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Excelentíssimo Senhor Presidente, do TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA DO FUTEBOL
DA BAHIA.

DR. HÉLIO SANTOS MENEZES JUNIOR

PROCESSO ~o 279/l 7

Eu, Igor Pinto dos Santos, nos autos do processo disciplinar acima, venho expor e requerer o
seguinte:

o I - O requerente foi julgado pel.n 13 comissão Disciplinar desta Corte de Justiça, na sessão de
julgamento do dia 13/12/2017 tendo sido apenado disciplinarmente em 03 (três) jogos partidas
compensando-lhe a automática, restando a cumprir 02 (dois) jogos no próximo campeonato ou
IOrneio promovido pela FBF, com basc no ~1° artigo 171 do CBJD em razão de temporada finda.

02 - Nos termos do Parágrafo 1° do artigo 171 do CBJD, após transitado em julgamento a decisão e a
requerimento do punido, da pena de suspensão ser cwnprida mediante a execução de atividade de
interesse público, a critério e na foo:!:! estabelecida pelo presidente do órgão judicante.

Tendo sido praxe do C. TJDF/BA converter as punições em medidas sociais consistente no
fornecimento dc cestas básicas, latas ou pacotes de leite em pó a entidades assistenciais.

03 - Por scr atleta amador sem rendimento fixo, solicito do Senhor presidente deste Tribunal a
redução dc 100 para 50 latas ou pa.~otes de leite, pois no momento não tenho condições de pagar a
quantidade estabclccida. O comprimento integral da pena importará emprejufzo incalculável,
impedindo-me de exercer o meu dircito de atuar como jogador de futebol por longo período e
dificultando mesmo a minha particir.ação posterior pelo prejuízo de minha condição atlética .

04 - Diante do exposto, venho requerer a vossa excelência que se .digne a acolher o quanto aqui
pretendido, detem1Ínando a conversílo do restante Sla pena fixada na decisão de 02 (duas) partidas, em
medida de interesse social entender apropriada. ... •

Pelo deferido.

Salvador. Ba, 31 de agosto de 2018 .
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CONCLUSÃO

Aos 31 dias do mês de julho do ano de 2018, faço estes autos conclusos ao Sr. Juiz Presidente do
Tribunal Desportiva do Futebol da Bahia, Dr. HÉLIO SANTOS MENEZES JÚNIOR.

Visto etc.,
Considerando o trânsito em julgado da decisão proferida em 13 de DEZEMBRO de 2017, no Processo
nO279/17, em curso pcrante a I' Comissãel Disciplinar do TJDF/BA, conforme fls. 13 dos autos, bem
assim considerando o que dispõe o ~ 1° do artigo 171 do C.B.J.D., com as devidas altcrações
introduzidas pela Resolução CNE n° 11, de 29 de março de 2006, acolho o requerimento de fls. 16 dos
31ltoS,formulado pelo atleta amador IGOR PINTO DOS SANTOS.

Assim, remanescendo o cumprimento de apenas 02 (duas) das seis (06) partidas de suspensão impostas
pela egrégia Comissão Disciplinar, determino, por ser atleta não prolissional, que sejam as mesmas
convertidas em fornecimento de 100 (cem) volumes de leite em pó integral, eom pelo menos 400
gramas eada volume, à instituição de caridade abaixo:

• 100 (cem) volumes de leite em pó integral, para a CAASAH - CASA DE APOIO E
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DO VíRUS HIV/AIDS, Localizado na Rua Rio Paraguaçu nO
08 - Bairro Monte Serrat - Salvador - BA. Telefone: 71-2103 OI SO(procurar a Sra. Ivanete).

Determino ainda que, seja comprovado o fornecimento da referida doação, através comprovante da
Instituição e fotos (caso o atleta autorize) da entrega, junto a Secretária do Tribunal no prazo de 10
(dez) dias, ficando advertido de que o descumprimento deste comando implicará no restabelecimento
do S/lI/lIS qllo tll//e, sem prejuízo da aplicação do artigo 223 do c.n.J.D.

À Secretaria.

Salvador - BA, 01 de Agosto de 2018

~4«2-
HELIO MENEZES JÚNIOR

PRESIDENTE
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

Salva - BA, 06 de Agosto de 2018
OF.SEC. TJD / 106/18.

lImo. Sr.
EDNALDO RODRIGUES GOMES
Presidente da Federação Bahiana de Futebol
Nesta.

