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TRIBUNAL DE JUSTiÇA OESPOR¥lVÀde
8

DO FUTEBOL DA BAHIA
28 COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
25 DE SETEMBRO DE 2018

PROCESSO - SELEÇÃO DE IPIAÚ x SELEÇÃO DE IBITAPITANGA, em
NQ068/18 19.08.18 - Válido pelo Campeonato Intermunicipal de

Futebol Amador - 2018.
Denúncia: Exnulsão e Ausência de Policiamento.

Denunciados (s): 1) MULLERARAÚJO DE ALMEIDA, Atleta Amador da Liga
de lpiaú, incurso no Artigo 254-A, I, ~ 1º do CBJD;
2) LIGA DESPORTIVA IPIAÚ, de Ipiaú, incursa no Artigo
191, III do CBID.

Relator: Dr. ALCIDESDINIZ GONCALVESNETO
Procurador: Dr. VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA

Ausente as partes mesmo regularmente citados. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão Discipli~ar?~bunal de Justiça Desportiv~, por
UNANIMIDADE em julgar procéderite'a denúncii:Qârâ'condenar MULLER ARAUJO DE
ALMEIDA, Atleta Amad~=-daLigãde Ipia{'por se;:priinã"rib,efomo infrator do Artigo
254-A,1, ~ 1º, e c/c 182 di> <?BrD. a,penade sukpensão_por 08 'partidas, reduzida pela metade

111- ---, I'fixando em 04 (quatro) partidas ~ompensando-Iheaautomática, por agredir o jogador
adversário com um tapàiJa altura\do rosto.,dubnte a partida; e também em condenar a

/1 I,. ') r t ,~~,: 1\

LIGADESPORTIVA I~('''U, de Ipi,aú. por sei reinciden,t,~ co~~ormefls. 30 dos autos,
a pena de multa de R$ p9P,00 'red~ida pela nretade fi,kar49 erplR$ 250,00 (Duzentos e
cinquenta reais), como infratora do"Ar!. 191, m, c/c 1'82:do'G:BJIj),por deixar de cumprir

. " I .' J ., I I \ li 'J.. 1.\ 1\,_ .o que determma o Art. i29; letra "a'" do Regulamento. da comp\ltiçao que diZ: "Compete à
I',,~ \' ,"-, "ISeleção detentora do manifo 'de' cahlpo:.l'rOl'idenciar to.das'as medidas le.gais de ordem técnica e{\ I: •... - ...• r \ ,••' •••~ "l,..r. i

administrativa necessárias e 'indispensáwds-à log/stica e à'-SE!-J..U~NÇA das partidas", na partida
acima mencionada. Dev~h~o comprovar rios aut9s do Processo o tumprimento da referida
obrigação pecuniária no prazo de 30 (trilha) dIas, sob pena dás medidas previstas no
Art 223 do CBJD. ~\ \ /- ..'_ ~ IJ/l/

\\ '. .? ~il", I /\ " 'I .• 'J' I ! I . I
Salvador, B .26j:le-Sete ro de 2018"\:.' ~'[~; '\ .. ://

Ro e~l~ -d~'ce-'. o
~'.~//

Secretário do Tribu aI de Justi ': é' ar iva do Futebol da Bahia.
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Ausente as partes mesmo regulá"rmenté citadôs>-D'ECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão~6iscip'\ií1'ar do! [ribunal'-d!5...::::J,ust,iça Desportiva, por
UNANIMIDADE em[' j,rtl(ar .procedente, a-den\lnci~pàr~ condenar a LIGA
CONQUlSTENSE DE DESPORTOS-TERRES'fRE,de Vitóri~ [da Conquista, por ser
Primária, substituindo~. rtena pecuniária pbr Jena de ADVERTÊNCIA, como infratora

I ' , ' , ", " , '~ ~t "I'
do Art. 191, m, 9 10d9 C~J~lP~r\deix.a de cpmprir ?1~~~\deterMina o Art. 29, letra "e"
do Regulamento da CompetiÇão que diZ: ,"Compele à' Seleçi;o detenlora do mando de campo:

