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1ª COMISSÃO DISCIPLINAR/STJD para eventos LNB 
 
 

REF :-   PROCESSO Nº 10/2.015. 
   Ref - Jogo nº 113 – NBB7 - realizado em 08/01/2015. 

    Mogi das Cruzes X Franca Basquetebol Clube, em Mogi, SP. 
DENUNCIADA :  
1- Entidade Desportiva Mogi das Cruzes / Helbor 
    Artigo 213, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. 
 

I- Trata-se re requerimento da parte denunciada no feito, Entidade Desportiva Mogi das Cruzes 
certo que o protocolo foi efetivado por email datado de 23/01/2015, pleiteando adiar audiência 
de instrução e julgamento designada para o dia 27 de janeiro de 2.015, muito embora já 
regularmente intimadas partes, MD Procuradoria - nos termos do artigo 50 do CBJD – além de 
testemunhas arroladas por esta, tudo dentro dos preceitos legais. A designação de audiências de 
instrução e julgamento é precedida de convocação especial dos auditores membros da 1ª 
Comissão Disciplinar STJD para eventos LNB, uma vez confirmado quorum adequado para 
julgamento, afora toda uma preparação de local, diversos agentes da Justiça Desportiva 
envolvidos. 
II- O pedido do requerente traz argumentos e justificativas pelos quais entende capazes de 
embasar o adiamento do ato.  
III- Ouvido o auditor relator do feito em questão, Dr Renato Negrini, a 1ª Comissão 
Disciplinar decidiu por indeferir  o que pleiteado pela parte passiva. 
IV- No que tange ao que argumentado sobre ausência do representante do denunciado, ora 
requerente, registre-se que se trata de opção dele, denunciado, de se fazer ou não presente ao 
referido ato. Os precedentes dos entendimentos desta E. Junta, neste sentido, são reforçados 
indubitavelmente – não principalmente – pelo que consta explanado no item I. 
V- Ainda: em fls., ato de citação e intimação, certificado pela secretaria da E Junta em 15/01 e 
20/01/2015, o denunciado e seus representantes são notificados dos ditames legais, não só do 
artigo 29 do CBJD, supra citado, como do que reza o artigo 50, mesmo Codex: Fica(m) 
informado(s) que, nos termos do mesmo Codex, artigo 50, verbis: “... o procedimento 
disciplinar em questão terá seguimento até o julgamento final independentemente do 
comparecimento do(s) intimado(s) / citado(s).”. Desta forma, reitera-se, cabe à parte passiva 
avaliar custos e benefícios de sua presença em defesa no ato regularmente designado e disto 
intimada. Ainda: A Justiça Desportiva tem prazos, inclusive constitucional, para finalizar 
procedimentos.  
VI- Quanto ao que requerido ao cabo do que peticionado por eventuais diligências, regular 
apreciação se fará pelo Auditor Relator e pela E. Junta a respeito, durante a audiência. 
VII- Pelo exposto, a 1ª Comissão Disciplinar  indefere o que pedido pela Entidade 
Desportiva Mogi das Cruzes, mantendo, desta forma, quanto ao Processo nº 10/2014, a 
data anteriormente designada para a audiência de instrução e julgamento referente a 
denunciada requerente, tudo conforme pautado em fls., para as 20:00 horas do dia 
27/01/2.015. 
VIII- À secretaria: Junte-se aos autos o pedido e o presente despacho. Intime-se todas as partes 
denunciadas, MD Procuradoria, solicitando à Liga Nacional de Basquetebol a publicação 
imediata do que pleiteado e desta decisão, dada a premência da designação de data da audiência. 
Informe-se imediatamente aos auditores membros da Comissão. 
 
São Paulo, 24 de janeiro de 2.015. 
 
 
José Luiz Lana Mattos 
1ª Comissão Disciplinar STJD para eventos LNB. 
Auditor Presidente.  


