
 

 

 

INFORMATIVO 

 

 O presidente da 1ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do 

Futebol da Bahia, diante da já detectada expansão, nesta capital, da pandemia provocada 

pelo vírus Covid 19, aliada à necessidade, já anunciada pelo prefeito municipal de 

Salvador, de tomada de medidas excepcionais de contenção do contágio viral, tomou a 

decisão, consultados seus pares, de adiar a realização da sessão de instrução e 

julgamento pautada para o dia 17 de março de 2020, às 18 horas, na sede do Tribunal, 

de forma a preservar a saúde dos auditores, secretário, advogados, procuradores, 

dirigentes e atletas, de seus familiares e do público em geral. 

 O momento vivenciado pela sociedade brasileira exige que sejam adotados 

procedimentos de extremas prudência e cautela, a fim de que seja coibida ou, ao menos 

minorada, a possibilidade de difusão em massa do contágio, que venha a colocar em 

risco de colapso o sistema de saúde, vitimando um número maior de pessoas. 

 Tendo em vista a decisão de manutenção, pela Federação Bahiana de Futebol, da 

programação de jogos das suas competições, em especial do Campeonato Baiano de 

Futebol da 1ª Divisão Profissional, foi ainda firmado que este Tribunal de Justiça 

Desportiva do Futebol da Bahia continuará a funcionar, dada a sua essencialidade para a 

continuidade e lisura dos certames. No entanto, alternativas serão buscadas, a fim de 

minimizar eventuais riscos de contágios que possam vir a contribuir para o alastramento 

dessa crise epidemiológica. 

 Isto posto, a sessão pautada para o dia 17 de março de 2020 está adiada para o 

dia 24 de março de 2020, no mesmo horário. Até o dia 20 de março de 2020, 

acompanhando a evolução dos acontecimentos, serão divulgadas as informações 

definitivas acerca do local da realização da sessão e respectivas regras de acesso ao 



público, bem como as providências a serem adotadas pelo Tribunal de Justiça 

Desportiva do Futebol da Bahia, em especial por esta 1ª Comissão Disciplinar, para a 

prevenção e contenção da disseminação do vírus Covid 19. 

 Publique-se! 

 

Salvador, 16 de março de 2020  

 

 

Jaime Barreiros Neto 

Presidente da 1ª Comissão Disciplinar 

Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia 

 

 

   


