
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

CONCLUSÃO

Aos06 dias do mês de agosto do ano de ço estes autos conclusos ao Sr. Juiz
Presidente do Tribunal de .Justiça D portiva do utebol da Bahia, Dr. MARCUS
WELBER CARVALHAL PJNH O.

Visto etc.,

PinheiroMarcus We

Salvador - BA, 07 de ago

Considerando o trânsito em julgado da decisao proferida em 04 de dezembro de
2018, no Processo n0116/18, em curso perante a 2" Comissâo Disciplinar do
TJDFIBA, as fls. 18/19 dos autos, ademais, bem assim considerando o que dispõe o
~ 1° do Artigo 171, do C.B.J.D., com as devidas alterações introduzidas pela
Resoluçâo CNE nO11, de 29 de março. de 2006, acolho o requerimento formulado
pelo atleta amador DIEGO HERBERl'Jtluos DE AFONSO, às fls. 2S dos autos,
concernente à conversão da ~e~Úsp~sãô::P"õ-t:partida que lhe foi imputada.

Assim, de uma (01) p~tfe suspe!!.Sª~\ç_sta~~~la egrégia Comissão
Disciplinar fica conveHilÍa na forrtúi de medidll ae-irtteresse sbcial, correspondente
à doação de 100 (cem)~"Jlumeslle leite e'mpó integrhIJ~compelo menos 400 gramas
cada volume às instituiçÕesde caridades ~baixo. /~ l li '

I: i \\ i) lI. 'Í\ I :
J) 100 (cem) voluMes .de leite em)pó,integtal,1 para a IASSOCIAÇÃO DOS
CLUBES DE IMAES. UNrÃO"D~BOdA:,rid'\RIO - CRECHE BEU

.' I ,;' I \.' . , ".:.." I
MACHADO,Locálizado Rua:do Caxundé.:no J3 - Jjôca lio Rio - Salvador - BA.

t \ , . ----, .' ~--------- f
Telefone: 71-3231 'D729 - Procurar a Sra. Márcia ou Len'a.

Determino ainda que, s~)~\omprovado'~ fo~ecimento da ,,£rerida doação por meio
de comprovante e fotM«acaso não:.se,~ólj(i;i71Q o R~~"erellte) expedido pela
Instituição, da entrega ju\tt~a Secretàfl~@)Tribuna1J~ó prazo de 10 (dez) dias,
ficando advertido de qJe> o" descuppriTentodlste comando implicará o
restabelecimento dos status qíÚ), 'llt!?,.semê~Feluíio1Í' aplicação do Artigo 223 do
C.B.J.D. . ~-;/

A Secretaria.

Praça Casfra Alves, 1 - Ed. Pal6cia dos Esportes
Centro - CEP: 40020- 160 - Salvador - BA

Tel.: (71) 3321-0448 - Fax: (71) 3321-5403
e-moi!: tid@fbf.org.br . site: www.fbf.org.br

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


Oficio Nº 01/2019

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de justiça Desportiva do Futebol da Bahia.
Dr. Marcus Welber carvalhal Pinheiro
Processo Nº 116/18: Atleta Punido pelo TJD/FB

Eu, Diego Heberte Rios de Afonso, nos autos do processo disciplinar acima, venho expor e requerer o

seguinte:

01 - O requerente foi julgado pela 2" Comissão Disciplinar desta corte de Justiça, na sessão de julgamento
do dia 23 de outubro de 2018, tendo sido apenado disciplinarmente em 01 (uma) partida compensando-
lhe a automática, restando a cumprir 01 (uma) partida no próximo campeonato ou torneio promovido

pela FBF,com base no 91º do Art. 171 do CBJDem razão de temporada finda.

02 - Nos termos do Parágrafo 1º do artigo 171 do CBJD,após transitado em julgamento a decisão e a
possibilidade da pena de suspensão ser cumprida mediante a execução de atividade de interesse

público/social, a critério e na forma estabelecida pelo presidente do órgão judicante.

03 - Por ser atleta amador, e ocultação das informações da referida Liga de São Domingos, nos impediu

de comparecer a sessão de julgamento para apresentação de defesa. Tendo conhecimento, apenas nesta
data, do Processo em epigrafe, por intermédio da Liga Desportiva Valentense, quando da realização da
nossa inscrição, como atleta amador, para disputa do Campeonato Intermunicipal 2019. O cumprimento
da pena em 01 (uma) partida importará em prejuízo, impedindo-me de exercer o meu direito de atuar
como jogador de futebol amador e dificultando a minha participação na competição que se inicia.

04 _ Diante do exposto, venho requerer a vossa Excelência que se digne a acolher o quanto aqui
pretendido, determinando a conversão do restant.e da pena fixada na decisão de 01 (uma) partida, em

medida de interesse social que entender apropriado.

Pelo deferido.

São Domingos-BA, 02 de Agosto de 2019.

