
  
 

 

 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DA SEGUNDA COMISSÃO 

DISCIPLINAR D0 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DA LIGA 

NACIONAL DE BASQUETE 

 
Processo nº 159/2020 

 
 
DENUNCIADOS: 
 
A) WELLINGTON REGINALDO DOS SANTOS, atleta da Entidade de Pratica Desportiva 

Universo Brasília 
B) MARCUS VINÍCIUS URBAN TOLEDO MEDINA, atualmente sem equipe  
C) GELVIS ANDRES SOLANO PAULINO, atualmente sem equipe. 

  
VOTO 

Ousei divergir parcialmente da Exma. Relatora, Dra. Raquel Lima, apenas no que 

tange a aplicação de penalidade em face do atleta WELLINGTON REGINALDO DOS 

SANTOS, atleta da Entidade de Pratica Desportiva Universo Brasília. 

 
APERTADA SÍNTESE DA DENÚNCIA 

Em apertada sintese, narrou a denúncia que, na data de 22 de outubro do corrente 

ano, a Secretaria da 2ª Comissão Disciplinar do STJD enviou à Procuradoria a Notícia de 

Infração elaborada pelo Sr. Paulo Bassul, Diretor Técnico-Operacional da LNB,  referente 

às pendências financeiras provenientes de multas administrativas/regulamentares devidas 

por profissionais atuantes na competição. 

No corpo da referida Notícia de Infração, foi destacado que o desrespeito ao 

regulamento transmite a idéia de impunidade, ante ao não pagamamento das infrações por 

parte dos atletas. 

Por derradeiro, apresentou-se denuncia com fulcro nosartigos 78-A, IV, c.c. 45 do 

Código Brasileiro de Justiça Desportiva. 

 

 

 

 

 



DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL 

 

O segundo e terceiro denunciados, não compareceram ao Julgamento, nem tão 

pouco apresentaram defesa ou quaisquer explicações sobre o não cuprimento do 

pagamento da multa, sendo que as informações do Nobre Paulo Bassul, possuem total 

pertinência, motivo que acompanhamos em totalidade o Voto da Nobre Relatora, em 

relação aos atletas Marcus Vinicius e Gelvis Andres 

 

Todavia, no que tange ao primeiro denunciado, este se fez presente e justificou a 

razão do inadimplemento, em virtude do seu atual empregador, o qual seja Universo 

Brasilia, não estar honrando pontualmente suas obrigações referente ao pagamento da 

remuneração dos atletas, cenário que acontece desde o ano de 2019, conforme 

informações na midia, falada, escrita e digital. 

 

DAS RAZÕES DA DIVERGÊNCIA 
 

A posição do Auditor é muito confortável, quando este se atenta ao positivismo 

jurídico e a aplicação da norma pura e simples, todavia, a abordagem das questões 

principiológicas são pertinentes no caso em tela, em especial por nos depararmos com a 

situação inédita de uma pandemia que modificou a vida no Planeta. 

 

Inicialmente, retornamos ao ano de 2019 onde a entidade desportiva que o primeiro 

denunciado encontra-se vinculado, onde já vinha ocorrendo o atraso salarial, conforme 

noticiado pelo sitio globo esporte, destacamos link: 

 

https://globoesporte.globo.com/df/nbb/noticia/diretoria-do-brasilia-admite-dois-

meses-de-salarios-atrasados-dos-jogadores.ghtml 

 

Portanto, desde março do ano passado o atleta já vem encontrando dificuldades 

financeiras em relação ao recebimento de sua remuneração, motivando um descontrole 

financeiro, emocional e racional, a todo e qualquer “homem médio”,  nos valemos do 

termo utilizado pelo Nobre Professor Silvio Rodrigues, nas inúmeras obras referentes a 

Códificação Civil. 

 

 

 

 

 

 

 



Posteriormente, ocorreu a pandemia do Corona Virus que devastou a economia do 

Mundo, em especial da nossa pátria varonil que em marchas e contra marchas politicas, 

não encontrou um denominador comum para a populção como um todo, em especial aos 

atletas de basquete, que não possuem altas remunerações, motivo que compreende-se a 

atitude do denunciado, que em virtude de não estar recebendo sua remuneração, não 

efetuou a quitação da infração, conforme seu depoimento. 

 

Faz-se especial destaque, que o denunciado é atleta experiente, com idade na casa 

de aproximadamente 40 (quarenta) anos, que compareceu ao julgamento, desprovido de 

qualquer vaidade e orgulho, informou que não quitou a dívida, por um motivo mais que 

razoável, o qual seja, o não recebimento de salários. 

 

Portanto, valendo-se da interpretação principiológica, onde esta pode ser entendida 

como um mandamento nuclear de um sistema, onde suas disposições fundamentais se 

irradiam e prevalecem sobre as mais diferentes normas, passando a servir como critério de 

exata compreensão e inteligência por definir uma lógica e racionalidade do sistema 

normativo, sendo conferida uma idéia de uniformidade e harmonização ante as 

normaspositivadas. 

 

Nosso entendimento, em virtude da situação diferenciada que nos encontramos, 

pandemia, nos valemos da aplicação do principio “in dubio pro misero”, nos apegando 

neste momento a interpetação que favorece o mais fraco ou vulnerável na relação entre 

capital e trabalho. 

 

Desta forma, por todas as razões acima descritas, voto pela Absolvição do atleta 

WELLINGTON REGINALDO DOS SANTOS. 

 

São Paulo, 15 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Nelson de Oliveira Santos Costa 

Auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Basquete 

 


