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PUBLICAÇÃO OFICIAL – 3ª COMISSÃO DISCIPLINAR STJD 

RESULTADOS DOS JULGAMENTOS - SESSÃO DO DIA 19/03/2.013. 
 
 
Processo nº 92/2.013, pela denúncia oferecida contra o atleta, Sr. Hélio Vitor C Lima, pertencente à Entidade Desportiva 
Winner Limeira, por ocorrência  infracional na partida realizada no dia 07 de fevereiro de 2.013, jogo NBB5 de  nº 183, entre a 
mandante Entidade Desportiva Icatu Minas TC e Winner Limeira, realizada em Belo Horizonte, MG. 
Auditores participantes: Relator auditor vice-presidente Dr. José Francisco Cimino Manssur, Dr. Marcelo Mercante Savastano, 
Sr. Carlos Osso e o auditor presidente, Dr. José Luiz Lana Mattos. O Auditor Dr. Carlos Henrique Martins Teixeira, nos termos do 
Regimento Interno da 3ª CD, voluntariamente se declarou impedido, acatada a decisão pela Junta Julgadora. Originariamente 
sorteado relator do feito, o auditor Dr Carlos Henrique foi substituído na relatoria pelo auditor vice presidente Dr Manssur. 
Pela MD Procuradoria do STJD, respondeu o Dr Luciano de Aguiar Pupo Filho, que, no transcurso da audiência, vistos os 
elementos probatórios, ofereceu requerimento no sentido de que fosse aditada a petição denúncia, para tipificar diferentemente as 
imputações previstas no artigo 254-A, para o artigo 254, do CBJD. O requerimento foi deferido pela E Junta. 
Ao final do julgamento do Processo nº 92/2013, a 3ª Comissão Disciplinar decidiu, pela unanimidade dos votos, condenar o 
denunciado, atleta Sr. Hélio Vitor C Lima, pertencente à Entidade Desportiva Winner Limeira, acolhidos os termos da r. denúncia, 
ora aditada, penalizando-o à suspensão por 01 (uma) partida, pena já cumprida em função da aplicação automática, nos termos do 
regulamento do torneio. 
Foi determinada a imediata publicação oficial, conforme rotina processual, no site da Liga Nacional de Basquete, ícone STJD e 
intimada pessoalmente a parte denunciada, através de seu advogado, representação legal regularizada nos autos. 
Após declaração do voto da E. Junta, a parte ora condenada, pelo seu advogado, e o D. Representante da Procuradoria 
manifestaram-se pela desnecessidade da elaboração de votos / Acórdãos, acatando o que decidido em primeira instância, transitando 
em julgado a r. sentença, dentro do prazo legal. 
 
Processo nº 93/2.013, pela denúncia oferecida contra o atleta, Sr. Rafael Ferreira de Souza, pertencente à Entidade 
Desportiva E C Pinheiros, por ocorrência  infracional na partida realizada no dia 07 de fevereiro de 2.013, jogo NBB5 de  nº 181, 
entre a mandante Entidade Desportiva E C Pinheiros e Entidade Desportiva S E Palmeiras, jogo realizado em São Paulo, SP. 
Auditores participantes: Relator auditor Dr. Marcelo Mercante Savastano, Dr. Carlos Henrique Martins Teixeira e o auditor 
presidente, Dr. José Luiz Lana Mattos. O auditor vice-presidente Dr. José Francisco Cimino Manssur e o auditor Sr. Carlos Osso, 
voluntariamente, declararam-se impedidos nos termos do Regimento Interno da Comissão, acatados, pelo Colegiado, os 
requerimentos dos dois auditores. 
Pela MD Procuradoria do STJD, respondeu o Dr Luciano de Aguiar Pupo Filho.  
Ao final do julgamento do Processo nº 93/2013, a 3ª Comissão Disciplinar decidiu, pela maioria dos votos, condenar o 
denunciado, atleta Sr. Rafael Ferreira de Souza , pertencente à Entidade Desportiva E C Pinheiros, nos termos dos artigos 243-F, 
do CBJD, em relação à conduta quanto aos árbitros, à pena de multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos 
termos do artigo 243 F, em relação à conduta quanto ao atleta adversário, à pena de suspensão por 01 (uma) partida, já cumprida, 
tendo em vista a suspensão automática regulamentar. 
Relacionado ainda ao feito o auditor Dr Marcelo Savastano encaminhou imediatamente ao MD Procurador do STJD, que 
protocolizou o encaminhamento, no sentido da apreciação do que consta nos autos sobre atitude infracional de torcedores 
presentes ao ginásio em que se realizou o jogo, moto do presente processo. 
Quanto aos resultados, foi determinada a imediata publicação oficial, conforme rotina processual, no site da Liga Nacional de 
Basquete, ícone STJD, intimados pessoalmente a parte ora condenada e o MD representante da Procuradoria, que declararam a 
desnecessidade de elaboração de voto Acórdão, acatando, com algumas restrições anotadas pelo Sr Procurador, a decisão prolatada 
pelo E Colegiado, trânsito em julgado a ocorrer dentro do prazo legal. 
 

