TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO PARANÁ
TRIBUNAL PLENO

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 20/2022

Sessão do dia: 07 de abril de 2022 - 19:00horas
O Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, considerando os termos dos arts. 45 a 49 do CBJD, faz publicar o presente Edital em que são Intimadas ou Citadas as partes abaixo nominadas, para que, querendo, acompanhem pessoalmente, ou por intermédio de advogado devidamente constituído, o julgamento
dos Recursos e, em sendo o caso, o andamento, instrução e julgamento dos Processos a seguir relacionados.
Em momento oportuno faremos a nomeação do DEFENSOR GERAL
FELIPE EMANUEL DA ROCHA DIAS.
_________________________________________________________________
AUTOS Nº 71/2022 - Relator Designado: Dr. MAURÍCIO ALVACIR GUIRMARÃES
Procurador: PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Recorrente(s): PARANÁ CLUBE e PROCURADORIA
Advogado(s): FERNANDO AUGUSTUS TEIXEIRA
Decisão Recorrida: 1ª Comissão
_________________________________________________________________
AUTOS Nº 0165073.000882022ADV -MEDIDA INOMINADA - Relator Designado: MAURO RIBEIRO BORGES – PRESIDENTE DO TJD - PARANÁ
Procurador: PEDRO HENRIQUE VAL FEITOSA
Requerente(s): LONDRINA EC
Advogado(s): Eduardo Vargas

A instrução e/ou julgamento dos processos ocorrerá em Sessão Virtual a
ser realizada a partir das 19:00 horas do dia 07 de abril de 2022, ocasião em que,
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querendo, poderão, em sendo o caso, apresentar defesa oral e produzir provas ou
proceder sustentação oral.
A participação das partes e advogados dar-se-á mediante disponibilização,
pela Secretaria do TJD-PR, do link de acesso que deverá ser solicitado até as 17 horas do dia da Sessão, através do e-mail secretaria@tjdpr.org.br.
Em sendo o caso e havendo interesse em produzir prova documental ou
audiovisual bem como de reprodução de provas produzidas em primeira instância,
estas deverão ser encaminhadas ou solicitadas, via e-mail, no endereço eletrônico
secretaria@tjdpr.org.br ou entregues na Secretaria do TJD-PR,devendo a manifestação ocorrer até 06 (seis) horas antes do início da Sessão.
Os demais interessados em acompanhar a Sessão de Julgamento poderão
fazê-lo acessando o canal do TJDPR na plataforma do Youtube no seguinte endereço: https://www.youtube.com/channel/UCBJPWX8_pNv3ppmulxJPQbA

Publique-se, cite-se e intime-se.
Curitiba, 04 de abril de 2022

MAURO RIBEIRO BORGES
Presidente do TJDPR

MARILIA RIBEIRO DA SILVA
Secretaria do TJDPR
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