
                              

PROCESSO DISCIPLINAR: 0139/2019 

Voto Vencido – Auditor Relator Dr. João Guilherme Guimarães Gonçalves. 

1.  Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria da Justiça Desportiva 

do Basquete, tomando por base a Notícia de Infração (“NI”) encaminhada pelo 

Gerente Técnico da Liga Nacional de Basquete (“LNB”), Sr. Paulo Bassul, 

“referente à partida da Liga Ouro 2019 realizada em 13 de abril de 2019 entre as 

equipes UNIFACISA, ora Primeira Denunciada, e Campo Mourão Basquete”. 

2.  Aponta, a NF, segundo consta da denúncia,  que os comentários “tecidos 

pelo Sr. Paulo Araújo Neto, supervisor da equipe do UNIFACISA, ora Segunda 

Denunciado, Denunciado, e que atuou como comentarista da transmissão da 

partida, feita pela Primeira Denunciada via streaming”, seguiram em 

dissonância ao que vai disposto no artigo 202, alínea “b”., do regulamento Liga 

Ouro 2019, que assim determina: 

“Art. 202 - Transmissões via Streaming pelos Clubes 

(...) 

b. Código de Conduta 

II. Durante as transmissões via streaming feita pelos clubes, está 

terminantemente proibida qualquer crítica ou manifestação negativa em 

relação à Liga Nacional de Basquete, à arbitragem da partida, equipe 

adversária e qualquer empresa patrocinadora, seja da LNB ou de qualquer 

clube”. 

3.  Com base nessa dissonância, pleiteou a Procuradoria a condenação da  

(i)  “Primeira Denunciada por infração ao artigo 191, inciso III, do 

Código Brasileiro de Justiça Desportiva”; bem como a condenação do 

(ii)  “Segundo Denunciado [...] ao artigo 191, inciso III, do Código 

Brasileiro de Justiça Desportiva, na qualidade de coautor da mesma 

conduta praticada pela Primeira Denunciada, nos termos do artigo 161-

A, caput, e § único, do CBJD, e ao artigo 258, caput, do mesmo diploma, 

aplicando-se as penalidades cabíveis”. 

4.  Após o voto do Eminente Auditor Relator, Dr. Renato Nedrini, que 

condenou a UNIFACISA no artigo 191, inciso III, pelo total de R$ 2.000,00, e o 



                              

Paulo Araújo Neto, em coautoria, pelo total de R$ 1.000,00, c/c 1 partida de 

suspenção pela infração contida no artigo 258, do CBJD, sobreveio o voto do 

Eminente Auditor Dr. Wilson Marqueti, acompanhando o voto do Relator, 

divergindo quanto à dosimetria da pena no que diz respeito à infração contida 

no artigo 258, do CBJD, majorando a sanção disciplinar na suspensão de 3 

partidas ao segundo denunciado, o Sr. Paulo Araújo Neto, no que foi 

acompanhado pela Eminente Auditora Dra. Raquel Lima. 

5.  Inobstante as razões consignadas pelos meus ilustres pares, proferidas 

com o brilhantismo de sempre, divirjo no que diz respeito à aplicação da sanção 

disciplinar contida no artigo 258, do CBJD, consubstanciada na suspensão de 

uma a seis partidas, já que contra o Segundo Denunciado, o Senhor Paulo 

Araújo Neto, já paira a acusação de deixar de cumprir1 o Regulamento Liga 

Ouro 2019, que proíbe “qualquer crítica ou manifestação negativa em relação 

[...] à arbitragem da partida [...]”. 

6.  E assim procedi, já que a sanção disciplinar contida no artigo 258, do 

CBJD, somente é aplicada quando o agente assumir “qualquer conduta 

contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras 

deste Código” (negritei).  

7.  Como houve a devida tipificação ao artigo 191, inciso III, do CBJD, não 

me parece sustentável a condenação do Segundo Denunciado, por infração ao 

artigo 258, do CBJD, razão pela qual, o absolvo quanto a essa acusação. 

8.  Com relação à sanção contida no artigo 191, inciso III, do CBJD, 

acompanho o relator no que diz respeito à sua aplicabilidade, condenando o 

Primeiro e o Segundo denunciados à infração nele contido, divergindo quanto 

ao valor da multa aplicada. 

9.  Nessa linha, muito sensibilizou a defesa dos denunciados, que 

assumiram as condutas descritas pela denuncia oferecida pela Procuradoria, 

observando-se, assim, o que vai disposto no inciso XVIII, do artigo 2º, do CBJD, 

ou seja, o princípio do espírito desportivo (fair play). 

                                                           
1 Art. 191. Deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento: 
... 
III — de regulamento, geral ou especial, de competição. 



                              

10.  Logo, no meu sentir, a interpretação e a aplicação das regras contidas no 

CBJD, deve observar a conduta dos personagens desportivos dentro e fora dos 

eventos esportivos, o que significa dizer, que a conduta destes personagens 

perante Justiça Desportiva deve ser levada em consideração. 

11.  A defesa apresentada pelo Nobre Advogado apontou o devido fair play 

dos denunciados, ao assumir a nefasta conduta posta em prática por eles. Além 

do mais, trata-se de uma equipe que integra o Centro Universitário 

UNIFACISA, que não é uma Entidade de Prática Desportiva em si, e que não 

tem como objeto única e exclusivamente o esporte. 

12.  De forma diversa como ocorre nos clubes tradicionais, que tem em seus 

objetivos a prática do esporte como finalidade, o Centro Universitário tem como 

desígnio a educação, cabendo, no meu sentir, aplicar a penalidade contida no 

artigo 191, inciso III, do CBJD, ser aplicada: 

(i)  em consonância com o princípio do fair play; 

(ii)  observando-se a finalidade da Instituição; e 

(iii)  a renda auferida na partida realizada em sua praça de desporto, 

que totalizou R$ 2.658,00. 

13.  Por essas razões, e pela razoabilidade e proporcionalidade contidas nos 

incisos XII e XIV, do artigo 2º, do CBJD, condeno o primeiro denunciado ao 

pagamento de multa no total de R$ 531,60, bem como o segundo denunciado 

ao pagamento de multa no total de R$ 531,60, pelas infrações ao artigo 191, 

inciso III, do CBJD. 

É como voto. 

Segunda Comissão Disciplinar – Em 4 de junho de 2019. 

Auditor Relator João Guilherme Guimarães Gonçalves. 


