
                                                        

Comissão Disciplinar STJD / LNB 
Liga Nacional de Basquete 

Rua Carneiro da Cunha, nº 303 – Edifício Megatower, 12º A – Saúde – São Paulo, SP  
www.lnb.com.br 

 

 

PUBLICAÇÃO OFICIAL – COMISSÃO DISCIPLINAR STJD/LNB. 
 

RESULTADO DE JULGAMENTOS– SESSÃO DO DIA 20/04/2022. 
REALIZADAS POR VÍDEO CONFERÊNCIA / SISTEMA ZOOM / GRAVAÇÃO INTEGRAL À DISPOSIÇÃO - LNB 

 

Processo nº 183/2022, em trânsito pela Comissão Disciplinar STJD/LNB, por denúncia oferecida pela MD Procuradoria STJD/LNB, 
tipificação abaixo descrita em relação aos ora denunciados: 1º denunciado, Sr. LUCIO PORT, diretor da Entidade de Prática Desportiva BRB 
Brasília — tipificada a R. Denúncia termos dos artigos 258, 243-F e 243-C, todos do CBJD — e, 2ª denunciada, ENTIDADE DE PRÁTICA 
DESPORTIVA BRB BRASÍLIA — tipificação no artigo 213, caput e §1º, do CBJD — jogo de nº 234, entre as Entidades de Prática Desportiva, B R 
B Brasília e Rio Claro Basquete, partida realizada em Brasília, DF, no dia 26/03/2022, pelo Torneio NBB14/LNB. Os dados foram relatados e 
oferecidos ao Órgão Julgador de primeira instância do STJD pela Entidade Administradora do Desporto, Departamento Gerência Técnica 
Operacional.  
Auditores participantes: Relatora auditora sorteada, Dra. Thais Xerfan Melhem Morgado, auditor Vice Presidente, Dr. Renato Negrini, Dra. Mariana 
Antonialli Guimarães, Dr. Pedro Henrique de Castro Martins Teixeira e auditor Presidente Dr. José Luiz Lana Mattos. 
Audiência integralmente gravada, “link” de acesso disponível na secretaria da E. Junta, na sede Liga Nacional de Basquete. 
Pela MD Procuradoria do STJD respondeu a Procuradora STJD/LNB, Dra. Débora Passos, certo de que a autoria da peça inaugural de acusação 
dos presentes autos foi da lavra do Procurador Geral Dr. Luis Guilherme Krenek Zainaghi. Requerida oitiva de testemunhas pelo Órgão acusador, 
requerimento deferido, testemunharam, nos termos do artigo 124, inc. IV — gravadas as oitivas integralmente — as Sras. Zilda Pessoa, oficial de 
mesa no jogo em comento e Andresa S Almeida, Representante da Liga Nacional de Basquete. O testemunho, também requerido nos autos do árbitro 
Cristiano Maranho, por impossibilidade de comparecimento, foi expressamente dispensado pela Procuradoria STJD, na pessoa da Dra. Débora 
Passos.  
A Procuradoria se manifestou durante a audiência, nos termos do artigo 125, do CBJD.   
Pelo pólo passivo, presente preposto da 2ª denunciada, ENTIDADE DE PRÁTICA DESPORTIVA BRB BRASÍLIA, Sr. Marcelo Laitano, 
Supervisor Geral da Entidade de Prática Desportiva BRB Brasília, que foi ouvido em depoimento pessoal, nos termos do artigo 124, inc IV, do CBJD. 
Presente a advogada representante legal dos dois denunciados, Dra. Maria Cecília Prates Ely, OAB/DF nº 32.318. Registre-se que fica concedido à 
Ilma. Sra. Advogada o prazo de 03 (três) dias para complementar a representação legal, aí incluindo substabelecimento, ata da entidade, estatuto, 
em que conste autorização, no documento procuratório do outorgante, poderes para o ato, sob pena de preclusão.   
Dra. Maria Cecília Prates Ely se manifestou pelos dois denunciados nos termos do artigo 125, do CBJD, além de acostar aos autos defesa por escrito, 
firmada a peça também pelo advogado Dr. Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. 
O primeiro denunciado não se fez presente. 
Dos trabalhos de secretaria da Comissão Disciplinar STJD esteve encarregada a Srta. Giovana Romano Rangel, secretária. 
Ao final do julgamento do Processo nº 183/2022, a Comissão Disciplinar decidiu, pela maioria dos votos dos auditores:  
Quanto ao primeiro denunciado, acolhendo a tipificação qualificada pela MD Procuradoria nos autos, CONDENAR o SR. LUCIO PORT, diretor 
da Entidade de Prática Desportiva BRB Brasília, aplicado o artigo 184, do CBJD, cumulativas as penas: pelo artigo 258, aplicação de pena de 
suspensão por 06 (seis) partidas; pelo artigo 243-F, pena de suspensão por 06 (seis) partidas, além de multa pecuniária no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais); pelo artigo 243-C, pena de suspensão por 120 (cento e vinte) dias, além de multa pecuniária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais), perfazendo as multas pecuniárias, pelas duas aplicações, o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
Do cumprimento da sentença, ora exarada, já em vigor, encarregado o Departamento Técnico Operacional da LNB. 
A Comissão Disciplinar registra que o referido cumprimento, deverá ser rigidamente aplicado e fiscalizado pela Liga Nacional de Basquete - a partir 
desta data - (presença proibida em qualquer ginásio com jogos NBB). Não reformado o decisum por eventual peça recorrente, após trânsito em 
julgado, as penas deverão ser aplicadas em temporadas futuras, em que haja partidas administradas pela Liga Nacional de Basquete. 
Quanto à segunda denunciada, ENTIDADE DE PRÁTICA DESPORTIVA BRB BRASÍLIA, acolhendo o que tipificado pela MD Procuradoria, 
artigo 213, caput, e § 1º, do CBJD, pela maioria dos votos dos auditores, CONDENAR a entidade á pena de perda de mando de jogos, por 03 (três) 
partidas, além de multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), esta a ser recolhida aos cofres da LNB, no prazo de 07 (sete) dias.  
Do cumprimento desta decisão, já em vigor, encarregado o Departamento Técnico Operacional da LNB. 
A defesa ofereceu requerimento, deferido, para juntada aos autos, no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas, do V. Acórdão, neste caso da lavra da 
auditora relatora Dra. Thais Xerfan Melhem Morgado. Nos termos do CBJD, após a intimação do V. Acórdão — intimação direta aos envolvidos, 
inclusive advogado devidamente outorgado — prazo de 03 (três) dias para eventuais peças recorrentes. 
A intimação formal do ato efetivada por publicação oficial no site da Entidade Administradora do Desporto, Liga Nacional de Basquete e por 
comunicação direta aos envolvidos, via digital, por e-mail. Para eventual Recurso Voluntário, necessária juntada de preparo recursal - valor de R$ 
800,00 (oitocentos reais) – em depósito prévio, comprovante acostado à peça, dados para o referido depósito bancário em favor da Liga Nacional de 
Basquete, Departamento Financeiro: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. -  Agência: 67  Conta: 388280.  
A MD Procuradoria do STJD, nos termos do CBJD, está isenta de recolhimentos. Sem manifestações recorrentes, trânsito em julgado no prazo legal de 
03 (três) dias.    
 
