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PROCESSO Num. 94/2019 

 
VISTOS. 
 
Trata-se de recurso embargos de declaração interposto por CARLOS 

EDUARDO AMORIM SILVA, ODIRLEI DE OLIVEIRA SILVA, EVELIN GIOGIA LEE 
PEREIRA e MARIANA CAMPANA DOS SANTOS em referência a punição de multa 
e de dias que foi aplicada na sessão do dia 21/10/2019. 

 
O relator do processo Dr. Wilson Pina estava indisponível para a analise 

deste recurso, momento em que foi redistribuído os autos para este auditor. 
 
Em 22/10/2019, foi interposto embargos declaratórios tempestivos. Após, 

houve a manifestação do ilustre membro da Procuradoria no dia 23/10/2019. 
 
Recebo o recurso de embargos de declaração nos efeitos devolutivo e 

suspensivo. 
 
Tendo em vista a manifestação do nobre procurador da justiça desportiva, 

acolho o pedido do procurador e concedo a suspensão de todos os efeitos da 
decisão deste processo remetendo-se os autos a d. comissão disciplinar para 
reanalise do processo nos termos dos §3º e §4º do artigo 152-A do CBJD in 
verbis: 

 
Art. 152-A – Cabem embargos de declaração quando: 
... 
§3º - Em casos excepcionais, o relator poderá remeter os 
embargos a julgamento colegiado, apresentando-os em mesa 
na sessão subsequente à oposição, quando considerar 
relevantes as alegações do embargante. 
 
§4º - Quando o relator entender que os embargos de 
declaração mereçam ser providos com efeitos infringentes, 
deverá remetê-los a julgamento colegiado, na forma do §3º. 

 
“Ex expositis”, suspendo os efeitos da decisão deste processo da sessão 

do dia 21/10/2019 e determino o encaminhamento dos autos nos termos do artigo 
152-A §§3º e 4º e com urgência para análise deste recurso de forma colegiada, 
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ou seja, a equipe de arbitragem poderá ser escalada imediatamente sem que 
haja qualquer penalidade. 

 
São Paulo, 23 de outubro de 2019. 

 
 
 

Vice Presidente da Comissão Disciplinar 
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