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RESULTADO DO JULGAMENTO REALIZADO EM  31/03/2019 – STJD 

 

 

Fizeram parte da sessão de julgamento os Drs. Auditores: 

  

FERNANDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR---------Presidente-------------- 

RAFAEL RESENDE DE ANDRADE--------------------Vice-Presidente---------- 

WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA------------------------------------------- 

MARCEL FERRAZ CAMILO---------------------------------------------------------- 

ALDO ABRAHÃO MASSIH JUNIOR------------------------------------------------ 

CAIO POMPEU MEDAUAR DE SOUZA-------------------------------------------- 

RODRIGO DE ALMEIDA FIGUEIREDO ------------------------------------------- 

JOÃO VÍTOR BURGOS MOTA------------------------------------------------------- 

MARCELO JUCÁ BARROS---------------------------------AUSENTE------------- 

ALESSANDRO KIOSHI KISHINO------------------- (Procurador Geral) -------- 

 

1 - PROCESSO – Recurso Voluntário nº 001/2019- STJD, tendo como Recorrente: 

Procuradoria do STJD e Recorridos: 1ª Comissão Disciplinar e a Sra. Tamires Rebeca 

Santos da Silva, atleta da UFMG. Auditor Relator: Dr. Caio Medauar Pompeu de 

Sousa. 

RESULTADO: “Por unanimidade de votos e nos termos do voto proferido pelo relator, 

Dr. Caio Pompeu Medauar de Souza, recurso conhecido e provido para apenar a atleta 

denunciada às penas de 4 (quatro) provas de suspensão e de multa de R$ 1.000,00 (Hum 

Mil Reais) por infração ao art. 243-F do CBJD, sendo fixado o prazo de 07 (sete) dias, 

contados do trânsito em julgado, para que a parte comprove nos autos o recolhimento da 

pena pecuniária imposta, observando a laboriosa serventia deste STJD da Ginástica a 

imperiosidade de certificar nos autos o eventual descumprimento das penas impostas, com 

o consequente encaminhamento dos autos à douta Procuradoria da Justiça Desportiva para 

fins de adoção das providências pertinentes quanto ao disposto no art. 223 do CBJD”. 

 

2 – PROCESSO  – Recurso Voluntário nº 002/2019- STJD, tendo como Recorrentes: 

Sr. Fernando de Carvalho Lopes, Procuradoria do STJD, Terceiros Intervenientes e 

Recorridos: 1ª Comissão Disciplinar e o Sr. Fernando de Carvalho Lopes. Auditor 

Relator: Dr. William Figueiredo de Oliveira.  

RESULTADO: “Nos termos do voto proferido pelo relator, Dr. William Figueiredo de 

Oliveira: a) Recurso Voluntário manejado pelo Sr. Fernando Lopes (fl. 76/98) conhecido, 

rejeitadas as preliminares e prejudiciais de mérito quanto à prescrição, cerceamento de 

defesa, julgamento extra-petita e error in judicando, para, no mérito, negar provimento 

ao pedido de reforma do julgamento realizado pela 1ª. Comissão Disciplinar do STJ da 

Ginástica; b) Recurso Voluntário manejado pela Procuradoria da Justiça Desportiva (fl. 

101/106) conhecido e provido para, no mérito, dar-lhe provimento para majorar as penas  
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aplicadas ao acusado nos tipos infracionais tipificados nos arts. 243-B, 243-C e 243-G aos 

seus respectivos limites máximos, assim como multiplicadas todas as penas e condutas a 

que fora condenado (243-B, 243-C, 243-E, 243-G, 258 do CBJD) pelo número de terceiros 

intervenientes habilitados nos autos (quatro), tudo na forma do art. 184 do CBJD; c) 

Recurso Voluntário manejado pelos Terceiros Interessados (fl. 107/122) conhecido e 

parcialmente provido para, em seu mérito, nos termos do art. 177 do CBJD, condenar o 

acusado à pena de BANIMENTO, nos termos do § 1º do art. 1º da Lei Pelé (Lei Federal nº 

9.615/98) c/c art. 283 do CBJD, das Partes 1 (alínea “d”) e 5 do Código de Conduta da 

Federação Internacional de Ginástica – FIG, do art. 3º do Código de Disciplina da 

Federação Internacional de Ginástica – FIG, e do art. 43.3 (alíneas “d”, “e” e “r”) do Estatuto 

Internacional da Federação Internacional da Ginástica – FIG. Rejeitado o pedido de 

condenação do acusado, na forma do art. 184 do CBJD, por 24 vezes, eis que limitado ao 

número de terceiros intervenientes habilitados aos autos (quatro). As penas por infrações 

capituladas pelos arts. 243-B, 243-C, 243-E, 243-G, 258 do CBJD e pelo art. 43.3 (alíneas 

“d”, “e” e “r”) do Estatuto Internacional da Federação Internacional da Ginástica – FIG são 

aplicadas na forma do art. 184 do CBJD, totalizando R$ 1.600.000,00 (um milhão e 

seiscentos mil reais) em multas e suspensão por 16 anos, 05 meses e 10 dias, além da pena de 

BANIMENTO. Vencido o auditor Aldo Massih Junior, apenas, na parte em que negou 

provimento ao recurso da procuradoria. Nos termos do julgamento realizado pela 1ª 

Comissão Disciplinar, mantida a fixação do prazo de 07 (sete) dias, contados do trânsito 

em julgado, para que a parte comprove nos autos o recolhimento da pena pecuniária 

imposta, observando a laboriosa serventia deste STJD da Ginástica a imperiosidade de 

certificar nos autos o eventual descumprimento das penas impostas, com o consequente 

encaminhamento dos autos à douta Procuradoria da Justiça Desportiva para fins de adoção 

das providências pertinentes quanto ao disposto no art. 223 do CBJD. Determinada, ainda, 

à Confederação Brasileira de Ginástica – CBG que proceda com a expedição de ofícios de 

comunicação e dê ciência do resultado do presente julgamento ao Comitê Olímpico 

Internacional – COI, à Federação Internacional da Ginástica – FIG, ao Comitê Olímpico 

Brasileiro – COB, ao Conselho Federal de Educação Física – CONFEF, ao Conselho 

Regional de Educação Física da 4ª Região – CREF4/SP, ao MM. Juízo da 2º Vara 

Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo e ao Ministério Público do Estado de 

São Paulo.” 

 

Funcionou na defesa: 

 Dos Terceiros Intervenientes, o Dr. ALEXANDRE MIRANDA, OAB/SP 295.396; 

 Do acusado Sr. Fernando de Carvalho Lopes, o Dr. VICTOR M. NOSÉ, OAB/SP 

306.364. 

Foi requerida a lavratura de acordão. 

 

 

Lailson Melo de Souza 

Secretário (ad hoc) do STJD da Ginástica 
 


