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Ata de Sessão de Julgamento 
 

Sessão da Comissão Disciplinar Nacional – 22/03/2016 

 

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezessete (22/03/2017), na sede da 

Confederação Brasileira de Atletismo, localizada na Rua Jorge Chammas, n.º 310, Vila Mariana, 

São Paulo/SP, CEP 04.016-070, reuniu-se o órgão da Comissão Disciplinar Nacional do Superior 

Tribunal de Justiça Desportiva do Atletismo, estando presentes a Presidente da CDN Dra. 

Solange Guerra Bueno, os auditores, Dr. Alexandre Miranda, Dr. João Guilherme Guimarães 

Gonçalves, e o Procurador Caio Medauar e a secretária deste Tribunal Srta. Claudia Regina da 

Silva. Os demais membros justificaram a ausência por compromissos profissionais assumidos 

previamente.  

Início dos trabalhos com a análise do Processo, a Presidente passou a palavra para o Relator Dr. 

João Guilherme Guimarães Gonçalves, com análise do Processo 001/2017 da Atleta Jaciane 

Barroso Araújo, presente na sessão, assim como presente o advogado de defesa, Dr. Wladimir 

Cassani, OAB/SP 25839. Realizada a leitura do relatório, a Presidente deu início ao depoimento 

da Atleta Jaciane Barroso Araújo, por oportuno, foi ouvida a testemunha, Rosangela Figueiredo 

Silva, portadora do RG sob o n.º 39.687.051-X, depoimentos estes gravados e que serão 

arquivados junto ao processo. Dada a palavra à Procuradoria, esta sustentou e ratificou os termos 

da Denúncia. Ato contínuo, a palavra foi passada ao advogado de defesa que sustentou 

oralmente pelo prazo regulamentar. Assim, a CDN, por unanimidade, afastou a incidência do 

artigo 258, do CBJD, condenando a Atleta nos termos do artigo 236, do mesmo diploma, em 180 

dias, incidindo, no caso, os benefícios do artigo 182, do CBJD, reduzindo-se a pena em 90 dias, 

bem como o pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser depositador na conta 

da CBAt. 

Sem mais, proceda à secretaria com as comunicações de praxe. 
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