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TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA

DO FUTEBOL DA BAHIA
3" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDFIBA

DECISÕES PROFERIDAS EM
12 DE DEZEMBRO DE 2018

PROCESSO - ASSOCIAÇÃO BANCÁRIOS DA BAHIA x ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA LEONICO,
N"198/18 em 03.11.18 - Valido oelo Camoeonato Baiano de Futebol-Infantil- 2018.

Denúncia: Ausência de Ambulância e Doliciamento
Denunciados (s): 1) ASSOCIAÇÃO BANCA~II~S DA BAHIA - ABB, Equipe Infantil, incursa no

Art 191,111 e 191, III do CB D.

Relator: Dr. BRUNO HARTURY RODRIGUES

Procurador: Dr. HERMES HILARIÃO TEIXEIRA NETO.

Tel.: (71) 3321-0448 - Fax: (71) 3321-5403
e-mo": tid@fbl.org.br - site: www.fbl.org.br

Usou a palavra o Dr. LUCASPINTO CARAPIÁRIOS, na qualidade de Defensor Dativo.
DECISÃO: Acordam os Juízes desta Egrégia 3' Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça
Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente, em parte, a denúncia para condenar a
ASSOCIAÇÃOBANCÁRIOSDABAHIA. ABB,Equipe Infantil, por ser reincidente conforme
fls. 11 dos autos, a pena de multa de R$ 500,00 reduzida pela metade fixando em R$ 250,00
(Duzentos e cinquenta reais), como infratora do Art. 191, 111,clc 182 do CBJD, por deixa de
cumprir O que determina o Art. 26, le~).'c':~;--d~ Regulamento da Competição que diz:
"Compete à Seleçeio detentora do mando.dé-eaíilpÔ3Mànter uma Ambulância estacionada em
local adequado à sua finalidt!1é(cóm"õ'wmal!"o'sujicl';;It~'p"ara transportar uma pessoa
deitada'), na partida acima'menciónada; e absolver a ASSOGlAÇÃO-BANCÁRIOSDABAHIA
. ABB, Equipe Infantil. b~lirríputação.no-A'rt. 1'91;--1Il,.do,CBJb;,d,ianteda apresentação das
provas documentais cOlhptovando 'que--a-Folicia-Militar iroi solicitada através de oficio
encaminhado ao Comanboi da PM, que me~md assim, ~ãd. conip~teceu na partida acima
mencionada. Devendo cqmprov,áfno~autos db ~rocesso 6!?~~pri~~~to da referida obrigação
ecuniária no razo de 39 trinta dias, sob ena das meqidas revistas no Art. 223 do CBJD.

PROCESSO t f~SOCIAÇÃO BANÇÁ~IOS DA ,BfH,It ",~SSOÇI~ÇÃO DESPORTIVA LEONICO,
N" 201118 e,m 03.11.iB - Valido ela Cam eonato Baiano de Futebol- uvenil- 2018.

I' I' ,~ '" (" Ik ' ..•\ ' II
Denúncia: Ausência de,Policlamento e nem.Ambulância ;

Denunciados\(~); .1tASSOCIAÇÃOBANCA!1I0Sº~ ~:A,Bll. incursa nos Art 191,111 e 191,
\"lIIâoCBD .• I .11
\ \ \ '. I ,

Relator: Dr. PEDRO CARNEIRO SALES ! f
\\\. o', 1//

Procurador,: Dr. HERMES.HILARIAO.:rEIXEIRA NETO.'

