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ATO OFICIAL Nº 009/2020 
 
O Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, 

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar o pleno exercício dos mais importantes pilares da Justiça 

Desportiva, atinentes à garantia da ampla defesa e do contraditório a todos os jurisdicionados; 

CONSIDERANDO o conteúdo da norma inserta no art. 9º, I, do CBJD, segundo a qual é de sua competência 

zelar pelo perfeito funcionamento do Tribunal e fazer cumprir suas decisões; 

CONSIDERANDO a norma do art. 31 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva – CBJD, que assegura ao 

Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva a competência para nomeação de defensores dativos com 

vistas ao exercício da defesa técnica de qualquer pessoa natural ou jurídica que assim o requeira 

expressamente, bem como de qualquer atleta menor de dezoito anos de idade, independentemente de 

requerimento;  

CONSIDERANDO a submissão do tema ao egrégio Tribunal Pleno em sessão realizada no dia 05 de agosto 

de 2020, mesma ocasião em que se deliberou pela criação da Defensoria Dativa Geral com o objetivo de 

melhor organizar e disciplinar a atuação dos eminentes Procuradores, na qual também foram acolhidas as 

indicações de nomes, feitas pelos senhores ilustres Auditores, para o exercício desse importante mister; 

 

RESOLVE:  
i) Nomear para o cargo de Defensor Dativo Geral, por decisão unanime dos Auditores do Tribunal 

Pleno, o Dr. MARCOS LUÍS ALVES DE MELO (OAB/BA nº 5.329). 

 

ii) Nomear para os cargos de Defensores Dativos do TJDFBA, por escolha democrática dos Auditores 

do Tribunal Pleno, de forma igualmente unânime, os Senhores e Senhoras: 

 
Dra. DANIELA CARVALHO PORTUGAL (OAB/BA nº 29.278); 
Dra. MAIARA BATISTA DOURADO (OAB/BA nº 38.138); 
Dra. SARAH BARROS GALVÃO (OAB/BA nº 42.910); 
Dr. ALFREDO JUCÁ DE ALBUQUERQUE PIMENTEL NETO (OAB nº 34.190); 
Dr. DIOGO BANDEIRA FRANÇA SANTOS (OAB/BA nº 42.220); 
Dr. FABIANO DOS ANJOS SOARES (OAB/BA nº 26.706); 
Dr. JOÃO MARCELO RIBEIRO DUARTE (OAB/BA nº 24.970); 
Dr. LUCAS PINTO CARAPIÁ RIOS (OAB/BA nº 25.727); 
Dr. WELLINGTON ESTRELA COSTA MENEZES (OAB/BA nº 29.949). 
 

Cumpra-se! Publique-se! 

Salvador, 03 de setembro de 2020 

 

PRESIDENTE DO TJDFBA 


