
TRIBUNAL DE JUSTIQA DESPORTIVA 

DOFUTEBOLDABAHIA

EDITAL DE CONVOCACAO

De ordem do Excelentissimo senhor Presidente do Tribunal de Justi^a 
Desportiva do Futebol da Bahia, Dr. HELIO SANTOS MENEZES 
JUNIOR, no uso das suas atribui^oes legais, de acordo com o disposto 
no art. 9°, inciso VIII, do CBJD, convoca os membros deste Corte de 
Justi9a para participarem da sessao ADMEVISTRATIVA, que sera 
realizada nesta QUARTA-FEIRA, dia 05 de AGOSTO de 2020. as 

IShOOmin, excepcionalmente por videoconferencia, que sera 
operacionalizada mediante transmissao que ocorrera eni tempo real, 
pela internet, por intermedio da ferramenta ZOOM, onde sera 
encaminhado o link para se possam acessar e participar da reuniao no 
horario acima defmido, com a seguinte ordem do dia:

a) Vota^ao da lista triplice com os nomes dos Procuradores, indicados 
pela Federa^ao Bahiana de Futebol, para que seja escolhido entre 
eles, por vota^ao da maioria absoluta deste Egregio Tribunal Pleno, 
o Procurador-Geral para o presente exercicio, com base no § 1° do 
Art. 21 do Codigo Brasileiro de Just^a Desportiva - CBJD, sao 

eles:
Dr. Aldovandro Fragoso Modesto Chaves;

ii) Dr. Eduardo de Carvalho Motta Junior;
iii) Dr. Marcio Antonio Rocha Lopes.

i)

b) Nomear advogados para compor a douta Procuradoria do Tribunal 
de Justi^a Desportiva do Futebol da Bahia, em conformidade ao 
Art. 21 do Codigo Brasileiro de Justi^a Desportiva - CBJD;

c) Indica^ao de advogados regulamente inscritos na Ordem dos 
Advogados do Brasil, para compor a Defensoria Dativa para 

funcionarem junto ao e. Tribunal, durante o exercicio 2020 a 2024, 
com base no Art. 29 do Codigo Brasileiro de Justi^a Desportiva - 

CBJD.
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