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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 637/2022 

Sessão do Tribunal Pleno  do dia: 01 de dezembro de 
2022 - 18:00horas 

 

 O Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, considerando os termos dos 

arts. 45 a 49 do CBJD, faz publicar o presente Edital para que sejam em que são 

Intimadas e/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. 

AUTOS Nº 938/2022 - Relator Designado: Dr. MIGUEL ANGELO RASBOLD 

Recorrente(s): PROCURADORIA --  

Procurador: Daiane da Luz 

Recorrido(s): : OPERÁRIO PILARZINHO SC 

Advogado: Dr. William Tohoru Hosaka 

Decisão Recorrida: 1ª Comissão - Por maioria de votos, fica apenado em R$100,00 

(cem reais) pelo art. 191 III, e mais R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelo art. 191 III 

desqualificado do art. 211 do CBJD a ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias sob o 

apenamento do art. 223 do CBJD. 

AUTOS Nº 956/2022 –  Relator Designado: DR. IRINEU TOLINELLO 

Recorrente(s):  PROCURADORIA 

Procurador: Eduardo Angelo Domingues 

Decisão Recorrida: 2ª Comissão - Por maioria de votos, fica absolvida a EPD 

denunciada 

_______________________________________________________________________ 

 

 A Instrução e/ou Julgamento dos Processos ocorrerá em Sessão a ser realizada a 

partir das 18:00 horas do dia 1 de dezembro de 2022, ocasião em que, os interessados 
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poderão, em sendo o caso, proceder sustentação oral e/ou apresentar Defesa oral 

bem como produzir provas. 

 Em sendo o caso, e havendo interesse em produzir prova documental ou 

audiovisual, assim 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. 

  

 Publique-se, cite-se e intime-se. 

 

 

Curitiba, 25 de novembro de 2022 

 

 

MAURO RIBEIRO BORGES 
Presidente do TJDPR 

 
 

MARILIA RIBEIRO 
Secretaria do TJD-PR 

mailto:secretaria@tjdpr.org.br

