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      EMENTA 

NBB TEMPORADA 2020/2021. PRÁTICA DE 

AGRESSÃO FÍSICA (ART. 254-A DO CBJD). 

SUSPENSÃO AUTOMÁTICA CUMPRIDA. 

 

ACÓRDÃO 

 

Em 09 de fevereiro de 2021, a 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça 

Desportiva decidiu: i) por maioria, condenar em 4 (quatro) partidas de suspensão, descontada 

1 (uma) partida, já cumprida pelo regulamento do torneio, com base no artigo 254-A, do CBJD, 

o atleta Matheus Eugeniuz Silva; e ii) por maioria, condenar em 4 (quatro) partidas de 

suspensão, descontada 1 (uma) partida, já cumprida pelo regulamento do torneio, com base 

no artigo 254-A, do CBJD, o atleta Augusto Cabral Leão. 

 

RELATÓRIO 

 

A Procuradoria de Justiça Desportiva ofereceu denúncia em face: i) do atleta Matheus 

Eugeniuz Silva, por infração ao art. 254-A, do CBJD; e ii) do atleta Augusto Cabral Leão, por 

infração ao art. 254-A, do CBJD. 

 

De acordo com o relatório dos árbitros da partida, “restando 00:28 segundos para o término 

do terceiro período de jogo, após o árbitro Douglas Lamp de Jesus sancionar uma bola presa, 

os jogadores Matheus Eugeniuz Silva, nº 6 – KTO/Caxias do Sul Basquete e Augusto Cabral 

Leão, nº 55 – Pato Basquete, foram desqualificados por agressão mútua com o uso de 

joelhadas, tapas e empurrões”. 

 

Houve a transmissão do vídeo da partida com a ocorrência denunciada. 



Devidamente notificados, os denunciados compareceram ao julgamento. 

 

Em audiência, a Procuradoria de Justiça Desportiva sustentou a denúncia aos atletas por 

infração ao art. 254-A, do CBJD. Por outro lado, os d. defensores dos dois atletas, em resumo, 

sustentaram pela prática de ato desleal ou hostil, requerendo a desclassificação para o art. 

250, com a aplicação de pena mínima convertida em advertência. 

 

Realizados os debates, diante da prova de vídeo apresentada e dos depoimentos pessoais 

prestados, decidiu-se, por maioria, pela condenação de ambos os atletas no art. 254-A, do 

CBJD, com pena de suspensão de 4 (quatro) partidas, descontada 1 (uma) partida, já cumprida 

pelo regulamento do torneio. 

 

VOTO 

 

PRATICAR AGRESSÃO FÍSICA DURANTE A PARTIDA (ART. 254-A, DO CBJD) 

 

A prova de vídeo apresentada e, especialmente, os depoimentos pessoais prestados pelos 

atletas esclarecem o evento ocorrido na partida do dia 08 de janeiro de 2021, apontado pelo 

árbitros da partida no relatório. 

 

Houve a disputa pela bola presa, os árbitros apitaram, finalizando a jogada, e, após a 

interrupção, os atletas se agrediram mutuamente. Conforme se observa do vídeo, os árbitros 

estão bem colocados, com a visão livre, podendo presenciar o ocorrido. Além disso, atesta-se 

do vídeo e dos depoimentos pessoais dos dois atletas, que o atleta Matheus Eugeniuz Silva foi 

para cima do atleta Augusto Cabral Leão, acertou o antebraço/cotovelo na cabeça do atleta 

Augusto Cabral Leão, quanto este estava de costas, tentando participar da disputa da bola 

presa. O atleta Augusto Cabral Leão, por sua vez, sentindo o choque na cabeça, virou-se, deu 

um leve chute nas pernas do atleta Matheus Eugeniuz Silva e, depois, um forte empurrão. 

 

Conforme sustentou a Procuradoria de Justiça Desportiva, não se pode banalizar essas 

agressões durante as partidas, sobretudo quando o jogo já está paralisado pelos árbitros, não 

havendo mais disputa de bola. 

 

A conduta dos dois atletas encontra-se tipificada no art. 254-A, do CBJD. Os d. defensores dos 

atletas sustentaram ter havido somente a prática de ato desleal ou hostil, tipificados no art. 

250, do CBJD, mas não foi o que se observou do vídeo e dos depoimentos pessoais, não 

havendo que se falar em desclassificação. 



 

Ante todo o exposto, e levando-se em consideração a primariedade dos atletas, entendo que 

estes devem ser condenados em 4 (quatro) partidas cada um, descontada 1 (uma) partida de 

cada um, tendo em vista já terem sido cumpridas pelo regulamento do torneio, em razão de 

infração ao disposto no art. 254-A, do CBJD. 

 

VOTOS DIVERGENTES 

 

Os d. auditores Dr. Renato Negrini e Dr. Walter Luiz Salomé da Silva divergiram do voto 

vencedor e acataram a tese apresentada pelos d. defensores dos atletas, entendendo pela 

prática de ato desleal e hostil, desclassificando a conduta dos dois atletas para o art. 250, do 

CBJD, com a aplicação de pena de suspensão de 1 (uma) partida, ainda a ser cumprida. 

 

DECISÃO 

 

Por maioria, os atletas Matheus Eugeniuz Silva e Augusto Cabral Leão foram condenados em 

4 (quatro) partidas cada um, descontada 1 (uma) partida de cada um, tendo em vista já terem 

sido cumpridas pelo regulamento do torneio, em razão de infração ao disposto no art. 254-A, 

do CBJD. 

 

São Paulo, 13 de fevereiro de 2021. 

 

 

  Isabela Gobetti Merçon de Lima 

Auditora 