: ' ! ,\ '; 'I I I \ I 'I •
Ulilizar 0.6 (seis).gandulas l(~rir'lbsde 1,~\aIlOS)}'eilladosphr 'p[OC~~;,ir~~losde reposiçl10de bola",
na partIda aCIma mencIOnada; etambém.em'kondenar ERIVELTON SANTOS SILVA,
Atleta Amador da ligai d~B~rra délà~oç~, Pdr: set'~rimárib)~ !iIfrator do Artigo 254-
A, I, !l 32 do CBJD, a pJrláde'suspêrlSãó por 36o"ôias,reduzida pela metade fixando
em 180 (cento e oiterlia] dias de suspensã6, por ter agredido o Árbitro com um
empurrão no peito, apÓ~ à marcação de untpênaIti contr/dua equipe; e ainda em
condenar JACKSON BR1T9, Técniéoãef~t~ool)da Liga,44A3arra do Choça, por ser
primário, e i~frator do Ar\i~Ó {43-F, !l~\2'9/£182 do HJD' a pe~a pecu~iária de R$
400,00 redUZida pela metade'Íixando emcR:$';200,00 (Duzentos reaIS), e maiS, a pena de

'\ ~., ir',~,~",\ .-//
suspensão por 08 partidas, reduzioa'Pela-metaâefixalido em 04 (quatro) partidas, e, por
se tratar de competição finda ~~a~seleç~{Barra do Choça, e, desde que o
Técnico, punido não requeira a s'ubstituiçao'do restante da pena, na forma de
medida de interesse social, com base n(jg 12 do Art 171 do CBJD, a pena de 04
(quatro) partidas restantes, deverá ser cumprida em partidas subsequentes de competição,
campeonato ou torneio promovido pela FBF, por ofender a honra do Árbitro Central
com 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.

PROCESSO- SELEÇÃO DE VITÓRIA DA CONQUISTA x SELEÇÃO DE
N~070/18 BARRADOCHOÇA,em 19.08.18 - Válido pelo Campeonato

Intermunicipal de Futebol Amador - 2018.
Denúncia: Expulsões, Exclusão e Número insuficiente de gandulas.

Denunciados (5): 1) LIGA CONQUlSTENSE DE DESPORTOS TERRESTRE,
de Vitória da Conquista, incursa no Artigo 191, 111do CBJD;
2) ERIVELTON SANTOS SILVA, Atleta Amador da Liga de
Barra do Choça, incurso no Artigo 254-A, I, !l32 do CBJD;
3) JACKSON BRITO, Técnico de Futebol da Liga de Barra
do Choça, incurso no Artigo 243-F,!l1 2 do CBJD.

Relator: Dr. RONALDOS.AFIRAANDRADE.
Procurador: Dr. HER.MES1iJi.;~RIMJEIXEIRA NETO-

Rob
Secretário do Tribunal
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PROCESSO- SELEÇÃO DE CAMACAN x SELEÇÃO DE ARATACA, em
Nº071/18 19.08.18 - Válido pelo Campeonato Intermunicipal de

Futebol Amador - 2018.
Denúncia: EXDUlsão

Denunciados (s): 1) ANDRÉ JESUS ROMUALDO, Atleta Amador da Liga de
Arataca, incurso no Artil!o 243-F, ~ 1º do CHID.

Relator: Dr. RONALDOSAFIRAANDRADE.
Procurador: Dr. HERMES HILARIÃOTEIXEIRA NETO

Ausente as partes mesmo regularmente citados. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente, a~denúncia para condenar ANDRÉ JESUS
ROMUALDO. Atleta Amador da jig'l-:'iÍe;Araraca, por ser primário, e infrator do
Artigo 243-F, ~ 1º, c/c 182;!oCHJD;:a-pe;;a d'esu'Sp~ã~o.por 08 partidas, reduzida pela
metade fixando em 04 (guatro lpaitidas, cómpensaliôodhê:a.au., tomática. deixando de

1'- ~ ' I ,-............,

aplicar a pecuniária p01 força do Nt._170;~ 1º,do,C13JQ" pone~ ~xpulso de campo após
tomar o segundo cartãq aVJarelo.Logoap~s alexpulsão1c~meç~ul ~ ofender a arbitragem
chamando o Árbitro i1eI "ladrão, descarado e safado"~ durante a partida acima