Usou a palavra o Dr. LucAs.p.[NTO CARAPIÁCRIOS,na quafiilade de Defensor Dativo.
DECISÃO: Acordam os Juiie~.~esta Egrégia:3'cebmissão Di~6iplinar do Tribunal de Justiça
Desportiva, por UNANIMIDAD'E>emjulgai'pr'b6ed~nte, er;.("parte,a denúncia para condenar a
ASSOCIAÇÃOBANCÁRIOSDABÀH~À'.4'BB~~i~tvéniJ. por ser reincidente conforme
fls. 11 dos autos, a pena de multa de R$"SOO;OOteduzldapela metade fixando em R$ 250,00
(Duzentos e cinquenta reais), como infraiõtà':c!O"1:rt.191,m, clc 182 do CBlD, por deixa de
cumprir o que determina o Art. 26, letra "c". 4, do Regulamento da Competição que diz:
"Compete à Seleçeio detentora do mando de campo: Manter uma Ambulância estacionada em
local adeqllado à sua finalidade (com O tamanllo suficiente para transportar lima pessoa
deitada'), na partida acima mencionada; para absolver a ASSOCIAÇÃOBANCÁRIOSDA
BAHIA- ABB,Equipe Juvenil, da imputação no Art. 191,m, do CBJD, diante da apresentação
das provas documentais comprovando que a Policia Militar foi solicitada através de Oficio
encaminhado ao Comando da PM, que mesmo assim, não compareceu na partida acima
mencionada. Devendo comprovar nos autos do Processo o cumprimento da referida obrigação
pecuniária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena da didas previstas no Art 223 do CBJD.

Praça Castra Alves, 1 - Ed. Pol6cio das Esportes
Centro • CEP: 40020- 160 - Salvador - BA
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PROCESSO- ASSOCIAÇÃODESPORTIVABAHIADE FEIRAx ASSOCIAÇÃODESPORTIVA
N"ZOS/10 LEONICO.em 10.11.10- CampeonatoOaianode Futebol- luvenil- Z010.
Denúncia: Expulsãoe Exclusão.

Denunciados (s): 1) ANTONIOSANTOSFILHO,Atleta Juvenilda A.D.Bahiade Feira,incurso no
Art Z43-F.~ 1".do CBJD;
Z) TIAGOLONGO,AuxiliarTécnicoda A.D.Leônico.incurso no Art 250 do
CÍliO.

Relator: Dr.PEDROCARNEIRO5ALES
Procurador: Dr.YANMEIRELLESDEMEIRELE5

Em defesa ao Atleta denunciado funcionou o Dr. LUCAS PINTO CARAPIÁ RIOS, na
qualidade de Defensor Dativo. Diante do pedido de suspeição do Relator originário do
Dr. RODRIGO OLIVIERI MACEDO, foi redistribufdo o presente Processo ao Dr.
PEDRO CARNEIRO SALES. DECISÃO: Acordam os Juízes desta Egrégia 3' Comissão
Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva;-:p:or .....UNANIMIDADE em julgar procedente a
denúncia para condenar ANTÔNIO SA~'fÓSÉI(;HÔ:~fl~ta.Juvenil da A. D. Bahia de Feira, por
ser primário, em desclassificat'do -A'f'tÍgo ,243-F>Pità:::o...Artigo 25B, ~ 1º do CBJD,
substituindo a pena de suspérísãáj}or pena de Àdvertêncià~por:ofender o atleta adversário
com palavrões; e tambérrl errrc;;ndenar TIAG(j LONGO,Auxilia?réclií'co da A. D. Leônico, por
ser primário, e infrator dó 1rt. 258(slº;e's~º, I1-dotBJf:)~JbstitlJii.1lo a pena de suspensão
por pena de Advertêncik por chamar a eqúipJ de Arbiüagem de11tendenciosa contra sua

! 'f,' I f'eouioe e oue o 4º Árbitr9:e~tava aiudando o time da cas~JtlÜ~imt~ a bartida.
PROCEssai ASSOCIAÇÃODESpORTIVAOAHIA'DE'FEIRA'xLIGASANFRANCISCANADE
N"Z06110 [)~~pqRTOS(SÃOtRA~CISCO),~ln07.11.101-r~lidOpelo CampeonatoBaiano

I! l de Futebol" Infantil- Z018. ,f J I l \\ : I
Denún~ia} i I( - . \ "- (' It.- •\'\ \ i I':Ausênciade Médico. . " ~ I . .' j

