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Processo nº 159/2020, em trânsito pela 2ª Comissão Disciplinar STJD, por denúncia oferecida pela MD Procuradoria do STJD, 
tipificação embasada no artigo 191, Inciso III, do CBJD, c/c transgressão artigo 321 Regulamento da Competição à época, ocorrências 
relatadas e relacionadas em Noticia de Infração da autoria da Entidade Administradora do Desporto, contra: 
1º denunciado, WELLINGTON REGINALDO DOS SANTOS, atleta da Entidade de Pratica Desportiva Universo Brasília;2º denunciado, 
MARCUS VINÍCIUS URBAN TOLEDO MEDINA, atualmente sem equipe e, 3º denunciado, GELVIS ANDRES SOLANO PAULINO, 
atualmente sem equipe. 
Auditores participantes: Relatora auditora sorteada - Dra. Raquel Lima, Dr. Wilson Marqueti Júnior, Dr. Walter Luiz Salomé da Silva, Dr. 
Nelson de Oliveira dos Santos Costa e o auditor Presidente Dr. José Luiz Lana Mattos,  
O auditor Vice Presidente, Dr. Renato Negrini, presente à sessão, já preenchido o quorum necessário para o julgamento, ofereceu 
requerimento pela sua dispensa, razões pessoais, deferido.  
Pela MD Procuradoria do STJD respondeu o Procurador do STJD/CBB, Dr. Gabriel de Andrade Bezerra dos Santos Lima, autor da peça 
inaugural de acusação. A MD Procuradoria se manifestou, durante o ato, nos termos do artigo 125, do CBJD. 
Pelas partes denunciadas, presente apenas o primeiro denunciado Wellington, sem advogado, e que em obediência aos preceitos 
constitucionais de ampla defesa e contraditório, ofereceu defesa, nos termos do artigo 29, do CBJD. 
Dos trabalhos de secretaria da 2ª Comissão Disciplinar STJD esteve encarregada a Srta. Giovana Romano Rangel.   
Ao final do julgamento do Processo nº 159/2020, a 2ª Comissão Disciplinar decidiu, por unanimidade dos votos dos auditores, 
acompanhando voto da auditora relatora, Dra. Raquel Lima, acatando a tipificação oferecida pela MD Procuradoria STJD, CONDENAR: 
1ºdenunciado, WELLINGTON REGINALDO DOS SANTOS, atleta da Entidade de Pratica Desportiva Universo Brasília, à pena de multa 
pecuniária de R$ 300,00 (trezentos reais), a ser recolhida no prazo de 07 (sete) dias após trânsito em julgado do que sentenciado, mais, ao 
pagamento total do débito, aí incluindo a multa ora aplicada, repete-se, total do débito que, se não pago no prazo de 30 (trinta) dias 
diretamente ao departamento financeiro da LNB, então aplicada a pena de 90 (noventa) dias de suspensão, penalidade esta a ser cumprida 
durante partidas referentes à temporada 2020/2021; 2ºdenunciado, MARCUS VINÍCIUS URBAN TOLEDO MEDINA, atualmente sem 
equipe, à pena de multa pecuniária de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser recolhida no prazo de 07 (sete) dias após trânsito em julgado do 
que sentenciado, mais, ao pagamento total do débito, aí incluindo a multa ora aplicada - repete-se - total do débito que, se não pago no 
prazo de 30 (trinta) dias, diretamente ao departamento financeiro da LNB, então aplicada pena de 90 (noventa) dias de suspensão, 
penalidade esta a ser cumprida durante partidas referentes à temporada 2020/2021 E,  o 3ºdenunciado, GELVIS ANDRES SOLANO 
PAULINO, atualmente sem equipe, atualmente sem equipe, à pena de multa pecuniária de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser recolhida no 
prazo de 07 (sete) dias após trânsito em julgado do que sentenciado, mais, ao pagamento total do débito, aí incluindo a multa ora aplicada - 
repete-se - total do débito que, se não pago no prazo de 30 (trinta) dias diretamente ao departamento financeiro da LNB, então aplicada 
pena de 90 (noventa) dias de suspensão, penalidade esta a ser cumprida durante partidas referentes à temporada 2020/2021. 
Do cumprimento da sentença encarregado o Departamento Técnico Operacional da Liga Nacional de Basquete, para o torneio em 
andamento NBB13, após o devido trânsito em julgado, a ser certificado nos autos pela secretaria do Órgão Judicante. 
A intimação formal efetivada por publicação oficial no site da Entidade Administradora do Desporto e por comunicação direta aos 
envolvidos, via digital, e-mail. Sem manifestações recorrentes, o trânsito em julgado no prazo legal de 03 (três) dias. 
