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EDITAL DE CITACAO
DA la COMISSAQ DISflPLlNAR
De ordem do Excelentissimo Senhor Presidente da l2 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,
fago saber aos que este EDITAL vlrem ou dele conhecimento tiverem, que as pessoas fisicas ou
jundicas cujo process© constem da PAUTA abaixo divulgada fleam CITADAS das denuncias que Ihes
foram imputadas pela douta Procuradoria de Justi^a Desportiva a fim de que, querendo
promovam a sua defesa, na sessao ordinaria de julgamento que sera realizada na SEGUNDAFEIRA, dia 24 de MAIO de 2021, as 14:00h, sendo importante salientar que, excepcionalmente, o
julgamento ocorrerci por videoconferencia, que serS operacionalizada mediante transmissao que
ocorrera em tempo real, pela internet, por intermedio da plataforma digital ZOOM, devendo as
partes, seus advogados, defensores datives, procuradores ou qualquer interessado em participar
do julgamento virtual encaminhar solicita^ao nesse sentido, por e-mail, diretamente para a
secretaria do TJDBA, no endere?o TJD@FBF.ORG.BR. com ate 8 (oito) horas de antecedencla, em
resposta da qual sera encaminhado o link para se possa acessar a sala de reuniao e participar do
Julgamento no horario acima defintdo, o qual seri acompanhado de urn tutorial que elucidara as
providencias e prestarS as orientates pertinentes.
PROCESSO - ESPORTE CLUBE VITORIA x DOCE MEL ESPORTE CLUBE, em 14.04.21 Ng018/21 Valido pelo Campeonato Batano de Futebol Profissional da S4rie "A" - 2021.
Denuncla: Descumprimento de Planejamento da Competic3oDenunciados (s): 1) ESPORTE CLUBE VITORIA, Equipe Profissional da S£rie A, incursa no
Artigo 191, III do CBID.
Relator: Dr. MAURfCIO GARCIA SAPORITO.
Procurador: Dr. TAINAN SANTANA BULHOES.

PROCESSO - FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE x DOCE MEL ESPORTE CLUBE, em
N2019/21 18.04.21 - Veilido pelo Campeonato Baiano de Futebol Profissional da S£rie
'•A"-2021.
Denuncla: Expulsao e Descumprimento de Planejamento da Competifflo.
Denunciados (s): 1) FABIO ALVES DA SILVA, Atleta Profissional do Fluminense de Feira F. C.,
incurso no Artigo 258 do CBJD.
2) IVAN DA CONCE1£AO, Supervisor da equipe do Doce Mel E. C, incurso no
Artigo 191, lie III doCBfD.
Relator: Dr. PEDRO PAULO CASALI BAHIA.
Procurador: Dr. TAINAN SANTANA BULHOES.

Salvador-BA, 20 demaiode 2021
Roberto Almeida de Araujo
/
Secretario do Tribunal de ]usti9a Desportiva do Futebol da Bahia/TJ
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EDITAL DE CITA^AO
DA la COMISSAO DISCIPLINAR
De ordem do Excelentfssimo Senhor Presidente da Is ComissSo Disciplinar do Tribunal de Justiga
Desportiva do Putebol da Bahia e de acordo com o disposto no art. 47 e seus §§19 e 29 do CBJD,
fa$o saber aos que este EDITAL 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 Justi^a Desportiva a fim de que, querendo
promovam a sua defesa, na sessao ordinaria de julgamento que ser£ realizada na SEGUNDA*
FEIRA, dia 24 de MAIO de 2021, as I4:00h, sendo importante salientar que, excepcionalmente, o
julgamento ocorrerS por videoconferencia, que serS operacionalizada mediante transmissSo que
ocorrerS em tempo real, pela internet, por intermSdio da plataforma digital ZOOM, devendo as
partes, seus advogados, defensores dativos, procuradores ou qualquer interessado em participar
do julgamento virtual encaminhar solicitapao nesse sentido, por e-mail, diretamente para a
secretaria do TJDBA, no enderepo TJD@FBF.OR6.BR. com at4 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 hordrio acima definido, o qual serii acompanhado de urn tutorial que elucidarii as
providencias e prestarS as orientapoes pertinentes.
PROCESSO - SOCIEDADE DESPORTIVA JUAZEIRENSE x ESPORTE CLUBE VITORIA, em
Na021/21 21.04.21 - Vaiido peio Campeonato Baiano de Putebol Profissional da S6rie
"A'-2021.
Denunda: Conduta.
Denundados (s): 1) JOSE MENDES DO CARMO, Assessor de Imprensa da S. D. Juazeirense,
incursa nos Artigos 243-F e 258 do CBjD.
Relator: Dr. JOSfe GOMES DOS SANTOS.
Procurador: Dr. TAINAN SANTANA BULHOES.