Senhor Presidente,

De Ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do
Futebol da Bahia, Dr. HÉLIO SANTOS MENEZES JÚNIOR, em cumprimento ao r.
Despacho exarado as fls. 17 dos autos do Processo nO.279/17, que cuida da infração
Disciplinar ocorrida na partida entre as Seleções de !tabela versus Camamu, realizada na
Cidade de ltabela - BA, no dia/2'9::lQ:2017, válida pelo CAMPEONATO
INTERMUNICIPAL DE FUTEl?O~wrÀi)O~ 2017, o qual foi julgado em
13.12.2017.pela la Comissãcr:l5isci~r, e.condêhan~GOR PINTO DOSSANTOS
AtletaAm;dor, como iJÍfra:(o~"do'Artig02~~-AoldcI82'ão'CJtl:D, à pena de suspensão
por 06 (seis) partidas, redGzidapela'metade fixanClõem'03 (tres) partidas compensando-
Ih . . I I .A 't' ã fi d I s' 'Ih - d Ce a automahca, e, ponse tratan",e compe 1Ç o m a.para a e "çao e amamu, com
base no S I° do Art. 11'71doCBJp, a pelia tle 02 (dUàSj\Parti1!tsrestantes, deverá ser
cumprida em partidJs, s.uIJ.dequentesde \~ompeti.~~~, c~~eonatos ou torneios
promovidos pela FBF.: l' \\):' /i I 'l' \~ : I!1/:\ /i,\~'
I ,. 11 P' l.'; ,, "d "d ,'. 'd- ,: II ,. .1110rmamosao ustre: :r~~l,uente,p~raas, ev) as provI enp,as" conlorme requenmento
do Atleta punido, const1~t~,~_fls:16~,ao~autos\e di~e do~11~it? emjulgado da decisão
condenatória, e, ainda\ el11conformida~e ao ~ lOdo Artigol :171 do C.B.J.D., fica
determinadopor ser atl~\!l,o senhor nãop.rofissi~mal,que seja a prna de 02 (duas) partidas
restantes, convertid~s eml?\.,n.:cÍJ.nent~.de I00 (~m) vOluf)es e Leite Integral com pelo
menos 400g, cada, as Instltílrçaode carJ(;1~9~~?,~lXO: 11/

\\\ J~-'v / j!
• 100 (Ce!p) unidade~~. ~eite~ar~~~\ C:AA~~H - CASA DE APOIO E

ASSISTENCIA AO PORTADORDO VIRUS HIV/AIDS, Localizado na Rua
Rio Paraguaçu, n008 - Bair~Mont(iSel:;.tff.-:: Salvador - BA. Telefone: 71 -2103
0150 - Procurar a Sra. lvanet~

Determinando ainda que, seja comprovado o fornecimento da referida doação,
através comprovante da Instituição e fotos (caso o Atlela aulorize) da entrega, junto
a Secl'etária do Tribunal no prazo de 10 (dez) dias, o descumprimento deste /'\
comando implicará o restabelecimcnto dos status quo, sem prejuízo da aplicação dOfArtigo 223 do C.B.J.D.

Atenciosamente, ~ ....-.-~"":r.....,...
SELO OE AUTENTICIDA'
FÉDERAçAo BAHlANA DE: fVT .

Rober INÚMERO DE PROTOCO
•.••••. _.1" •••• ~ •••• \.'

, 18-000343 ~
€,M:.Er:n: 08I08I201815:1r'

Preça Castro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro ,CE?: 40020.160 ' Salvador, BA

Tel.: (71) 3321,0448 • Fax: (71) 3321,5403
e.moi!: tid@fbf.org.br ' site: www.fbf.org.br
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

Salva - BA, 06 de Agosto de 2018
OF.SEC. TJD / 107/18.

lImo. Sr.
IGOR PINTO DOS SANTOS
Atleta Amador de Futebol.
Cachoeira - BA.

