
                                                        

3ª Comissão Disciplinar STJD - Basquete 

 

 

ATA 10/2.010 

SESSÃO DE JULGAMENTO – DIA 30/11/2010. 
 

Designada para o dia 30 de novembro de 2.010, às 19:00 horas, tendo como pauta audiência 

de instrução e julgamento, pregão noticiado e intimações às partes e provas testemunhais 

efetivadas com a antecedência devida, reuniu-se a Comissão Disciplinar da Liga Nacional 

de Basquete. 

 

Presentes, no horário agendado, os auditores Dr Renato Negrini, este sorteado como relator 

do único processo apregoado, Dr. Luiz Carlos de Carvalho e o auditor presidente Dr José 

Luiz Lana Mattos, quorum suficiente, nos termos da lei, para a realização da audiência vde 

instrução e julgamento. Igualmente as partes intimadas, devidamente representadas pelo 

diretor do Interforce Minas, Sr Alexandre Arantes e advogada, procuradora dos três 

denunciados, representação legal devidamente juntada aos autos. 

 

Constam dos autos, r. denúncia oferecida em 13 de novembro de 2.010, protocolizada em 

16/11, despacho de recebimento pela presidência, em 18/11, regular citação dos 

denunciados em 19/11.  

 

A reunião em foco, avisados os interessados, teve o seu início retardado em função da 

expectativa da presença do Sr Procurador do STJD, Dr Nelson de Oliveira Costa, designado 

para esta sessão. Por volta das 20:00 horas, tentativa por parte da secretaria e presidência da 

3ª Comissão Disciplinar para contato via telefones do Sr Procurador, não localizado. 

 

Diante de consulta pela parte denunciada do procedimento a ser tomado, a presidência se 

manifestou pelo adiamento da sessão de julgamento, tendo em vista a ausência da 

procuradoria. 

 

As partes denunciadas se manifestaram, então, pela solicitação da realização do ato, 

argumentando que a r, denúncia e todas as comprovações necessárias para o conhecimento 

do feito já se encontravam presentes nos autos. Ademais, pleitearam ainda, pelas 

dificuldades de ordem funcional e financeira para nova audiência, radicados em Belo 

Horizonte, MG. 

 

A presidência relutou, tendo em vista a questão da consideração devida à MD Procuradoria, 

que inclusive dá início ao andamento processual, à decorrente eventual nulidade de todo o 

ato, a omissão legal específica no caso de ausência, por semelhança especificada no artigo 

50, do CBJD a realização de julgamento, inobstante a presença “das partes”. 

 

As partes denunciadas, através de sua advogada, ofereceram, então, requerimento formal no 

sentido da realização do ato, apesar da ausência do MD Sr Procurador, alegando inclusive, 

que mesmo no caso de eventual nulidade argüida pela Procuradoria, os denunciados, 

premidos por datas e custos financeiros, teriam extrema dificuldade em comparecer a uma 

eventual re-designação. 
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É questão de rotina, inclusive inserida no Regimento Interno da 3ª Comissão Disciplinar do 

STJD, modalidade basquete, que as decisões sejam sempre tomadas em colegiado. Neste 

momento foram ouvidos, desta manmeira, os dois auditores presentes, Drs Renato Negrini 

e Luiz Carlos de Carvalho, perfazendo maioria no sentido da realização da audiência. 

 

Avisados formalmente pela presidência das possibilidades decorrentes da realização com a 

ausência do Sr Procurador do STJD, tanto auditores como as partes denunciadas, às 20:25 

hs., se iniciou a audiência agendada.  

 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO: 

 

Às 20:25 horas o presidente da Comissão Disciplinar, Dr José Luiz Lana Mattos, declarou 

aberta a sessão, agradecendo a presença de todos. 

 

De pronto informou que a Comissão Disciplinar iniciaria os trabalhos, introduzindo os 

auditores presentes e que o relator do feito, sorteado como prevê a lei, Dr Renato Negrini.  

 

Após a realização da sessão de instrução e julgamento, abaixo a proclamação resumida do 

resultado: 
 
Processo 38/2010, pela denúncia oferecida contra a entidade esportiva Interforce Minas, 
atleta Sr Michel F. Nascimento e Técnico Sr Nestor Garcia, pela ocorrência na partida 
realizada no dia 30 de outubro de 2010, de número 06, entre o clube mandante 
Araraquara e Minas, acontecida em Limeira, SP. 
Auditores: Auditor Presidente Dr José Luiz Lana Mattos, Dr Renato Negrini, Dr Luiz Carlos 
de Carvalho. 
Dispensada a leitura da r. denúncia, argüidas preliminares pela parte passiva, oferecidas 
provas, requerido e deferido depoimento pessoal do Sr Alexandre Arantes, representante 
dos denunciados, foram, por fim, exarados os três votos, em decisão unânime . 
 
Ao final do julgamento do Processo 38/2010, a Comissão Disciplinar decidiu, votações 
efetivadas separadamente para cada um dos denunciados, da seguinte forma: 
 
Pela ordem, foram acolhidas, igualmente de forma unânime, as preliminares oferecidas 
pela defesa, no sentido da ilegitimidade passiva dos denunciados atleta Sr Michel e 
Técnico Sr Nestor, em figurar naquele pólo. 
 
Desta forma, quedaram absolvidos os referidos denunciados. 
  
1-Entidade Esportiva Interforce Minas, condenada, por unanimidade, à pena de pagamento de 

multa de  R$ 100,00 (cem reais) e perda dos pontos referentes à partida em questão, condenação 

que teve fulcro no artigo 214, parágrafos 1º, 2º e 3º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e 

artigos pertinentes ao Regulamento do NBB, temporada 2.010/2.011, da Liga Nacional de 

Basquete. 

 
As partes denunciadas, ora julgadas, saíram formalmente intimadas das decisões. 
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Registre-se por pertinente que, argüida a respeito da necessidade de elaboração de Acórdão 

do voto vencedor, nos termos da lei, a denunciada Interforce Minas declinou da 

necessidade da referida elaboração, tendo em vista  nenhuma pretensão ao oferecimento de 

Recurso Voluntário, como lhe faculta a lei. 

 

Ainda por solicitação da parte denunciada, registra-se em ata da possibilidade de notícia de 

infração endereçada à Procuradoria o que relativo ao procedimento do Sr Manoel Scatolin, 

para a devida averiguação. 

 

Por fim, determinou à secretaria fosse imediatamente, e pessoalmente, intimado o MD Sr 

Procurador do STJD das decisões ora noticiadas. 

 

Após o final da audiência, o auditor presidente José Luiz renovou agradecimentos pela 

presença de todos, saudou os membros participantes da Comissão Disciplinar pelos 

trabalhos realizados, declarando, por fim, encerrada a sessão. 

  

Elaborada a presente ata, efetivada em uma única via para que seja devidamente arquivada 

na secretaria da Liga Nacional de Basquete.   

 

São Paulo, 30 de novembro de 2.010. 

 

 

 

 

José Luiz Lana Mattos.  

Auditor Presidente.  

CD Liga Nacional de Basquete.  

 

 


