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PUBLICAÇÃO OFICIAL – 1ª COMISSÃO DISCIPLINAR STJD. 
RESULTADOS DOS JULGAMENTOS – SESSÃO / AUDIÊNCIAS DO DIA 30/05/2017. 

 

Processo nº 97/2017, em trânsito pela 1ª Comissão Disciplinar STJD, denúncia oferecida pela MD Procuradoria, tipificação indicada 
nos autos, contra o Técnico Hélio Rubens Garcia Filho, da Entidade de Prática Desportiva Franca Basquetebol Clube por ocorrências 
na partida nº 236, realizada em Franca, SP, em 25 de abril de 2.017, entre as equipes do Franca Basquete e C A Paulistano, Torneio 
administrado pela LNB. 
Auditores participantes: Relator auditor Dr. Ricardo Graiche, Dr. José Francisco Cimino Manssur, que presidiu o ato, e Dr. João 
Guilherme Guimarães Gonçalves. Os auditores Dr. Renato Negrini e o auditor presidente Dr. José Luiz Lana Mattos, presentes à 
sessão, ofereceram requerimentos pelos seus impedimentos voluntários, nos termos do RI da Comissão, deferidos pela E. Junta. 
Ausência do auditor Dr. Fábio Nicolesi Serrão, justificada previamente.  
A MD Procuradoria, cuja denúncia foi da lavra do Procurador STJD, Dr. Samir Bastos Abdalla, foi representada neste ato pelo 
Procurador Geral, Dr. Vinicius Leonardo Loureiro Morrone. A parte denunciada – presente – foi assistida pela sua advogada Dra. 
Anelisa Ribeiro de Souza, OAB/SP nº 297.062, representação legal juntada aos autos. Dos trabalhos da secretaria esteve encarregada 
a Srta. Giovana S. Possignolo. Colaborou nos trabalhos gerais a Srta. Giovana Romano Rangel, da Gerência Técnica da LNB. 
Ao final do julgamento do Processo nº 97/2017, a 1ª Comissão Disciplinar decidiu, pela maioria dos votos dos auditores, 
CONDENAR o Técnico Hélio Rubens Garcia Filho, desqualificando o que tipificado pela Procuradoria nos autos, art. 243-F para o art. 
258, CBJD, à pena mínima, convertida em advertência. Encarregada a 1ª Comissão Disciplinar do cumprimento do que ora decidido. 
Requerido pela advogada do denunciado o oferecimento de Voto Acórdão, a ser juntado aos autos no prazo legal de 48 horas, pelo 
auditor Dr. Ricardo Graiche. 
Publicação do que ora sentenciado no site da LNB. Intimações por e-mail. Preparo para eventual Recurso Voluntário, – valor R$ 800,00 (oitocentos reais), o 
comprovante deverá ser previamente recolhido e acostado à peça recursal. Depósito à LNB, Banco nº 104, Agência nº 3117, c/c 001288-1 Operação 003. A 
MD Procuradoria do STJD é isenta de recolhimento de preparo. 
 

Processo nº 100/2017, em trânsito pela 1ª Comissão Disciplinar STJD, denúncia oferecida pela MD Procuradoria, tipificação indicada 
nos autos, contra: 1ª Denunciada, Entidade Prática Desportiva Bauru Basket e, 2ª Denunciada, Entidade Prática Desportiva 
Esporte Clube Pinheiros, por ocorrências na partida de nº 249, entre as duas equipes, jogo em Bauru, SP, pelo Torneio administrado 
pela LNB, ocorrido em 13 de março de 2.017.  
Auditores participantes: Relator auditor Dr. César Soares Magnani, Dr. Ricardo Graiche, Dr. João Guilherme Guimarães Gonçalves e 
auditor presidente, Dr. José Luiz Lana Mattos. Os auditores Dr. José Francisco Cimino Manssur e Dr. Renato Negrini, ofereceram 
requerimento pelo impedimento voluntário nos termos do RI da Comissão, deferido pela E. Junta. Ausência do auditor Dr. Fábio Tadeu 
Nicolesi Serrão, justificada previamente.  