I 11 ' \ iH\' i:mencionada. ! I I \ I..
PROCESS91 SEtEÇÃO DE IBIGARAÍliSEl..EÇÃOloE ITAJÚDOCOLÔNIA,

I ) .•. 1 ~ \ , f 1 ,. ", \ 'I'
Nº072/18 em 19.08.18.lj Válido peloiCampeonato Intermunicipal deI, I " '. \ ;,' I •...\ \ . ><, . ' iFutebol.Amador - 2018:" .' i.,. ,
D ' I.! I I \ \ ! \ I f' .' ., r.enunc.la: Exclusão.: I r' • ., \, I I

Denunciados ($):\ 1) ALEX DANTAS PEREIRA, Preparador Físico da Liga de
\v Ibicaraí, inctirso nÓArtil!o 243-F,~i1º do CHID.
\ ' 'or. ÉLlOBICARDO MIRANDAAZÊVÊDORelator;'
\ :l>h HERMESfjJI:;AR,IÃOTEIXEiRA NETOProcurador:

Ausente a parte mesmo regularmente::çita'dó~ DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão Disti'plinardô_~ttibunal~dê Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar pràc~'ênte, a denúncia-para condenar ALEX DANTAS
PEREIRA, Preparador Físico da Ug'à:-de:.::!bic~áÍ, por ser primário, e infrator do
Artigo 243-F, ~ 1º, c/c 182 do CHjD, a'pená pecuniária de R$ 200,00 reduzida pela
metade fixando em R$ 100,00 (Cem reais), e mais, a pena de suspensão por 08 partidas,
reduzida pela metade fixando em 04 (quatro) partidas, por ter de dirigido a arbitragem e
ter proferido as seguintes palavras: "ladrão", "vagabundo" e tendencioso, seguido de
palavrões e ofensas, durante a partida acima mencionada.

Secretário do Tribunal
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PROCESSO- SELEÇÃO DE MACARANIx SELEÇÃO DE PAU BRASIL, em
NQ073/18 19.08.18 - Válido pelo Campeonato Intermunicipal de

Futebol Amador - 2018.
Denúncia: Conduta dos Torcedores

Denunciados (s): 1) LIGA AMADORISTA DESPORTIVA DE MACARANI, de
Macarani, incursa no Art 213, I, 11e III do CBID.

Relator: Dr. RONALDOSAFIRAANDRADE.
Procurador: Dr. HERMES HILARIÃOTEIXEIRA NETO

Ausente a parte mesmo regularmente citado. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2a Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procede~e~ denúncia para condenar a LIGA
AMADORISTA DESPORTIVA DE~ÇARANI::deJvlacarani, mesmo sendo primária,
mas, devido à gravidade, e, comó'infÍattíG do~t:213;-I,JI, m, e ~Io ele 182 do CBJD,

~ .. ~-, '" ~ ~aplicando-lhe a pena de~multa-de R$ 3.000,00 reduzidà'peJa_~etade fixando em R$
1.500,00 (Hum mil e qJiííÍiehtos reais),acuinJladacom a pàdaàó Mando de Campo porI~t' ,- - ----..j\ !~~

04 (quatro) partidas, reduzida pel~ metade{1xando.na-perqa de M!!ndo de Campo em 02
(duas) partidas, e, poi sd tratar de competiçdo finda parh a Seleção de Macarani, com
base no ~ 1Q do Art. 17~ Ido p3JD, a pen~ d~ perda p6 ¥andb ide Campo de 02 (duas)
partidas, deverá ser c'uinp'ri~a em cOI)1petição s~bJeqperite: da mesma natureza
(blternlllllicipal- EdiÇ~~/2(ji9),JlÍ"ÓmovidpP.1:laFBE, pÓr'~eidrde tomar providências
capazes de prevenir e rJ,Pricljt, pois;. ~po.'s ..~ té~inoq~ jOgO,~Ó,Sp~rtões que tão acesso ao
campo foram abertos, IProporciommdo a/invàsão ide alguns\torcedores da seleção de
Macarani, ao campo de~\Jgõ;-xingandõ' e;tentan9oagredir.a-arbhritgem, e, ainda na saída
do estádío o carro da arbitragem foi atingido por chutes e latáS de cervejas. Devendo
comprovar nos autos do\Ptocesso o cumprimentP da referida! obrigação pecuniária no
prazo de 30 (trinta) dias)'shb pena rlas-medidas'previstas rióArt. 223 do CBJD.

