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PUBLICAÇÃO OFICIAL – 3ª COMISSÃO DISCIPLINAR STJD 

RESULTADOS DOS JULGAMENTOS - SESSÃO DO DIA 26/02/2.013. 
 
 

Processo nº 83/2.013, pela denúncia oferecida contra o atleta, Sr. Fúlvio Chiantia de Assis, pertencente à Entidade 
Desportiva São José Unimed, por ocorrência  infracional na partida realizada no dia 05 de janeiro de 2.013, jogo NBB5 de  nº 87, 
entre a mandante Entidade Desportiva Icatu Minas TC e São José Unimed, realizada em Belo Horizonte, MG. 
Auditores participantes: Relator auditor vice-presidente Dr. José Francisco Cimino Manssur, Dr. Marcelo Mercante Savastano, 
Dr. César Soares Magnani, e o auditor presidente, Dr. José Luiz Lana Mattos. O auditor Dr. Carlos Henrique Martins Teixeira, 
também presente, fez requerimento no sentido de seu impedimento, voluntário, deferido pela Junta nos termos do Regimento 
Interno. Presente nesta audiência o auditor suplente, Sr. Carlos Osso, sem participação na votação.   
Pela MD Procuradoria do STJD, respondeu o Dr Luciano de Aguiar Pupo Filho, autor da r. denúncia, peça inicial ofertada nos 
autos.  
Ao final do julgamento do Processo nº 83/2013, a 3ª Comissão Disciplinar decidiu, por unanimidade, condenar o denunciado, 
atleta SR. FULVIO CHIANTIA DE ASSIS, pertencente à Entidade Desportiva São José Unimed, nos termos do artigo 258, § 2º, 
inc. II, do CBJD, acolhendo parte da R Denúncia - afastando a tipificação do 243-F, CBJD, à pena de suspensão por 02 (duas) 
partidas, a ser ainda cumprida 01 (uma) partida, tendo em vista já aplicada a suspensão automática regulamentar. Determinado o 
encargo do cumprimento de sentença à Gerência Técnica da Liga Nacional de Basquete. 
Foi determinada a imediata publicação oficial, conforme rotina processual, no site da Liga Nacional de Basquete, ícone STJD e 
intimada pessoalmente a parte denunciada, através de seu advogado, Dr. Luiz Augusto de Carvalho, representação legal a ser 
regularizada nos autos, prazo concedido de 72 horas. 
Após declaração do voto da E. Junta, a parte ora condenada tanto quanto o D. Representante da Procuradoria manifestou-se pela 
desnecessidade da elaboração de votos / Acórdãos, acatando o que decidido em primeira instância, transitando em julgado a r. 
sentença, dentro do prazo legal. 
 

Processo nº 88/2.013, pela denúncia oferecida contra o Técnico Sr. Alberto Bial, pertencente à Entidade Desportiva 
Basquete Cearense, por ocorrência infracional na partida realizada no dia 19 de janeiro de 2.013, jogo NBB5 nº 128, entre a 
mandante Entidade Desportiva Minas TC/Icatu e Entidade Desportiva Basquete Cearense, realizada Belo Horizonte, MG. 
Auditores participantes: Relator auditor vice-presidente Dr. José Francisco Cimino Manssur, Dr. Marcelo Mercante Savastano, 
Dr. César Soares Magnani, e o auditor presidente, Dr. José Luiz Lana Mattos. O auditor Dr. Carlos Henrique Martins Teixeira 
apresentou requerimento pelo seu impedimento – voluntariamente oferecido - deferido pela E Junta nos termos do Regimento 
Interno da 3ª Comissão Disciplinar. Presente à audiência o auditor suplente Sr Carlos Osso, que não participou da votação.  
Pela MD Procuradoria do STJD respondeu, neste feito, o Dr. Aldo Giovani Kurle, autor da r. Denúncia ofertada nos autos.  
Ao final do julgamento do Processo nº 88/2013, a 3ª Comissão Disciplinar decidiu pela igualdade nos votos — decisão in dúbio 
pro reo — absolver o denunciado, Técnico SR. ALBERTO BIAL dos termos constantes da r. Denuncia.  
Foi determinada a imediata publicação oficial conforme rotina processual, no site da Liga Nacional de Basquete, ícone STJD e 
intimada pessoalmente a parte denunciada, através de seu advogado, procuração devidamente juntada aos autos. 
Após declaração do voto do colegiado, intimada a MD Procuradoria na pessoa do Sr. Procurador do STJD, Dr. Aldo Giovani Kurle, 
este manifestou a desnecessidade da elaboração de votos / Acórdãos, acatando o que decidido pela 3ª Comissão Disciplinar STJD, 
órgão de primeira instância da modalidade basquete. Anunciado, desta forma, o trânsito em julgado, após decorrência do prazo 
legal.  
 

