
RELATÓRIO 
 

Data: 14/05/2022 
Jogo número: 102U 
Categoria: SUB 15 Masculino  
C. C. Rio Claro X F. R. Santana de Parnaíba  
 
Árbitro: Adriano Roberto Fortunato  
Fiscal: Rubem Ezequiel Ribeiro Geremias  
Apontador: Fausto Antônio Filho  
Operadora 24": Paula Regina Fontanin  
Cronometrista/Representante: Rodolfo Augusto Xavier Borges  
 
 
Após o término da partida, enquanto o árbitro, neste caso eu mesmo, se dirigia ao 
vestiário, um torcedor que foi posteriormente identificado, invadiu a quadra pelo fundo 
e cercou o referido o árbitro dizendo: "por quê você não me manda tomar no cú agora?"         
Em um primeiro momento ele foi ignorado com um sorriso de escárnio. Não satisfeito, 
o torcedor se aproximou mais um pouco e repetiu: "me pega agora seu bosta. vai tomar 
no cú você." Me sentindo acuado, respondi: "não tenho medo de você, faz o que você 
achar melhor." 
Foi então que o indivíduo desferiu um soco atingindo meu maxilar que ficou inchado na 
hora. Ele rapidamente foi contido por outro torcedor e eu fui segurado pelo fiscal da 
partida que se aproximava do fato para também se dirigir ao vestiário e um outro 
torcedor conhecido que não concordava com o ocorrido.  
Todo o ocorrido se deu ao fato de anteriormente ao jogo em questão, haver outra 
partida de uma categoria menor e em determinado momento quando foi sancionada 
uma falta recorrente ao jogo de basquete em que o jogador da equipe local tromba com 
o adversário na altura do quadril e pernas e vai ao chão; perto da linha lateral aonde se 
encontrava esse cidadão; o torcedor imediatamente ergue os braços e grita: " foi falta 
porra! não é futebol. apita essa merda."  
Eis que eu olho pra ele e mostro pra ele o sinal oficial dos árbitros dizendo que foi 
apitada a falta, não havia necessidade daquilo. Frustrado com a resposta ele fala: "vai 
se fuder." E eu instintivamente respondo: "vai você." Não se contentando com o 
vexame, ele ainda ameaça: "vou te pegar depois lá fora."  
Assim que essa primeira partida foi encerrada, o torcedor invadiu a quadra pela primeira 
vez pela lateral atrás da mesa de controle, mas foi dissuadido pelo técnico da equipe 
local para que não trouxesse prejuízos ao clube e assim ele foi contido e retirado.  
Após a dissolução do entrevero, o agressor foi conduzido para fora do ginásio por 
outrem e eu pude ir para o vestiário e logo mais ir embora do clube. Todo o caso e a 
agressão foram registrados mais tarde em boletim de ocorrência como segue anexo.  
 
   Sem mais nada a declarar,  
 
ADRIANO ROBERTO FORTUNATO.  
 
Técnico local: Álvaro Pacheco (número registro 12402/14) 
Torcedor/Agressor: Osmar da Silva Júnior (RG 29.174.921-5) 



RELATÓRIO 
 
Entidade: Federação Paulista de Basketball 
Jogo N. 102U  
Categoria: Sub 15 masculino  
Equipes: Clube de Campo Rio Claro x F.R. Santana do Parnaíba 
 
Equipe de Arbitragem:  

• Árbitro: Adriano R. Fortunato 

• Fiscal: Rubem E. R. Geremias 

• Apontador: Fausto Antonio Filho 

• Cronometrista: Rodolfo Borges 

• Operador 24``: Paula R. Fontanin 

 

Segue relatório: 
Antecedendo a partida em questão houve um outro jogo da categoria Sub 13 masculino 
válido pela fase de classificação da Federação Regional de Basquetebol – Iracemápolis 
SP. No transcorrer da partida citada ocorreu um desentendimento entre o árbitro 
principal Sr. Adriano Fortunato e um torcedor (pai) da equipe de Rio claro, devidamente 
identificado através da colaboração de responsáveis da equipe mandante como Sr. 
Osmar da Silva Junior RG 29.174.921-5. 
Durante todo o transcorrer da partida válida pela FPB (Federação Paulista de Basketball) 
o torcedor em questão não se manifestou contra a arbitragem. Ao final do jogo, quando 
os árbitros já se dirigiam para o vestiário o referido torcedor (pai) invadiu a quadra em 
direção ao árbitro Sr. Adriano Fortunato iniciando uma discussão, a qual não pude ouvir 
de longe, ambos com dedo em riste, em seguida vi o torcedor desferir um soco 
acertando o rosto do árbitro que foi ao chão, imediatamente ele se levanta e vai em 
direção ao agressor, sendo contido por pessoas que estavam na quadra, enquanto 
outras pessoas retiravam o Sr. Osmar da Silva Junior do ginásio. 
Sem mais, 
Att. 
 

Rodolfo A. Xavier Borges 
Representante da Partida 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


