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1ª COMISSÃO DISCIPLINAR STJD, para eventos LNB. 
 
 
REF :-   PROCESSO Nº 15/2.015 

   Ref - Jogo nº 06 – NBB7 - realizado 05/11/2014 
    Rio Claro Basquete X S E Palmeiras 

 
Vistos os autos. 
 
Decido: 
  

I- Trata-se de Notícia de Infração oferecida pela Entidade Desportiva S E Palmeiras. 
Encaminhada para apreciação pela MD Procuradoria do STJD, em resposta, protocolizada pelo 
Dr Aldo Giovani Kurle, Procurador, este manifestou-se pelo arquivamento do feito, 
requerimento devolvido à esta Comissão nos termos do artigo 78, do CBJD. 
Abaixo a reprodução ipsis litteris:  
 

  “Após detida análise dos respeitáveis argumentos declinados na Notícia de 
Infração, a Procuradoria entende que o conduta do árbitro não configura infração 
disciplinar, motivo pelo qual o caso merece arquivamento.” 
 

II- Em obediência à legislação pertinente - após análise do que requer a MD Procuradoria sobre 
o representado Sr. Marcos Antônio de Matos Ferreira, entendo pela cabível extinção e 
arquivamento dos presentes autos pelas próprias razões registradas pelo MD Procurador Dr 
Aldo Giovani Kurle – pela inexistência de irregularidade na conduta do árbitro, certo também 
que foram atendidos os termos do referido artigo 78, § 2º do CBJD. 
III-. Em razão do disposto, defiro, nos termos do artigo 78 do Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva, o que requerido pela E. Procuradoria, determinando - após trânsito em julgado da 
presente decisão monocrática, nos termos legais - sejam os autos extintos, providenciando 
posteriormente a secretaria o competente arquivamento. 
  
IV- Publique-se, na forma da rotina, em edital e site da Liga Nacional de Basquete, juntando 
cópia esta decisão aos autos. 
V- Intimem-se todos os interessados, clube envolvido, diretor de esportes e MD Procuardoria, 
por publicação oficial no site da LNB e comunicação direta por email; 
VI – Informe-se à Liga Nacional de Basquetebol, deptos técnicos e gerenciais, tudo conforme 
rotina, solicitando a devida publicação oficial; 
VII- Prazo de 03 dias para eventuais recursos, após intimações pela secretaria do Órgão 
Judicante, 1ª Comissão Disciplinar STJD para eventos LNB. 
 
 
De Franca para São Paulo, 02 de fevereiro de 2.015. 
 
 
 
José Luiz Lana Mattos 
Auditor Presidente 
1ª Comissão Disciplinar STJD para eventos LNB. 
 


