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DENUNCIADO: JEFFERSON SOUZA CABRAL 

RELATOR SORTEADO: César Soares Magnani

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Na condição de relator do voto vencedor, aproveito o relatório apresentado pelo I. 
Auditor Relator Dr. César Soares Magnani.

Conforme os fatos consignados na denúncia formulada pela N. Procuradoria, fundada 
 o Relatório Disciplinar apresentado pelo árbitro da partida, Sr. Fernando Serpa 
Oliveira, por meio da qual relatou que “Restando pouco menos de 3 minutos para o 
término do 4º período, após uma falta de ataque marcada contra o jogador Marcos 
Vinicius Inácio, nº 11, da equipe Banrisul/Caxias do Sul Basquete, ficamos atentos a 
reação do jogador em questão, mantendo o contato visual com ele e com o jogador 
Alexandre Paranhos de Souza, nº 24, da equipe Liga Sorocabana de Basquete, que 
estava no chão após sofrer a falta de ataque. Após este momento, houve uma 
reclamação acintosa do jogador Patrick Luis de Ana Vieira, nº 0, da equipe 
Banrisul/Caxias do Sul Basquete dizendo que tinha sido atingido com uma cotovelada 



no rosto pelo jogador Jefferson de Souza Sobral, da equipe da Liga Sorocabana de 
Basquete. Como a reclamação persistiu e o atleta Patrick Luis de Ana Vieira foi em 
direção ao Jefferson de Souza Sobral, tirando satisfação, gerando uma discussão 
entre eles, ambos foram penalizados com uma falta técnica cada. Na primeira 
oportunidade de tempo debitado após esta situação, nos reunimos e nos 
questionamos se alguém teria visualizado alguma coisa relativa ao que o Patrick Luis 
de Ana Vieira estava relatando, e nenhum de nós viu o lance em questão. Após o 
término da partida, já no hotel e com o vídeo do jogo em mãos, procuramos o lance 
em questão e percebemos que o jogador Jefferson de Souza Sobral havia agredido o 
jogador Patrick Luis de Ana Vieira com uma cotovelada na face.”

Diante dos fatos acima descritos, entendeu por bem a Nobre Procuradoria denunciar o 
Denunciado, conforme relato reto, uma vez ter vislumbrado eventual infração aos 
artigos (i) 254-A, §1º, incisos I e II - cotovelada no atleta Patrick Luis de Ana Vieira. 
(ii) 243-D, § único – incitação a cânticos ofensivos, ambos do Código Brasileiro da 
Justiça Desportiva.

Houve um primeiro julgamento realizado em 31.1.2017, sem a presença do 
Denunciado e seu advogado. Foi constatada falha na citação, o que acarretou nulidade 
daquele julgamento. Portanto, foi designada nova sessão de julgamento realizado em 
7.2.2017. Regularmente citados nesta oportunidade, o Denunciado compareceu e se 
fez acompanhar do seu advogado. 

Houve a produção de prova de vídeo e prova oral consistente no depoimento pessoal 
do Denunciado. O Procurador e o Defensor apresentaram suas razões. 

É o Relatório.

Decido.

Acerca da imputação de aplicação ao caso do disposto no art. 254-A do CBJD, o voto 
vencedor acolhe integralmente a decisão e os fundamentos esposados pelo E. Auditor 
Relator.

A prova visual acostada aos autos e produzida em sessão de julgamento, não deixa a 
menor dúvida de que o Denunciado, em lance que (i) estava sem a bola; (ii) não 



estava bloqueando jogada de atleta adversário que estava a sua frente; em movimento 
brusco atingiu, dolosamente, o seu cotovelo direito no rosto do atleta Patrick 
Luis de Ana Vieira, da equipe Banrisul/Caxias do Sul Basquete.

Tanto em seu depoimento pessoal, quanto a Defesa do Denunciado, jamais negaram a 
agressão, tampouco a vontade dolosa do Denunciado em praticá-la. Alegaram, 
primordialmente, que a agressão fora uma reação a diversas provocações verbais que 
o Denunciado teria recebido do agredido ao longo daquela partida. Entendemos, 
todavia, que, por mais graves que possam ter sido as tais provocações – que, 
tampouco foram objeto de representação, é preciso  registrar – jamais justificam ou 
excluem a punibilidade do Denunciado em face da agressão física e com alto 
potencial lesivo que praticou.

É evidente que o ato praticado pelo Denunciado se trata de uma flagrante 
agressão, uma vez que, com movimento brusco e fora de disputa de bola, fez atingir 
dolosamente o seu cotovelo no rosto do jogador adversário. Tanto é que com a força 
desproporcional aplicada, fez com que a cabeça do atleta Patrick Luis de Ana Vieira, 
da equipe Banrisul/Caxias do Sul Basquete, fosse lançado para traz.

Destarte, resta claro para esse julgador, que a infração praticada pelo Denunciado 
coaduna com o disposto no artigo 254-A, §1º, incisos I e II - cotovelada no atleta 
Patrick Luis de Ana Vieira.

Para fins de fixação da pena, com fundamento no disposto no art. 178 e seguintes do 
CBJD, sopesando a primariedade do Denunciados e a gravidade da agressão 
praticada, tendo em vista as consequências que tal ato poderia ter gerado e em relação 
às quais o Denunciado assumiu o risco, agido de forma comprovadamente e 
assumidamente dolosa, entendemos razoável a aplicação da pena de suspensão de 06 
(seis) partidas, com fundamento no artigo 254-A, § 1º, Incisos I e II, do CBJD.

A divergência diz respeito à imputação pela Denúncia da pena prevista no art. 243-D, 
§ único do CBJD, conforme pretendida pela D. Procuradoria. Ao nosso entender, não 
restou provado nos autos que o Denunciado tenha incitado publicamente o ódio, a 
violência, ou de que tenha incentivado os torcedores de sua equipe a se manifestarem 
de forma ofensiva contra o jogador rival, razão pela qual absolvo o Denunciado com 
relação à aplicação de pena nos termos do artigo 243-D, § único, do CBJD.



Face o exposto, pelo voto vencedor, fica o Denunciado condenado à pena de 
suspensão de 06 (seis) partidas, com fundamento no artigo 254-A, § 1º, Incisos I e II, 
do CBJD e absolvido da imputação do tipo previsto no art. 243-D, §único do CBJD.

José Francisco Cimino Manssur
Auditor Vice-Presidente com voto vencedor