Processo nº 91/2.013, pela denúncia oferecida contra o Técnico Sr Jorge Guerra, pertencente à Entidade Desportiva Bauru 
Paschoalotto, por ocorrência infracional na partida realizada no dia 28 de janeiro de 2.013, jogo NBB5 nº 36, entre a mandante 
Entidade Desportiva Uniceub Brasília e Entidade Desportiva Bauru Team, em Brasília, DF. 
Auditores participantes: Relator auditor Dr. Carlos Henrique Martins Teixeira, auditor vice-presidente Dr. José Francisco Cimino 
Manssur, Dr. Marcelo Mercante Savastano, Dr. César Soares Magnani, e o auditor presidente, Dr. José Luiz Lana Mattos. 
Presente nesta audiência o auditor suplente, Sr Carlos Osso, sem participação na votação.   
Pela MD Procuradoria do STJD respondeu o Dr Aldo Giovani Kurle autor da r. Denúncia, peça inicial dos presentes autos.  
Ao final do julgamento do Processo nº 91/2013, a 3ª Comissão Disciplinar decidiu, pela maioria dos votos, condenar o 
denunciado, Técnico SR. JORGE GUERRA, pertencente a Entidade Desportiva Bauru Team — com fulcro na tipificação 
denunciada, artigo 258, § 2º, inc. II, do CBJD, à pena mínima, convertida a penalidade, nos termos de adendo do mesmo artigo 
258, em advertência a ser encaminhada pela própria Junta Julgadora. 
Após declaração do voto da E. Junta, a parte passiva se manifestou, pelo seu advogado, da necessidade da elaboração de voto / 
Acórdão vencedor, prolatado pelo E. Auditor Vice-Presidente, Dr. José Francisco Cimino Manssur, Acórdão a ser juntado em fls. 
dos autos no prazo legal de 48 horas. Conforme rotina processual, o r. decisum publicado oficialmente no site da Liga Nacional de 
Basquete, ícone STJD. 
 

Processo nº 90/2.013, pela denúncia oferecida contra o Diretor Sr. Marcelo Balabran, pertencente à Entidade Desportiva 
Basquete Cearense, por ocorrência infracional na partida realizada no dia 24 de janeiro de 2.013, jogo NBB5 nº 144, entre a 
mandante Entidade Desportiva Basquete Cearense e São Jose Unimed, realizada Fortaleza, CE. 
Auditores participantes: Relator auditor Dr. Marcelo Mercante Savastano, auditor vice-presidente Dr. José Francisco Cimino 
Manssur, Dr. Carlos Henrique Martins Teixeira, Dr. César Soares Magnani, e o auditor presidente, Dr. José Luiz Lana Mattos. 
Presente ainda na audiência o auditor suplente Sr Carlos Osso, que não participou da votação.  
Pela procuradoria do STJD, respondeu o Dr. Aldo Giovani Kurle, autor da r. Denúncia, peça inicial constante dos autos.  
Ao final do julgamento do Processo nº 90/2013, a 3ª Comissão Disciplinar decidiu, pela maioria dos votos, condenar o diretor, 
SR. MARCELO BALABRAN, acatando os termos e tipificação oferecida na r. denuncia, à pena de suspensão por 15 (quinze) 
dias. Determinado pela E. Junta, seja a Gerência Técnica da Liga Nacional de Basquete encarregada do fiel cumprimento do que 
ora sentenciado.    
Após declaração do voto do colegiado, intimada a parte passiva na pessoa de seu advogado — procuração constante dos autos — 
bem como intimada a MD Procuradoria do STJD, ambos manifestaram pela desnecessidade da elaboração de votos / Acórdãos, 
acatando o que decidido pela 3ª Comissão Disciplinar STJD.  
Anunciado então, desde já, o trânsito em julgado após decorrência do prazo legal, sendo certa a publicação oficial imediatamente 
efetivada no site da Liga Nacional de Basquete, ícone STJD.  


