
    

ACÓRDÃO - Processo n°: 183/2022 
Denunciados: Sr. LÚCIO PORT, diretor da equipe BRB/BRASILIA BASQUETE 
e equipe BRB/BRASILIA BASQUETE. 
 
Auditora Relatora – Thais Xerfan Melhem Morgado 

 
RELATÓRIO 

 
Nos termos dos fatos narrados na denúncia formulada pela D. 

Procuradoria, trata-se de incidente disciplinar ocorrido na partida realizada em 
26/03/2022, entre as equipes BRB/BRASILIA BASQUETE e Rio Claro Basquete, 
na ARENA BRB NILSON NELSON – BRASILIA, pela competição NBB Temporada 
2022. 

 
A denúncia foi baseada nos relatos apresentados pelo árbitro da 

partida, Sr. CRISTIANO JESUS MARANHO, pela representante da Partida, Sra. 
Andresa S. de Almeida, e pela Oficial de Mesa Sra. Zilda Pessoa. 
 

Relatou o Árbitro, Sr.  Cristiano Jesus Maranhos:  
  

“Após o término da partida de BRB/Brasilia Basquete vs Rio Claro Basquete, e 
depois de encerrarmos nossas reuniões com a equipe de oficiais de mesa, 
fomos informados que o senhor que foi solicitado a ser retirado da área VIP, e 
identificado como Lucio Port, parceiro da equipe de Brasilia na área de 
marketing, voltou e falou os seguintes dizeres (como informado pelos oficiais 
de mesa) "vocês sabem quantos lances livres foram cobrados na partida, O 
time de Brasilia foi prejudicado no jogo, como sempre pela Liga, pois foram 
cobrados o dobro de lances livres pela equipe adversária. Vocês não sabem 
com quem estão mexendo. Em breve vocês saberão quem manda na arena."  
 
Quando no retiramos do ginásio indo em direção ao estacionamento onde 
estava o carro dos oficiais de mesa que nos dariam uma carona até o Hotel, 
nos deparamos com O Sr. Lucio Port esperando próximo ao local do veículo, 
gritando em nossa direção "que já tinha gravado a placa do carro e que iria 
quebrá-lo, e que nós árbitros não estávamos em nossa cidade" nesta hora a 
oficial de mesa Zilda Pessoa o respondeu dizendo "o carro é meu, sou da 
arbitragem local e frequentemente presto meus serviços ao clube".  
O Sr. Lucio Port continuou ofender "filho da puta, frouxo, covarde, e me 
chamando para uma luta corporal para resolver ali mesmo.. dizendo: você é um 
bosta, cagão, merece apanhar mesmo, seu vagabundo e, finalizando disse: que 
iria me encontrar ainda e resolveríamos isso". Sem mais. 



    

 
Em seu relatório, informou a representante da Partida, Sra. 

Andresa S. Almeida:    
 

“Faltando 1.2 para o término da partida 234 entre as equipes de Brasília x Rio 
Claro fui solicitada pelo árbitro da partida Cristiano Maranho a retirar o Sr. 
identificado com Lúcio Port da área Vip. 
O árbitro somente reiniciaria o jogo após o torcedor sair. Neste momento 
chamei o segurança e solicitamos que ele Sr. Lúcip Port se retirasse e fosse 
para a arquibancada. O mesmo foi sem maiores problemas. 
Ao término do jogo e ao retornar a mesa de controle, o Sr. Lúcio Port chegou 
até mim e perguntou: Você viu o placar de faltas, as estatísticas do jogo. Minha 
resposta foi que não trabalhar na parte da estatística do jogo e sim como 
representante. 
Neste momento ele chegou perto e falei para ele não me tocar. O mesmo então 
ameaçou com as seguintes frases. “Vocês não sabem com quem estão 
mexendo e que em breve a gente saberia quem mandava na arena.” 
Ao final da pós partida os seguranças foram dispensados por mim e pela 
equipe de arbitragem.” 

 
 
Por fim, importante transcrever o relato da Oficial de Mesa, Sra. 

Zilda Pessoa: 
 

“Após o término da partida, a equipe de oficias de mesa e estatística estava 
aguardando a impressão da súmula, quando um torcedor / parceiro da 
equipe do Brasília (que havia sido retirado da área VIP durante o jogo no 
quarto período, aos 1.2 segundos restantes, após ofensas ao árbitro 
Cristiano Maranho) se dirigiu à mesa de controle e 
perguntou se sabíamos quantos lances livres foram cobrados na partida. 
Respondemos que estava na estatística. Então ele disse que o time do 
Brasília foi prejudicado no jogo, como sempre pela Liga, pois foi cobrado o 
dobro de lances livres pela equipe adversária. 
Após isso, ele insistiu em coagir a equipe e fez ameaças a todos, dizendo 
que nós não sabíamos com quem estávamos mexendo e que em breve 
saberíamos quem mandava na arena. 
O homem foi identificado como Lúcio Port, parceiro da equipe do Brasília 
na área do marketing, segundo o Bernardo me informou em conversa. 
Apesar de sairmos do ginásio pela parte externa inferior da arena para 
evitar o contato com o Lúcio dentro do ginásio, acabamos nos deparando 
com ele, que estava na parte externa superior (por volta das 22H30). Nesse 