\\\ ~T.;\::;,//1
Salvador -,BA, cde)Sete ro de'Z018

"~'.. ~~\i.\/'//"'.. ,,~ _~h-,ú " /
Rob' : o.Alm" . é.A' újo
~:2" -

Secretário do Tribul de Justi es ort va do Futebol da Bahia.

4

Praço Castro Alves, 1 - Ed. Polócio dos Esportes
Centro • CEP:40020-160 - Solvodor - BA Tel.: (71) 3321-0448 - Fox: (71) 3321-5403

e-mo;!: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br

mailto:tjd@fbf.org.br
http://www.fbf.org.br


u PáginaS de 8
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
25 DE SETEMBRO DE 2018

PROCESSO- SELEÇÃODEITAPETlNGAx SELEÇÃODEEUNÁPOLIS,em 19.08.18-
Nº074118 VálidoDelaCamDeonatoIntermuniciDalde FutebolAmador- 2018.
Denúncia: Condutado Funcionário.

Denunciados (5): 1) CAIORIBASDIAS,Funcionário da Ligade ltapetinga, incurso no
Artieo243-Fe 2S4-Ado CBID.

Relator: Dr.ALCIDESDINIZGONCALVESNETO
Procurador: Dr.HERMESHILARIÃOTEIXEIRANETO

Usou a palavra o Dr. José Augusto, advogado da Liga de Itapetinga. DECISAO:
Acordam os Juízes desta Egrégia 28 Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça
Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente a denúncia para condenar CAIO
RIBAS DIAS, Funcionário da Prefeitura Municipal de ltapetinga em serviço na
partida com mando de campo da Liga Aqtªdorista dos Desportos de Itapetinga, na
partida acima mencion.ada, por/ser::t5rI:.níári~'-íl)~~r do Artigo 243-F, c/c 182 do
CBJD, a pena pecunlána d:.-;R$2.D0;00 red,uzlda~pela~tade fixando em R$ 100,00
(Cem reais), e mais, a penade.stÍspensão po'r 30 dias, riauzid~la metade fixando em 15I,[ .,.,.; _ _..' •.~- A 1 ,

(quinze), e como infrato,r,do 254-A,.I;-~'3º do CBJD;-a-pena de s~spensão por 360 dias,
reduzida pela metadci ifixandó emJ.-~O'(cento e, bitenta) dias de suspensão,
totalizando a pena de ~pSpeT)SãO'pOr195:( d'ento e np;Y~'ntafi qirco) dias, porque, aos
40' (quarenta minuto~) ~o ~egi.mdo tempo\o quartflÁibitrbl~e dirigiu ao fundo de
uma das metas para l<idve~tiri a \atuaçã'o de um:gadd\l!a, :~uando o denunciado,
funcionário e vigia doIJstátlio:.oh\Je oc()rr~ra a p'ártld,~\em Iquestão, se dirigiu ao

, li,Á' ,\ \..) t. 'I'"~quarto Arbitro, e proferiu as seguintes JJalayras: ,"',o que éque você quer mesmo seu
otário", seguido de p~lk~!ões,e IdgO após desf~?iu un{~cléd na direção do quarto
Árbitro, sendo contidÓ le\r~raao~porlnemb~0;dàCõíTi1Ss-ã6 !técnica da seleção de

\\ \ ) )1ltanetin!'a. \ ,
PROCESSO\~,'SELEÇÃODECAMPOFORMOSOx SELEÇÃODESÃODOMINGOS,em
N2077/18, ,2q.08.18-'vãna.opeJOCãrripeonatoIilt'e~municipalde FutebolAmador

->.2018. ""'r' :li r') /11
Denúncia: Àh:\~onara oi~lC1Õ~ra;hartida///

Denunciados (5): 1) LlGADESPORT.fVA"DECÁMPOFORMOSO,de CampoFormoso,
incurs"â:riPArtieo206 do";mlÍ6.'.-~-~~...•..•... - /'/-
Dr.RONALDO'SAFIRA'ANDRADE.

