TRIBUNAL DE JUSTIQA DESPORTIVA DO FUTEBOL DA BAHIA
Q1
EDITALDECITACAO
DA ia COMISSAO DISCIPLINAR
De ordem do Excelentissimo Senhor Presidente da is Comissao Disciplinar do Tribunal de Justi?a
Desportiva do Futebol da Bahia e de acordo com o disposto no art. 47 e seus §§12 e 22 do CBJD,
fa?o saber aos que este EQUAL virem ou dele conhecimento tiverem, que as pessoas ffsicas ou
jurfdicas 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 QUINTA-FEIRA,
dia 17 de DEZEMBRO de 2020, as 10:00h, sendo importante salientar que, excepcionalmente, o
julgamento ocorrer£ por videoconferencia, que ser£ 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 solicitagao nesse sentido, por e-mail, diretamente para a
secretaria do TJDBA, no enderego TJDOFBF.ORG.BR. com at6 8 (oito) horas 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 elucidarci as
providencias e prestara as orientasoes pertinentes.
PROCESSO - ESPORTE CLUBE VITORIA x ESPORTE CLUBE BAHIA, em 01.03.20 - VSlido
Na022/20 pelo Campeonato Baiano de Futebol Profissional da S6rie ''A" - 2020.
Denuncia: Ato discriminatflrio contra a "Torcida LCBTricolor".
Denunciados (s): 1) ESPORTE CLUBE VITORIA, Equipe Profissional da Serie A, incursa no
Artigo 243-G do CBJD;
2) BRUNO PEREIRA VASCONCELOS, Arbitro de Futebol, incurso no Artigo
266 do CB}D,
Relator: Dr. GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO
Procurador: Dr. HERMES HILARlAO TEIXE1RA NETO

Salvador-BA, 14 dedezembrode 2020
Roberto Almeida de Araujo
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