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Relatório 
 

Trata-se de ocorrência verificada na partida de basquete válida pelo NBB – 2012/2013, na partida entre Tijuca/Rio de Janeiro e 
Helbor/Mogi das Cruzes. 
 

Conforme a Denúncia oferecida pela D. Procuradoria, durante o terceiro quarto da partida, o Dirigente do Tijuca/Rio de Janeiro Sr. 
Gustavo Adolpho ofendeu e instigou torcedores a ofenderem os árbitros da partida, razão pela qual propõe a condenação do 
denunciado às penas do art. 243-F e 258-A do CBJD.  
 

É o relatório. 
 

Decido: 
 

A despeito de já ter manifestado entendimento em sentido contrário, a gravidade de comportamentos exarados por determinados 
dirigentes do LNB durante partidas do NBB, tendo em vista a função desta Comissão Disciplinar de tomar as medidas que estiverem 
ao seu alcance para manter a ordem e a disciplina das competições, obrigam este Relator a rever seu posicionamento de modo a que 
passe a considerar que atitudes atentatórias à disciplina e à moral desportiva de dirigentes assim identificados no interior dos 
ginásios onde ocorrem as competições, mesmo que na área destinada aos torcedores, merece, sim, a aplicação das penas previstas no 
CBJD.  
 

É forçoso reconhecer que, como representantes de suas entidades junto à LNB, os dirigentes das entidades devem assumir também a 
responsabilidade pelo bom andamento da competição e a valorização da modalidade, o que em nada se coaduna com a postura de 
ofender pessoas participantes do evento esportivo, muito menos instigar os torcedores a assim fazê-lo. 
 

Da mesma forma, como representantes de toda uma coletividade que vê no dirigente uma liderança natural, sua atuação ofensiva em 
relação a árbitros e/ou adversários tem, sim, o condão de provocar uma eventual e indesejável reação agressiva por parte do público 
presente, o que não se admitiria em nenhuma hipótese.  
 

Nesse contexto, a atitude do dirigente que, aproveitando-se da proximidade entre a platéia e a quadra de jogo em boa parte dos 
ginásios, aproxima-se do local de jogo para ofender árbitros, atletas e instigar torcedores a fazerem o mesmo é condenável e 
inaceitável.  
 

Todavia, no caso em tela, entendo que não estão presentes os requisitos dos art. 243-F e 258-A, desqualificando a ação para a 
hipótese do art. 258 do CBJD.  
 

Considerando a gravidade da conduta e a primariedade do Denunciado, aplico, pois, a pena de suspensão pelo prazo de 45 
(quarenta e cinco dias).  
 

Para o efetivo cumprimento da pena, o Denunciado, durante o período fixado, não poderá exercer nenhuma das suas 
funções de Dirigente, que inclui a assinatura de documentos em nome da entidade Tijuca/Rio de Janeiro ou o 
comparecimento em reuniões da LNB como representante de tal entidade.  
 

Determino à Gerência Executiva da LNB que verifique e informe a esta Comissão Disciplinar caso haja descumprimento do 
quanto exposto acima, para a tomada das medidas disciplinares cabíveis.  
 

Da mesma forma, entendo que a suspensão ora imposta deverá servir para impedir o comparecimento do Denunciado em 
qualquer ginásio no qual seja realizada a disputa de partidas do NBB, exatamente com a finalidade de coibir a reiteração do 
comportamento inconveniente que deu ensejo à denúncia.  
 

Nesse sentido, determino ao Departamento Técnico da LNB  que oriente aos representantes escalados para partidas da equipe 
Tijuca/Rio de Janeiro que, ao verificarem a presença nos locais do Denunciado Sr. Gustavo Adolpho durante o período da suspensão 
ora imposta, façam constar essa informação no Relatório do Representante preenchido em todas as partidas e que seja o mesmo 
remetido a esta Comissão Disciplinar, também para a tomada das medidas cabíveis.  
 

É como decido. 
 
São Paulo, 15 de janeiro de 2013. 
 
José Francisco C. Manssur – Auditor Relator –  
Auditor Vice Presidente 3ª Comissão Disciplinar STJD  

 

 

 

 

 