.~
Procurador: Dr.ALLANPATRICKMACIEL

Ausentes a parte mesmo regularmente citada. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 28 Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar improcedente, a denúncia para absolver a LIGA
DESPORTIVA DE CAMPO FORMOSO, de Campo Formoso, da imputação no Artigo
206 do CBJD, por ausência de culpabilidade, pois, o atraso do início da partida, se
deu por motivo da chegada do policiamento.

Salvador - BA, 26 Set

raújo
po tiva do Futebol da Bahia.
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PROCESSO- SELEÇÃODE LUis EDUARDOMAGALHÃESx SELEÇÃODE PARATINGA,em
N'098 18 02.09.18 - Válido elo Cam eonato Intermunici ai de Futebol Amador - 2018.

Denúncia: Número Insuficiente e Gandulase Ex ulsões.
Denunciados (s): 1) LIGADESPORTIVADE LUís EDUARDOMAGALHÃES,de Luis Eduardo

Magalhães, incursa noArt 211 do C8JD;
2) MÁRCIODE SOUZAMEDEIROS,Atleta Amador da Liga de Paratinga,
incurso noArtigo 2S4 do C8Jo;
3) AFEU SOUZADOS SANTOS,Atleta Amador da Liga de Luis Eduardo
Ma alhães, incurso no Arti o 2S4 do CBO.

6

Tel.: (71) 3321-044B - Fax: (71) 3321-5403
e-moi!: tjd@fbf.org.br . site: www.fbf.org.br

Relator: or. ~L10RICARDOMIRANDAA2EVÊoO

Procurador: or. ALLANPATRICKMACIEL
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 LIGA DESPORTIVA DE Luís EDUARDO
MAGALHÃES, de Luís Eduardo Magalhães, por ser reincidente conforme fls. 12 dos autos, a
pena de multa de R$ 3.500,00 reduzida peia-!l1~fixando em R$ 1.750,00 (Hum mil setecentos
e cinquenta reais), descJassificando<do<Art::i"I-lparà~Ãrt,,191, 111,c/c 182 do CBJD, por deixa
de cumprir o que determina o ~,!:'i9;Jé~e" do-~egu1ãmentQ':all.C~mpetição que diz: "Compete
à Seleção detentora do m1íirt/o-dé' campo: UJilifar 06 (sels)'gdndillas (maiores de 18 anos)
treinados para procedilll~),to; de reposiçliii-de bolã",-na-partida 'àcirhk mencionada; e também
em condenar MÁRCIO rl~~OUZA 'MEDEIROS, 'Atleta1\1)1alior da ~iga de Paratinga, como
infrator do Artigo 254, 46 ÇBJD;~?r cometel: u6Ja infraçãOi6om ~x~rsso de força na jogada,
e AFEU SOUZA DOS S~,~TO~: Atl,:ta A~~dot da Lig,a/,dr,\~urs, fduardo Magalhães, por
reVIdar diretamente, nes~el cas?, des~lasslficanqo do Ar~go 2~4, p~ra o Art. 250, do CBJD, e
por serem primários, a pena de suspensão por 02 partídas,lreduzida pela metade fixado em

.'i~!~ I /\ 'A:I','!.,~.!
01 (uma) partida, comp,ensando-!hes a~autllmá~ca. Devendo, ~omprovar nos autos do
Processo o cumprimento da refJrida obrigaçãopec~niária~oprazh Ide 30 (trinta) dias, sob pena

I"~,. \- ~I'

Ausentes as partes mesmo regulamente cltaélos. DECISAO: Acordam os Juizes desta Egrégia
2' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente,
em parte, a denúncia para absolver ELDER OLIVEIRA RANGEL, Atleta Amador da Liga de Barra do
Choça, da imputação no Artigo 254 do CBJO, por restar comprovado nos autos que o atleta
denunciado foi expulsão diante da apresentação do segundo cartão amarelo, portanto, cometendo
infração a regra do jogo e não infração disciplinar; e condenar PAULO AUGUSTO SANTOS DE
PAULA, Atleta Amador da Liga de Itoror6, como infrator do Artigo 250 c/c 182 do CBJD,a pena de
suspensão por 02 partidas, reduzida pela metade fixado em 01 (uma) partida, compensando-lhe
a automática, por parar um ataque promiss uipe adversária dentro da área penal, durante a
partida acima mencionada.

