
 
 

3ª COMISSÃO DISCIPLINAR 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA - BASQUETEBOL 

 
A 3ª Comissão Disciplinar, órgão judicante de primeira instância do Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva para a modalidade basquetebol, pela reunião de seus membros 
auditores no dia 05 de outubro de 2.010, na sala de Convenção Hotel Golden Tulip, em 
São Paulo, SP, sessão convocada extraordinariamente, com fim específico, dirigida pelo 
seu presidente em exercício, no uso de suas atribuições, 
 
CONSIDERANDO a necessidade da sistematização e padronização de funcionamento 
deste órgão judicante de primeira instância do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, 
em suas diversas atribuições e competência; 
 
CONSIDERANDO o que disposto no artigo 286-B, do Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva, com relação à aprovação de seu regimento interno, caso inexistente e em 
atenção estrita à obediência desta codificação, 
 
RESOLVE, após consulta a todos os membros, titulares e suplentes, presentes à Sessão 
Extraordinária, sobre a nomenclatura a ser utilizada, tendo em vista as circunstâncias 
da obrigatoriedade legal, criar o REGIMENTO INTERNO da 3ª Comissão Disciplinar do 
Superior Tribunal de Justiça Desportiva, modalidade basquetebol. 
 
 
REGIMENTO INTERNO - 3ª COMISSÃO DISCIPLINAR STJD. 
BASQUETEBOL 
 
Artigo 1º- A 3ª Comissão Disciplinar, doravante denominada apenas por 3ª Comissão, 
órgão judicante de primeira instância do Superior Tribunal de Justiça Desportiva 
(doravante STJD) para a modalidade basquetebol, nos termos do artigo 3º, III, do CBJD, 
rege-se, em seu procedimento funcional, pelas regras do presente Regimento, pelo 
que instituído no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (doravante CBJD), que, por 
sua vez obedece à legislação federal instituída pela lei nº 9.615, de 1.998, suas 
regulamentações e alterações; 
 
 
Capítulo I – Das atribuições e competência da Comissão. 
 
Artigo 2º- A 3ª Comissão, de acordo com a legislação pertinente indicada no artigo 1º, 
é órgão autônomo e independente de entidades de administração do desporto para 
todo a sua funcionalidade e atuação, esta nos termos do artigo 24 do CBJD, tendo as 
seguintes atribuições e competência, todas previstas no CBJD: 
 
I - processar e julgar as ocorrências em competições interestaduais e nacionais 
promovidas, organizadas ou autorizadas por entidade nacional de administração do 
desporto, e em partidas ou competições internacionais amistosas disputadas por 
entidades de prática desportiva; 



 
 
 
 
II - processar e julgar o descumprimento de resoluções, decisões ou deliberações do 
STJD ou infrações praticadas contra seus membros, por parte de pessoas naturais ou 
jurídicas mencionadas no art. 1º, § 1º, deste Código; 
 
III - declarar os impedimentos de seus auditores.  
 
Artigo 3º- Para satisfazer as suas finalidades, a 3ª Comissão, órgão independente e 
autônomo da Justiça Desportiva, conta com estrutura física e funcional, nos termos do 
CBJD: 
I- Superior Tribunal de Justiça Desportiva da modalidade, pela formação e composição 
de seus membros, Procuradoria do STJD, Secretaria própria, às completas expensas da 
entidade organizadora do Desporto LNB (Liga Nacional de Basquete), termos da lei. 
 
§ 1º Os auditores da 3ª Comissão serão indicados pela maioria dos membros do 
Tribunal Pleno do STJD, a partir de sugestões de nomes apresentadas por qualquer 
auditor do Tribunal Pleno do STJD; 
 
§ 2º A Procuradoria, dirigida por um Procurador-Geral, nos termos do CBJD, escolhido 
por votação da maioria absoluta do Tribunal Pleno do STJD, e:  
 

a) destina-se a promover a responsabilidade das pessoas naturais ou jurídicas 
que violarem as disposições do CBJD;  

 
b) a oferecer denúncia, nos casos previstos em lei;  

 
c) a dar parecer nos processos de competência do órgão judicante aos quais 
estejam vinculados, conforme atribuição funcional definida em regimento 
interno;  

 
d) a formalizar as providências legais e processuais e acompanhá-las em seus 
trâmites; 

 
e) a requerer vistas dos autos; 

 
f) interpor recursos nos casos previstos em lei ou neste Código ou propor 
medidas que visem à preservação dos princípios que regem a Justiça 
Desportiva; 

 
g) exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, por este Código 
ou regimento interno; 

 
§ 3º A Secretaria da 3ª Comissão obedecerá ao que instituído no CBJD, além das 
atribuições e deveres indicados no artigo 6º, deste Regimento.  
 