    

momento, ele começou a esbravejar ameaças novamente, juntamente com 
outros torcedores não identificados, falando que os árbitros não estavam 
na cidade deles, que já havia gravado a placa do carro da arbitragem e que 
iria quebrá-lo. Nesse momento, eu respondi, me posicionando em relação 
ao fato, pois o carro era meu, sou da arbitragem local e frequentemente 
presto meus serviços ao clube. 
Ele persistiu com xingamentos a equipe do tipo “filhos da puta”, “covardes”, 
“frouxos”, fez provocações desafiando para uma luta corporal o árbitro 
Cristiano Maranho e frisou que: “ainda vamos nos encontrar”. 
O atleta do Brasília, Arthur Belchior presenciou toda a cena, e logo depois 
apareceram seguranças, dirigentes e outras pessoas para apartar a 
confusão. 
Entramos no carro e saímos escoltados por um segurança que já tinha sido 
dispensado, mas ainda estava no estacionamento.” 

 
Após a realização de audiência, restou comprovado que todo 

o conteúdo dos relatos supramencionados é verídico. Em que pese tragam bem 
descritas as vergonhosas situações promovidas pelo Primeiro Denunciado, o vídeo 
encaminhado pela LNB corrobora com tais descrições e apresenta o que os textos 
não conseguiram expressar: a REAL GRAVIDADE das ofensas e ameaças proferidas 
pelo diretor de marketing da equipe BRB/BRASILIA BASQUETE. 

 
Realmente, o primeiro denunciado não poupou esforços para 

proferir ofensas e ameaças aos árbitros, desde do andamento do jogo até sua 
presença no estacionamento, na saída destinada exclusivamente aos árbitros da 
partida, na presença de todos que ali se encontravam, inclusive crianças. 

 
Em adição à esta situação lamentável protagonizada pelo 

primeiro denunciado, conforme informado pelas testemunhas em audiência, o mesmo 
se encontrava visivelmente embriagado, o que pode ter agravado o seu 
comportamento. 

 
Em que pese a primariedade do primeiro denunciado, o vídeo, 

por si só, demonstra postura contrária a “postura ética nas relações com os 
torcedores, companheiros, técnicos e juízes” (...). O primeiro denunciado é diretor de 
marketing da equipe também denunciada, ou seja, deveria servir de exemplo a todos 
os envolvidos e principalmente à equipe que represente, e agir à altura de seu cargo, 
não se deixando levar pelo “calor do jogo”. 

 
Trata-se, sim, de um cargo diretamente ligado às relações com 



    

patrocinadores da equipe, motivo pelo qual sua preocupação com sua postura dentro 
e fora de quadra e representando a equipe para a qual trabalha deveria ser 
redobrada. 

 
A Equipe, por sua vez, lamentavelmente deixou, sim, de tomar 

as providências necessárias capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça 
de desporto.  

 
Em audiência, foi informado pelo sr. Marcelo Laitano, 

Supervisor Geral da Entidade de Prática Desportiva BRB Brasília, em seu depoimento 
pessoal que, por jogo, são contratados de 40 a 45 seguranças, contudo, ainda com 
este numerário impressionante, o primeiro denunciado se sentiu bem à vontade de 
agir como o fez, e a situação tomou a gravidade que tomou. Ou seja, nenhum 
momento a equipe se preocupou em retirar da partida o seu diretor de 
marketing, que se encontrava embriagado, deixando ocorrer os revoltantes 
fatos trazidos pela denúncia e comprovados pelo vídeo. 

 
Desta forma, deve a equipe BRB/BRASILIA BASQUETE ser 

responsabilizada pelos atos de seus diretores, atos lamentáveis que deveriam ter sido 
interrompidos desde o início pelos demais responsáveis e não o foram, deixando a 
situação se agravar da forma que demonstra o vídeo. 

 
  
II - DO DIREITO 
 
Destacou a D. Procuradoria em sua denúncia em face de: 
 
Denunciado 1: Sr. LÚCIO PORT, diretor da equipe 

BRB/BRASILIA BASQUETE, tendo em vista os relatos supracitados, além da 
prova de vídeo anexada aos autos, infração aos preceitos legais, previstos nos 
artigos 258, 243-C e 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportivo – CBJD, in 
verbis: 

 
“Art. 258. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética 
desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código.  
 
PENA: suspensão de uma a seis partidas, provas ou equivalentes, se 
praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da 
comissão técnica, e suspensão pelo prazo de quinze a cento e oitenta dias, se 
praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este Código.  
 



    

§ 1º É facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela de 
advertência se a infração for de pequena gravidade.  
 