Prezado Atleta,

De Ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do
Futebol da Bahia, Dr. HÉLIO SANTOS MENEZES JúNIOR, em cumprimento ao r.
Despacho exarado as fls. 17 dos autos do Processo n°. 279/17, que cuida da infração
Disciplinar ocorrida na partida entre as Seleções de Itabela versus Camamu, realizada na
Cidade de !tabela - BA, no dia 29.10.2017, válida pelo CAMPEONATO
INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL/AMADOR - 2017, o qual foi julgado em
13.12.2017, pela In Comissão DisciPÍiríar;'êConde~do IGOR PINTO DOS SANTOS
Atleta Amador, como infrator1Ío,Aftig; 254"4, I c7C-Hl2~<?>B..}.D, à pena de suspensão
por 06 (seis) partidas, rédt(zidã pela metllde fixapdo em 03'(tiêsfpartidas compensando-
lhe a automática, e, po~:sbtratar decomjJ~tiç~o Íind,fpàra a Seleção de Camamu, com
base no ~ IOdo Art. Ijil do CBJD, a penil de 02 (duas) partidas restantes, deverá ser
cumprida em partida~, sub~yqUlfntes d~ ~ompeti~~~~\ ca,m,Ipeonatos ou torneios
promovidos pela FBF. ',: ,li 'I,;' :1\\ '. i

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

Informamos ao Ilustre IAlleta; \para eis devid<i$ p\-o~idênc,ias, conforme vosso
. I, 'fl' 16 d \ ".-!d' ,f d "\' I , . I d d d '-requerImento, constantr :~";"s. ,?~ autos, e\ larlte o tran~~to.emJU ga o a eClsao

condenatória, e, ainda \eq1_QQnformidadeao ~ l-"......~!:tigô Ip1 do C.B.J.D., fica
determinado por ser atleta o senhor não profissidnal, que seja a pena de 02 (duas) partidas
restantes, convertidas en\ ''£6mecimentod~>1OO,.(cem)volumesd~'Leite Integral com pelo
menos 400g, cada, às Insh'ttiiçãode caridade_a,b"a,1X'o: ,,',i/I\\\ -,-- lI.

• 100 (Cen})unidades'4e, Leite pa~~ª~~ft:~~ CAJ\Sf\H - CASA DE APOIO E
ASSISTENCIA AO PORTADOR:DOVIRUS'InV/AIDS, Localizado na Rua
Rio Paraguaçu, n008 - ÊàlrC~.:t:,I:.:.:::.ónl"~'-S~:;~;/~;;;:;at"4;;lvador- BA. Telefone: 71-2103
0150 - Procurar a Sra. Ivanéte.~

Determinando ainda que, seja comprovado o fornecimento da referida doação,
através comprovante da Instituição e fotos (caso o Atleta autorize) da entrega, junto
a Sccl'ctária do Tribunal no prazo de 10 (dez) dias, o descumprimento destc
comando implicará o restabelccimento dos status quo, sem prejuízo da aplicação do
Artigo 223 do C.B.J.D.

Atenciosamente,

Roberto 0c Araújo
~'

Praça Castro Alves} 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes
Centro - CEP: 40020- 160 - Solvodor - BA

Tel.: (71) 3321-044B - Fo", (71) 3321-5403
e~moil: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br
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Salvador, d?de~ 2018.

Ale SI'" (a). ~ Yw +o cgm ~.kb

""" ~ ~- c:::- •••• __ ----~- .-_ •••• _ •.••.••.•• --'-~~ ~~

o ato de se doar é algo que vem do coração, é um sentimento puro, e

muitas vezes é se doar por alguém que nunca vai poder lhe recompensar ...

i
l.

.... ~
I
J

Por doar o seu sorriso, por trazer o ãnimo e a coragem para muitos que

não conseguem mais lutar ...pela sua bondade e solidariedade

Por estar conosco nesta missão tão importante.

É com imenso prazer e satisfação, que a CAASAH vem agradecer-lhe por

ser um anjo na ~da de várias crianças e áciultos, fazendo su~ S~edad~

com amor e satisfação nos doando eWo ~ ~.
Jamais esqueceremos a sua contribuição. Tenha certeza que a recompensa

virá em dobro com muita PAZ. SAÚDE EAMOR

Que Deus continue derramando bênçãos sem medidas em sua vida.

Grata,

\

Casa de Apoio e Asslsttlnclas ao Portador do Vfrus HIV/AtDS
CGC nO .n.o.c9.c37/OO0t.60
Ru~Rio Paragu'ÇlJ, NO08 -Monte Serrilt Satvador-6a, CEP40.425-050
• (7112101-0150/-0161- TlIIefax In) 2103-o1159~m.n ca~hpcal!lsah.com.br
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