
Esclarecimentos para os associados.

A Diretoria da Federação julga necessária a prestação de alguns esclarecimentos finais sobre o
Processo Investigativo contra a jogadora Leda Pain. 

Eis  que,  apenas  agora,  em  grau  de  recurso  para  a  Assembleia,  foram  levantadas  novas
questões de defesa não abordadas nos documentos pretéritos.

Em primeiro lugar, certamente por justificado desconhecimento, a defesa alega que o Estatuto
da Federação datado de 2020 não está devidamente registrado. Na verdade, ele se encontra
registrado no Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, sob a matrícula
197257, Protocolo nº 202009291343268, de 23/10/2020, e pode ser localizado no seguinte
endereço eletrônico: https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico.

Em segundo posto, a defesa argui a falta de poderes da Diretoria no Estatuto para a criação de
um Comitê de Ética.  Desde logo, sublinhe-se que a Diretoria não necessita de autorização
estatutária para criar um órgão técnico de assessoramento, de caráter meramente opinativo e,
em especial, para exame de denúncias de natureza ético/disciplinar. Inclusive, já há exigência
de natureza legal  para algumas pessoas jurídicas (aquelas que lidam com o Poder Público)
possuírem,  obrigatoriamente,  um  programa  de  compliance  em  seu  organograma.  Aliás,
surpreende e causa estranheza que a recorrente se insurja contrariamente à criação de um
Comitê de Ética (o recurso presume até a semelhança a um Tribunal de Exceção – “Meu Deus,
por  quais  descaminhos  trafegam  essas  criaturas  do  Senhor?”)  destinado  a  proteger  os
associados e a prática da lisura no Bridge. A par disso, a Federação é filiada à World Bridge
Federation e sujeita  às  suas  recomendações,  entre  elas,  as  disposições  constantes  do seu
Código de Ética:  “Quando a conduta repreensível ocorrer exclusivamente dentro do contexto
de um evento filiado, deve ser investigada e processada pela” ZONA” ou “NBO” (organizador
do  evento).  Quando  a  conduta  repreensível  ocorrer  dentro  do  contexto  de  eventos  de
terceiros, deve, em princípio, ser investigada e processada pela NBO a qual o jogador é filiado”
(comentários ao artigo 4.1 do Código de Ética da WBF).

De outro lado, o Recurso questiona a falta de um regulamento apropriado para a prática do
jogo on-line. Alega que a prática do Bridge pela Internet, antes da pandemia, se prestava à
informalidade e recreação e,  por isso,  impunha-se a formulação de regras específicas para
prevenir inúmeros tipos de irregularidades. Ora, até em futebol de várzea, os jogadores não
são alertados previamente para o sétimo mandamento, e sabem que é vedado dar caneladas
no  adversário  e  fazer  gol  com  a  mão.  No  tocante  ao  Bridge,  o  jogo  on-line  substituiu,
episodicamente, o jogo presencial, inclusive em campeonatos solenes, internacionais ou não,
valendo pontos de ranking. Não custa lembrar quer a ética permeia a vida das pessoas em
todas as suas atividades,  domésticas,  profissionais, e, mesmo além, as mais prazerosas,  tal
qual, o deleite de participar do Bridge de competição.

Por  fim,  o  recurso  questiona  a  dosimetria  da  pena  aplicada  pela  Diretoria  à  jogadora
recorrente (“porquê 03 (três) anos de suspensão e não 03 (três dias), ou 30 (anos)?”). Bem, a
jogadora Leda Pain foi condenada pela prática de violação reiterada de conduta na utilização
de informações não permitidas em campeonatos  oficiais.  Para  quem não sabe,  a  conduta
fraudulenta consiste num ato deliberado e ardiloso para enganar alguém e obter vantagem
ilícita.  A  punição  aplicada  nos  jogos  de  videogame  on-line  apara  aqueles  envolvidos  em
trapaças (muito comum nesse mundo virtual) consiste no banimento, sem nenhum direito de
defesa (evidentemente, a Diretoria da Federação não compactua com referido procedimento).
No nosso Código Penal (obviamente, o raciocínio aqui desenvolvido apenas se presta para



efeito de balizamento), a conduta fraudulenta é punível com 1 a cinco anos de reclusão. Os
peritos constataram que a recorrente, mesmo depois de iniciado o processo investigativo, não
interrompeu  a  prática  de  idênticos  delitos,  o  que  implica  em  agravamento  da  pena.  A
propósito,  as  punições  para  infrações  equivalentes  que  temos  conhecimento,  nunca  são
menores que 3 anos. A par disso, as infrações apuradas revelam não somente ação pessoal,
mas também conluio. Na Inglaterra, por exemplo, a punição para tais transgressões equivale a
dez anos de suspensão.

A Diretoria.