~ /&};~A:h &, Á.1?fMA
Dlego Heberte ~ Afon~r--<Y

Atleta Amador



TRIBUNAL.DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

Salva - BA, 08 de agosto de 2019
OF.SEC. TJD / 092/19.

lImo. Sr.
RICARDO MONATO MACEDO DE LIMA
MD. Presidente da Federação 'Bahiana de Futebol
Salvador - BA.

Senhor Presidente,

De Ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do
Futebol da Bahia, Dr. MARCUS WELBER CARVALHAL PINHEIRO, em
cumprimento ao r. Despacho exarado as fls. 26 dos autos do Processo n°. 116/18, que
cuida da infração Disciplinar ocorrida na partida entre as Seleções de Valente versus São
Domingos, realizada na Cidade de Valente - BA, no dia 16.09.2018, válida pelo
CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL - 2018, o qual foi julgado em
23.10.2018, pela 2"Comissão Disciplinar, e condenandoD/EGO HERBERTE RIOS DE
AFONSO atleta Amador da Liga de São<PÔnlil)gos,como infrator do Artigo 258-A, c/c
182 do C.BJ.D., à pena de suspe11SãóPof"'O'Hq;;-;mo)partidas reduzida pela metade
fixando em 02 (duas) partidas;;;.:po~ temporadâ'fi'í1(i~0;Ombase no ~1° do Art. 171
do CBJD, a pena der(~é~)p~.c:I.ajn!stll_~'..de~:S~~cumprida em partida
subsequente de compeuçao, campeonato ou t)melO pr(1I110Vldo~~e..•la FBF.

111 . r -, \ :1
£" 11 I: d \d \d" I,£" :: . d A IInlormamos ao ustre, pwa as eVl as proVI enclas, COlhormeo requenmento o teta,

,'I ;'.) I I. 'f.~,:.\ ",._ .constante as fls. 25, dos :aptos,e d,JlrntedO,tr3j1S1tOef!1/J~gado:dladeclsao condenatóna,
e, ainda em conformjdade ao ~ lO do\Artigo 17l do CiB.Jm\ fica determinado que sejam
convertidas em fomeciMeh~i/deVlÓ, (cem) vblume~rij(l:~iie ~rhipó Integral, com pelo
menos 400g, cada volurhe; àl Instinliçõesê1ecâridadeabaix~:\; i ~

1) 100 (cem) vOIJ1~f~de ;e~?e'\~ pó ~te~I;~1i ASSOCIAÇÃO DOS
CLUBES DE MÃES UNIÃO 'DA/BOCA DO RIO - CRECHE BEU
MACHADO, Lo~dIizado Rua doCaxundê,'no 13 - Bd'ehJdoRio - Salvador - BA.
Telefone: 71-3231 '3~~-procur.qr_,..aS.f~:,MárciayulÚna.

~ .<~';l~/y
Determinando ainda que, seja.ioinpr<lvadõ'>(jfornêêimento da referida doação por
meio de comprovante e fotos c'àc'fis'ô:.!!ãp se-opóf,';a o Requerente) expedido pela
Instituição, da entrega junto a Seci'etá'tiLd((Tribunal no prazo de lO (dez) dias,
ficando advcrtido de que o descu~mcnto deste comando implicará o
restabelecimento dos status quo ante, scm prejuízo da aplicação do Artigo 223 do
C.B.J.D.

Atenciosamente,

Praça Castro Alves, 1 - Ed. Pal6cio dos Esportes
Centro - CEPo40020-160 - Solvodor - SA

Tel.: (71) 3321-0448 - Fox: (71) 3321-5403
e-moil: tid@fbf.org.br - site: www.fbf.org.br

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


TRIBUNAL DE JUSTiÇA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

Salvad - BA, 07 de agosto de 2019
OF.SEC. TJD / 088/19.

Ilmo. Sr.
DIEGO HERBERT RIOS DE AFONSO
Atleta.
Valente - BA.

Prezado Senhor,

De Ordem do Excelentissimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do
Futebol da Bahia, Dr. MARCUS WELBER CARVALHAL PINHEIRO, em
cumprimento ao r. Despacho exarado as fls. 26 dos autos do Processo nO.116/18, que
cuida da infração Disciplinar ocorrida na partida entre as Seleções de Valente versus São
Domingos, realizada na Cidade de Valente - BA, no dia 16.09.2018, válida pelo
CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL - 2018, o qual foi julgado em
23.10.2018, pela 2"Comissão Disciplinar, e condenandoD/EGO HERBERT RIOS DE
AFONSO atleta Amador da Liga de São<D"bmrngoscomo infrator do Artigo 258-A, c/c
182 do C.BJ .D., à pena de suspenSã<J:::pórÔ4'(Qua'fi.Q)~partidasreduzida pela metade
fixando em 02 (duas) partidaS',e;:p~er.teml?orad~nda::COm base no ~1°do Art. 171
do CBJD, a pena de (O, ç, (únia)£al!ida,":re~,tanJ~t_dev~á~?],cumprida em partida
subsequente de competição, campeonato.0l!tornej.9_PJ9~Q1'@vidopela FBF.

