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PUBLICAÇÃO OFICIAL – 2ª COMISSÃO DISCIPLINAR STJD. 
RESULTADOS DOS JULGAMENTOS – SESSÃO DO DIA 27/11/2018. 

 

Processo nº 126/2018, em trânsito pela 2ª Comissão Disciplinar STJD, por denúncia oferecida pela MD Procuradoria do STJD, devidamente 
tipificadas as respectivas infrações na peça acusatória, contra o atleta GUILHERME SCHNEIDER, pertencente à Entidade de Prática Desportiva 
São José dos Campos Basquete. 
Auditores participantes: Relator auditor redistribuído, Dr. João Guilherme Guimarães Gonçalves, auditor Vice Presidente Dr. José Francisco Cimino 
Manssur, Dr. Renato Negrini e o auditor presidente, Dr. José Luiz Lana Mattos. Ausente Dra. Raquel Lima, que justificou previamente a ausência, 
razões pessoais. Presente ainda auditora Dra. Carolina Danieli Zullo, iniciando os seus trabalhos na Comissão Disciplinar, neste processo apenas 
participando do ato, sem direito a voto.  
A R. Denúncia, da lavra do Dr. Wanderson Martins Rocha, neste ato teve a MD Procuradoria do STJD representada pelo Dr. Luis Guilherme 
Krenek Zainaghi, também iniciando os seus trabalhos na Justiça Desportiva da modalidade. A Procuradoria se manifestou, durante o ato, nos termos 
do artigo 125, do CBJD. 
Pela parte denunciada presente o Dr. Luis Gustavo B. Silveira, também pela Entidade Desportiva a que pertence o atleta Guilherme Schneider, 
justificando a ausência do denunciado em razão de partida realizada hoje pelo clube São José dos Campos. 
A defesa se manifestou, durante o ato, nos termos do artigo 125, do CBJD. Representação legal a ser devidamente juntada aos autos pelo Dr. Luis 
Augusto Silveira, via e-mail à secretaria, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Dos trabalhos de secretaria da 2ª Comissão Disciplinar STJD esteve encarregada a Dra. Giovana Souza Possignolo.  
Ao final do julgamento do Processo nº 126/2018, a 2ª Comissão Disciplinar decidiu, pela maioria dos votos dos auditores, acolhendo parcialmente o 
que tipificado pela Procuradoria, artigos 258-B, do CBJD, CONDENAR  o atleta Guilherme Schneider, da Entidade de Prática Desportiva São José 
dos Campos, à pena mínima, convertida em advertência. 
Do cumprimento da sentença encarregada à própria 2ª Comissão Disciplinar. 
 
Efetivada a declaração do voto colegiado, as partes saíram - no ato - intimadas da decisão da E. Corte, nos termos da lei, manifestando-se a MD 
Procuradoria STJD, pelo necessidade de oferecimento, nos autos, do voto Acórdão vencedor, a ser juntado pelo auditor relator Dr. João Guilherme 
Guimarães Gonçalves no prazo previsto pelo CBJD, de 48 horas. 
Publicação oficial do que ora sentenciado no site da Entidade Administradora do Desporto ou ainda por comunicação direta a todos os envolvidos, por 
e-mail, encarregada a secretaria da Comissão. Para eventual Recurso Voluntário, dentro do prazo legal, preparo no valor de: R$ 800,00 (oitocentos 
reais) – Depósito prévio, comprovante acostado à peça recursal, efetivado no Banco nº 104, Agência nº 3117, c/corrente 001288-1 Operação 003.  
A MD Procuradoria do STJD, termos do CBJD, é isenta de recolhimento de preparo. 
 

Processo nº 127/2018, em trânsito pela 2ª Comissão Disciplinar STJD, por denúncia pela MD Procuradoria do STJD, oferecida contra a Entidade 
de Prática Desportiva Mogi das Cruzes/Helbor e contra o atleta Welington Reginaldo dos Santos, da Entidade de Prática Desportiva Universo 
Brasília. 
Auditores participantes: Auditor Relator Dr. Wilson Marqueti Júnior, Dr. José Francisco Cimino Manssur, Dr. Renato Negrini, Dr. João Guilherme 
Guimarães Gonçalves e o auditor presidente, Dr. José Luiz Lana Mattos. Presente ainda auditora Dra. Carolina Danieli Zullo, neste processo apenas 
participando do ato, sem direito a voto. Ausente auditora Dra. Raquel Lima, que justificou previamente a ausência, por razões pessoais.  
A R. Denúncia, da lavra do Dr. Gabriel B. Lima, neste ato teve a MD Procuradoria do STJD representada pelo Dr. Luis Guilherme Krenek 
Zainaghi. A Procuradoria se manifestou durante o ato  nos termos do artigo 125, do CBJD. 
Presente, pela parte segunda denunciada, atleta Welington Reginaldo dos Santos, o seu advogado e procurador, Dr. Raphael Paçó Barbieri, OAB/SP 
de nº 343.422, representação legal devidamente juntada aos autos. A defesa se manifestou, durante o ato, nos termos do artigo 125, do CBJD. 
Ausente ao ato de Instrução e Julgamento a parte primeira denunciada e/ou representante, Entidade de Prática Desportiva Mogi das Cruzes Helbor. 
Dos trabalhos da secretaria da 2ª Comissão Disciplinar esteve encarregada a Dra. Giovana Souza Possignolo.  
Ao final do julgamento do Processo nº 127/2018, a 2ª Comissão Disciplinar decidiu, pela unanimidade dos votos ABSOLVER  a Entidade de Prática 
Desportiva Mogi das Cruzes Helbor ao que tipificado na R. Denúncia e, pela maioria dos votos dos auditores, acolhendo o que tipificado pela 
Procuradoria, artigo258, do CBJD, CONDENAR o segundo denunciado, atleta Welington Reginaldo dos Santos, da Entidade de Prática Desportiva 
Universo Brasília à pena mínima, convertida em advertência. 
Do cumprimento da sentença encarregada à própria 2ª Comissão Disciplinar. 
 
