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Processo nº 165/2021, em trânsito pela 2ª Comissão Disciplinar STJD, por denúncia oferecida pela 
MD Procuradoria do STJD, tipificação embasada no artigo 243-F, do CBJD, ocorrências no jogo entre 
as Entidades Desportivas Mogi Basquete e Fortaleza Basquete Cearense, partida de nº 174, realizada no 
dia 26 de fevereiro de 2.021, em Mogi das Cruzes, SP.Os dados relatados e oferecidos ao Órgão 
Julgador de primeira instância do STJD o foi pela Entidade Administradora do Desporto, Gerência 
Técnica Operacional, contra o denunciado na referida denúncia, supervisor GUILHERME FILIPIN 
ALVES PEREIRA, pertencente à Entidade de Prática Desportiva Mogi  Basquete.  
Auditores participantes: Relatora auditora sorteada, Dra. Raquel Lima, auditor Vice Presidente, Dr. 
Renato Negrini, Dr. Wilson Marqueti Júnior, Dr. Walter Luiz Salomé da Silva e o auditor Presidente Dr. 
José Luiz Lana Mattos. 
Pela MD Procuradoria do STJD respondeu o Procurador do STJD/CBB, Dr. Wanderson Martins 
Rocha, certo de que o autor da peça inaugural de acusação da lavra do Procurador Dr. Luis Guilherme 
Krenek Zainaghi. A MD Procuradoria se manifestou, durante a audiência, nos termos do artigo 125, do 
CBJD. 
Pelo pólo passivo, presentes o denunciado GUILHERME FILIPIN ALVES PEREIRA e seu advogado, 
Dr. Antônio Adolfo Balbuena, OAB/SP 199.501. O denunciado foi ouvido em depoimento pessoal, art. 
124, inc. IV, do CBJD e o seu representante legal se manifestou em defesa, nos termos do artigo 125, do 
CBJD. Presentes ainda quatro testemunhas, Srs. Jacob Casemiro Barreto, Bruno da Costa Oliveira, 
árbitros da partida, ambas arroladas pela MD Procuradoria e duas arroladas pela parte denunciada, 
Srs. Atílio Maur Suarti e Antônio de Jesus Penedo Cavalcanti, da equipe/Comissão Técnica do Mogi 
Basquete. As testemunhas, ouvidas nos termos do art. 124, inc V. 
Dos trabalhos de secretaria da 2ª Comissão Disciplinar STJD esteve encarregada a Srta. Giovana 
Romano Rangel. 
Antes do início dos trabalhos na Audiência de Instrução e Julgamento, tendo em vista petição 
protocolada tempestivamente pelo denunciado, juntada aos autos, contendo manifestação, imediatamente 
apreciada pela E. Junta, decidido, por unanimidade, deferimento parcial do que requerido pelo pólo 
passivo e pela continuidade regular do ato.    
Ao final do julgamento do Processo nº 165/2021, a 2ª Comissão Disciplinar decidiu, pela unanimidade 
dos votos dos auditores, CONDENAR o denunciado, supervisor GUILHERME FILIPIN ALVES 
PEREIRA, pertencente à Entidade de Prática Desportiva Mogi Basquete. à pena de suspensão por 01 
(uma) partida, já cumprida a penalidade pela aplicação administrativa do regulamento do torneio em 
andamento,  mais multa pecuniária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá, para obtenção 
do benefício ( abono concedido referente à suspensão por uma partida), ser paga em até 07 (sete) dias). 
A quitação deverá ser  convertida aos cofres da Entidade Administradora do Desporto, Liga Nacional de 
Basquete. 
Requerimento oferecido pelo advogado da parte passiva, pela juntada aos autos do V Acórdão, voto 
vencedor (pela unanimidade), da lavra da auditora relatora Dra. Raquel Lima, nos termos do CBJD, 
oferecido no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas. 
Encarregado o Departamento Técnico Operacional da Liga Nacional de Basquete, para o torneio em 
andamento, NBB13, do cumprimento da sentença ora pronunciada. 
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, após a intimação do V Acórdão, o trânsito em julgado ocorrerá 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 Confederação Brasileira de Basketball, dados para recolhimento oferecidos pela Liga Nacional 
de Basquete, Departamento Financeiro, aos cuidados do Sr. Gilmar Gomes.   
A MD Procuradoria do STJD, nos termos do CBJD, está isenta de recolhimentos. 