§ 2º Constituem exemplos de atitudes contrárias à disciplina ou à ética 
desportiva, para os fins deste artigo, sem prejuízo de outros: 
 
I - desistir de disputar partida, depois de iniciada, por abandono, simulação de 
contusão, ou tentar impedir, por qualquer meio, o seu prosseguimento;  
II - desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar 
desrespeitosamente contra suas decisões. (grifei) 
 
Art. 243-C. Ameaçar alguém, por palavra, escrito, gestos ou por qualquer outro 
meio, a causar-lhe mal injusto ou grave. 
PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e 
suspensão de trinta a cento e vinte dias. 
 
Art. 243-F. Ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao 
desporto. 
PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), e 
suspensão de uma a seis partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, 
mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e 
suspensão pelo prazo de quinze a noventa dias, se praticada por qualquer outra 
pessoa natural submetida a este Código. 
 

O denunciado foi regularmente citado, não participou 
pessoalmente da audiência, mas foi representado por sua advogada, que apresentou 
defesa escrita e oral. 

 
Denunciado 2: Equipe BRB/BRASILIA BASQUETE, tendo em 

vista os relatos supracitados, além da prova de vídeo anexada aos autos, infração aos 
preceitos legais, previstos no artigo 213, caput e §1º do Código Brasileiro de Justiça 
Desportivo – CBJD, in verbis: 

 
Art. 213. Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: 
I — desordens em sua praça de desporto; 

II — invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo; 

III — lançamento de objetos no campo ou local da disputa do 
evento desportivo.  
 
PENA: multa, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
 § 1º Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada 



    

gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de 
pratica poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, 
provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial.  

 
Foram produzidas as provas; a D. Procuradora sustentou 

oralmente reiterando a peça acusatória com ênfase no Relatório; o primeiro 
denunciado não se encontrava na sessão, não havendo, portanto, sua manifestação; 
o segundo denunciado foi representado por seu gerente geral, Sr. Marcelo Laitano. 

 
É o breve relato, passo a decidir. 

 
 

VOTO 
 

Após analisada a prova de vídeo apresentada pela 
Procuradoria, bem como o depoimento pessoal do segundo Denunciado, e os relatos 
das testemunhas, restaram confirmadas as infrações cometidas pelos denunciados, 
trazidas pela denúncia.   

 
O Sr. LÚCIO PORT, diretor da equipe BRB/BRASILIA 

BASQUETE, foi denunciado por cometer as infrações dispostas nos arts. 258, 243-
F e 243-C do CBJD, em acolhimento a denúncia ofertada, com base nos relatórios 
do árbitro geral, representante da partida e relato da Oficial de Mesa, bem como no 
vídeo apresentado que comprova a infração relatada na denúncia. 

 
Em que pese a primariedade do denunciado, estamos 

diante de conduta gravíssima e inaceitável no âmbito desportivo, devendo ser coibida 
para que não sirva de exemplo para fatos futuros.  

 
Assim, considerando a cumulação de penas prevista no 

artigo 184 do CBJD, voto por CONDENAR o primeiro Denunciado, SR. LUCIO 
PORT, diretor da Entidade de Prática Desportiva BRB Brasília: pelo artigo 258, 
aplicação de pena de suspensão por 06 (seis) partidas; pelo artigo 243-F, pena de 
suspensão por 06 (seis) partidas, além de multa pecuniária no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais); pelo artigo 243-C, pena de suspensão por 120 (cento e vinte) dias, 
além de multa pecuniária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), perfazendo as 
multas pecuniárias, pelas duas aplicações, o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).  

 
A equipe BRB/BRASILIA BASQUETE, foi denunciada por 

cometer a infração disposta nos arts. 213, caput e parágrafo 1º do CBJD, em 



    

acolhimento a denúncia ofertada, com base nos relatórios do árbitro geral, 
representante da partida e relato da Oficial de Mesa, bem como no vídeo 
apresentado que comprova a infração relatada na denúncia. 

 
Assim, voto por CONDENAR o segundo Denunciado, 

equipe BRB/BRASÍLIA BASQUETE, à pena de perda de mando de jogos, por 03 
(três) partidas, além da aplicação de multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais). 

 
Por fim, cumpre esclarecer que em um cenário diverso, as 

gravidades trazidas pelas ocorrências objeto deste processo certamente se 
sujeitariam aos valores máximos pecuniários previstos no CBJD, quais sejam, 
R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada uma das infrações cometidas pelo 
primeiro denunciado. Entretanto, a dosimetria aplicada às penas pecuniárias já leva 
em consideração todas as dificuldades do momento pós-pandêmico que o mundo 
enfrenta, representando apenas 15% (quinze) por cento do valor máximo previsto no 
CBJD.  

 
Sendo este meu voto, 

 
Comunique-se e apense-se ao processo. 

 
 

São Paulo, 22 de abril de 2.022. 
 
 

THAIS XERFAN MELHEM MORGADO 
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