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RESOLUÇÃO CD Nº 01/2021 

 

Disciplina as sessões, reuniões e demais procedimentos 

realizados por meio da modalidade telepresencial no 

âmbito do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia 

 

O Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, no uso das suas atribuições estatutárias e regimentais,  

 

CONSIDERANDO a declaração pública de pandemia com relação ao novo Coronavírus divulgada pela 

Organização Mundial da Saúde – OMS, bem como o Estado de Calamidade Pública em todo o território baiano, 

declarado nos Decretos nº 19.626, de 09 de abril de 2020 e nº 20.048, de 07 de outubro de 2020 e a Situação de 

Emergência ratificada no Decreto nº 19.586, de 27 de março de 2020, em razão da pandemia decorrente da 

COVID-19, para a qual não há previsão de término a curto prazo;  

CONSIDERANDO a necessidade de compatibilizar as medidas de proteção à saúde de toda a população, em 

especial à dos sócios, funcionários, prestadores de serviços e membros dos Poderes do Esporte Clube Bahia, 

assim como de manter os trabalhos do Conselho Deliberativo, de natureza essencial, apesar das limitações 

impostas pelas circunstâncias excepcionais supracitadas;  

CONSIDERANDO que as ferramentas tecnológicas à disposição do Esporte Clube Bahia podem ser instrumentos 

efetivos para amenizar, quanto ao andamento dos trabalhos do Conselho Deliberativo do Clube, os grandes 

impactos provocados pela situação gerada pela atual pandemia;  

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos atos, reuniões e sessões da Corte Especial de Conselheiros e 

da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, à modalidade telepresencial; 

CONSIDERANDO os vetores constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, da duração razoável do 

processo e da eficiência administrativa; 

CONSIDERANDO a necessidade de consolidação das normas que disciplinam os procedimentos e adequações 

especiais a serem seguidos pelo Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia no período de vigência das 

medidas de distanciamento social, durante o estado de calamidade pública; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A presente Resolução disciplinará os procedimentos especiais a serem seguidos pelo Conselho 

Deliberativo do Esporte Clube Bahia no período de vigência das medidas de isolamento social impostas pelos 

governos federal, estadual e municipal, decorrente do estado de calamidade pública. 

Art. 2º Enquanto perdurarem as medidas de isolamento social, o Conselho Deliberativo, a Corte Especial de 

Conselheiros e Comissões poderão realizar reuniões — ordinárias ou extraordinárias —, sessões — inclusive de 

sorteio de relator —, distribuição, instrução e julgamento de processos administrativos, por intermédio da 

modalidade telepresencial, utilizando-se do auxílio de ferramentas eletrônicas da plataforma Google Meet ou de 

qualquer outro sistema de comunicação eletrônica a ser disponibilizado sem custo para os Conselheiros, cujas 

ferramentas forneçam segurança laboral e operacional e possibilitem aos Conselheiros conferência na apuração 

das votações, sem prejuízo da concernente validade jurídica e da eficácia de correspondentes decisões, 
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garantindo o devido processo legal e a ampla defesa aos acusados em geral nos processos administrativos, bem 

como todas as prerrogativas democráticas primordiais ao bom funcionamento da Casa. 

Art. 3º Continuam em vigor as normas que preveem a publicação de Edital de Convocação em jornal de grande 

circulação no Estado da Bahia, bem como o envio prévio aos Conselheiros de todo o material que será objeto de 

deliberação, sendo que ambas as ações devem ocorrer com a antecedência mínima de cinco dias. 

Art. 3º Continuam em vigor as normas que preveem a publicação de Edital de Convocação em jornal de grande 

circulação no Estado da Bahia, bem como o envio prévio aos Conselheiros de todos os documentos que serão 

objeto de deliberação, sendo que ambas as ações devem ocorrer com a antecedência mínima de cinco dias. 

Parágrafo único. A seu juízo, a Mesa poderá incluir no Edital de Convocação um prazo para o envio prévio de 

perguntas, sugestões ou pedidos de esclarecimentos, que poderão ser abordados nas exposições dos itens da 

pauta antes de franquear a palavra aos inscritos. 

