
   
 

ATA 07/2.010 

SESSÃO DE JULGAMENTO – DIA 04/06/2010. 
 

 

No dia quatro de junho, às 19:00 horas, reuniu-se a Comissão Disciplinar da Liga Nacional 

de Basquete, tendo como pauta uma audiência de instrução e julgamento, pregão noticiado 

com a antecedência devida.  

 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO: 

 

Às 19:00 horas o presidente da Comissão Disciplinar, Dr José Luiz Lana Mattos, declarou 

aberta a sessão, agradecendo a presença de todos, regularmente intimados todos os 

denunciados, dentro do prazo legal. 

  

Antes de iniciar a audiência designada para o Processo 37/2010, tendo em vista petição 

protocolizada pelo C R Flamengo pleiteando adiamento do julgamento — justificando 

legislação constitucional, pela impossibilidade do exercício do pleno direito de defesa, 

mormente pela impossibilidade de oferecimento de provas testemunhais — o auditor 

presidente informou aos presentes interessados (as partes e o Procurador do STJD) de que a 

Comissão Disciplinar iria apreciar a peça de defesa juntada aos autos, acima relatada, e por 

fim, deliberar.   

 

Presentes à sessão os auditores Dr. José Francisco Manssur, Vice Presidente da Comissão 

Disciplinar, Dr Renato Negrini, Dr Carlos Henrique Martins, auditor relator sorteado para o 

feito em questão, Sr Carlos Osso e o auditor presidente Dr José Luiz Lana Mattos. Também 

se fez presente, sem direito a voto, o auditor suplente, Dr Luiz Carlos de Carvalho. Presente 

o Procurador do Superior Tribunal de Justiça para a LNB, Dr. José Roberto Chieffo Júnior. 

 

Para melhor compreensão das partes interessadas, o auditor vice presidente, Dr. José 

Francisco Manssur, solicitou fosse feita, pela secretaria, a leitura da petição pedindo pelo 

adiamento, já acostada aos autos, pela parte C R Flamengo. O pedido foi deferido pela 

presidência. 

Feita a leitura, o auditor presidente perguntou se havia dúvidas a respeito da peça, se era 

necessário vista aos autos e, na ausência de manifestações, passou a ouvir os auditores, a 

principiar pelo auditor Relator, Dr Carlos Henrique Martins. 

 

A manifestação e voto do auditor relator, Dr Carlos, foi pelo entendimento de acolhimento 

do que pleiteado, pelo adiamento, tendo em vista obediência aos princípios constitucionais 

do pleno contraditório e ampla defesa, registrando outrossim haver precedente desta Junta 

Disciplinar no mesmo sentido em feito julgado há apenas algumas semanas, em feito que, 

como no presente, atuou como relator. 

 



   
 

Registrou, encerrando as argumentações sobre o voto, da necessidade de redução do 

número de testemunhas para três, obedecendo ao que instituído pelo CBJD (a parte havia 

arrolado seis testemunhas) e que justificasse o motivo, individualmente, de cada 

testemunha. Feita a redução, serão ouvidas as testemunhas Srs. André Luis da Costa, José 

Carlos Pellissari e Paulo César dos Santos, que comparecerão por conta e risco da defesa 

dos atletas do CRFlamengo, independentemente de intimação, auxiliada pela autorização da 

Liga Nacional de Basquete, quanto às testemunhas componentes de seu quadro. 

 

A seguir, manifestou-se o auditor Vice Presidente Dr Manssur, que seguiu o voto do 

relator, integralmente, mormente quanto ao que diz respeito ao precedente, nesta Junta 

Disciplinar, em caso em que inclusive atuou como presidente, deferindo adiamento tendo 

em vista a necessidade de ampla defesa e oferecimento de provas testemunhais pela parte 

denunciada, no referido feito passado. 

 

Manifestaram-se, em seqüência, os auditores Sr Carlos Osso e Dr Renato Negrini. Os dois 

acompanharam o voto do relator. O primeiro, Sr Osso, registrou, em adição, que como 

antigo participante das lides do basquetebol, adota a tendência atual da legislação esportiva 

codificada, pela tese “pro competitione”, pela aceitação da legislação especial que 

configura o jus desportivo, pela decisão da competição dentro da quadra.  

O auditor presidente Dr José Luiz Lana Mattos, acompanhou o voto do relator. 

 

Portanto, por unanimidade, a Comissão Disciplinar da Liga Nacional de Basquete, Órgão 

Judicante em primeira instância do Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo adiamento do 

julgamento do Processo nº 37/2010, envolvendo a entidade esportiva Universo Brasília e 

seis atletas do Clube de Regatas Flamengo, em data agendada para a próxima sessão de 

instrução e julgamento na sede da LNB que deverá ocorrer no dia 15 de junho próximo 

futuro. 

 

As partes saíram intimadas da decisão. Não houve requerimento, tanto do Sr Procurador do 

STJD, como das partes Brasília e Flamengo, no sentido de que fosse elaborado qualquer 

documento, pelo auditor relator, para oferecimento de eventuais recursos. 

Neste momento, auditor presidente José Luiz renovou agradecimentos pela presença de 

todos, saudou os membros participantes da Comissão Disciplinar pelos trabalhos 

realizados, igualmente ao Sr Procurador, declarando, por fim, encerrada a sessão. 

Elaborada a presente ata, efetivada em uma única via para, posteriormente, seja 

devidamente arquivada na secretaria da Liga Nacional de Basquete.   

São Paulo, SP, 04 de junho de 2.010. 

 

 

 

José Luiz Lana Mattos.  

Auditor Presidente. CD Liga Nacional de Basquete.  


