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RELATÓRIO 

Trata-se de denuncia apresentada pela D. Procuradoria de Justiça Desportiva, 

que narrou incidente disciplinar ocorrido na partida em epigrafe válida pelo NBB 

CAIXA 2019/2020. 

A denuncia foi lastreada no relatório dos árbitros, no relatório do representante 

da LNB que narrou o seguinte: 

“Após o termino da partida, quando nos da equipe de arbitragem estamos nos 

dirigindo ao túnel que da acesso aos vestiários, o técnico da equipe do Sesi 

Franca/Magazine Luiza – Hélio Rubens Garcia Filho, veio gesticulando e 

apontando o dedo em direção aos nossos rostos falando: “o que vocês fizeram 

aqui hoje foi uma vergonha”. Esta atitude do Técnico provocou um 

comportamento verbal agressivo dos torcedores que estavam no inicio do túnel 

perto da quadra e eles gritavam conosco: “Filhos da puta, safados, ladrões, 

biscate, safada”. 

Além dos relatórios a D. Procuradoria também juntou a prova de vídeo, 

devidamente juntada aos autos. 

Assim foi oferecida a denuncia face ao cometimento da infração devidamente 

tipificada no artigo 258, II do CBJD. 

Devidamente citado o denunciado foi representado por advogado legalmente 

constituído que apresentou defesa oral. 

O D. Procurador, em sua manifestação oral reiterou sua peça acusatória. 

O denunciado não possuí antecedentes disciplinares. 

Este é o relato. 

 

 



VOTO RELATOR 

Entendo que a conduta do denunciado, como muito bem relatada pela D. 

Procuradoria de Justiça Desportiva, não só colocou em duvida o 

profissionalismo dos árbitros, como também inflamou a torcida, que por sua vez 

também passou a agredir verbalmente a equipe de arbitragem, o que poderia 

causar um tumulto de consequências bem graves. 

Acrescento ainda a informação constante no relatório de jogo, que indicou um 

publico total de 2858 pessoas, que inflamadas pelo técnico da equipe 

mandante, e insatisfeitas com o resultado do jogo, poderiam causar um tumulto 

difícil de controlar. 

O denunciado sendo técnico da equipe mandante deve servir como exemplo 

para seus atletas e até para a torcida, com atitudes dignas de representar a 

disciplina, a ética e o espirito esportivo. 

Os relatórios e as sumulas de acordo com o CBJD possuem presunção de 

veracidade, já o vídeo apresentado demonstra que o denunciado se dirige aos 

árbitros gesticulando e falando até o momento em que é retirado por outro 

integrante da comissão técnica. 

Assim acolho a denuncia oferecida pela D. Procuradoria de Justiça 

Desportiva e condeno o denunciado Sr. Helio Rubens Garcia Filho, por 

infração ao artigo 258, II do CBJD a uma partida de suspensão. 

É o meu voto 

São Paulo, 22 de janeiro de 2020. 

Walter Luiz Salomé da Silva 

Auditor Relator 

 

 