Art. 4º As reuniões plenárias do Conselho Deliberativo mediante a modalidade telepresencial, durante o período 

de calamidade pública, serão realizadas conforme os procedimentos abaixo, aplicando-se no que couber às 

reuniões das Comissões e Corte Especial de Conselheiros: 

a) Convocada a reunião telepresencial, incumbe à Secretaria agendá-la no sistema de comunicação 

telepresencial e encaminhar para todos os Conselheiros link de acesso, com antecedência mínima de cinco 

dias, por e-mail, juntamente com o material atinente à reunião, caso o haja; 

b) Considerando a regular publicação de Edital de Convocação e a obrigação dos Conselheiros de manterem os 

respectivos cadastros devidamente atualizados, o eventual não-recebimento do referido link não acarreta 

vício ou nulidade, cabendo a cada Conselheiro solicitar novo envio à Secretaria até 48 (quarenta e oito) horas 

antes da reunião; 

c) O acesso à reunião, o uso da palavra e a manifestação dos votos serão condicionados, necessariamente, à 

transmissão de áudio e vídeo efetuada pelo Conselheiro participante, permitindo o devido registro em 

gravação quanto às respectivas manifestação e certificação da própria identidade; 

d) Ao ser iniciada a reunião telepresencial, os trabalhos serão conduzidos pela Mesa Diretora na ordem prevista 

no Estatuto e no Regimento da Casa, cabendo aos Conselheiros fazerem inscrições, pedirem a palavra, 

suscitarem questões de ordem ou esclarecimento, ou solicitarem apartes e direitos de resposta 

exclusivamente através do chat da plataforma, cujo uso será absolutamente restrito aos referidos atos e 

ações; 

e) A Mesa Diretora declarará o início e o término do prazo de inscrições para que os(as) Conselheiros(as) 

possam pedir a palavra em cada item de pauta posto em discussão, tanto oralmente como por escrito, no 

chat da plataforma; 

f) Todas as votações poderão ocorrer através de consulta aos Conselheiros sobre a existência de abstenções ou 

voto contrário à matéria em pauta, salvo se houver exigência estatutária, regimental ou da presente 

Resolução, por decisão da Mesa Diretora ou por requisição de algum(a) Conselheiro(a) aprovada pelo Pleno, 

hipótese em que as votações serão realizadas nominalmente, mediante chamada protagonizada pela 

Secretaria, devendo o Conselheiro apenas proferir o seu voto, quando solicitado;  



 

ESPORTE CLUBE BAHIA 

CONSELHO DELIBERATIVO 

3 

 

g) a) Os(as) Conselheiros(as) e os demais participantes de reunião telepresencial deverão dela participar 

seguindo a mesma liturgia das reuniões presenciais, inclusive quanto aos trajes, comportamentos e 

ambientes de onde transmitam a respectiva telepresença, podendo a Mesa Diretora impedir a participação, 

cassar a palavra ou determinar a retirada do Conselheiro ou do participante que não estiver 

convenientemente trajado, que se comportar inapropriadamente ou se encontrar em ambiente inadequado 

à formalidade da referida reunião; 

h) É obrigatória a gravação das reuniões telepresenciais, na íntegra, em arquivo de vídeo, o que não dispensa o 

seu registro regular em ata lavrada pela Secretaria; 

i) Os requerimentos devem ser encaminhados para o correio eletrônico da secretaria da Mesa Diretora, com 

cópia para a presidência, vice-presidência e signatários do requerimento, sendo que estes últimos somente 

terão suas assinaturas confirmadas quando responderem a mensagem original, com cópia para a secretaria 

da Mesa, atestando a subscrição ao referido documento.  

Art. 5º Para deliberação de matérias que exijam voto secreto, além das normas previstas para as reuniões do 

Conselho Deliberativo, inclusive as específicas para o período de distanciamento social citado nesta Resolução, a 

Mesa Diretora deverá colher e registrar o voto secreto por meio do sistema de voto online, observando o 

seguinte: 

a) O edital de convocação das reuniões trará, de forma explícita, o horário de abertura e o de encerramento da 

votação, os quais deverão também ser anunciados de maneira explícita e reiterada pela Mesa Diretora, nos 

informes iniciais e diversas vezes durante a reunião; 

b) Até cinco dias antes da reunião, o sistema de votação enviará e-mail individualizado aos Conselheiros, 

contendo senha provisória e link para credenciamento referente à votação, sendo da exclusiva 

responsabilidade de cada Conselheiro o efetivo credenciamento, bem como usar os próprios meios 

eletrônicos de informática e de acesso à Internet, para o exercício do voto. 

§ 1º A auditoria das votações deverá ser feita por qualquer Comissão do Conselho, pela Comissão Eleitoral 

(quando houver) e, na ausência desta, pela Comissão Jurídica ou, ainda, quando for o caso, por empresa de 

auditoria externa especializada (contratada pelo Clube para essa finalidade), sendo obrigação da Mesa Diretora 

disponibilizar as gravações e quaisquer outros documentos para a verificação em tempo razoável e compatível 

com a verificação, de tudo informando ao Conselho Deliberativo. 

§ 2º Caso o(a) Conselheiro(a) não localize o e-mail (referido no inciso “b” deste artigo) do sistema de votação, 

deverá informar o fato à Mesa até 48 (quarenta e oito) horas antes do dia da votação, sob pena de ensejar o 

não-credenciamento do(a) Conselheiro(a) e a respectiva exclusão ou o devido impedimento quanto à votação, 

sem qualquer prejuízo à validade da dita votação. 

