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Proc. N. 156/2020. 

 

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA 

DESPORTIVA vem por meio deste, com fundamento no art. 21 do 

Código Brasileiro de Justiça Desportiva, manifestar-se acerca de denúncia 

de infração recebida pela equipe do UNIFACISA, sobre eventual infração 

cometida pelo Sr. ELIO CORAZZA NETO, atleta nº5 da equipe SESI 

FRANCA/MAGAZINE LUIZA. 

Relata o representante da equipe do UNIFACISA 

que em partida realizada no dia 04/01/2020, entre UNIFACISA e SESI 

FRANCA/MAGAZINE LUIZA, disputada pela COPA SUPER 8 

2019/2020, no ginásio Pedrocão, em Franca-SP, o atleta Sr. ELIO 

CORAZZA NETO teria agredido ou praticado suposta irregularidade 

contra o atleta da equipe UNIFACISA. 



Preliminarmente, a Procuradoria agradece a 

equipe do UNIFACISA por cooperar e buscar sempre que possível a 

verdade dos fatos, em busca da justiça no esporte. Esta atitude demonstra o 

profissionalismo com que a referida equipe gere o seus trabalhos. 

Contudo, data maxima venia, a Procuradoria 

entende que a atitude do Sr. ELIO CORAZZA NETO é atípica, pois não 

ofendeu qualquer artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. 

Em que pese o Sr. ELIO CORAZZA NETO tenha 

praticado alguma conduta faltosa contra o atleta da equipe do CA. 

Paulistano, entende a procuradoria que não se trata de uma infração 

disciplinar. 

Ainda, na visão deste procurador, o fato ocorrido 

seria eventualmente passível de punição pelo árbitro de jogo, considerando 

as regras do Basquete (infração de jogo), mas não se configura, data 

maxima venia, uma infração aos artigos do CBJD. 

Inclusive, a comissão de arbitragem da LNB 

forneceu parecer, em resposta à solicitação “FALAR” realizada pela equipe 

do UNIFACISA no sentido de que não se trata de uma infração diferente 

daquela marcada pelo árbitro, apesar de ter causado lesão no atleta. 

Assim, este procurador acompanha o 

entendimento do parecer “FALAR”, de que se trata de um lance regular de 

jogo, apesar da grave consequência, mas que não se enquadra como uma 

infração ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva. 

Dessa forma, a Procuradoria vem requerer o 

arquivamento do feito, conforme prevê o art. 78 do CBJD. 

 

Neste termos, 

p. deferimento. 



São Paulo, 29 de janeiro de 2020. 

 

LUIS GUILHERME KRENEK ZAINAGHI 

Procurador da 2ª Comissão Disciplinar 


