TRIBUNAL DE JUSTIQA DESPORTIVA DO FUTEBOL DA BAHIA

01
EDITAL DE CITACAO
DA 3a COMISSAO DISCIPL1NAR
De ordem do Excelentissimo Senhor Presidente da 3§ Comissao Disciplinar do Tribunal de Justiga
Oesportiva do Futebof da Bahia e de acordo com o disposto no art. 47 e seus §§18 e 28 do CBJD,
fa?o saber aos que este EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que as pessoas fisicas ou
jurt'dicas cujo processo constem da PAUTA abaixo divulgada fleam CITADAS das denuncias que Ihes
foram imputadas pela douta Procuradoria de Justiga Desportiva a fim de que, querendo
promovam a sua defesa, na sessao ordinaria de julgamento que ser£ realizada na TER^A-FEIRA,
dia 08 de DEZEMBRO de 2020, as 10:00b, sendo importante salientar que, excepcionalmente, o
julgamento ocorreri por videoconferencia, que sera operacionalizada mediante transmissao que
ocorrer£ em tempo real, pela internet, por intermedio da plataforma digital ZOOM, devendo as
partes, seus advogados, defensores dativos, procuradores ou qualquer interessado em participar
do julgamento virtual encaminhar solicitagao nesse sentido, por e-mail, diretamente para a
secretaria do TJDBA, no endere^o TJD@FBF.ORG.BR. com at£ 8 (oito) boras de antecedencia, em
resposta da qual sera encaminhado o link para se possa acessar a sala de reuniao e participar do
julgamento no horario acima definido, o qual sera acompanhado de urn tutorial que elucidara as
providencias e prestara as orientagdes pertinentes.
PROCESSO - UNIRB - FUTEBOL CLUBE S/A x ASSOCIACAO ATLGTICA TEIXEIRA DE
Nfi027/20 FREITAS, em 22.11.20 - V^lido pelo Campeonato Baiano de Futebol
Profissional da S6rie "B" - 2020.
Denuncia: AusSncia do Visitante,
Denunciados (s): 1) ASSOCIACAO ATLETICA TEIXEIRA DE FREITAS, Equipe Profissional da
S6rie "B", incursa no Artigo 203, e § 3a, do CB)D.
Relator: Dr. RONALDO SAFIRA ANDRADE
Procurador: Dr. GUSTAVO SAMPAIO NEVES.

PROCESSO - ASSOCIACAO DESPORTIVA JEQUIE x CANAA ESPORTE CLUBE, em 22,11.20 Ns028/20 VAHdo pelo Campeonato Baiano de Futebol Profissional da Serie "B” - 2020.
Denuncia: Descumprimento do Regulamento da Competigao.
Denunciados (s): 1) ASSOCIAgAO DESPORTIVA JEQUlt Equipe Profissional da S6rie "B”,
incursa no Artigo 191, Ill do CBID.
Relator: Dr. RICARDO BORGES MARACAjA PEREIRA
Procuradon Dr. TAINAN BULHOES SANTANA.

Salvador-BA, 01 dedezembrode 2020
Roberto Almeida de Araujo
/
Secretirio do Tribunal de Justiga Desportiva do Futebol da Bahia /T
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De ordem do Excelentfssimo Senhor Presidente da 3s Comissao Disciplinar do Tribunal de Justi^a
Desportiva do Futebo! da Bahia e de acordo com 0 disposto no art. 47 e seus §§12 e 2s do CBJD,
fago saber aos que este EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que as pessoas fi'sicas ou
juridicas cujo processo constem da PAUTA abaixo divulgada ficam CITADAS das denuncias que Ihes
foram imputadas pela douta Procuradoria de Justiga Desportiva a fim de que, querendo
promovam a sua defesa, na sessao ordinaria de julgamento que sera realizada na TERQA-FEIRA,
dia 08 de DEZEMBRO de 2020, as 10:00h, sendo importante salientar que, excepcionalmente, o
julgamento ocorrera por videoconferencra, que sera operacionalizada mediante transmissao que
ocorrera em tempo real, pela internet, por intermedio da plataforma digital ZOOM, devendo as
partes, seus advogados, defensores dativos, procuradores ou qualquer interessado em participar
do julgamento virtual encaminhar solicitafSo nesse sentido, por e-mail, diretamente para a
secretaria do TJDBA, no endere^o TJD@FBF.ORG.BR. com ate 8 (oito) horas de antecedencia, em
resposta da qual ser^ encaminhado 0 link para se possa acessar a sala de reuniao e participar do
julgamento no horario acima definido, o qual ser3 acompanhado de urn tutorial que elucidara as
providencias e prestara as orientagdes pertinentes.

PROCESSO - COLO COLO DE FUTEBOL E REGATAS x UNIRB - FUTEBOL CLUBE S/A, em
Nfl029/20 29.11.20 - V&tido pelo Campeonato Baiano de Futebol Professional da Serie
"B"-2020.
Denuncia: Descumprimento do Regulamento da Competigao.
Denunciados (s): 1] COLO COLO DE FUTEBOL E REGATAS, Equipe Profissional da Serie “B",
incursa no Artigo 191, III do CBjD.
Relator: Dr. CARLOS ALBERTO MASCARENHAS DE CARVALHO IUNIOR.
Procurador: Dr. VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA.

Salvador * BA, 01 de dezembro de 2020
Roberto Almeida de Araujo
Secretfrio do Tribunal de Justifa Desportiva do Futebol di Bahia /TJ

