO, Atleta Amador da Liga
de Ubaitaba, incurso no Art. 254-A, ~3º e 243-C do CBJD;
4) CARLOSALBERTO DA S. SILVA JÚNIOR, Preparador
Fisico da Liga de Ubaitaba, incurso no Art 258, ~2Q,11do
CBID.
Relator: Dr. ALCIDESD1NIZGONÇALVES
NETO
Procurador:
Dr. LEONARDDJ)ECASTRODUNHAM
'A Liga de Ubaitaba encaminhou~u1ÍÍayrocuração sem a devida assinatura, mesmo
assim, o ilustre patrono não.cónlR.u:eéêÚases~de)ul'gamento.
DECISÃO: Acordam
os Juizes desta Egrégia~<CorríiS~ãODisciplinar do Tribuliâl:ne1Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em ijlíÍgar procedenié a"âenúncia. p~lcondenar
LUCAS DOS
SANTOSRIBEIRO, Atleta Amatlor ClITigat1eUoaltà1:la,po~ ser primário, e infrator
do Artigo 254-A, ~3º,Id/c 182 do CBID,~ ~na de sús~ensão:
180 dias, reduzida
pela metade fixando b\n 90 (no,~,enta) diaJ( por ag~iiA o Á~qitro com um chute no
tornozelo; e, deixando I de laplicar a imputação idd iAh. 243-C do CBID, por não
constar nos autos a~~ua;toni:lJtk; e cbn~enarêARLbS AIUBERTODA S. SILVA
JÚNIOR, Preparador Fí~ModaLlga d~Ubáltabàtdêsi:la~slfidar do Art. 258 para o
243-F, ~ 1 º, c/c 182 ~9;dljD,<{R:e'naiÍeSU\P~II~~
~artidas, reduzida pela
metade fixando em Ol'fduas) partidas, cumulada com a pena de multa de R$ 200,00
reduzida pela metade t~\mdo em R$t,OO,OQ (Cem reais)~i~,ór ofender a honra da
equipe de Arbitragem ~~~ as seguiÍ1..te£P~làvI,as:"Seus)~drões safados", seguido
de xingamentos, e, por sé)Tatar de cOJTIpetiçãofinda para' a Seleção de Ubaitaba, e,
desde que o Preparador 'Rls'ico,punido nàÓ)equeira lsúbstituição do restante da
pena, na forma de mediÚ ..àé',interlis~e1oCiaI, coií-Cbase no ~ 1º do Art 171 do
CBJD, a pena de 02 ~d~aS)),~id~ iE"uGl!~;;5.'~~erá ser cumprida em partidas
subsequentes de competIçao, camPêonato_~{)rnelO promovido pela FBF. Devendo
comprovar nos autos do Processo o ;;U;nprtméÍÍtoda referida obrigação pecuniária no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no Art. 223 do CBID.
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