 
 
 
Capítulo II – Da composição da 3ª Comissão. 
 
Artigo 4º- A composição da 3ª Comissão Disciplinar do STJD modalidade basquetebol, 
obedecerá estritamente à formulação instituída no CBJD, nos termos do artigo 4º, § 1º 
do CBJD, obedecendo ainda os critérios de admissão deste Regimento Interno, sendo 
os auditores membros indicados e empossados nos termos da lei. Para exercício de 
suas atribuições, tudo de acordo com a legislação vigente, integram os trabalhos, 
fazendo parte da Comissão: 
 
I- Presidência 
 
§ 1º- O auditor presidente, que será eleito entre os seus pares titulares, terá mandato 
de 02 (dois) anos, autorizadas reeleições, nos termos do artigo 10-D, do CBJD; 
 
II- Vice-Presidência 
 
§ 1º- O auditor vice-presidente, eleito entre os seus pares titulares, substituirá o 
auditor-presidente em suas ausências e impedimentos e terá mandato de 02 (dois) 
anos, autorizadas reeleições, nos termos do artigo 10-D, do CBJD; 
 
III- Membros Auditores, indicados e empossados nos termos do CBJD, no total de 05 
(cinco) membros titulares, aí incluídos presidente e vice presidente, e terão mandatos 
com a duração máxima permitida pela legislação brasileira, com tantas reconduções 
quantas forem legalmente admitidas, nos termos do artigo 12, do CBJD; 
 
IV- Suplentes, tantos quantos permitidos pela legislação, que deverão atuar na 
ausência dos auditores titulares, indicados e nomeados nos termos da legislação 
vigente, devidamente convocados para sessão ordinária ou extraordinária, pela 
secretaria por solicitação da presidência, para os trabalhos da Comissão; 
 
V- Secretaria, que opera nos termos previstos pelo artigo 23 do CBJD, além dos 
deveres e obrigações indicados no artigo 6º, deste Regimento Interno da Comissão.  
 
Seção I – Da Presidência, da vice-presidência e dos auditores. 
 
Artigo 5º- A Presidência, vice-presidência e membros auditores exercerão os seus 
cargos nos termos do artigo 4º, do presente Regimento Interno;  
 
§ 1º- São atribuições do presidente as mesmas atribuições dos art. 9º, I, V, VI, VII, VIII e 
XIV, do CBJD; 
 
§ 2º- São atribuições do Vice-Presidente, a mesma atribuição do artigo 10, do CBJD.   
 
 
 



 
 
 
§ 3º- Os auditores terão atuação, como membros da Comissão, em estrita obediência 
aos termos dos artigos 11, §§ 1º, 2º e 3º; 12; 13, § único; 14 e seus incisos; 15-B e §§; 
16 e incisos; 17, 18, incisos e §§, 19 e incisos e 20 e § único.  
 
§ 4º- Os suplentes, indicados e empossados nos termos do CBJD, são substitutos dos 
membros auditores titulares, devidamente convocados em suas ausências. 
 
Seção II – Da Secretaria. 
 