Para eventual Recurso Voluntário, dentro do prazo legal retro citado, necessária juntada de preparo recursal no valor de R$ 800,00 
(oitocentos reais). Depósito prévio, comprovante acostado à peça, certo que os dados para o referido depósito bancário, em favor da CBB, 
oferecidos pela Liga Nacional de Basquete.   
A MD Procuradoria do STJD, nos termos do CBJD, está isenta de recolhimentos. 
 
 

Processo nº 160/2019, em trânsito pela 2ª Comissão Disciplinar STJD, por denúncia oferecida pela MD Procuradoria do STJD, 
contra ENTIDADE DE PRATICA DESPORTIVA SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, por ocorrência disciplinar tipificada pelo 
órgão acusador nos termos dos artigos 214 e 191, ambos do, CBJD, c/c do artigo 67, do Regulamento da Competição, Torneio Nacional 
NBB, com base em Notícia de Infração protocolizada junto à Liga Nacional de Basquete, depto. Gerência Técnica, em referência ao jogo nº 
06, entre as Entidades de Prática Desportiva Sport Club Corinthians Paulista e SESI Franca Basquete, partida realizada em Mogi das 
Cruzes, SP, no dia 12 de novembro de 2.020. 
Auditores participantes: Relator auditor sorteado, Dr. Wilson Marqueti Junior, Dra. Raquel Lima, Dr. Walter Luiz Salomé da Silva, Dr. 
Nelson de Oliveira dos Santos Costa e o auditor Presidente em exercício, Dr. Renato Negrini, que conduziu os trabalhos na audiência de 
Instrução e Julgamento nestes autos. Presente ainda o auditor Dr. José Luiz Lana Mattos, sem participação no feito, requerimento pelo 
impedimento voluntário, nos termos do Regimento Interno do órgão, deferido. 
Pela MD Procuradoria do STJD respondeu o Procurador do STJD/CBB, Dr. Gabriel de Andrade Bezerra dos Santos Lima, certo de que a 
peça inaugural de acusação foi da lavra do E. Procurador, Dr. Wanderson Martins Rocha. A MD Procuradoria se manifestou, durante o 
ato, nos termos do artigo 125, do CBJD. 
Em defesa da parte denunciada, Entidade de Pratica Desportiva Sport Club Corinthians Paulista, representada legalmente pelo advogado 
Dr. Sergio Ventura Engelberg, OAB/SP nº 302.694, procuração devidamente juntada aos autos, e que se manifestou, durante a audiência, 
nos termos do artigo 125, do CBJD, no momento processual adequado. 
Dos trabalhos de secretaria da 2ª Comissão Disciplinar STJD esteve encarregada a Srta. Giovana Romano Rangel.   
Ao final do julgamento do Processo nº 160/2019, a 2ª Comissão Disciplinar decidiu, pela maioria dos votos dos auditores, CONDENAR a 
Denunciada, ENTIDADE DE PRATICA DESPORTIVA SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, acatada a tipificação denunciada 
pela MD Procuradoria, nos termos dos artigos 214 e 191, do, CBJD, c/c art. 67 do Regulamento da Competição à época da ocorrência, à 
pena de perdas dos pontos referentes ao jogo em comento, mais pena pecuniária no valor R$ 1.000,00 (um mil reais), referentes ao artigo 
214, do CBJD, mais pena pecuniária no valor R$ 1.000,00 (um mil reais), referentes ao artigo 191, do mesmo Codex, perfazendo, portanto, 
as penas pecuniárias um total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), importância esta a ser recolhida aos cofres da Entidade Administradora do 
Desporto, Liga Nacional de Basquete, Depto. Financeiro, após trânsito em julgado, ato a ser certificado nos autos, pela secretaria do 
Órgão Judicante.    
Do cumprimento da sentença encarregado o Departamento Técnico Operacional da Liga Nacional de Basquete, para o torneio em 
andamento NBB13.  
A intimação formal efetivada por publicação oficial no site da Entidade Administradora do Desporto e por comunicação direta aos 
envolvidos, via digital, e-mail. Sem manifestações recorrentes, o trânsito em julgado no prazo legal de 03 (três) dias. 
Para eventual Recurso Voluntário, dentro do prazo legal retro citado, necessária juntada de preparo recursal no valor de R$ 800,00 
(oitocentos reais). Depósito prévio, comprovante acostado à peça, certo que os dados para o referido depósito bancário, em favor da CBB, 
referidos dados oferecidos pela Liga Nacional de Basquete, Depto Financeiro.   
A MD Procuradoria do STJD, nos termos do CBJD, está isenta de recolhimentos. 