Denunciados (s): 1) LIGA SÀ~FRANCIStANA"'OEOESPÓRTaS (São Francisco), Equipe

W
Tiifantil,(ncU,:a ~oArt 191,maoCBjO;-; J i
Z) ASSOCIAÇAO,OESPORTIVABAHIADEFEIRA,Equipe Infantil,incursa no
,Art 191, IIJdo CSIO. I /J I

\ , /-- ~, //1Relator:. '.Or.BRUNOHAR'fURY-ROORIGUES
Procurador: '~r\AN MEIREL1.fs6EIMI;IRELES/1/

Te!': (71) 3321-0448 - Fax: (71) 3321.5403
e-mail: ljd@fbf.org.br - site:www.fbl.org.br

Ausente as partes mesmo nl'gUlllJtlente,-çitàâàS\DECISAO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 3' Comissão Disciplinardó;-~Iribunal~de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar pro~~en.~e"a/~6úncia para condenar a LIGA
SANFRANCISCANA DE DESPORTO~(São ....iÇancisco), Equipe Infantil, por ser
reincidente conforme fls. 12 dos autos, apG;a de multa de R$ 2.000,00 reduzida pela
metade fixando em R$ 1.000,00 (Hum mil reais), e também condenar a ASSOCIAÇÃO
DESPORTIVA BAHIA DE FEIRA, Equipe Infantil, por ser primária, substituindo a
pena de multa por pena de ADVERTÊNCIA, como infratoras do Art. 191, I1I,!W c/c 182
todos do CBJD, por deixarem de cumprir o que determina o Art. 27, do Regulamento da
Competição que diz: "As Associoções participautes da competição deverão, obrigatoriomeute, iucluir
110 banco de reservas, em todos os jogos, 01 (um) médico por eles contratado, devÍllomente inscrito no
CRM", na 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.

Salvador - BA, 13 de dezembro de 2
Roberto Almeida de Araújo - Secretário o T

Praça Castro Alves,1 - Ed. Pol6ciodos Esportes
Centro - CEP:40020- 160 - Salvador - BA

mailto:ljd@fbf.org.br
http://www.fbl.org.br
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PROCESSO- SOCIEDADEDESPORTIVAJUAZEIRENSEx ESPORTECLUBEVITÓRIA,em
NaZ07/1B 07.11.1B- Validonela CamoeonatoBaianode Futebol-Infantil- ZOlB.
Denúncia: Ausência de Policiamento e Ambulância.

Denunciados (s): 1) SOCIEDADEDESPORTIVAIUAZEIRENSE,EquipeInfantil,incursanoArt
191,111e 191,111doCBID.

Relator: Dr.JOSÉGERALDORIBEIROMOTA.
Procurador: Dr.YANMEIRELLESDEMEIRELES

Tel.:(71)3321.0448 - Fax:(71)3321-5403
e-moi!:lid@fbl.org.br . sile:www.fbf.arg.br

Ausentes as partes mesma regu1a(nente citadas .. DECISAO: Acordam os JuIzes desta
Egrégia 3' Camissão Disciplinar do Trib'u-n;"'de Justiça'Desportiva, por UNANIMIDADE em•...•...••.•.. ./ ,"'" - .
julgar procedente, a denúncia para co.ndenar'a,~SSOCIAÇAO DESPORTIVA LUSACA, EqUipe
Feminina, por ser reincidente conforme fls. 11 dos autas, a pena de multa de R$ 2.500,00
reduzida pela metade fixando em R$ 1.250,00 (Hum mil duzentos e cinquenta reais), e também
condenar a SÃO FRANCISCO DO CONDE ESPORTE CLUBE, Equipe Feminina, par ser
reincidente confo.rme fls. 12 dos autos, a pena de multa de R$ 1.500,00 reduzida pela metade
fixando em R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais), coma infrato.ras do Art. 19I, m, c/c 182
tados do CBJD, par deixarem de cumprir o. que determina a Art. 34, do Regulamento da
Competição que diz: "Os Clubes participantes da compeliçüo deverão, obrigatoriamente, induir no banco de
reservas, em todos os jogos, 01 (um) médico por eles contratado, de.'ldamente inscrito no CRM", na partida
acima mencianada. Devendo comprovar nos autos do Processo O cumprimento da referida obrigação
pecuniáriano prazo de 30 (trinta) dias, sob pena das medidas previstas no Art. 223 do CBJD.

