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1ª COMISSÃO DISCIPLINAR STJD, para eventos LNB 
 
 
REF :-   PROCESSO Nº 11/2.015 – REFERENTE AO TORNEIO LDB 2014/15. 

   Ref - Jogo nº 59 – LDB/2014/15 - realizado 01/11/2014 
    Mogi das Cruzes X Macaé Basquete 
 

 
 
 
Vistos os autos. 
 
Decido: 
 
  

I- Tendo em vista requerimento da MD Procuradoria do STJD, protocolizada nos autos, 
nos termos do artigo 78, do CBJD, manifestando-se pelo arquivamento do feito, 
remetido via email juntado em fls., obedecido o que instituído no mesmo Codex em 
igual artigo, § 2º, a 1ª Comissão Disciplinar do STJD, através  — tal qual manifestado 
pelo MD Sr Procurador, abaixo reproduzido ipsis litteris: 

“Não obstante a plausibilidade dos argumentos do Sr. Sergio Barbosa Domenici (Gerente 
Executivo da Liga Nacional de Basquete), a Procuradoria entende que o caso merece 
arquivamento.” 
 “Assim, resulta referendada a decisão administrativa quanto “a perda do jogo de Mogi 
das Cruzes/Helbor por WO, consequentemente retirando 1 ponto da mesma na 
classificação geral, conforme previsto em regulamento”.” 
“Entende a procuradoria que o Regulamento é claro e foi bem aplicado.” 

 
II- Em obediência à legislação pertinente, após detida apreciação dos elementos e 
provas encartadas pela Liga Nacional de Basquete, tais como regulamentos, 
manifestações dos diversos agentes encarregados da realização do torneio juvenil, por 
assim dizer, Liga de Desenvolvimento do Basquete, e, principalmente o que consta 
nos autos sobre a aceitação do infrator, representado pelo Sr Danilo Padovani (fls., 
relato Com Sra Fátima):““...Nos disse ainda que lamentava a decisão mas 
que entendia o posicionamento da Liga...”, entendo pela cabível regular 
extinção e arquivamento dos presentes autos, 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, justificadas as razões por esta Presidência - tudo referente ao que 
requerido pela E. Procuradoria, acatando inclusive as decorrências elencadas pelo Sr 
Procurador em suas manifestações – WO, contagem de pontos dos clubes envolvidos, 
placar, etc. - determinando sejam - após trânsito desta decisão pelo prazo legal - os 
presentes autos extintos, providenciando posteriormente a secretaria o competente 
arquivamento.  
 
IV- Publique-se conforme rotina em edital e site da Liga Nacional de Basquete. 
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V- Junte-se a presente decisão aos autos, após cópia devidamente digitalizada. 
 
VI- Intimem-se todos os interessados, inclusive indagando por ofício se há terceiros 
interessados, intimando-os posteriormente, por providências da secretaria da Comissão 
Disciplinar. 
 
VII– Intimem-se os clubes envolvidos, seus diretores técnicos,  
 
VIII – Intime-se a Liga Nacional de Basquetebol, deptos técnicos e gerenciais e, por 
fim, a MD Procuradoria , todos os representantes do órgão acusador, ora requerendo 
arquivamento – tudo conforme rotina, via e-mail. 
 
IX- Prazo para eventuais recursos, de 03 dias após efetivadas a intimações pela 
secretaria do Órgão Judicante. 
 
 
De Franca para São Paulo, 15 de janeiro de 2.015. 
 
 
 
 
José Luiz Lana Mattos 
Auditor Presidente 
1ª Comissão Disciplinar STJD para eventos LNB.  