Processo nº 94/2.013, pela denúncia oferecida contra o Técnico Sr Regis Marrelli, pertencente à Entidade Desportiva São 
José / Unimed, por ocorrência infracional na partida realizada no dia 05 de fevereiro de 2.013, jogo NBB5 nº 36, entre a mandante 
Entidade Desportiva São José dos Campos e Entidade Desportiva C R Flamengo, em São José, SP. 
Auditores participantes: Relator auditor Dr. Carlos Henrique Martins Teixeira, em substituição ao auditor Dr César Soares 
Magnani, ausente por razões profissionais justificadas; auditor vice-presidente Dr. José Francisco Cimino Manssur, Dr. Marcelo 
Mercante Savastano, Sr Carlos Osso e o auditor presidente, Dr. José Luiz Lana Mattos.  
Pela MD Procuradoria do STJD, respondeu o Dr Luciano de Aguiar Pupo Filho.  
Ao final do julgamento do Processo nº 94/2013, a 3ª Comissão Disciplinar decidiu, pela maioria dos votos, absolver o denunciado, 
Técnico SR. REGIS MARRELLI, pertencente a Entidade Desportiva São José Unimed. 
Após declaração do voto da E. Junta, ausente o representante da MD Procuradoria do STJD, a parte ora absolvida se manifestou pela 
desnecessária elaboração do voto vencedor, e, conforme rotina processual, o r. decisum publicado oficialmente no site da Liga 
Nacional de Basquete, ícone STJD, para a devida intimação da MD Procuradoria, do que ora decidido pelo Colegiado. 
 
Processo nº 97/2.013, pela denúncia oferecida contra o atleta, Sr. Ricardo Santos Gaspar, pertencente à Entidade Desportiva 
Suzano Cesumar, por ocorrência  infracional na partida realizada no dia 14 de fevereiro de 2.013, jogo NBB5 de  nº 183, entre a 
mandante Entidade Desportiva Suzano Cesumar e Entidade Desportiva Icatu Minas TC, realizada em Suzano, SP 
Auditores participantes: Relator auditor vice-presidente Dr. José Francisco Cimino Manssur, Dr. Marcelo Mercante Savastano, 
Sr. Carlos Osso e o auditor presidente, Dr. José Luiz Lana Mattos. O auditor Dr. Carlos Henrique Martins Teixeira, nos termos do 
RI, voluntariamente declarou-se impedido, decisão acatada pela Comissão Disciplinar. 
Pela MD Procuradoria do STJD, ausentes os seus representantes, justificativas apresentadas a presidência da E Junta.  
Ao final do julgamento do Processo nº 97/2013, a 3ª Comissão Disciplinar decidiu, pela unanimidade dos votos condenar o atleta 
Sr. Ricardo Santos Gaspar, pertencente à Entidade Desportiva Suzano Cesumar, nos termos do artigo 258, do CBJD, 
desqualificados os termos da r. denúncia, à pena de suspensão por 02 (duas) partidas, a ser ainda cumprida 01 (uma) partida, 
tendo em vista já aplicada a suspensão automática regulamentar. E, pela maioria dos votos, absolver a Entidade Desportiva 
Suzano Cesumar de pagamento de multa, nos termos do artigo 258-D, no que concerne à multa pecuniária no valor de R$ 1.000,00, 
vencida a decisão pela condenação pelo auditor Dr Marcelo Savastano.  
Após declaração formal da decisão pelo colegiado, foi determinada a imediata publicação oficial, conforme rotina processual, no 
site da Liga Nacional de Basquete, ícone STJD, intimados a parte e os MDs representantes da Procuradoria do STJD. 
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Processo nº 95/2.013, pela denúncia oferecida contra a Entidade Desportiva Franca Basquetebol Clube, por ocorrência 
infracional na partida realizada no dia 07 de fevereiro de 2.013, jogo NBB5 nº 187, entre a mandante Entidade Desportiva Vivo 
Franca e Entidade Desportiva Bauru Team Paschoalotto  em Franca, SP. 
Auditores participantes: Relator auditor vice-presidente Dr. José Francisco Cimino Manssur, que presidiu a presente audiência de 
Instrução e Julgamento, auditor DrCarlos Henrique Martins Teixeira, Dr. Marcelo Mercante Savastano e  Sr Carlos Osso.  
O auditor presidente, Dr. José Luiz Lana Mattos, ofereceu requerimento, constante dos autos, pelo voluntário impedimento, nos 
termos do Regimento Interno da 3ª Comissão Disciplinar, o que foi deferido pela E Junta, conforme rotina processual.  
Pela MD Procuradoria do STJD, respondeu o Dr Luciano de Aguiar Pupo Filho.  
Ao se iniciar a audiência, nos termos do artigo 126 do CBJD, por maioria dos votos, foi acolhida a proposição do auditor vice-
presidente Dr. José Francisco Manssur, sendo convertido o julgamento em diligência e remetidos os autos à Procuradoria para que 
se faça análise e apreciação de atitudes do dirigente da Entidade Desportiva Vivo/Franca, ora denunciada, referentes ao jogo em 
comento. Presente a parte denunciada, devidamente representada por advogado legalmente constituído, Dr Márcio Andraus, 
procuração juntada aos autos. 
A publicação oficial, feita pelo sistema de rotina, serve como intimação da parte denunciada, bem como para a MD Procuradoria do 
STJD, a quem ora se encaminha os presentes autos. 

 