§ 3º Ocorrendo eventual interrupção ou impedição de acesso à votação que estejam relacionados aos 

problemas do sistema ou do servidor de origem, caberá à Mesa ou à Comissão Eleitoral (quando houver) 

deliberar sobre eventual prorrogação do prazo de votação. 

§ 4º A abertura do processo de votação on-line em sistema próprio não impede a discussão dos demais assuntos 

da pauta nem a coleta de votos nominais para outras deliberações da ordem do dia. 
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§ 5º Após o término da votação e a chancela dos responsáveis pela correspondente auditoria, será exibido aos 

Conselheiros o relatório final do sistema, contendo o número de votos para cada opção registrada e, na 

sequência imediata, anunciado o resultado. 

Art. 6º Havendo hipóteses de deliberações sigilosas serem realizadas no curso de reuniões ordinárias ou 

extraordinárias do Conselho Deliberativo mediante a modalidade telepresencial, a Mesa Diretora adotará o 

seguinte procedimento para a preservação do aventado sigilo: 

a) Informará a todos os assistentes que há matérias sob sigilo a serem tratadas; 

b) Determinará que os acessos aos debates e à deliberação sejam permitidos, exclusivamente, aos Conselheiros 

em exercício de mandato; 

c) Não serão realizados o debate e a decisão antes de certificada a exclusão efetiva de acesso a quaisquer 

terceiros, excetuando-se pessoal de informática que tenha vínculo de emprego com o Esporte Clube Bahia ou 

as pessoas que sejam credenciadas pelo Esporte Clube Bahia e, assim, identificadas na ata final dos trabalhos; 

d) Alertará, desde o início e reiteradamente, que as informações devem ser preservadas por parte dos 

Conselheiros, a fim de proteger o próprio Clube; 

e) Observará a votação nominal dos temas; 

f) Retomará o sistema de ampla publicidade tão logo seja apurado e declarado o resultado da votação secreta. 

Art. 7º As sessões da Corte Especial de Conselheiros por meio da modalidade telepresencial, além das normas 

estatutárias, regimentais e da Resolução CD nº 01/2018 dispostas para o funcionamento das referidas sessões, 

observarão ainda o seguinte: 

a) Na sessão específica para o sorteio dos relatores dos processos administrativos, aberta somente para 

membros da Corte Especial de Conselheiros, o dito sorteio poderá ser realizado também através de 

transmissão ao vivo para os membros presentes na sessão telepresencial  ou de forma eletrônica, utilizando-

se do sítio da Internet sorteador.com.br ou assemelhado, que prevejam a segurança dos potes virtuais, 

devendo a tela do sorteio (a ser realizado pela Mesa Diretora) ser espelhada para que todos os presentes 

acompanhem e garantam a segurança do procedimento, respeitando o princípio do juiz natural, o rodízio 

entre os julgadores e a proporcionalidade na divisão dos trabalhos, aplicando-se esse procedimento também 

aos sorteios da Comissão de Ética; 

b) Os Representados ou os respectivos Defensores habilitados deverão tomar ciência da designação da sessão 

de julgamento no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis de antecedência, constando na notificação que a 

sessão será mediante a modalidade telepresencial, através da plataforma Google Meet, e que devem 

informar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data da sessão de julgamento designada, 

interesse quanto à sustentação oral; 

c) Aos Representados ou aos respectivos Defensores habilitados que informarem o interesse quanto à 

sustentação oral, a Mesa Diretora enviará link de acesso, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas 

com relação à sessão de julgamento designada; 

d) Todos os atos nas sessões da Corte Especial dispensam as assinaturas dos presentes, registrando-se na 

certidão de julgamento o Representado ou o respectivo Defensor habilitado que realizou a sustentação oral e 

a informação de que o ato ocorreu por meio de transmissão audiovisual; 
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e) As sessões de julgamento serão públicas, sendo transmitidas em tempo real pela Internet, através do canal 

TV Bahêa do Clube na Plataforma do YouTube. 

§ 1º O pedido de sustentação oral deverá ser protocolado pelo Representado ou pelo respectivo Defensor 

habilitado através de endereço eletrônico da Corte Especial, e-mail corte.conselho@esporteclubebahia.com.br, 

e, obrigatoriamente, indicar o endereço eletrônico (e-mail) pelo qual será enviado o link de acesso à plataforma 

Google Meet, bem como informar o número de celular com DDD e com funcionamento do aplicativo whastapp, 

acompanhado da cópia legível do documento de identidade (com foto), RG e CPF, referentes a quem efetuará a 

citada sustentação oral. 

