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3ª COMISSÃO DISCIPLINAR STJD – Basquete. 
 
 
VOTO AUDITOR RELATOR DR JOSÉ LUIZ LANA MATTOS – VOTO VENCEDOR 
 
PROCESSO Nº 99/2.013. 
 
DENUNCIADA  - Entidade Desportiva S E Palmeiras. 
 
 
Trata-se de denúncia oferecida pela M D Procuradoria do STJD em face da Entidade 
Desportiva S.E. Palmeiras em partida realizada em 23 de fevereiro de 2.013, contra a 
Entidade Desportiva Mogi das Cruzes, no ginásio em que a denunciada é mandante de 
seus jogos.  
Na peça exordial, o Sr Procurador do STJD embasa o seu entendimento em relatório da 
Comissária representante da Liga Nacional no evento, Sra Fátima Aparecida da Silva, 
relato constantes de fls., que diz no texto inserido que, “quando do término da partida”, 
enquanto conversava com um atleta pertencente ao visitante Mogi, foi informada pelos 
Srs Nilo Guimarães e Ewerton Komatsubara - dirigentes da Entidade Desportiva Mogi - 
que teria havido uma agressão ao atleta Sr Guilherme, - efetivada por torcedores 
entidade, ora denunciada. 
Ainda no referido, afirma que “... os jogadores retornaram à quadra” (onde estava a 
Comissária) “... ocasionando entrevero generalizado...”...“entre seguranças, 
torcedores, jogadores e PMs”. Ainda alegou que , “...depois dos ânimos acalmados...” 
retiraram-se separadamente, a torcida, os atletas do Mogi, visitante, devidamente 
acompanhados por seguranças. 
A r. Denúncia traz citação de legislação que entende pertinente, invoca doutrina, e por 
fim, pugna pela condenação na pena máxima prevista no artigo 213, I. do CBJD, além 
do pedido para a concomitância na aplicação do artigo 179, inc. V e VI, §§ 1º e 2º, do 
mesmo index. 
Acostados aos autos, súmula que, entre outros itens, informa de que a partida foi 
vencida pela mandante denunciada; certificado de que não antecedentes disciplinares 
contra a denunciada. Não foram requeridas provas complementares pela MD 
Procuradoria.  O pólo passivo fez requerimento pela juntada, deferida pelo auditor 
relator, de comprovações (três documentos) de que a Entidade Desportiva tomou todas 
as atitudes cabíveis para a segurança do evento em comento, inclusive um deles exarado 
pelo Departamento de Polícia do Estado. 
A Procuradoria reiterou, em sustentação oral, o que manifestado na peça inicial. 
A defesa manifestou-se, inicialmente por preliminares, afastadas pela E. Junta, 
justificados os motivos, mormente pela presunção de veracidade do relato incluso, 
relatando a visualização, quando da volta dos atletas à quadra, ocorrendo “entrevero 
generalizado”. No mérito, a defesa pugnou pela absolvição da Entidade denunciada, 
tendo em vista as providências prévias tomadas para a segurança da realização da 
partida no ginásio de esportes da mandante. 
Processo em ordem, apto para julgamento, oferecidas as oportunidades para o amplo 
contraditório. 
 
Este o relato do que essencial. 
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Decido. 
 
Afasto inicialmente o que requerido pela Procuradoria, no que se refere ao artigo 179 e 
adendos, pela impertinência in casu.  
Afasto igualmente o que consta nos autos no relato da representante da Liga Nacional, 
por “hearsay” (ouvir dizer), vez que a agressão aventada (tapas) o foi por dirigentes da 
agremiação adversária, e não pela constatação visual da comissária encarregada dos 
assuntos que envolveram a partida. Comprovação de utilização duvidosa. 
Ademais, a representante Sra Fátima nada registrou quanto à proporção de seguranças 
no evento, se compatível ou não com o público assistente, deixando vaga a análise de se 
a Entidade denunciada realmente tomou todas as atitudes para a segurança no ginásio.  
Mas clara fica a ocorrência na quadra, após “o término da partida” de “entrevero 
generalizado entre torcedores, seguranças, atletas e mesmo policiais militares”. 
Tanto que o relato enfatiza “... depois dos ânimos acalmados...”, o que obviamente 
significa que os ânimos estiveram exacerbados, e a comissária a isso assistiu e registrou. 
Incontroversa a ocorrência da desordem, termos da lei, menos importante são as 
providências pela denunciada, providências que não foram suficientes para impedir o 
acontecido. 
Pelas razões expostas e por tudo mais que dos autos consta, não há como deixar de 
acatar parte do que requerido pela R Denúncia.  
Condeno, por decorrência, a Entidade Desportiva S E Palmeiras, pelo que 
tipificado em fls., artigo 213 do CBJD, à pena pecuniária no valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais), razoáveis no intermédio “de R$ 100,00 a R$100.000,00”, consoante 
instituído no Codex. 
 
É como voto. 
 
São Paulo, 18 de abril de 2.013. 
 
 
 
José Luiz Lana Mattos 
Auditor Relator – Processo nº 99/2013  
– 3ª Comissão Disciplinar STJD. 
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VOTO AUDITOR RELATOR DR JOSÉ LUIZ LANA MATTOS  
– VOTO VENCEDOR - PELA MAIORIA DOS ENTENDIMENTOS DO COLEGIADO. 