Salvador - BA, 13 de dezembro de 201
Roberto Almeida de Araújo - Secretário do JDFIB

Ausente a parte mesmo regulamente citada. DECISAO: Acardam as JuIzes desta Egrégia
3' Camissão. Disciplinar da Tribunal de Justiça Despo.rtiva, par UNANIMIDADE em julgar
pro.cedente a denúncia para candenar a SOCIEDADE DESPORTIVA IUAZEIRENSE, Equipe
Infantil, por ser reincidente conforme fls. 12 das autos, a pena de multa de R$ 2.000,00
reduzida pela metade fixando. em R$ 1.000,00 (Hum mil reais), como infratora do Art. 191, m,
c/c 182 do.CBJD, por deixa de cumprir o que determina o.Art. 26, letra "c". 4, do Regulamento
da Competição que diz: "Compete d SeJe~_det;iil(Jra do mando de campo: Mamer uma Ambulância
estacionada em local adequado à suafinalida...de{S0n.;i?am;liih~ciente para transporta,. uma pessoa deitada''),
na partida acima mencio.nada;" ainda em., é;'ndena?::::a~CIEDADE DESPORTIVA
IUAZEIRENSE, Equipe l~f~rifÍyo.r'ser reinsidimte a p"enà.d'tmu-,~ de R$ 1.000,00 reduzida
pela metade fixan~o em R$ ?OO,~O,(Quinhentas rbais),.cº~~nfràtoral do Art. 191, m, c/c 182
do CBJD, por delxa delcu/"pnr:'o.que_determina_0._Art.,26, letr;al':'a" do Regulamenta da
Competição que diz: "Co#tiJe à A~sociar60 detehtort) do I1Ulndo/de\:ampo: Providenciar todas as medidas
legais de ordem técnica e ad"J~iitrati~/z;'t~~Sdrias e ;~dispensávei.'t4 'oglstica ~ J SEGURANÇA das partidas",
na partida acima mencidrialla. Deveo.do camprohr nos aJtos"tlo PrOcesso o. cumprimenta da
referida abrigaçãa pecuniáiiá ndp~a,zo~e 30 (trinta) diaf,'~ôb plena das medidas previstas no
Art 223 do CBIO li I /I:' ) ( i I il\\ .I!

I

PRN~~~~J ,ASSOCIAÇÃODESPOR,]:IVALUSACAx'SÃOFRANCISCODOCONDEESPORTE
éLUlÍE,em03.ll.Úl- i::amDeótiàtdB~iaJb\dbf~tebol- Feminino. Z018.

Denún~i~:\
........ ~.,J' , \ '~jiAU-sênclaâe Médico.

Denunciados (\ 1) ASSOCIAÇÃODESPORTIVALUSACA,Eq'uipeFeminina, incursa no Art
\~91,!lIdOCB1D;\ '" / /1
\Z~SAOFRANCISCODOCON~EESPOR'J;íCLUBE,EquipeFeminina,incursa
no.Art 191,111doCIDD. / /

Relator: b?JlRUNOHAR~tfR\)~61kIGUES//1
Procurador: Dr\À~MEIREüts~l i.lbRELES//

PraçaCoslroAlves,1 - Ed.Pal6ciodos Esportes
Centro . CEP:40020-160 - Salvador. BA
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PROCESSO- ESPORTE CLUBEVITÓRIA x ESPORTE CLUBE YPlRANGA,
N2209/18 em 03.11.18 - Valido pelo Campeonato Baiano de Futebol

Feminino - 2018.
Denúncia: Ausência de Policiamento

Denunciados (s): 1) ESPORTE CLUBE VITÓRIA. Equipe Feminina, incursa
no Art 191, III do CBID.