A MD Procuradoria, cuja denúncia foi da lavra do Procurador Geral do STJD, Dr. Vinicius Leonardo Loureiro Morrone, foi representada 
no ato pelo próprio procurador. 
As partes denunciadas estiveram presentes na audiência de Instrução e Julgamento, assistidas pelos seus advogados. Pela primeira 
denunciada, Dr. Márcio Fernando Andraus Nogueira, OAB/SP nº 178.899 e, pela segunda denunciada, Dr. Felipe Legrazie Ezabella, 
OAB/SP nº 182.591. Dos trabalhos da secretaria esteve encarregada a Srta. Giovana S. Possignolo. Colaborou nos trabalhos gerais a 
Srta. Giovana Romano Rangel, da Gerência Técnica da LNB. 
Iniciada a audiência referente ao Processo nº 100/2017, a presidência do Órgão Judicante noticiou – pertinente pelos recentes atos 
processuais incidentais ao feito - que havia sido protocolizado, pela Procuradoria, requerimento por “Transação Disciplinar Desportiva” 
em relação à segunda denunciada, Entidade de Prática Desportiva Esporte Clube Pinheiros, com fulcro artigo 80-A do CBJD, 
petição conjunta pelas partes, datada de 29/05/2.017. Regularmente encaminhada à Instância Superior, a proposta foi indeferida pelo 
auditor relator Dr. Igor Martins Carvalho Rodrigues, do STJD/Pleno, pelas razões lá expostas no R. Decisum e disto todos os envolvidos 
intimados pela secretaria STJD, na mesma data. A Procuradoria ofereceu, ainda na data de 30/05/2017, peça recursal à decisão 
monocrática do STJD, com fulcro no artigo 80-A, Inciso III, § 6º, do CBJD.  
Continuando a explanação em audiência, a presidência da 1ª Comissão Disciplinar informou que o recurso oferecido pela procuradoria 
tornava, in casu, prejudicial, interferindo na continuidade do julgamento, com relação à 2ª Denunciada, Entidade de Prática 
Desportiva Esporte Clube Pinheiros. Desta forma, necessário aguardar decisão do Pleno/STJD. Na sequência, a presidência 
anunciou a decisão pelo desmembramento do feito para  julgamento somente da 1ª Denunciada - Entidade de Prática Desportiva 
Bauru Basket.   
Pela ordem de manifestações, a MD Procuradoria ofereceu requerimento pelo adiamento do julgamento do feito, ora desmembrado, 
justificado por razões – respeitáveis - do melhor andamento processual, evitando incongruências temporais, mormente com relação às 
provas produzidas ou a produzir. Ouvido o auditor relator, Dr. César Soares Magnani e os demais auditores julgadores, inclusive a 
presidência, foram unânimes no sentido do deferimento do que requerido pela Procuradoria. As partes denunciadas também se 
manifestaram no mesmo sentido. Incidentalmente manifestou-se - como terceiro interessado, - o advogado assistente do Club Atlético 
Paulistano, presente ao ato Dr. Marcelo Trevisan de Goes, no sentido de que o processo superveniente, agendado para esta data, de nº 
101/2017, fosse, por isonomia, igualmente adiado. A pretensão, a partir do auditor relator, além dos demais auditores, foi afastada, 
justificadas por razões de diferença quanto à decisão pelo adiamento do presente ato de I & J, relativo ao feito nº 100/2017   
Diante da decisão pelo adiamento do julgamento a presidência da 1ª Comissão Disciplinar anunciou, por fim, aguardar decisão do C. 
Superior Tribunal de Justiça Desportiva para nova designação de audiência referente ao presente processo, de nº 100/2017.   
