
TRIBUNAL DE JUSTIQA DESPORTIVA DO FUTEBOL DA BAHIA

Q1
EDITAL DE CITACAO 

DA 3a_COMI$SAO PISCIPLINAR

De ordem do Excelentfssimo Senhor Presidente da 3s Comissao Disciplinar do Tribunal de Justi^a 
Desportiva do Futeboi da Bahia e de acordo com o disposto no art. 47 e seus §§12 e 22 do CBJD, 
fa?o saber aos que este EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que as pessoas ffsicas 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 ordin£ria de julgamento que ser£ realizada na SEGUNDA* 
FEIRA, dia 15 de MARCO de 2021, as 14:00h, sendo importante salientar que, excepcionalmente, 
o julgamento ocorrerS por videoconferencia, que serS operacionalizada mediante transmissao que 
ocorreri 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 solicita^ao nesse sentido, por e-mail, diretamente para a 
secretaria do TJOBA, no endere^o TiD@FBF.ORG.BR. com at6 8 (oito) horas de antecedencia, em 
resposta da qual ser£ encaminhado o link para se possa acessar a sala de reuniao e participar do 
julgamento no hordrio acima definido, o qual serti acompanhado de um tutorial que elucidara as 
providencias e prestar^ as orientates pertinentes.

ASSOCIAgAO DESPORTIVA BAHIA DE FEIRA x FLUMINENSE DE FEIRA 
FUTEBOL CLUBE, em 07.03.21 - VcHido pelo Campeonato Baiano de Futebol 
Profissional daS6rie "A” - 2021.

PROCESSO - 
N*008/21

Denuncia: Conduta.
1) LUIZ SERGIO DE SOUZA QUEIROZ FILHO, Auxiliar Tiknico do 
Fluminense de Feira F. C, incurso no Artigo 258. §2B, II do CB)D.

Denunciados (s):

Dr. CARLOS ALBERTO MASCARENHAS DE CARVALHO HJNIOR.Relator

Procu radon Dr. KAREL FONTES NOBRE.

SOCIEDADE DESPORTIVA JUAZEIRENSE x ALAGOINHAS ATL6TICO CLUBE, 
em 07.03.21 - Vdlido pelo Campeonato Baiano de Futebol Profissional da 
S6rie "A" - 2021.

PROCESSO - 
N2009/20

Descumprimento do Regulamento da Competi^ao (Aus§ncia do pagamento 
das despesas da Arbitragem).Denuncia:

Denunciados (s): 1) SOCIEDADE DESPORTIVA JUAZEIRENSE, Equipe Profissional da S£rie 
"A*, incursa no Artigo 191, IHe§2edoCBlD.

Dr. RICARDO BORGES MARACAlA PEREIRARelaton

Procu radon Dr. KAREL FONTES NOBRE.

Salvador-BA, 11 demar^ode 2021
Roberto Almeida de Araujo /

SecretArio do Tribunal de Justi^a Desportiva do Futebol Bahia/TJ

mailto:TiD@FBF.ORG.BR
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jundicas cujo process© 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 SEGUNDA- 
FEIRA, dia 15 de MARCO de 2021, as 14:00b, sendo importante salientar que, excepcionalmente, 
0 julgamento ocorrera por videoconferencia, que sera 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 antecedencia, em 
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ALAGOINHAS ATLSTICO CLUBE x ASSOCIA^AO DESPORTIVA BAHIA DE 
FEIRA, em 03.03.21 - Valido pelo Campeonato Baiano de Futebol Profissional 
da Stole "A"-2021.

PROCESSO - 
Ns006/21

Descumprimento do Regulamento da Competiipao (Ausentia do pagamento 
das despesas da Arbitrageml-Denuncia:
1) ALAGOINHAS ATLETICO CLUBE, Equipe Profissional da S£rie "A", incurso 
no Artigo 191, III do CB|D.

Denunciados (s):

Relator Dr. RONALDO SAFIRA ANDRADE
Procurador: Dr. GUSTAVO SAMPAIO NEVES.

PROCESSO - 
Ng007/20

ESP0RTE CLUBE BAHIA x UNIRB - FUTEBOL CLUBE S/A, em 03.03.21 - 
Valido pelo Campeonato Baiano de Futebol Profissional da Stole "A" - 2021.

Denuncia: Atraso na entrada em campo para o reinicio.
Denunciados (s): 1) UNIRB - FUTEBOL CLUBE S/A, Equipe Profissional da Stole "A", incursa 

no Artigo 206 do CBJD.

Relator: Dr. CARLOS EDUARDO CARVALHO M0NTEIR0,

Procurador: Dr. GUSTAVO SAMPAIO NEVES.

Salvador - BA, 11 de mar^o de 2021
Roberto Almeida de Araujo /

Secretario do Tribunal de Justi^a Desportiva do Futebol da Bahia/Tj

mailto:TJD@FBF.ORG.BR

