
 

JOCKEY CLUB DO PARANÁ 
 

BOLETIM Nº 504/2018 
 

(Dia 23/08/18) 
 

   Resoluções da Comissão de Corridas: 
 

DAR CONHECIMENTO: Do acórdão proferido na Apelação Cível nº 00675073-
75.2012.8.16.0001 (Projudi) da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, de 24/07/2018, Relator o Desembargador DR. 
Roberto Portugal Bacellar, que confirmou integralmente a sentença 
proferida pela Drª. Juíza de Direito Rafaela Mattioli Soma, na Ação 
Cautelar Inominada nº 0058080-16.2012.8.16.0001, da 23ª Vara Cível 
do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, a qual 
julgou improcedente o pedido, revogando a liminar concedida, que 
havia suspendido os efeitos do Boletim Suplementar nº 507-B, de 
07/11/2012, no que tange ao cancelamento da matricula de treinador 
do Sr. Marcus Vinicius Rocca Lanza e de proibição do ingresso do Autor 
na dependências do Clube, bem como, a sentença proferida pela Exma. 
Drª Juíza de Direito Rafaela Mattioli Soma, na Ação Declaratória com 
pedido de indenização nº 0065073-75.2012.8.16.0001, da 23ª Vara Cível 
do Estado Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de 
Curitiba, a qual julgou procedente em parte o pedido, para determinar 
a alteração do Boletim Suplementar nº 507-B, de 07/11/2012, para que, 
em substituição à eliminação passe a constar a suspensão de 1.440 dias. 

 DEIXAR sem efeito o Boletim Suplementar nº 507, de 12/10/2017. 
 

DAR COMO CUMPRIDA: 106 (cento e seis) dias da suspensão acima compreendidos entre 
13/11/2012 e 22/02/2013 (em razão de liminar deferida pelo Poder 
Judiciário); 

 

 Também 60 (sessenta) dias da suspensão acima compreendidos entre a 
data do Boletim Suplementar 507, de 12/10/2017 e o dia 11/12/2017, 
data em que foi atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação do 
treinador referido. 

 

TOMAR CONHECIMENTO: Da suspensão imposta ao treinador M.Decki (Habile Bobby), pelo Jockey 
Club Brasileiro, por 90 (noventa) dias e entrada proibida no hipódromo 
e suas dependências até o integral cumprimento da penalidade, 
conforme Resolução de 24/08/18. 

  

 Da suspensão imposta ao animal Habile Bobby, pelo Jockey Club 
Brasileiro, por 90 (noventa) dias. 

 

SUSPENDER: Por 60 (sessenta) dias, o treinador M.F.Gusso (No Ar), a partir de 
24/09/18, por falta de peso constatada na repesagem. (Art. 154 do 
CNC). 



 

 Por 30 (trinta) dias, o treinador E.Vieira (Fredy Di Amigoni), a partir de 
24/09/18, por não apresentar seu pensionista para exame endoscópico 
após a corrida. – Reincidente. 

 

 Por 15 (quinze) dias, o treinador D.Antunes (Millow Cup), a partir de 
24/09/18, por não apresentar seu pensionista para exame endoscópico 
após a corrida. 

 

 Por 30 (trinta) dias, cada, os animais Phantom Star e Prata Sarge, por 
apresentarem hemorragia pulmonar induzida por esforço grau IV, 
conforme Art. 08 do Regulamento para uso de Furosemida. 

 

MULTAR: Em R$ 50,00, o jóquei A.L.Silva (Just Guardi), por desvio de linha na reta 
oposta. (Art. 140 do CNC). 

 

Em R$ 50,00, cada, os jóqueis V.Leal, A.A.Santos, R.Nunes, M.Ribeiro e 
A.L.Silva, por terem se apresentado com excesso de peso para montar. 
(Art. 63 do CNC). 

 

DEBITAR: Ao Haras Rio Iguassú, proprietário do animal Luxo Do Iguassú, a 
importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente a 
retirada do referido animal no 1º páreo. 

 

 Ao Stud Mikael, proprietário do animal Raj, a importância de R$ 500,00 
(quinhentos reais), referente a retirada do referido animal no 8º páreo. 

 

 Ao Stud São José dos Bastiões, proprietário do animal Iris Taris, a 
importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente a retirado do 
referido animal no 9º páreo. 

 

REQUERIMENTO: L.AZEVEDO – D E F E R I D O. 
 

CONCEDER: Matricula de jóquei à IVALDO SANTANA DE OLIVEIRA (I.SANTANA), com 
peso de tabela de 52 quilos. 

 

FORFAITS: Por laudo veterinário conceder ao animal Don’t Even Ask; e por 
determinação deste Órgão aos animais Jouet, Queensferry e Arthur The 
King. 

 

Curitiba, 24 de agosto de 2018. 
A COMISSÃO DE CORRIDAS 