Salvador - A, 2

das medidas previstas nP.Art.2.2"3 _do-GBIO. ~ i
PROCESSP,,-\ SELEÇÃODEIT'(RORÓx,SELEÇÃODE8ARRA/DOCHOÇA,em 02.09.18 - Válido
N'099h8 I oel0 Camoeonato,lntermunicipal de Futebol&\inador - 2018.
Denúnci~}' 'Exoulsões.(-' .''\ iI!

. '.

Denunciados (s)~ '~)\ELoER OLlV,EIRAJ~~!'IGEL,Atleta 'AÍ)'ador da Liga de Barra do Choça,
'i.n~U1:Sono Artigo[2,S~tdpÇBJD; //1
2)-!,{\U-!,OAUG~_~9 S~~TOS D~:ULA, Atleta Amador da Ligade ItoTOrá,
incurso no Arti"(F2SÓldq~OBJD./ /

" ......',~ .. - .- --,'/I'"
Relator: or. ~L1b.RICÀROOMIRANoA,A2EV~oO

Procurador: "-,',/ /,.-Or.ALLANPATRIG/(MACIEL
, .'
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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
2" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
25 DE SETEMBRO DE 2018

PROCESSO- SELEÇÃODEARATACAx SELEÇÃODECANAVlElRAS,em 02.09.18 -
N'100/18 Válidonela CampeonatoIntermunicinalde FutebolAmador- 2018.
Denúncia: Expulsões.

Denunciados (s): 1) GABRIELROSÁRIOSANTOS,AtletaAmadorda LigadeCanavieiras,
incursonoArtigo254-Ado CHJD;
2) ALEXANDREFERNANDESDASILVA,Atleta Amador da Ligade
Arataca,incursonoArtil(o250,!l l' do CBIO.

Relator: Dr.ÉUORICARDOMIRANDAAZEVÊDO
Procurador: Dr.ALLANPATRICKMACIEL

Usou a palavra o Dr. José ~ugusto, :ady;'ogádo da ,Liga de Itapetmga. DECISAO:
Acordam os Juízes desta Egrégi~' 2~ 'Cómlss1tld)i(ciplinar do Tribunal de Justiça
Desportiva, por UNANIM!DADE>'e~j~lg~~tfc.édente, ~ denúncia para condenar
LUCIANO LIMA GUIMARAES, Treinadorje-Golelros da Liga de Itapetmga, por ser
reincidente conforme fls. 11 dos autos, desclassificando do Artigo 243-F, para o
Artigo 258 c/c 182 do CBJO,a pena de suspensão_por 04 p~rtidas: reduzida pela metade
fixando em 02 (duas) partidas, por após a marcaçao de um Impedimento .peloASSistente
nº 01, o denunciado, correu em direção ao referido assistente, e proferiu as segumtes
palavras: "Vocêtá maluco, é?Anulou um gol legal seu doido"! Seguido de palavrões, durante
a partida acima mencionada.

Ausentes as partes mesmo regulamente citados. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2" Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar procedente a denúncia para condenar GABRIEL ROSÁRIO
SANTOS, Atleta Amador da Liga de Canavieiras, por ser primário, e desclassificar do
Art. 254-A para o Artigo 254, ~ 12, " c/c~2 do CBJD, aplicando-lhe a pena de
suspensão por 02 partidas, reduziM:-pêlâ'metade fixado em 01 (uma) partida,
compensando-lhe a automátlsií,.:-p6r J;vantàr':::o~pé na altura do joelho do
adversário, no meio de.u~aisputa de b6là, dura~~p'ãrtida; e também condenar
A~EXA~DRE FERNA~rl,~DA SILVA,AtlétaAmad_o[ aâ'~~ade Aratac~, por ser
pnmáno, e mfrator do ArtIgo i250•...~-l?,Irdo-&BJD, a pena de suspensao por 02

f i t " t,l / \ ' J,

partidas, reduzida pela rpet<j1e~xado ein ~1 (um~)JP~rtid~,compensando-lhe a
automática, po~ disp~.tar a ,bplaçom o a~ac~nte adYrrs~riO d~rtro da ~rea, pux~ndo
a sua camisa e o Impedm1dotle fazer o gol, m'esmo comia',bola fora da disputa de Jogo
d 'd.1 'I'd ~! '/ I '\ i í' ,urante a parti a aCIIl'la:rne,nclOna a. i : 1I \!