Efetivada a declaração do voto colegiado, as partes saíram - no ato - intimadas da decisão da E. Corte, nos termos da lei, manifestando-se a MD 
Procuradoria STJD, pela necessidade de oferecimento, nos autos, dos votos Acórdãos — vencedor e vencido — a serem juntados, respectivamente, 
pelo auditor relator Dr. Renato Negrini e Dr. Wilson Marqueti Júnior no prazo previsto pelo CBJD, de 48 horas. 
Publicação oficial do que ora sentenciado no site da Entidade Administradora do Desporto ou ainda por comunicação direta a todos os envolvidos, por 
e-mail, encarregada a secretaria da Comissão. Para eventual Recurso Voluntário, dentro do prazo legal, preparo no valor de: R$ 800,00 (oitocentos 
reais) – Depósito prévio, comprovante acostado à peça recursal, efetivado no Banco nº 104, Agência nº 3117, c/corrente 001288-1 Operação 003.  
 

Processo nº 128/2018,  em trânsito pela 2ª Comissão Disciplinar STJD, por R. Denúncia oferecida pela MD Procuradoria do STJD contra: 1º 
denunciado, atleta Rafael Ferreira de Souza, da Entidade de Prática Desportiva Clube de Regatas Flamengo e,  2ª denunciada, Entidade de Prática 
Desportiva Franca Basquetebol Clube. 
Auditores participantes: Relator auditor Dr. Renato Negrini, Dr. João Guilherme Guimarães Gonçalves, Dra. Carolina Danieli Zullo e o auditor Dr. 
José Francisco Cimino Manssur, que presidiu o ato. O auditor Dr. José Luiz Lana Mattos ofereceu aos autos impedimento voluntário, deferido pela E. 
Junta. Ausentes os auditores, Dr. Wilson Marqueti Júnior e Dra. Raquel Lima, que justificaram as ausências, por razões pessoais.  
A MD Procuradoria do STJD foi representada pelo Dr. Luis Guilherme Krenek Zainaghi, autor da R. Denúncia dos autos. A Procuradoria se 
manifestou durante o ato da audiência de Instrução e Julgamento nos termos do artigo 125, do CBJD. 
Presente, pela parte polo passivo o 1º denunciado, atleta Rafael Ferreira de Souza, acompanhado de seu advogado e procurador, Dr. Rodrigo 
Martins Frangelli, OAB/RJ nº 130.053. O atleta ofereceu depoimento pessoal. Presente o Sr Diego Jeleilate, que foi ouvido na condição de 
informante. A defesa se manifestou, durante o ato, nos termos do artigo 125, do CBJD. Representação legal devidamente juntada aos autos. 
A 2ª denunciada foi representada pelo seu advogado e procurador Dr. Gustavo Martiniano Basso, OAB/SP nº 206.244. A defesa se manifestou, 
durante o ato, juntando petição e, verbalmente, nos termos do artigo 125, do CBJD. Representação legal a ser devidamente juntada aos autos pelo Dr. 
Gustavo M Basso, via e-mail à secretaria, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Dos trabalhos da secretaria da 2ª Comissão Disciplinar esteve encarregada a Dra. Giovana Souza Possignolo.  
Ao final do julgamento do Processo nº 128/2018, a 2ª Comissão Disciplinar decidiu, pela unanimidade dos votos dos auditores, ABSOLVER o 
primeiro denunciado, atleta Rafael Ferreira de Souza, do que tipificado na R. Denúncia. Quanto à segunda denunciada,  pela unanimidade dos votos 
dos auditores, decidiu  CONDENAR a Entidade de Prática Desportiva Franca Basquetebol Clube, com fulcro no artigo 213, do CBJD, à pena de 
multa pecuniária no valor de R$ 100,00 (cem reais), importância a ser paga aos cofres da Entidade Administradora do Desporto, Liga Nacional de 
Basquete, no prazo de 07 (sete) dias. 
Do cumprimento de sentença referente a 2ª Denunciada, Entidade de Prática Desportiva Franca Basquetebol Clube, encarregada a Liga Nacional de 
Basquete. 
Efetivada a declaração do voto colegiado, as partes saíram - no ato - intimadas da decisão da E. Corte. A parte passiva, Entidade de Prática Desportiva 
Franca Basquetebol Clube, pelo seu advogado e procurador, manifestou-se pelo oferecimento nos autos de voto Acórdão, voto este proferido pelo 
auditor relator Dr. Renato Negrini, R. Decisão a ser juntada aos autos no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas.  Publicação oficial do que ora 
sentenciado no site da Entidade Administradora do Desporto ou ainda por comunicação direta a todos os envolvidos, inclusive os ausentes ao ato, via 
e-mail, encarregada a secretaria do Órgão Judicante das devidas intimações.   
Para eventual Recurso Voluntário, dentro do prazo legal, preparo no valor de: R$ 800,00 (oitocentos reais) – Depósito prévio, comprovante acostado à 
peça recursal, efetivado no Banco nº 104, Agência nº 3117, c/corrente 001288-1 Operação 003.  A MD Procuradoria do STJD, termos do CBJD, é 
isenta de recolhimento de preparo. 