Pela secretaria, publicação dos fatos elencados destas decisões inseridos no site da LNB. As intimações dos envolvidos, diretamente por e-mail. 
 

Processo nº 101/2017, em trânsito pela 1ª Comissão Disciplinar STJD, por denúncia oferecida pela MD Procuradoria, tipificação 
indicada nos autos, contra: 1ª Denunciado – Atleta Keyron Jamier Sheard, da Entidade de Prática Desportiva Vitória Universo e 2ª 
Denunciada Entidade de Prática Desportiva Club Atlético Paulistano, por ocorrências na partida de nº 253, entre as equipes do C A 
Paulistano e Vitória Universo, em São Paulo, SP, pelo Torneio administrado pela LNB, em 14 de maio de 2.017.  
Auditores participantes: Relator auditor Dr. César Soares Magnani, Vice Presidente Dr José Francisco Cimino Manssur, Dr. Ricardo 
Graiche, Dr. João Guilherme Guimarães Gonçalves e auditor Presidente, Dr. José Luiz Lana Mattos. O auditor Dr. Renato Negrini 
ofereceu requerimento pelo impedimento voluntário, nos termos do RI da Comissão, deferido pela E. Junta Disciplinar. Ausência do 
auditor Dr. Fábio Tadeu Nicolesi Serrão, justificada previamente.  
A MD Procuradoria, , foi representada neste ato pelo Procurador Geral, Dr. Vinicius Leonardo Loureiro Morrone. 
As partes denunciadas foram assistidas pelos seus advogados: pelo atleta, 1º denunciado, Dra. Patrícia de Cássia Pereira Moreira 
Saleão, OAB/RJ nº 106.351 e pelo clube, 2º denunciado, Dr. Marcelo Trevisan de Goes, OAB/SP nº 113.809. 
Dos trabalhos da secretaria encarregada a Srta. Giovana S. Possignolo. Colaborou nos trabalhos gerais a Srta. Giovana Romano 
Rangel, da Gerência Técnica da LNB. 
Ao final do julgamento do Processo nº 101/2017, a 1ª Comissão Disciplinar decidiu, pela maioria dos votos dos auditores, quanto ao 
1ª Denunciado, CONDENAR o atleta Keyron Jamier Sheard, , acolhendo a tipificação oferecida pela Procuradoria constante da R. 
Denúncia, à pena de suspensão por 03 (três) partidas. Quanto à 2ª Denunciada, decidiu, pela maioria dos votos dos auditores, 
CONDENAR a Entidade de Prática Desportiva Club Atlético Paulistano, acolhendo parcialmente a tipificação oferecida pela 
Procuradoria, pelo artigo 213, Inciso I, à pena de multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); pelo que tipificado no Inciso 
II, da mesma legislação, à pena de multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importâncias a serem recolhidas aos 
cofres da Entidade Administradora do Desporto Liga Nacional de Basquete no prazo de 07 (sete) dias). Acolheu ainda a E. Junta o que 
requerido pela Procuradoria acerca de remessa ao Ministério Público de correspondência dando ciência dos fatos ocorridos, tudo  nos 
termos da legislação pertinente. Pela MD Procuradoria e pelas partes denunciadas foram requeridos oferecimentos aos autos dos votos 
exarados pelos auditores, relator Dr César Soares Magnani e Dr. Ricardo Graiche, juntados aos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, intimação dos acórdãos pela secretaria do Órgão.  
Publicação do que ora sentenciado no site da LNB. Intimações aos envolvidos por e-mail. Do cumprimento da sentença encarregada a LNB. Preparo para 
eventual Recurso Voluntário, – valor R$ 800,00 (oitocentos reais), o comprovante deverá ser previamente recolhido e acostado à peça recursal. Depósito à 
LNB, Banco nº 104, Agência nº 3117, c/c 001288-1 Operação 003. A MD Procuradoria do STJD é isenta de recolhimento de preparo. 