 

Processo nº 184/2022, em trânsito pela Comissão Disciplinar STJD/LNB, por denúncia oferecida pela MD Procuradoria, contra o atleta 
LUCAS FERNANDES MARIANO, pertencente à Entidade de Prática Desportiva SESI Franca Basquete, ocorrência durante o Jogo nº 235, entre as 
Entidades Cerrado Basquete e SESI Franca Basquete, realizado em Brasília, DF, no dia 26/03/2022. Os dados foram relatados e oferecidos à 
Procuradoria e daí ao Órgão Julgador de primeira instância do STJD, por “Notícia de Infração”, de autoria do Departamento Gerência Técnica 
Operacional, da Entidade Administradora do Desporto, LNB.  
Auditores participantes: Relatora auditora sorteada, Dra. Mariana Antonialli Guimarães, Dra. Thais Xerfan Melhem Morgado, Dr. Pedro Henrique 
de Castro Martins Teixeira, Dra. Alessandra da Silva e o auditor Presidente em exercício, Dr. Renato Negrini.  
Pela MD Procuradoria do STJD respondeu a Procuradora STJD/LNB, Dra. Débora Passos, certo de que dela a autoria da peça inaugural de 
acusação dos presentes autos. A Procuradoria se manifestou durante a audiência, nos termos do artigo 125, do CBJD.   
Pelo pólo passivo  
Presente ao ato o denunciado LUCAS FERNANDES MARIANO, dispôs-se ao depoimento pessoal nos termos do artigo 124, inc. IV. Foi 
representado pela sua advogada, Dra. Anelise Ribeiro de Souza, OAB/SP nº 297.062,  
A defesa se manifestou nos termos do artigo 125, do CBJD. 
Dos trabalhos de secretaria da Comissão Disciplinar STJD esteve encarregada a Srta. Giovana Romano Rangel, secretária. 
Ao final do julgamento do Processo nº 184/2022, a Comissão Disciplinar decidiu, pela unanimidade dos votos dos auditores, desqualificando o que 
tipificado na R. Denúncia para o artigo 191, III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CONDENAR o denunciado, atleta LUCAS 
FERNANDES MARIANO, da Entidade de Prática Desportiva SESI Franca Basquete, à pena mínima, convertida em advertência, conforme  a mesma 
legislação do Codex, no seu § 1º. 
Do cumprimento da sentença ora exarada, encarregado o Departamento da Gerência Técnica Operacional, da Liga Nacional de Basquete.  
A intimação formal deste ato, Audiência de Instrução e Julgamento, efetivada por publicação oficial no site da Entidade Administradora do Desporto, 
Liga Nacional de Basquete e por comunicação direta aos envolvidos, via digital, por e-mail. Para eventual Recurso Voluntário, necessária juntada de 
preparo recursal - valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) – em depósito prévio, comprovante acostado à peça, dados para o referido depósito bancário 
em favor da Liga Nacional de Basquete, Departamento Financeiro: Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. -  Agência: 67  Conta: 388280.  
A MD Procuradoria do STJD, nos termos do CBJD, está isenta de recolhimentos. 
Sem manifestações recorrentes, o trânsito em julgado no prazo legal de 03 (três) dias.   

 
 
 


