TRIBUNAL DE JUSTIQA DESPORTIVA
DO FUTEBOL DA BAHIA

01
ED1TAL DE C1TACAO E REFORMA DO REG1MENTO INTERNQJOQ
TRIBUNAL PLENO
EDITAL Saibam quantos virem ou dele conhecimento tiverem, de ordem do Excelentfssimo
Senhor Presidente do egr^gio Tribunal de Justifa Desportiva do Futebol da Bahia, de acordo
com 0 disposto no art. 92, inciso VIII, do CBJD, que comunica e faz saber ds pessoas fisicas ou
jurldicas que tlverem interesse relacionado ao process© constante na PAUTA abalxo divulgada,
que ficam INTIMADAS para particlparem, querendo, da Sessao de Julgamento que seii
realizada na QUARTA-FEIRA, dia 14 de JULHO de 2021, d$ 14:30h, excepcionalmente por
videoconferSncia, que sera operacionalizada medlante transmlssao que ocorrerd em tempo
real, pela internet, por interm^dio da ferramenta ZOOM, devendo as partes, seus advogados,
defensores dativos, procuradores ou qualquer interessado em participar do julgamento virtual
encaminhar solicitafao nesse sentido, por e-mail, diretamente para a secretaria do TJDBA, no
enderefo eletronico TJDOFBF.ORG.BR. com at£ 8 (oito) horas de antecedencia, em resposta
da qual sera encaminhado 0 link para se possa acessar e participar do julgamento no hor£rio
acima definido.

Nesta mesma sessao sera apreciada pelos membros do Tribunal de Justi^a Desportiva do
Futebol da Bahia a reforma do Art 7fi e seu paragrafo l9 do Regimento Interno, para
adequate a Resolu^des n9s 003/2017 e 001/2020, ambas do Superior Tribunal de justi^a
Desportiva - STJD, corroborada na sessao desta Corte de Justifa realizada no dia 14 de
julho de 2020, pelos membros do TJDF/BA.
PROCESSO-N2 011/21

Assunto:
Partes:

Relator:
Procurador:

RECURSO VOLUNTARIO
Decisao Proferida em 29 de margo de 2021 - Pela 2Comissao Disciplinar do Tribunal de Justifa Desportiva do
Futebol da Bahia.
RECORRENTE: ALAGOINHAS ATLETICO CLUBE, Equipe
Profissional da S6rie "A", em desfavor da decisao da 2- C.
D., que 0 condenou a pena de multa de R$ 6.600,00 (Seis
mil e seiscentos reals), como infrator do Art. 191, III do
CBJD.
RECORRIDA: Procuradoria TIDF/BA.
Dr. RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO
Dr. ALDOVANDRO FRAGOSO MODESTO CHAVES.

Salvador - BA, 12 de julho de 2021
Roberto Almdida di
Secretdrio do Tribunal de Justi^a Ddsportiv;
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