
 Formulário de Representação  
                                         Tribunal de Justiça Desportivo – Comissão Disciplinar 

                                        

 

Rua Natal, n.º 87A, Sala 06 - CEP: 86020-230 Tel: (43) 3345-0491 Londrina - PR 

E-mail: paranatkd@hotmail.com 

 

 

DADOS DO REPRESENTANTE 

 
Nome Completo: 

                                 

                                 
Mestre/Professor (  )     técnico (  )     atleta (  )     torcedor (  )     árbitro (  )     outro (  ): _______________________________ 

 

Documento de identidade (RG): UF CPF 

                                 
Rua (  )     Travessa (  )     Avenida (  )     Alameda (  )     Praça (  ) 

                                 
Número:  Complemento: Bairro:  

                                 
CEP: Cidade                                                                                                                                    UF   

     -                            
Telefone (1) Telefone (2) 

       -                     -     
E-mail: 

                                 

 

DADOS DO REPRESENTADO 

 
Nome Completo: 

                                 

                                 
Mestre/Professor (  )     técnico (  )     atleta (  )     torcedor (  )     árbitro (  )     outro (  ): _______________________________ 

 

Documento de identidade (RG): UF CPF 

                                 
Rua (  )     Travessa (  )     Avenida (  )     Alameda (  )     Praça (  ) 

                                 
Número:  Complemento: Bairro:  

                                 
CEP: Cidade                                                                                                                                    UF   

     -                            
Telefone (1) Telefone (2) 

       -                     -     
E-mail: 

                                 

 
Em: (Cidade) UF: Data: 

                           /   /   

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura 

 PROTOCOLO 

Número:  

  

 / / 
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Rua Natal, n.º 87A, Sala 06 - CEP: 86020-230 Tel: (43) 3345-0491 Londrina - PR 

E-mail: paranatkd@hotmail.com 

Representação dirigida à Comissão Disciplinar e Tribunal de Justiça Desportiva 

(competência originária) 

 

Assinale a infração ética e disciplinar correspondente à conduta imputada ao Representado prevista no 
Código Brasileiro de Justiça Desportiva e Código de Ética. 

 Exercício irregular da atividade de mestre, professor, técnico e árbitro; 

 Afronta aos deveres de técnicos, mestres, professores e treinadores; 

 Participar de evento não autorizado, promovido ou homologado pela FPTKD; 

 Caluniar, difamar e injuriar; 

 Receber, solicitar, prometer e oferecer qualquer tipo de vantagem, econômica ou não para perder luta; 

 Promover exames de faixa sem a autorização ou homologação pela FPTKD; 

 Aliciar ou cooptar atletas de outras filiadas, sob qualquer pretexto; 

 Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem 

étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência 

 Ameaçar alguém, por palavra, escrito, gestos ou por qualquer outro meio, a causar-lhe mal injusto ou 

grave; 

 Destruir, inutilizar ou deteriorar patrimônio alheio; 

 Apropriar-se de coisa alheia; 

 Agressão verbal; 

 Agressão física; 

 Incluir na equipe ou competição, atleta em situação irregular para participar de partida, prova ou 

equivalente; 

 Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, omitir declaração que nele deveria 

constar, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita; 

 Incitar publicamente o ódio ou a violência; 

 Submeter criança ou adolescente, sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a 

constrangimento; 

 Ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto; 

 Praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente; 

 Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente. 

 Provocar o público e torcida durante partida, prova ou equivalente. 

 Constranger alguém, mediante violência, grave ameaça ou por qualquer outro meio, a não fazer o que a 

lei permite ou a fazer o que ela não manda. 

 Atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou 

equivalente. 

 Dar ou prometer qualquer vantagem a árbitro ou auxiliar de arbitragem para que influa no resultado da 

partida, prova ou equivalente. 

 Outros:  

  

  

 
Há prova documental:        N° de Folhas 

 Sim   Não    
Há prova Testemunhal:            Quantas 

 Sim   Não    
 
Obs: Máximo de 05 (cinco) testemunhas. Se houver, indicar nomes completos, endereço e telefone. 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura 
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Relate os fatos: (se necessário imprima mais dessa folha). 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ ___________________________ 
 
Testemunhas: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura 
 