Relator: Dr. BRUNO HARTURYRODRIGUES
Procurador: Dr. YANMEIRELLESDE MElRELES

IBA.

Salvador - DA, 13 de deze

Roberto Almeida de Araújo-

Ausente a parte mesmo regulamente citada"DECISÃO: Acordám os Juizes desta Egrégia
~. Comissão Disciplinar, d~~\h~bunal de,Justi~)Desportiv~6Sor UNANIMIDADE em
Julgar procedente a denuncm\plU'a condenar)a~UGA l!E/S~ORTlVA DE VERA CRUZ.
E . F ., ""d t ,r':~)'.\ fi l"d t d It dqUlpe emmma. por ser rem~ ..eI1 e so~m~ s. /~ os au os, a pena e mu a e
R$ 1.000,00 reduzida pela metadê,fix~do em_~-'300,00 (Quinhentos reais), como
infratora do Art. 191, m, c/c 182 do'CBJb;,po;::d~iX;;- de cumprir o que determina o Art.
28, letra "c". 4, do Regulamento da C;)mp-itiçãó que diz: "Compete à Seleção detentora do
mando de campo: Mall/er uma Ambulância estacionada em local adequado à sua finalidade (COIII o
tamanho suficiente para transportar uma pessoa dejtada'~, na 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.

Funcionou na defesa o Dr. Manoel Machado. DECISÃO: Acordam os Juízes desta
Egrégia 3" Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva, por
UNANIMIDADE em julgar improcedente a denúncia para absolver o ESPORTE CLUBE
VITÓRIA. Equipe Feminina, da imputaçã~rt. 191,m, do CBJD, diante das provas
documentais apresentadas, onde corrip;6Ya"'i(uea~.iJpe.oficializou o Comando da Policia
Militar solicitando policiaI11énto,~ mesmo ass~ã~om'pareceu para a partida
acima mencionada ~ f l ~"- -

PROCESS9; -{ LIGA- -DESP.ORTIYA_D.Ê::'VERAllCRUZ x JUVENTUDE

N2
210/ri ESrp~TIVA Df flTÓRIAiDÀ CONQUISTA, em 03.11.18 -

Valido pelo campeonatdlf1\i\an~ tIe Futebol Feminino _
2.018. \ I \ / il \\ . I

DenúnciiJ.! ÁÚsência de Amb.Llânci~! d \\ i r
Denunciados ($): J)VGA~ESP;O~tIVA l?~ YEtM.C~UZ, Equipe Feminina,

\' l mcursa no.Art 191, IIIlfo CBIO!\; I.
t \ i .~"- , \ •••••••• __ o inRelatQf:\ Dr.l'EDRO CARNEIROSALES
I' ,) . )-;

Procurador:. ,Dr. YANMEIRELLESDE MEIREl:ES

Proço Costro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro - CEP:40020-160 - Solvodor - BA

Tel.: (71) 3321-0448 - Fo", (71) 3321-5403
e-moil: tjd@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br

mailto:tjd@fbf.org.br
http://www.fbf.org.br
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DO FUTEBOL DA BAHIA
3" COMISSÃO DISCIPLINAR DO TJDF/BA

DECISÕES PROFERIDAS EM
12 DE DEZEMBRO DE 2018

PROCESSO- SELEÇÃO DE CACHOEIRAx SELEÇÃO DE SANTO AMARO, em 18.11.18
NO228/18 - Valido nelo Campeonato Intermunicinal de Futebol- 2018.

Denúncia: Conduta dos Torcedores de ambas as eauines.
Denunciados (s): 1) LIGA CACHOEIRANA DE DESPORTOS, de Cachoeira, incursa no

Art 213, 1,11 e ~1° do CBJO;
2) LIGA SANTAMARENSE DE FUTEBOL, de Santo Amaro, incursa no
Art 213, I, 11 e ~10 e ~20 do CBID.

