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Procedimento Sumário 
 
 
Denunciados: 1- Entidade de Pratica Desportiva UNIFACISA e 2- PAULO ARAUJO 
NETO supervisor e comentarista. 

 
Auditor Relator – Renato Negrini 
 
 

RELATÓRIO 
 
 

Denuncia apresentada pelo DD. Procurador, por notícias de infrações esportivas 
cometidas pelos denunciados: Entidade de Pratica Desportiva UNIFACISA, e o 
supervisor e comentarista PAULO ARAUJO NETO, da Equipe da UNIFACISA, 
equipe que disputa a Liga Ouro de acesso ao NBB 12 denunciados respectivamente nos 
artigos; Art. 191 inciso III do CBJD, c/c o artigo 303 letra D do Regulamento da 
Competição, e artigo 161-A caput § único e ainda o art. 258 do CBJD, denúncia 
baseada em relatório apresentado pelo Gerente Desportivo da NBB Sr. Paulo Bassul, 
vídeo e etc..., que constam dos autos em ato de infração disciplinar enquadrada nos 
artigos supracitados, partida realizada em 13/4/2019, Jogo 45 da Liga Ouro 
UNIFACISA X CAMPO MOURÃO Basquete, em Campina Grande PB. 
 
Entidade de Pratica desportiva UNIFACISA representada por advogado legalmente 
constituído que inclusive apresentou defesa oral. 
 
Denunciado PAULO ARAUJO NETO, representada pelo mesmo advogado. 
 
O DD. Procurador reiterou a peça inicial, com ênfase na exibição do vídeo de parte da 
partida e os “infelizes” comentários do denunciado, exibidos para caracterizar sua 
denúncia. 
 
 É o breve relato, passo a decidir. 
 
 
 

VOTO RELATOR 
 

 
Quanto a denunciada Entidade de Pratica Desportiva UNIFACISA, condena-la como 
inclusa no artigo 191 inciso III do CBJD, por infringir o regulamento da competição no 
artigo 303 letra d, conforme bem enquadrado pela denúncia apresentada, tendo 



inclusive sido punida por contrariar o artigo 202 letra b do Código de Conduta, com a 
proibição de novas transmissões em “streaming” deverá assim ser condenada a uma 
multa de R$ 2.000,00 (Dois mil reais). 
 
Quanto ao supervisor e comentarista Sr. PAULO ARAUJO NETO, pelos comentários 
infelizes em transmissão do jogo e pela falta de retratação por escrito, que deveria ter 
sido feita pelo menos para atenuar sua conduta, enquadrado no artigo supra 
mencionados penalizo-o em uma multa de R$ 1.000,00 (Mil reais) e mais 1 (uma) 
partida prevista no artigo 258, por ter assumido conduta anti ética desportiva ao tecer 
comentários “infelizes”, o que denigrem o nome da LNB e seu corpo diretivo, bem 
como toda a equipe de arbitragem da LNB.   
 
É o meu voto. 
 
São Paulo, 4 de junho de 2019. 
 
Renato Negrini 
Auditor Relator 