PROCES~Ot~ELEÇÃ09E ITAPEriNG,\*SELEÇ~bbfMACARANI,em 02.09.18_
N'10Ü18 ,válidonela,campeonato lntermunicfb'alde FutebolAmador- 2018.

o -' , \
, ---.~~ I~'I' r Êxclusão.Denúncia:, i , '

Denunciados (s):: 1) LUCIANOLIMAGUIMARÃES,Trein'ador de Goleirosda Ligade
\\ ' , " 311,Itapetinl(a,incurso nbArtil(O243-F,!lI? do CBD.

Relato~, l' . \ .)," r.ALCID!l'S-OINrZ-GONCAl.VE5NETOI
Procurador: '~~.'AI.LANpú~íc~l1ACIEL //1

--

Ro
Secretário do Tribun

brode 2018

e raújo
e po tiva do Futebol da Bahia.
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Ausente as partes mesmo regularmentécitàd6sillECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 2a Comissão Disciplíli'âÍ/Õo Trib~a~e Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em juJ~proéêcÍente, {d,enúnciã-par0.nd~nar JONH CLAUDER
SANTANA SUQUE. ~~xiliâ'r Técnico-da Liga-de~ltilmaraj~" por ser primário, e
infrator do Artigo 257!, 'etc 182 do'CBJB;:a pena'de'susp\ensão' por 04 partidas, reduzida
pela metade fixando em i02: (duas) partidas;'po? iniciar dm~rincí~io de tumulto ao insultar
uma pessoa não identifi'didaque 'se encorltrkva nas ,pMJ1imidatles do vestiário de sua
equipe; e também em cÓ';denÜ )OSELITO XAVIER DArlb'STA,itécnico de Futebol da

I 'I (/ "l' f' '. ,I 'Liga de Porto Seguro, por,ser:primário, desclassificando dO:,Artigo 243-F, para o
Artigo 258 c/c 182 do11tIlJo, a pen'a'.\desúspeàsão d6r O,' 2pkhiâa~, reduzida pela metade
fi d () rtl'ld'~ Jj\ d' \ " \\',Ixan o em 01 uma pa .a; por aan, onar a .áreól'técnica e~protestar contra a equipe de
arbitragem proferindo abeguintespalavras: "P.~.nãofoifalta.p,,'s6,marca contra meu time,
que p. é essa", durante á pkrtida acima mencidriada. Deixandol de aplicar o Art. 257 do
CBJD, por ausência de tipificação nos llutos. (" , , '/ /

\\\ / - ~\ ./1/
Salvad'or - A, 26 del$ete ro de/20I8

\,j,:)9 /l'
oberto AI'" ,;) i ,áújo

" '. '. -' -----"',.., -' -~ ',;-

Secretário do Trib nal ôeJusti pór Iva do Futebol da Bahia.
'"" -. ',// ~'

~

PROCESSO- SELEÇÃODE PORTO SEGURO x SELEÇÃODE ITAMARAJU,
NQI02/18 em 02.09.18 - Válido pelo Campeonato Intermunicipal de

Futebol Amador - 2018.
Denúncia: Exclusões.

Denunciados (5): 1) JONH CLAUDER SANTANA SUQUE, Auxiliar Técnico da
Liga de ltamaraju, incurso no Artigo 257 do CBJD;
2) JOSELITO XAVIER DA COSTA, Técnico de Futebol da
Liga de Porto Seguro, incurso no Artigo 243-F, 9 1Q e 257
do CBID.

Relator: Dr. RONALDOSAFIRAANDRADE.
Procurador: Dr. ALLANPAIRICK MACIEL -
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