
PUBLICAÇÃO OFICIAL – 3ª COMISSÃO DISCIPLINAR STJD 
RESULTADOS DOS JULGAMENTOS - SESSÃO DO DIA 26/02/2.013. 

 
Processo nº 84/2.013, pela denúncia oferecida contra o Atleta Sr. Márcio Dornelles e Técnico Sr. Cláudio Mortari, ambos 
pertencentes à Entidade Desportiva E C Pinheiros, por ocorrência infracional na partida realizada no dia 17 de janeiro de 2.013, 
jogo NBB5 nº 125, entre a mandante Entidade Desportiva E C Pinheiros e E D Liga Sorocabana, realizada no  São Paulo, SP. 
Auditores participantes: Relator auditor Dr Carlos Henrique Martins Teixeira, Dr Marcelo Mercante Savastano, Dr. César Soares 
Magnani, e o auditor presidente, Dr José Luiz Lana Mattos. O auditor vice presidente Dr. José Francisco Cimino Manssur, 
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, pelas 
mesmas razões ofertadas pelo auditor Dr. Manssur.  
Pela procuradoria do STJD, responderia neste feito o Dr. Aldo Giovani Kurle, autor da r. Denúncia interposta, que se fez ausente 
por razoes profissionais, justificativa feita junto à presidência da 3ª Comissão Disciplinar.  
Ao final do julgamento do Processo nº 84/2013, a 3ª Comissão Disciplinar decidiu, pela unanimidade dos votos, seguindo a ordem 
estabelecida pelo auditor relator, condenar o segundo denunciado, Técnico, SR. CLÁUDIO MORTARI, com fulcro no artigo 258, 
§ 2º, inc. II, do CBJD, acolhendo os termos da r. denúncia, à pena mínima, convertida, nos termos do mesmo artigo 258, em 
advertência.  
Quanto ao primeiro denunciado, a 3ª Comissão Disciplinar decidiu, pela maioria dos votos, condenar o Atleta MÁRCIO 
DORNELLES, embasada no artigo 258, caput, do CBJD, desqualificando o que constante da r. denúncia,  à pena de suspensão 
por 01 (uma) partida, já cumprida pela aplicação do regulamento da competição. 
Foi determinada a imediata publicação oficial conforme rotina processual, no site da Liga Nacional de Basquete, ícone STJD e 
intimadas pessoalmente as partes denunciadas, através de seu advogado. Após declaração do voto da E. Junta, as partes ora 
condenadas manifestaram-se, pelo seu procurador da desnecessidade da elaboração de votos / Acórdãos, acatando o que decidido 
em primeira instância. A intimação da MD Procuradoria, feita por publicação oficial e pessoal, endereçada ao seu D Representante.  

Processo nº 87/2.013, pela denúncia oferecida contra o Técnico Sr Gustavo Conti, pertencente à Entidade Desportiva C A 
Paulistano, por ocorrência infracional na partida realizada no dia 12 de janeiro de 2.013, jogo NBB5 nº 107, entre a mandante 
Entidade Desportiva Uniceub Brasília e C A Paulistano, 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 procuradoria do STJD, responderia o Dr Nelson O Costa, ausente por razões profissionais.  
Ao final do julgamento do Processo nº 87/2013, a 3ª Comissão Disciplinar decidiu, pela maioria dos votos, condenar o 
denunciado, Técnico SR GUSTAVO CONTI, pertencente a Entidade Desportiva C A Paulistano — com fulcro no artigo 258, § 2º, 
inc. II, do CBJD, conforme denunciado, à pena mínima, convertida, nos termos do mesmo artigo 258, em advertência. 
Após declaração do voto da E. Junta, a parte passiva se manifestou, pelo seu advogado, da desnecessidade da elaboração de voto / 
Acórdão  nos termos da lei, acatando o que decidido em primeira instância. A intimação da MD Procuradoria, feita por publicação 
oficial e pessoal, endereçada ao seu D. Representante. Foi determinada a imediata publicação oficial do resultado, conforme rotina 
processual, no site da Liga Nacional de Basquete, ícone STJD. 

Processo nº 89/2.013, pela denúncia oferecida contra o atleta, Sr. Rafael S Fusco, pertencente à Entidade Desportiva 
Suzano Cesumar, por ocorrência  infracional na partida realizada no dia 24 de janeiro de 2.013, jogo NBB5 de  nº 89, entre a 
mandante Entidade Desportiva Winner Limeira e Suzano Cesumar, realizada em Limeira, SP. 
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 procuradoria do STJD, responderia o Dr Nelson O Costa, autor da r. denúncia ofertada nos autos, ausente por razões 
profissionais.  
Ao final do julgamento do Processo nº 89/2013, a 3ª Comissão Disciplinar decidiu, por unanimidade, condenar o denunciado, 
atleta SR RAFAEL S FUSCO, pertencente à Entidade Desportiva Suzano Cesumar, nos termos do artigo 258, § 2º, inc. II, do 
CBJD, acolhendo a R Denúncia,  à pena de suspensão por 04 (quatro) partidas, devendo ser ainda cumpridas, por força do que 
sentenciado pelo Colegiado,  03 (três), tendo em vista já aplicada a suspensão automática regulamentar. 
Foi determinada a imediata publicação oficial conforme rotina processual, no site da Liga Nacional de Basquete, ícone STJD, e 
intimação pessoal da parte condenada, ausente ao ato de julgamento, bem como intimar da decisão ora prolatada a MD Procuradoria 
do STJD, igualmente não representada nesta audiência de instrução e julgamento. 

  


