
Prezada Senhora Leda Pain, 

 

Em conformidade com os procedimentos disciplinares da FBB, esclarecemos os passos 
subsequentes do processo de apuração de denúncias formalizadas contra V.Sa.. 

Tais denúncias foram consubstanciadas mediante a apresentação de 13 bolsas consideradas 
suspeitas de transgressão deliberada, no intuito de subversão do seu resultado, e 
encaminhadas ao Comitê de Ética para análise. Este, por sua vez, solicitou a V.Sa. , mediante 
formulário próprio, que justificasse, em seu amparo, cada uma delas. As respostas foram 
recebidas em 02 de setembro de 2020 e, após conhecidos os argumentos de defesa, o Comitê 
considerou que, em ao menos onze das bolsas analisadas, as explicações foram insatisfatórias 
para permitir o afastamento da suspeição. 

Por essa razão o Comitê de Ética encaminhou para essa Diretoria relatório pormenorizado 
sobre aludidas circunstâncias, ensejando a adoção de providências posteriores.  

A Diretoria entendeu que, apesar de iniludivelmente suspeitas, as provas apresentadas não 
eram suficientes para uma condenação e, portanto, determinou à sua assessoria técnica 
especializada que procedesse a coleta de uma série de novos elementos que, eventualmente, 
propiciasse um cenário mais claro acerca da procedência ou não das denuncias, tais como: 

• Evolução do desempenho do jogador em relação a períodos anteriores à denúncia; 
• Comparação estatística do desempenho do jogador em relação a outros jogadores em 

posições compatíveis no ranking da Federação; 
• Outros indícios. 

Infelizmente, esse conjunto de evidências (documentos em anexo) corrobora a suspeita de 
cometimento de infrações por parte de V.Sa., 

Nada obstante, a Diretoria quer, uma vez mais com o objetivo de alcançar uma decisão justa e 
segura, conhecer a defesa de V.Sa. para esse novo rol de evidências técnicas apresentado pela 
perícia. 

Todavia, a partir desse momento, o processo pode tomar rumos distintos e gerar diferentes 
consequências, isto é: 

1- A Diretoria se deixa convencer pelos termos da nova defesa, e considera cabalmente 
refutados todos os indícios de irregularidades. Nesse caso, o Comitê de Ética será 
notificado para arquivar o caso e o processo será encerrado, 

2- A Diretoria, ao contrário, a despeito da defesa, persiste enxergando evidentes indícios 
de infrações cometidas. Se isso a ocorrer, a Diretoria irá reunir um conjunto maior de 
bolsas com decisões atípicas e adicioná-las às mãos originais que deram origem ao 
procedimento em tela, submetendo todas elas sem identificação dos jogadores 
envolvidos a um expert contratado especialmente para analisar todo o processo e 
emitir um parecer conclusivo. 



a. Caso o parecer se incline pela forte possibilidade do cometimento deliberado 
de infrações, a Diretoria novamente encaminhará para V.Sa. todo o material 
pertinente à matéria, para uma terceira e derradeira oportunidade de defesa.  

b. Essa defesa final poderá ser ou não acolhida. Caso resultem provadas as 
acusações em apreço, a Diretoria poderá imputar a V.Sa. a pena de suspensão 
por um determinado período (um a três anos) de participação dos torneios 
promovidos pela FBB e clubes a ela vinculados, bem como, informar a CSB e a 
WBF. 

3- Alternativamente, se porventura, antes de V.Sa. apresentar sua defesa sobre os 
indícios apresentados nesse documento, e antes que a FBB dispense precioso tempo e 
demais recursos com o processo, resolva admitir sua responsabilidade pelas  
irregularidades apontadas, admitindo a prática de tais infrações, nesse caso, a 
aplicação da pena poderá ser substantivamente reduzida  para um período de um a 
três meses de suspensão. 

a. Naturalmente, se V.Sa. for de todo inocente das acusações que lhe são 
imputadas sequer há que se cogitar da opção por tal hipótese. 

 
Entretanto, diante da gravidade da situação e em prol da comunidade do Bridge 
Brasileiro, solicitamos a V.Sa. se digne de apresentar defesa para o conjunto 
probatório encaminhado, ou admitir sua responsabilidade pelas infrações apontadas, 
qualquer que seja a opção, no prazo de cinco dias úteis a contar do recebimento desta. 
 
Atenciosamente, 
 
Diretoria da Federação Brasileira de Bridge 

 

   