§ 2º Ao realizar o pedido de sustentação oral, o Representado ou o respectivo Defensor habilitado declara: 

I – ter conhecimento da própria e total responsabilidade quanto à verificação prévia do perfeito funcionamento, 

da integridade e da conectividade dos equipamentos utilizados, portadores de câmera e microfone; 

II – ser da responsabilidade do Representante ou do respectivo Defensor habilitado estar, no dia e no horário 

designados para o início da sessão de julgamento, e estar conectado à Plataforma Google Meet através do link 

de acesso enviado, seja por meio de computador ou de dispositivo móvel (celular ou tablet). 

§ 3º No pregão de cada processo incluído em pauta, o Presidente da sessão de julgamento determinará ao 

Secretário que inicie o contato com o Representado ou o respectivo Defensor habilitado e apto a realizar a 

sustentação oral através do telefone celular com whatsapp informado na petição protocolada, sendo feitas, no 

máximo, duas tentativas seguidas de chamamento para a sustentação oral por e-mail ou por mensagem de 

Whatsapp, restando prejudicado o pedido de sustentação oral no caso de o Representado ou o respectivo 

Defensor habilitado não responder aos contatos realizados através do endereço eletrônico (e-mail) e do telefone 

celular com Whatsapp, informados na petição. 

§ 4º O secretário da sessão identificará o Representado ou o respectivo Defensor habilitado e o adicionará à sala 

virtual (através do link de acesso à plataforma Google Meet informado previamente) somente a partir do pregão 

do julgamento do processo vinculado, concedendo o tempo estatutário para a sustentação oral, bem como 

procederá a qualquer interrupção da comunicação sempre que for determinado pelo Presidente da sessão de 

julgamento.  

§ 5º Somente o Representado ou o respectivo Defensor habilitado e indicado no pedido de sustentação oral 

poderá realizar o referido ato, sendo vedado o auxílio de terceiros. 

§ 6º Após o prazo da sustentação oral, o Representado ou o respectivo Defensor habilitado poderá suscitar 

questão de ordem para esclarecer equívoco que influencie no julgamento mediante intervenção sumária, 

sempre de maneira pontual. 

§ 7º O secretário da sessão manterá o Representado ou o respectivo Defensor habilitado conectado à sala virtual 

até a prolação dos votos e a subsequente conclusão do julgamento do processo. 

§ 8º Ocorrida situação de força maior que impeça a sustentação oral do Representado ou do respectivo 

Defensor habilitado, deverá ser requerido, de forma fundamentada, o adiamento do julgamento do feito, por 

meio de petição a ser apreciada pelo Relator. 

§ 9º Havendo indisponibilidade técnica do sistema eletrônico, essa ocorrência deverá ser registrada na certidão 

de julgamento, adiando-se os processos, eventualmente impactados, para a pauta subsequente. 

mailto:corte.conselho@esporteclubebahia.com.br
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Art. 8º As instruções para produção de prova oral, realizadas pela Comissão de Ética através da modalidade 

telepresencial, além das normas estatutárias e regimentais, observarão ainda o seguinte: 

a) As oitivas telepresenciais serão equiparadas às presenciais para todos os fins legais; 

b) As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os 

depoimentos umas das outras; 

c) As oitivas telepresenciais serão gravadas e reduzidas em ata, devendo o arquivo audiovisual ser guardado em 

local sigiloso pelo Coordenador da Comissão; 

d) A participação telepresencial exige que as partes e os demais participantes sigam a mesma liturgia dos atos 

processuais presenciais; 

e) A critério do(a) Relator(a), em decisão fundamentada, poderão ser repetidos os atos processuais dos quais as 

partes, as testemunhas ou os respectivos Defensores habilitados não tenham conseguido participar em 

virtude de obstáculos de natureza técnica, desde que devidamente justificados. 

Art. 9º Questões procedimentais não-previstas nesta Resolução poderão ser decididas com base no Estatuto do 

Esporte Clube Bahia e, em caso de omissão, no Regulamento do Voto à Distância nas Assembleias Gerais e, 

sucessivamente, por maioria absoluta do Conselho Deliberativo [assim considerada a quantidade equivalente ao 

primeiro número inteiro imediatamente acima da metade do total dos Conselheiros com mandato vigente 

(atualmente: 51)].  

Art. 10º As Resoluções CD nºs 01/2020 e 02/2020 ficam revogadas, sendo os procedimentos especiais regidos 

pela disciplina adotada na presente Resolução. 

Art. 11º Esta normativa será publicada no site do Clube e enviada aos Conselheiros, entrando em vigor 

imediatamente na data da respectiva aprovação pelo Pleno do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. 

 

Salvador, 15 de março de 2021. 

 

 

Leonardo Carvalho Martinez 

PRESIDENTE 

 

 

Lucas Di Tullio Gomes Bezerra 

VICE PRESIDENTE 

 

 

Bruno Tito Pereira 

SECRETÁRIO 


