
Processo nº 100/2013

Denunciados – 1º - Rogério Klafke; 2º - Alex Garcia; 3º - Marcello Balabram e 4º - 

Basquete Cearense.

Relator – Carlos Henrique Martins Teixeira

 

RELATÓRIO

À guisa de relatório, adoto a descrição dos fatos constante da denúncia, acrescentando 

que constam antecedentes em relação aos 2º e 3º denunciados, bem como menciono a 

presença na sessão de julgamento dos 1º e 3º denunciados, tendo o 2º denunciado 

enviado defesa escrita por meio de seu ilustrado Procurador.

Foi produzida prova visual, com a exibição de vídeo do jogo; colhidos os depoimentos 

pessoais dos 1º e 3º denunciados e produzida defesa oral pelo Procurador dos 1º e 3º 

denunciados.

Processo regular, nenhuma anormalidade a registrar. Passo ao voto:

Belo Horizonte, 02 de abril de 2013.

CARLOS HENRIQUE MARTINS TEIXEIRA

OAB/ MG 61.172

RELATOR

VOTO



EMENTA  –  TROCA  DE  EMPURRÕES  ENTRE  OS  ATLETAS  –  ATO  HOSTIL  – 

PRIMARIEDADE  E  ATENUANTES  EM  RELAÇÃO  AO  1º  DENUNCIADO  – 

SUSPENSÃO  CONVERTIDA  EM  ADVERTÊNCIA  –  ANTECEDENTES  DO  2º 

DENUNCIADO  –  SUSPENSÃO  POR  3  PARTIDAS  –  CONVERSÃO  EM MULTA – 

INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL – PRINCÍPIO “PRO COMPETITIONE” – 

XINGAMENTOS  GRAVES  PROFERIDOS  PELO  3º  DENUNCIADO  –  OFENSA  A 

HONRA – ANTECEDENTES E AGRAVANTES – SUSPENSÃO POR 30 DIAS E MULTA 

DE  R$  1.000,00  (MIL  REAIS).

Com efeito o Nobre Procurador,  nesta assentada,  aditou a denuncia para excluir  a 

Entidade de Prática Desportiva Basquete Cearense, bem como para desclassificar a 

denuncia quanto aos denunciados Rogério e Alex para o artigo 250,§ 1º, II do CBJD, o 

que acolho integralmente, parabenizando o Procurador por este ato de zelo e correção 

que muito contribui no julgamento.

Assim, exatamente direcionada a denuncia, impõe averiguar as situações sob crivo.

A prova de vídeo e o depoimento pessoal do denunciado Rogério confirmam que houve 

troca  de  empurrões  entre  ele  e  o  atleta  Alex,  pelo  que  não  há  como  deixar  de 

enquadrar no artigo 250,§ 1º, II, do CBJD.

Contudo, já na dosimetria da pena vejo que embora na mesma capitulação legal as 

circunstâncias  de  fixação  da  pena  são  distintas  em  relação  aos  denunciados,  e, 

seguindo o princípio de Justiça em Aristóteles, segundo o qual devemos “igualar os 

iguais na medida da desigualdade”, as penas serão distintas e específicas.

É que o atleta Rogério possui bons antecedentes e se mostra arrependido perante este 

Tribunal, pelo que milita em seu favor circunstâncias a lhe atenuar e diminuir a pena, 

pelo que aplico suspensão de 1(uma) partida, convertida em advertência.



Em relação ao atleta Alex existem antecedentes e não esteve presente perante este 

Tribunal  para  verificar  demais  circunstâncias,  razão  pela  qual  aplico  pena  de 

suspensão  de  3(três)  partidas,  possibilitando  a  conversão  em  multa  de  R$ 

6.000,00(seis  mil  reais),  tendo  em  vista  que  não  há  vedação  legal  que  impeça  a 

conversão em pecúnia, e, mais, atento ao princípio “pro competitione”, por estar em 

fase final da competição, considerando que a ausência do jogador irá penalizar o seu 

time e de forma geral o evento.

Outrossim, justifico, mais, que o “sed lex e dura lex” são princípios já fossilizados e a 

tendência do direito quanto a fixação da pena, tanto no processo penal  quanto no 

desportivo, é o da adequação e individualização, de forma que a reprimenda possa 

servir como punição apenas ao infrator, sem atingir a sociedade e terceiros, no caso os 

amantes do bom basquete.

Quanto ao denunciado MARCELLO, seus atos foram graves.  As palavras de baixo 

calão  proferidas  foram  ofensivas,  pois  se  referiram  aos  árbitros  como  “vendidos”; 

vagabundos”; “ladrão”; “bostas” e “filhos da puta”, todas de cunho agressivo.

É lamentável que um dirigente, no caso o denunciado, pessoa que tem o dever legal de 

agir, nos termos do artigo 156, § 2, I do CBJD, para coibir tais atos e dar o exemplo de 

boa conduta venha a agir de forma destemperada.

Considerando que fatos assim são repetidos em relação ao denunciado que acabou, 

nesta assentada, de ser julgado por fato idêntico sob minha relatoria, bem como em 

sessão anterior, esteja reiterando seus atos.

É bem verdade, não há como negar, que o denunciado possui méritos como dirigente, 

porquanto conseguiu formar uma excelente equipe de basquete que já em seu primeiro 



ano atinge excepcional  “performance”,  chegando às quartas de finais da LNB, mas 

durante  as  partidas  e  talvez  movido  por  incontrolável  paixão  se  excede  e  comete 

infrações graves, ofensivas a honra dos árbitros.

Daí, não há como deixar de enquadrá-lo nas iras do artigo 243, “F” do CBJD, para 

aplicar a pena de suspensão por 30(trinta)  dias e multa de R$ 1.000,00(mil  reais).

É como voto.

CARLOS HENRIQUE MARTINS TEIXEIRA

OAB/ MG 61.172

RELATOR