Relator: Or. ROORIGO OLlVIERI MACEDO

Procurador: Or. ALLAN PATRICK MACIEL.

/BA.

Te!': (71) 3321-0448 - Fax: 171)3321.5403
e-mail: 'jd@fbl.org.br - site: www.fbl.org.br

Salvador - BA, 13 de deze
Roberto Almeida de Araújo - Se

Usaram a palavra a Ora. Cristiana Magalhães da Costa, advogada da Liga de Cachoeira,
e a Ora. Lisana da Silva Omellas, advogada da Liga de Santo Amaro. DECISÃO:
Acordam os Juízes desta Egrégia 3" Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça
Desportiva, por UNANIMIDADE em julgar procedente, a denúncia para condenar a
LIGACACHOElRANA DE DESPORJ01i~'iiâçhoeira, por ser reincidente conforme
fls. 18 dos autos, por ser reinciâ;!ÍEe;p;;r-m'âiÔlla ....r01 (um) voto divergente para
aplicação da pena mínima,ptruniátia sem perda d?màiuJÔ)'J2.maplicar a pena de multa

./---.., ,t ~ "'-
de R$ 1.000,00 reduzidá..pêla metade ..fixando~em R$ 5000,.00 (Quinhentos reais),
acumulada com a perd~ 40 M~do JicCamPf_po~:.o:!l~(quatr~) Ipartidas, reduzida pela
metade fixando na perda de MllD'do de C£mpo em 02' (duas) :p,artidas, e, por se tratar

II I I f .' i . •q \ .'
de competição finda parr;a, Sel~pã0?e Cachoeira, com "iH~po~lf do.Art. 175 do .CBJD,
a pena da perda do Mro;t4o de (:ampo dei02\(duas)iPa!fld,as,d,e~era ser cumpnda em
competição subsequentêlda n'tbsma natureZa (J'ntermuniéipàl - Edição 2019), promovido

IIt'/. I' lI'I'\:d' .pela FBF, como infratorf ,~o Art. 2p, I:-t~Ilj; e S!l~c/cJ82 <:> CBJD, por deixar de
adotar as providências\4apíf~is a fi.!\! d7"'gar~nti~.'f;ségíJrAfi¥al?as pessoas presentes,
Árbitros, atletas, profissionais envolviI:Ios e torcedores durantê a'partida, a exemplo de11\ - , I _.', f'
total falta de controle na quantidade de ingressos vendidos na sua' bilheteria, acarretando
na superlotação da área \de~tinada à torcida vi~itante, aliado aÓifato de que não houve
controle e separação das\~~'res dos iriir,essos,_p~rtencentes á/c~da torcida; e ainda em

"1 ", •• .' ! 1
condenar a LIGA SANTAMARENSE DE, DESPORTOS/de Santo Amaro, por ser
reincidente conforme fls. i9\lo~ autosJºr)Hri{mimidad{~m aplicar a pena de multa
de R$ 2.000,00 reduzida p~I~~etadeFfi~d~\ e91}9>' 1.000,00 (Hum mil reais),
acumulada com a perda do Mando.'te'GaplPO por 06 (seis) partidas, reduzida pela metade
fixando na perda de Mando de C~p()'e~Ór({rês) partidas, e, por se tratar de
competição finda para a Seleção de Santo"Ãinaro;éom base no ~ 12do Art. 175 do CBJD,
a pena da perda do Mando de Campo de 03 (três) partidas, deverá ser cumprida em
competição subsequente da mesma natureza (Intermunicipal - Edição 2019), promovido
pela FBF, como infratora do Art. 213, I e I1I, S 12e 9 22 clc 182 do CBJD, por restar
comprovado que a Torcida de Santo Amaro, invadiu o campo de jogo, após tumulto com
a torcida adversária 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. Partes cientes do prazo
legal para interposição de eventual recurso, prazo final para o dia 17 de dezembro
de 2018.

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pal6eio dos Esportes
Centro - CEP:40020.160 . Salvador. BA

mailto:'jd@fbl.org.br
http://www.fbl.org.br
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