Artigo 6º- São atribuições e deveres da secretaria, estabelecidas aquelas no artigo 23 
CBJD e estas neste Regimento Interno do STJD, as seguintes: 
 
I - receber, registrar, protocolar e autuar os termos da denúncia e outros documentos 
enviados aos órgãos judicantes, e encaminhá-los, imediatamente ao Presidente da 3ª 
Comissão, para determinação procedimental;  
 
II - convocar os auditores para as sessões designadas, após sorteio do relator pela 
Presidência da Comissão, posteriormente cumprindo os atos de citações e intimações 
das partes, testemunhas e outros, determinados pela Presidência da 3ª Comissão;  
 
III - atender a todos os expedientes da Comissão Disciplinar; 
 
IV - prestar às partes interessadas as informações relativas ao andamento dos 
processos; 
 
V - ter em boa guarda todo o arquivo da Secretaria constante de livros, papéis e 
processos e atas; 
 
VI - abrir e manter em dia os livros de ata das sessões, de distribuição de processos, de 
carga e protocolo; 
 
VII - juntar aos autos, após oferecimento de denúncia, as informações minuciosas 
sobre os antecedentes do denunciado ou denunciados; 
 
VIII- atuar como auxiliar escrevente da presidência da 3ª Comissão durante as 
audiências de instrução e julgamento, inclusive levando a termo, nos autos 
processuais, os documentos relativos aos depoimentos pessoais e oitiva de 
testemunhas;  
 
IX- expedir certidões por determinação do Presidente da 3ª Comissão, autenticando-
as;  
 
X - receber, protocolar e registrar os recursos interpostos, tudo dentro do prazo legal, 
informando, posteriormente, a presidência da 3ª Comissão; 
 



 
 
 
XI - organizar mapas estatísticos dos julgamentos; 
 
XII - dirigir todos os trabalhos da secretaria, indiscriminadamente; 
 
XIII - preparar as atas referentes a cada reunião da 3ª Comissão, ordinária e 
extraordinária, sessão de instrução e julgamento ou não, encaminhando-as à 
presidência para a devida apreciação e assinatura e posterior divulgação em órgão 
competente, nos termos da lei; 
 
XIV – cumprir, dentro do que instituído legalmente, todas as determinações e 
instruções do STJD.  
 
Artigo 7º- A Secretaria da 3ª Comissão terá suas atividades exercidas por secretário, 
tantos quantos necessários, contratados pela entidade de administração do desporto, 
Liga Nacional de Basquete. 
 
 
Capítulo III – Dos procedimentos e dos trabalhos dos auditores. 
Seção I – Dos procedimentos.  
 
A) Da Sessão de Instrução e Julgamento. 
 
Artigo 8º- As sessões de instrução e julgamento pela 3ª Comissão, bem como as 
reuniões ordinárias, serão realizadas às segundas e quartas terças-feiras de cada mês, 
com início às 19:00 horas, quando devidamente convocadas;  
 
§ 1º - Os trabalhos se estenderão até as 23:00 horas, salvo situações excepcionais, a 
critério de apreciação pelos membros da Comissão; 
  
§ 2º - Serão consideradas situações de urgência para convocação de audiências de 
instrução e julgamento casos iminentes que possam comprometer o andamento do 
campeonato; 
 
§ 3º - Serão consideradas situações de excepcionalidade para convocação de 
audiências de instrução e julgamento casos apreciados pela própria Comissão 
Disciplinar; 
 
§ 4º - As decisões sobre excepcionalidade e/ou urgência poderão ser tratadas entre 
todos os membros auditores e finalmente, efetivadas, utilizando meio eletrônico,. 
 
§ 5º - Dos horários dos trabalhos — início e término das sessões de instrução e 
julgamento — as partes interessadas serão previamente avisadas pela secretaria, 
quando do ato da citação / intimação;  
 
 



 
 
 
 
Artigo 9º- Quando das decisões oferecidas pelos membros auditores da 3ª Comissão, a 
votação se fará obedecendo a seguinte ordem: em primeiro lugar votará o Relator do 
processo, seguindo-se o Vice-Presidente e os demais membros pela ordem 
decrescente de idade, votando, por fim, o presidente da Comissão. 
 
§ único. A Secretaria apresentará à Presidência, quando necessário, a ordem de idade 
de que trata o caput. 
 
Artigo 10 - No que concerne à oitiva de testemunhas em audiências de instrução e 
julgamento, principalmente quando se tratar de árbitros do torneio em andamento, 
esta 3ª Comissão se pautará pela presença dos arrolados, sempre por conta e risco da 
parte arrolante, inclusive quando o arrolamento se der por parte dos membros 
auditores da Comissão. 
 
§ único: Funcionários da LNB, representantes e árbitros, uma vez intimados para 
testemunhar, serão obrigados ao comparecimento, sob as penas da lei. 
 
