
 

2ª COMISSÃO DISCIPLINAR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETE 

 

Processo nº 166/2021 

 

DENUNCIADOS:  

 

• 1º Denunciado THIAGO MATHIAS, atleta da Entidade Prática Desportiva 

Fortaleza Basquete Cearense, art. 257 do CBJD; 

• 2º denunciado FLÁVIO AURÉLIO SANTOS SOARES, assistente técnico da 

Entidade Prática Desportiva Fortaleza Basquete Cearense, art. 257 do CBJD; 

• 3º denunciado GABRIEL VOLPATO, atleta da Entidade Prática Desportiva Bauru 

Basket, art. 257 do CBJD; 

• 4º denunciado DIKEMBE DA SILVA ANDRÉ, atleta da Entidade Prática Desportiva 

Bauru Basket, art. 257 do CBJD; 

• 5º denunciada ENTIDADE PRÁTICA DESPORTIVA FORTALEZA BASQUETE 

CEARENSE, art. 257 do CBJD; 

• 6º denunciada ENTIDADE PRÁTICA DESPORTIVA BAURU BASKET, art. 257 do 

CBJD. 

 

I - RELATÓRIO 

 

A Procuradoria de Justiça Desportiva apresentou denúncia contra os seis 

denunciados mencionados acima em razão de uma suposta rixa, que aconteceu ao final 

da partida, entre elementos vinculados à ambas as equipes.  

 

A denúncia possui como base 3 (três) provas de vídeo e o relatório produzido 

pelo representante da Liga Nacional de Basquete (LNB) que acompanhava a partida, Sr. 

Reginaldo:  

 

“No final da partida entre a equipe do Fortaleza e Bauru, eu estava 

sentado na mesa do representante, quando observei que o jogador 

Thiago Mathias da Equipe do Fortaleza número 12, ao final da partida, 

o jogador Thiago Mathias indo em direção ao jogador Gabriel Volpato 

número 25 da equipe do Bauru, o jogador Thiago Mathias foi contido 

pelos companheiros de equipe, não ouve contato com o jogador 

Gabriel Volpato da equipe do Bauru. Aparentemente depois que a 

situação estava tudo controlado, o jogador Thiago Mathias número 12 

da equipe do Fortaleza, voltou a correr atrás do jogador Gabriel 

Volpato número 25 da equipe Bauru, sendo novamente contido por 



atletas de ambas as equipes. De onde eu estava sentado não foi 

possível identificar o motivo do início desentendimento.” 

 

Saliento que as provas de vídeo juntadas no presente processo mostram 

integralmente os fatos narrados pelo representante da LNB. 

 

 Em sessão de julgamentos realizada no último dia 27 de abril, foram colhidos os 

depoimentos pessoais de todos os denunciados no processo. Durante a oitiva houve 

enorme regularidade entre as versões apresentadas por todos. Segundo foi relatado, a 

confusão teve seu início quando o atleta Gabriel Volpato provocou o seu adversário, o 

jogador Thiago Mathias.  

 

 Segundo declarou o atleta Thiago Mathias, no momento em que foi provocado 

por seu adversário entendeu que a ofensa tinha cunho racial e foi este o motivo que 

gerou tamanho descontrole e adrenalina. Informou também que, no dia seguinte a 

partida, a situação foi esclarecida em uma reunião entre os capitães das duas equipes e 

os dois envolvidos na situação. Conforme dito, entendeu que em nenhum momento 

houve ofensa racial e que teria se confundido na hora. 

  

 A versão apresentada pelo atleta Gabriel Volpato segue a apresentada acima. 

Isto pois, o atleta admitiu que de fato provocou o seu adversário, mas que em nenhum 

momento usou qualquer injuria racial. Aproveitou a sessão para novamente se retratar. 

 

 O Sr. Flávio Aurélio dos Santos Soares em seu depoimento também discorreu 

brevemente sobre os fatos já relatos e afirmou que em nenhum momento teria tentado 

agredir alguém e que apenas estava no meio da situação com o intuito de separar os 

atletas.  

 

 Por fim, o atleta Dikembe da Silva André contou que apenas estava no meio de 

todo o ocorrido pois tentava separar os atletas e acreditou que a sua força física e 

tamanho o ajudariam a segurar o atleta Thiago Matias. Diz acreditar que foi empurrado 

por outros atletas pois pensaram que ele estaria com o intuito de brigar.  

 

A sessão contou ainda com a sustentação oral dos advogados dos clubes. Ambos 

os defensores requereram a absolvição das agremiações por infração ao artigo 257 do 

CBJD por considerarem que no caso em tela tal dispositivo não poderia ser enquadrado, 

já que não houve agressão física e era possível a identificação dos envolvidos.  

 

Ademais, os advogados de defesa pleitearam a absolvição dos denunciados ou a 

desclassificação das condutas para o artigo 258 do CBJD. 