PROCESSO - ESPORTE CLUBE VITORIA X ESPORTE CLUBE jACUIPENSE, em 02.05.21 NgQ23/21 vaiido pelo Campeonato Baiano de Putebol Profissional da S6rie “A" - 2021.
Denunda: Expulsdes e Condutas.
Denundados (s): 1) PAULO ROBERTO DE SOUSA CARNE1RO, Presidente do E. C. Vitdria,
incurso nos Artigos 243-F, §1®, e 258,11 do CBJD.
2) SAMUEL VANDERLE1 DA SILVA, Atleta Profissional do E. C. Vitdria,
incurso nos Artigos 254-A, 243-F, §1® e 258, II do CBJD;
3) JOAO PEDRO MENDES SANTOS, Atleta Profissional do E. C. Vitdria,
incurso nos Artigos 243-F, §1®, e 258,11 do CB1D.
Relator: Dr. ALLAN PATRICK MACIEL
Procurador Dr. VICTOR CURGEL

Salvador-BA, 20 demaiode 2021
Roberto Almeida de Araujo
/
Secretirio do Tribunal de Justipa Desportiva do Futebol da Bahia/TJ
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ED1TAL DE CITACAO
DA ia COMISSAO DISCIPLINAR
De ordem do Excelentissimo Senhor Presidente da is Comissao Oisciplinar do Tribunal de Justi?a
Desportiva do Futebol da Bahia e de acordo com o disposto no art. 47 e seus §§is e 29 do CBJO,
fa go saber aos que este EOITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que as pessoas fisicas ou
juridicas cujo processo constem da PAUTA abaixo divulgada ficam CITADAS das denuncias que Ihes
foram imputadas pela douta Procuradoria de Justi^a Desportiva a fim de que, querendo
promovam a sua defesa, na sessao ordin£ria de julgamento que serd reatizada na SEGUNDAFEIRA, dia 24 de MAIO de 2021, ds 14:00h, sendo importante salientar que, excepcionalmente, o
julgamento ocorrerd por videoconferencia, que ser£ operacionalizada mediante transmissao que
ocorrera em tempo real, pela internet, por intermgdio 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 serd encaminhado o link para se possa acessar a sala de reuniao e participar do
julgamento no horirio acima definido, o qual serd acompanhado de um tutorial que elucidari as
providencias e prestard as orientagdes pertinentes.
PROCESSONc024/21 DESCUMPRIMENTO DE DECISAO
Denuncla: Deixar de cumprir a decisao da lustiga Desportiva.
Denunclados (s): 1) RAFAEL DAMASCENO VIANA SILVA, Vice-Presidente do jacobina E. C.
incursa no Artigo 223 do CBJD;
2) JACOBINA ESPORTE CLUBE, Equipe da S6rie "B". incursa no Artigo 223
c/c 176-A, §4ge§5g do CB|D.
Relator: Dr. GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO.
Procu radon Dr. VICTOR GURGEL

PROCESSO Ng02S/21 DESCUMPRIMENTO DE DECISAO
Denuncla: Deixar de cumprir a decisao da Justiga Desportiva.
Denunclados (s): 1) ASSOCIACAO ATLETICA TEIXEIRA DE FREITAS. Equipe da S^rie "B",
incurso no Artigo 223 do CB1D.
Relator: Dr. PEDRO PAULO CASALI BAHIA
Procu rador: Dr. VICTOR GURGEL

