
PUBLICAÇÃO OFICIAL – 3ª COMISSÃO DISCIPLINAR STJD 
RESULTADOS DOS JULGAMENTOS - SESSÃO DO DIA 06/02/2.013. 

 
 

Processo nº 82/2.013, pela denúncia oferecida contra o Técnico Sr Miguel Ângelo da Luz, pertencente à Entidade Desportiva 
Tijuca Rio de Janeiro, por ocorrência  infracional na partida realizada no dia 17 de dezembro de 2.012, jogo NBB5 nº 33, entre a 
mandante Entidade Desportiva Tijuca Rio  e São José dos Campos, realizada no  Rio de Janeiro, RJ. 
Auditores participantes: Relator auditor vice presidente Dr. José Francisco Cimino Manssur, Dr Marcelo Mercante Savastano, Dr. 
César Soares Magnani, auditor presidente, Dr José Luiz Lana Mattos e auditor Sr Carlos Osso, suplente atuando na falta do 
auditor Dr Carlos Henrique Martins Teixeira – razoes antecipadamente justificadas. 
Pela procuradoria do STJD, responderia o Dr Nelson O Costa, ausente por razoes profissionais, justificativa feita junto à 
presidência da 3ª Comissão Disciplinar.  
Ao final do julgamento do Processo nº 82/2013, a 3ª Comissão Disciplinar decidiu, pela maioria dos votos, condenar o 
denunciado, Técnico SR MIGUEL ANGELO DA LUZ, pertencente a Entidade Desportiva Tijuca Rio — com fulcro no artigo 243-
F, desqualificando o que denunciado com fulcro no artigo 258, § 2º, inc. II, do CBJD —  à pena de suspensão por 01 (uma) partida 
e pena pecuniária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), revertidos aos cofres da Entidade Organizadora do Desporto, Liga 
Nacional de Basquete.  
Foi determinada a imediata publicação oficial conforme rotina processual e intimação pessoal da parte denunciada, ausente ao ato de 
julgamento, bem como a MD Procuradoria do STJD, igualmente não representada nesta audiência de instrução e julgamento. 
 

Processo nº 85/2.013, pela denúncia oferecida contra o Técnico Sr Daniel Watfy, pertencente à Entidade Desportiva Vila 
Velha, por ocorrência infracional na partida realizada no dia 17 de janeiro de 2.013, jogo NBB5 nº 122, entre a mandante 
Entidade Desportiva Vila Velha e Basquete Cearense, realizada em Vila Velha, ES. 
Auditores participantes: Relator auditor Dr Marcelo Mercante Savastano,  auditor vice presidente Dr. José Francisco Cimino 
Manssur, Dr. César Soares Magnani, auditor presidente, Dr José Luiz Lana Mattos e auditor Sr Carlos Osso, suplente atuando na 
falta do auditor Dr Carlos Henrique Martins Teixeira – ausência por razoes antecipadamente justificadas. 
Pela procuradoria do STJD, responderia o Dr Nelson O Costa, ausente por razoes profissionais, justificativa feita junto à 
presidência da 3ª Comissão Disciplinar.  
Ao final do julgamento do Processo nº 85/2013, a 3ª Comissão Disciplinar decidiu, por unanimidade, condenar o denunciado, 
Técnico SR DANIEL WATFY, pertencente a Entidade Desportiva Vila Velha — com fulcro no artigo 258, § 2º, inc. II, do CBJD, 
conforme denunciado a pena de suspensão por 01(uma) partida e  condenar a ENTIDADE DESPORTIVA VILA VELHA, 
amparado no artigo 258-D, da mesma codificação,  à pena pecuniária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), importância a ser 
revertida aos cofres da Entidade Organizadora do Desporto, Liga Nacional de Basquete.  
Foi determinada a imediata publicação oficial conforme rotina processual e intimação pessoal da parte denunciada, ausente ao ato de 
julgamento, bem como intimar da decisão ora prolatada a MD Procuradoria do STJD, igualmente não representada nesta audiência 
de instrução e julgamento. 
 

Processo nº 86/2.013, pela denúncia oferecida contra o fisioterapeuta, Sr Atílio Mauro Suarti, pertencente à Entidade 
Desportiva Mogi das Cruzes, por ocorrência  infracional na partida realizada no dia 19 de janeiro de 2.013, jogo NBB5 de  nº 130, 
entre a mandante Entidade Desportiva Mogi das Cruzes  e Vivo Franca, realizada em São Paulo, SP. 
Auditores participantes: Auditor Relator Dr. César Soares Magnani, auditor vice-presidente Dr. José Francisco Cimino Manssur, 
Dr Marcelo Mercante Savastano e auditor Sr Carlos Osso, suplente atuando na falta do auditor Dr Carlos Henrique Martins 
Teixeira – ausência por razoes antecipadamente justificadas. O auditor presidente, Dr José Luiz Lana Mattos apresentou 
requerimento pelo seu impedimento – voluntariamente oferecido - deferido pela E Junta, nos termos do Regimento Interno da 3ª 
Comissão Disciplinar. Esta audiência foi presidida pelo auditor vice-presidente Dr. José Francisco Cimino Manssur, 
Pela procuradoria do STJD, respondeu o Dr Aldo Giovani Kurle, autor da r. Denuncia oferecida como inicial nos presentes autos.  
Ao final do julgamento do Processo nº 86/2013, a 3ª Comissão Disciplinar decidiu, pela maioria dos votos, condenar o 
fisioterapeuta, SR ATILIO MAURO SUARTI, pertencente a Entidade Desportiva Mogi das Cruzes  a pena de suspensão por 30 
(trinta) dias, alem da aplicação de multa pecuniária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais,  importância a ser revertida aos cofres 
da Entidade Organizadora do Desporto, Liga Nacional de Basquete, penalidade aplicada com fulcro nos artigos 243-F e 243-C,  
do CBJD.  
O cumprimento da r. sentença, ora proferida, fica a cargo e responsabilidade do Departamento da Gerência Técnica da Liga 
Nacional de Basquete.  
Foi determinada pelo Presidente Dr Manssur a imediata publicação oficial conforme rotina processual e intimação pessoal da parte 
denunciada, que esteve ausente no ato de julgamento.  
Pela MD Procuradoria do STJD o seu representante, Dr Aldo Giovani Kurle, se manifestou pela desnecessidade de elaboração de 
Acórdão referente ao voto vencedor, proferido pelo auditor relator, Dr César Soares Magnani, acatando a r. decisão colegiada.  