 



II – VOTO 

 

• FORTALEZA BASQUETE CEARENSE E ZOPONE GOCIL/BAURU BASKET 

 

Ao que tange as Entidades de Prática Desportiva denunciadas no presente 

processo, voto pela absolvição de ambas as equipes. Tal absolvição acontece pois 

entendo que para a caracterização de uma rixa teríamos que visualizar agressões físicas 

entre os envolvidos, o que não aconteceu.  

 

Além disso, com todo o suporte em vídeo apresentado pela própria Procuradoria, 

foi possível identificar todos os envolvidas na situação já narrada, não havendo a 

possibilidade de aplicação do parágrafo terceiro do artigo 257.  

 

Portanto, cada denunciado responde por seus próprios atos. 

 

• THIAGO MATHIAS: 

 

Com relação ao atleta Thiago Mathias, tendo como base as provas de vídeos e 

principalmente as provas documentais, acolho a tese da defesa e voto pela 

desclassificação do artigo 257 para o artigo 258 do CBJD.  

 

 Para realizar a dosimetria da pena levei em consideração a primariedade do 

atleta e os fatos narrados em seu depoimento pessoal, onde explicou que toda aquela 

situação se deu por achar que havia sofrido uma ofensa racial, situação que é inaceitável 

em qualquer contexto e local. Ou seja, o atleta passou a se encontrar sob o estado de 

violenta emoção.  

 

 Portanto, aplico a pena de 3 partidas para o atleta Thiago Mathias.  

 

 

• FLAVIO SOARES 

 

Ao que se refere ao Sr. Flavio Soares, assistente técnico do Fortaleza, também 

realizei a desclassificação para o artigo 258 do CBJD, pelos mesmos fatos explicados 

acima. 

 

Feita a análise das provas de vídeos fica evidente que em seu depoimento 

pessoal o denunciado não narrou os fatos de maneira fiel a realidade. Isto porque, as 

imagens são claras ao mostrá-lo indo para cima de outras atletas. A situação é tão clara 

que podemos verificar que ele precisou ser contido por outras pessoas para que não 

tivesse atitudes mais agressivas.  



Portanto, levando em conta a sua primariedade, aplico 3 partidas de suspensão 

ao Sr. Flávio Soares. 

 

• GABRIEL VOLPATO 

 

Neste caso, pelos fatos já demonstrados, realizo a mesma desclassificação do 

artigo 257 para o artigo 258 do CBJD.  

 

Em seu depoimento pessoal o atleta foi enfático ao afirmar que não havia 

proferido nenhuma ofensa racial ao atleta Thiago Matias, porém confessou que de fato 

teria provocado o seu adversário ao final da partida. Ou seja, ele admite ser o 

responsável pelo início de toda esta situação que trouxe a este Egrégio Tribunal diversos 

denunciados e ofereceu aos espectadores do Novo Basquete Brasil cenas lamentáveis. 

 

Por tudo que ouvimos e assistimos em vídeo, e considerando a sua primariedade, 

aplico a pena de 3 partidas ao atleta Sr. Gabriel Volpato.  

 

• DIKEMBE DA SILVA 

 

Por todo o conjunto probatório realizado em sessão, restou evidente que o Sr. 

Dikembe apenas aparece nas cenas com a intenção de separar os atletas que estavam 

mais exaltados. 

 

Portanto, absolvo o Sr. Dikembe da Silva das denuncias feitas pela Procuradoria.  

 

III – DISPOSITIVO 

 

RESULTADO: “Ao final do julgamento do Processo nº 165/2021, a 2ª Comissão 

Disciplinar decidiu, pela unanimidade dos votos dos auditores, CONDENAR, alterando o 

que tipificado na R. Denúncia, artigo 257, para o artigo 258, do CBJD, os abaixo 

denunciados:   

1º denunciado THIAGO MATHIAS, atleta da Entidade Prática Desportiva Fortaleza 

Basquete Cearense, à pena de suspensão por 03 (três) partidas;   

2º denunciado FLÁVIO AURÉLIO SANTOS SOARES, assistente Entidade Prática 

Desportiva Fortaleza Basquete Cearense, à pena de suspensão por 03 (três) partidas;   

3º denunciado GABRIEL VOLPATO, atleta da Entidade Prática Desportiva Bauru Basket 

à pena de suspensão por 03 (três) partidas.   

Também por unanimidade dos votos dos auditores, ABSOLVER os demais 

denunciados:  4º denunciado, DIKEMBE DA SILVA ANDRÉ, atleta da Entidade Prática 

Desportiva Bauru Basket; 5º denunciada, ENTIDADE PRÁTICA DESPORTIVA FORTALEZA 



BASQUETE CEARENSE, e, 6º denunciada, ENTIDADE PRÁTICA DESPORTIVA BAURU 

BASKET.   

Requerimento oferecido pela representante legal das partes passivas referentes ao 

Bauru Basket, pela juntada aos autos do V. Acórdão, deferido. O voto vencedor (por 

unanimidade), da lavra da auditora relatora Dra. Júlia Galhego Meirelles, a ser 

protocolizado no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas.” 

 

 

São Paulo, 29 de abril de 2021. 

 

 

 
Júlia Galhego Meirelles 

Auditora de 2ª Comissão Disciplinar do STJD 

 