Artigo 11 - A pauta relativa às audiências de instrução e julgamento da 3ª Comissão, 
elaborada e divulgada previamente pela secretaria, poderá ser alterada nas seguintes 
circunstâncias: 
 

a) Preferência para processos adiados de sessão anterior; 
 
b) Processos para inscrição com sustentação oral, desde que solicitados antes 
do início da sessão; 
 
c) Processos cujos denunciados residam fora da localidade designada para 
audiência de instrução e julgamento. 

 
Artigo 12 - O quorum (nº de auditores julgadores) — para deliberações em geral e 
audiências (artigo 121) de instrução e julgamentos da 3ª Comissão — é de maioria 
simples, isto é mínimo de 03 (três) auditores, nos termos vigentes do CBJD. 
 
Artigo 13 - Não será permitida a presença de pessoas, no local das sessões pela 3ª 
Comissão, trajando bermuda, calção, shorts e camiseta. 
 
Artigo 14 - As sessões de instrução e julgamento da 3ª Comissão, que serão sempre 
públicas, em obediência aos melhores princípios de transparência nos procedimentos 
processuais regulares, seguirão estritamente o rito estabelecido nos artigos 120 a 135 
do CBJD. 
 
 
 
 



 
 
 
 
B) Das reuniões ordinárias e extraordinárias da 3ª Comissão. 
 
Artigo 15 - São consideradas reuniões ordinárias da 3ª Comissão as constantes do 
artigo 8º, que tratarão de audiências de instrução e julgamento e sessões que tratarão 
de assuntos regulares de interesse da própria Comissão.. 
 
Artigo 16 - Ocorrerão reuniões extraordinárias da 3ª Comissão quando da necessidade 
de apreciação de matérias consideradas relevantes, eventualmente urgentes, não 
especificadas nas reuniões ordinárias. 
 
Artigo 17 - Nos termos do artigo 20 do CBJD, os auditores membros e o encarregado 
da secretaria da 3ª Comissão terão livre acesso a todas as dependências do local de 
realização de partidas da modalidade, seja público ou particular, em todo território 
nacional, onde esteja sendo realizada qualquer competição promovida e/ou 
patrocinada pela Liga Nacional de Basquete e/ou coligadas, com assento reservado em 
setor designado para autoridades desportivas. 
 
 
Capítulo IV - Das Disposições Gerais. 
 
Artigo 18 - O Regimento Interno da 3ª Comissão poderá ser alterado parcial ou 
totalmente, inicialmente através de proposta expressa da maioria absoluta dos 
auditores titulares.  
 
Artigo 19 - As propostas de alterações, totais ou parciais, deste Regimento Interno da 
3ª Comissão, deverão ser apreciadas por 2/3 de seus auditores, titulares e suplentes. 
 
Artigo 20 - Os casos omissos do Regimento Interno da 3ª Comissão serão resolvidos 
pela maioria absoluta dos auditores titulares — votadas as matérias apreciadas em 
reunião extraordinária, devidamente convocada pelo presidente da Comissão. 
 
 
Capítulo V – Das Disposições Finais. 
 
a) Dos Impedimentos dos Membros Auditores 
 
Artigo 20 - Essa 3ª Comissão Disciplinar terá como norteio tornar impedido, para 
julgamentos, o membro auditor que se encontre envolvido, em qualquer circunstância, 
com as partes em julgamento, inobstante qualquer pretexto factual e/ou legal, que 
amparem o não impedimento. 
 
§ único: Não haverá exceção à regra imposta pelo artigo 20. 
 
 



 
 
 
Artigo 21 - Este Regimento Interno da 3ª Comissão Disciplinar do STJD entrará em 
vigor a partir de sua aprovação em reunião ordinária, que conte com a participação de 
todos os auditores titulares. 
 
 
REGIMENTO INTERNO APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DISCIPLINAR, MODALIDADE BASQUETEBOL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DESPORTIVA – STJD, 
 
 
 
 
Em São Paulo SP, em 05 de outubro de 2010. 
 
 
 
 
 
 
José Luiz Lana Mattos 
Presidente em exercício 
3ª Comissão Disciplinar do STJD – Basquete. 