"
I' J I \ 'I'" . ,\. ~ (. ~ . (~ ::! .

Informamos ao I1ustre'lpara as (kVldas provldenclas,l9~mforme vosso requenmento,
constante as fls. 25, dos a~tos, e diante do b-absitoemdulg1tdoôk:decisão condenatória,
e, ainda em conformidade Ao~1°do 'Artigo' 171do C:IUJD.\ fi<iideterminado que sejam

I ; I " ' , ,( i I " '\ 'I'convertidas em fornecimento'de lP.O\(ce~) volumes,(Ien:~~jteem:pó Integral, com pelo
400 d I I, \ "1 ti 'I. d- <"'d d' b .' ,,\ "J'menos g, ca a vo um,eJ~ ns ~lçpesi e ca\ a, f,a,a1x.oiS !

1) 100 (cem) vOlu~e,sde leÇe~ pó inte;;:ãÇ par; ép\.SSOCIAçÃO DOS
CLUBES DE MMs UNIÃO \DAiBOCA DO mo - CRECHE BEU
MACHADO, LocViÚzadoRuad~_Caxund~.'n° 13 - Bocb'do Rio - Salvador - BA.
Telefone: 71-3231 3.729 - Procurar'aSra. Márcia oÍli~na.

\
', I.cl:,;, ;l" ....... ,-' ..::..;,~ "

.••. .. '",' , , '
" I r'i ,...~~iJ. ;

, in " ./
D . . d ." \;, d'r ,r J',....., . t' d "'d d' .etermmo am a que, seja comprova. ()o ,orneçlmen o a re,en a oaçao por meIO
de comprovante e fotos (acas'ô'-.'nií(j'-SI!O/!,(JlíhiÍ o Requerellte) expedido pela
Instituição, da entrega junto a Secr'etán~dótribunal no prazo de 10 (dez) dias,
ficando advcrtido de que o descumprimento deste comando implicará o
restabelecimento dos status quo allte, sem prejuizo da aplicação do Artigo 223 do
C.B.J.D.

Atenciosamente,

Praço Castro Alves, 1 - Ed. Pol6cio dos Esportes
Centro - CEP:40020-160 - Salvador - BA

Tel.: (71) 3321-0448 - Fax: (71) 3321-5403
e-mail: tjd@fbl.org.br - site: www.fbl.org.br

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


LIGA DESPORTIVA VALENTENSE
Fundada em 06/11/1963 - CNPJNº 14.280.234/0001-44

FILIADA A FEDERAÇÃOBAHIANA DE FUTEBOL

Oficio 014/2019
Valente-SA, 08 de agosto de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor
Dr. Marcus Welber Carvalhal Pinheiro rI

, -,DO Presidente do Tribunal de justiça Desportiva do Futebol da Bahia.
Salvador I BA '" .:~,

".1 _

Ref.: Comprovante de fornecimento de ?oação

Prezado Senhor,

, ,
I.

: •. I , J •

, ' ,. ~
r '" .11,I~ •

.. '-~

despedimo-nos,

I
esclarecimentos,

•. -.0;0- '!'

Atenciosamente,

FábioA~S oliieir~
Presidente da L.D.V - '

Inicialmente, desejamos, como sempre, sucesso e prosperidade em vossa caminhada
como Presidente do TJD/FS, tarefa indiscutivelmente árdua e delicada, mas que certamente, é, e será,
sempre, bem exercida sob voss!J comando. I ' , "\ J" V I

, -, L... , /
Através deste, encaminhamos - em anexo - comprovante da doação de 200 (duzentos)

volumes de leite em pó integral, para a ASSOCIAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES UNIÃO DA BOCA
DO RIO - CRECHE BEU MACHADO, por parte do atleta DIEGO HEBERT RIOS DE AfONSO.

! ~ -I

Permanecendo à disposição para eventuais
apresentando nossos sinceros votos de estima e apreço.

Rua Dom Pedro 11, Centro - Valente-Bahia
CEP:48.890-000



CRECHE BÉU MACHADO SÉRIE O 21579
MENINOS DO BÉU, O FUTURO EM SUAS MÃOS.

Rua do Caxundé, 11- Boca do Rio - Tel.: (71) 3231-3729
CNPJ: 15.163.058/0001-23 - CPF: 147.464.415-53

Salvador / Bahia
Lei N" 6.475 de 25 de Agosto de 1993

RECIBO

Rjtebi(emOS) de~19ef
; im~~~ de - ><
Endereço _

o.-.
MARIA OS S. MACHADO

Presidente - r he Béu Machado
AGRADECEMOS SUA SOLlDARI&DADEI
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