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EXCELENTÍSSIMO AUDITOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DESPORTIVA DO JUDÔ DA BAHIA 
 
 
 
 
 
 

A PROCURADORIA DA JUSTIÇA 
DESPORTIVA DO JUDÔ DA BAHIA, por seu Procurador de Justiça 
Desportiva abaixo assinado, no uso e gozo das atribuições conferidas pelo art. 21, 
caput e inciso VI do CBJD, arts. 6º e 7, inciso II, do RITJDJ da Bahia, vem, 
respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, requerer a instauração de 
INQUÉRITO DISCIPLINAR para apurar a existência de infração disciplinar 
atribuídas a Eudson Oliveira Silva, brasileiro, data de nascimento 31/10/1993, 
RG nº 1514327759, CPF nº 058.526.245-43, residente na Av. Dorival Caymm, rua 
H 22,Itapuã, CEP:41650-000, Salvador-BA, integrante do clube Esporte Clube 
Vitória, pelos fatos e motivos que passa a expor: 
 

01. Relata o incluso e-mail, enviado pelo Profº 
Paulo Fraga, responsável pelo clube ACADEMIA DE JUDÔ PAULO FRAGA, a 
notícia de infração disciplinar desportiva praticada pelo indiciado Eudson Silva, 
ocorrida no dia 28 de abril de 2017, quando da realização do Campeonato Baiano 
de Judô sub 21, no Shopping Paralela, na cidade de Salvador/BA, evento realizado 
pela FABAJU. 

02. Que, a sra. Eliane Toledo Turqueti, mãe de 
Lucas Toledo Turqueti, da Academia Paulo Fraga, quando assistia da arquibancada, 
seu filho lutando com o atleta Gabriel, do Esporte Clube Vitória, torcia em apoio 
ao filho, como sempre faz. Ao final, com a vitória do atleta Gabriel, o atleta 
Eudson se excedeu na comemoração e foi reclamado pela sra. Eliane. O mesmo 
tornou-se agressivo, necessitando ser contido por terceiros, vindo a ofender 
moralmente esta senhora. 

03. Em seguida a sra. Eliane foi a mesa 
comunicar o fato ao prof. Salvatore, sendo seguida pelo indiciado que tentou 
agredi-la, mas, foi contido pelo atleta Willian Santos. 

 
04. Além do fato acima, outra circunstância, 

envolvendo o mesmo indiciado, já tinha acontecido anteriormente, dessa vez a 
infração disciplinar desportiva foi praticada na antepenúltima etapa do Circuito 
Baiano de Judô, no ano de 2016, realizado no Centro Pan-americano de Judô, na 
cidade de Lauro de Freitas/BA. 

 
05. Na oportunidade estava acontecendo a final 

do sub 18, entre o filho da sra. Maria Alayde Madureira Sampaio Correia, o atleta 
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Rafael Correia versos o atleta Gabriel, e que a sra. Alayde se excedeu ao torcer para 
seu filho, quando o atleta Eudson se dirigiu a esta senhora de forma agressiva, 
sendo contido por seus companheiros de equipe, em especial o atleta Willian 
Santos, que conteve o agressor, retirando-o do local. 

 
06. Ocorre que, o atleta, Eudson, repetiu o 

mesmo comportamento nesses dois fatos, demonstrando ser ameaçador com 
palavras e gestos, incitando publicamente o ódio, ofendendo a honra das pessoas, 
agressivo e hostil, necessitando, inclusive, ser contido por terceiros para ser evitado 
de cometer agressões físicas. 

07. O certo é que, as atitudes do atleta Eudson, 
podem ser caracterizadas como infrações disciplinares desportiva tipificadas nos 
arts. 243-C, 243-D, 243-F, 250 e 254-A do CBJD. Assim, sendo faz necessário a 
instauração do inquérito disciplinar. 

 
08. Diante do exposto, a PROCURADORIA 

DA JUSTIÇA DESPORTIVA DO JUDÔ DA BAHIA requer a instauração de 
INQUÉRITO DISCIPLINAR, para apurar a existência de infração disciplinar 
atribuída a Eudson Oliveira Silva, conforme o artigo 81, do CÓDIGO 
BRASILEIRO DE JUSTIÇA DESPORTIVA. 

 
09. Desde já, informa que não é obrigatório, nem 

necessário, o interrogatório do indiciado em inquérito disciplinar, conforme o art. 
§2º, art. 82 do CBJD. 

10. Requer a juntada, a este requerimento, do e-
mail, enviado pelo prof. Paulo Fraga, em anexo. 
 

Salvador/BA 18 de maio de 2017. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rol de testemunhas: 

1. Eliane Toledo Turqueti, RG: 3.144.024-6 SSP/PR, CPF: 552.547.649-53, residente no 
Condomínio Buscaville, Camaçari/Ba; 

2. Maria Alayde Madureira Sampaio Correia, RG: 5553052 44 SSP/BA, CPF: 64925587587, 
residente no Condomínio Veredas Piatã F8, Salvador/Ba; 

3. Willian Santos de Jesus, RG: 1426832486, CPF: 077.711.635-99, end: rua 7, quadra j, lot. 
São Judas Tadeu, bairro São José, Jequié-BA, CEP: 45204-040; 

4. Salvatore Puonzo Neto. 