Salvador • BA, 20 de maio de 2021
Roberto Almeida de Araujo
/
Secretirio do Tribunal de Justlga Desportiva doFutebol da Bahia/Tj
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EDITALDECITACAO
DA la COMISSAO DISC1PLINAR
De ordem do Excelentissimo Senhor Presidente da
Comissao Disciplinar do Tribunal de Justiga
Desportiva do Futebol da Bahia e de acordo com o disposto no art. 47 e seus §§12 e 22 do CBJD,
fago saber aos que este EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que as pessoas fisicas ou
jundicas cujo processo constem da PAUTA abaixo divulgada ficam CITADAS das denuncias que Ihes
foram imputadas pela douta Procuradoria de Justi^a Desportiva a fim de que, querendo
promovam a sua defesa, na sessao ordinaria de julgamento que sera realizada na SEGUNDAFEIRA, dia 24 de MAIO de 2021, «is 14:00h, sendo importante salientar que, excepcionalmente, o
julgamento ocorrera por videoconferencia, que sera operacionalizada mediante transmissao que
ocorrera em tempo real, peia internet, por intermedio da piataforma 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 TJD@FBF.ORG.BR. com ate 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 um tutorial que elucidarci as
providencias e prestara as orienta?des pertinentes.
PROCESSO - ESPORTE CLUBE JACUIPENSE x ESPORTE CLUBE BAHIA, em 05.05.21 Ng026/21 V5Iido pelo Campeonato Baiano de Futebol Profissional da S6rie ‘'A’* - 2021.
Denuncia; Condutas.
Denunciados (s): 1) RENE DE FREITAS MARQUES, Gerente de Futebol do E. C, Bahia, incurso
no Artigo 191, II e III do CBJD;
2) VITOR FERRAZ COSTA, Vice-Presidente do E. C, Bahia, incurso no Artigo
258, §2g, II do CBJD.
Relaton Dr. MAURlCIO GARCIA SAPORITO,
Procuradon Dr. KAREL FONTES NOBRE.

PROCESSO - ESPORTE CLUBE BAHIA x ASSOCIACAO DESPORTIVA BAHIA DE FEIRA, em
N2027/21 09.05.21 - Vtilido pelo Campeonato Baiano de Futebol Profissional da S6rie
“A" - 2021.
Denuncia: Conduta.
Denunciados (s): 1) JOSE DOMINGOS CHAVARE JUNIOR, Gerente de Futebol do E. C, Bahia,
incurso no Artigo 243-F, §lfi do CBJD.
Relator: Dr. GABRIEL SALES FARIA CARNEIR0.
Procuradon Dr. KAREL FONTES NOBRE.

Salvador-BA, 20 demaiode 2021
Roberto Almeida de Araujo
/
Secret£rio do Tribunal de Justi^a Desportiva do Futebol da Bahia -/T.
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EDITAL DE CITACAO
DA 1* COM1SSAO niSflPLINAR
De ordem do Excelentissimo Senhor Presidente da 13 Comissao Disciplinar do Tribunal de Justi?a
Desportiva do Futebol da Bahia e de acordo com o disposto no art. 47 e seus §§19 e 29 do CBJD,
fa?o saber aos que este EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que as pessoas fisicas ou
juridicas cujo process© constem da PAUTA abaixo divulgada fleam CITADAS das denuncias que Ihes
foram imputadas pela douta Procuradoria de Justifa Desportiva a fim de que, querendo
promovam a sua defesa, na sess§o ordinaria de julgamento que sera realizada na SEGUNDAFEIRA, dia 24 de MAIO de 2021, as 14:00h, sendo importante salientar que, excepcionalmente, o
julgamento ocorrerci por videoconferencia, que sera operacionalizada mediante transmissao que
ocorrerS 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 solicita^ao nesse sentido, por e-mail, diretamente para a
secretaria do TJDBA, no endere^o TJD@FBF.ORG.BR. com ate 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 hor£rio acima definido, o qual sera acompanhado de urn tutorial que elucidard as
providencias e prestar3 as orienta$oes pertinentes.
PROCESSO - SOCIEDADE DESPORTIVA JUAZEIRENSE x ALAGOINHAS ATLGTICO CLUBE.
Nfi028/21 em 12.05.21 - Valido pelo Campeonato Baiano de Futebol Profissional da
Sine “A’’-2021.
Denuncia: Conduta.
Denunciados (s): 1) LUIZ BATISTA MATOS JUNIOR, Diretor do Alagoinhas A. €., incurso no
Artigo 258 do CBJD.
Relator: Dr. ALLAN PATRICK MACIEL.
Procuradon Dr. VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA.

Salvador-BA, 20 demaiode 2021
Roberto Almeida de Araujo
/
Secretirio do Tribunal de Justifa Desportiva do Futebol da Bahia/TJ

