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RELATÓRIOS E DECISÕES 
 
Esta comunicação retrata os resultados de três (02) decisões 
da reunião da Corte da Comissão Organizadora de 
22/06/2017. 
 
 
Decisão Atleta Wanderson/Emeleca: 
 
Na Partida Uruguai X Emeleca consta anotação do árbitro 
Rodrigo em súmula em relação a conduta do atleta 
Wanderson: 

“Faltando 15 segundos p/ o fim do jogo, o sr Vanderson (sic) 
ao receber o cartão vermelho, o mesmo tentou me tomar o 
cartão vermelho e ficou dizendo: “você é um ladrão é uma 
vergonha, me prejudicou no primeiro tempo”. 

 
Esta Corte considera que a conduta do atleta descrita pelo 
árbitro é modalidade de agressão reprovável e tipificado em 
regulamento como fato punível com a pena mínima de meio 
tempo à suspensão de três partidas ou até a exclusão do 
campeonato. 
 
A Comissão Organizadora tem caminhado no entendimento 
de afastar este tipo de conduta em relação aos árbitros e 
auxiliares, muito embora também reconheça que muitas 
vezes estes comportamentos são resultados da emoção. Não 
se está neste entendimento a julgar os motivos que 
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conduziram o íntimo do atleta a tomar atitude de ofensas 
físicas ou morais em manifesta conduta antidesportiva. A 
manutenção da ordem e respeito sobrepõe a esta condição 
íntima, exceptuados os casos de legítima defesa. 
 
Assim, esta Corte entende que o atleta Wanderson cometeu 
infração passível de punição, a qual fixamos a um meio 
tempo, a ser cumprido já nesta rodada, no segundo tempo, 
sem desprezo das demais suspensões automáticas por 
acúmulo de cartões vermelho e amarelos. 
 
 
 
Decisão Atleta Edno/Real Matismo: 
 
Na partida Real Matismo X Os Bartira consta anotação do 
árbitro Sodré de que “O atleta de nº 5 Sr Edno Pereira Junior 
da equipe do Real Matismo foi expulso por tocar com o 
braço fora da área sendo expulso, depois disso falou seu filha 
da puta te pego aqui fora”. 

No espaço de anotação tem o registro: “o atleta Edno 
reclamou que o juiz o expulsou por tirar a bola com o ombro 
fora da área”. 

Ainda, o atleta Pigor encaminha recurso a Comissão 
Julgadora, que, muita embora não conhecido pelo Julgador 
Presidente por sua intempestividade (fora de prazo), esta 
Corte Especial considerará seus termos como reflexão. 
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Todavia, desde já, rechaça a teoria do caos aventada em 
sua defesa, pois não encontramos relevância alguma no 
caso em tela. 

A questão não é de fácil acepção inicial. Há indignação do 
atleta quanto ao erro de interpretação do árbitro em lance 
polêmico. Situações recorrentes no mundo do futebol. Erro de 
arbitragem versus indignação do prejudicado. 

Pretende a equipe do Real Matismo a anulação do cartão 
vermelho. Embora este tema não seja objeto deste 
julgamento, en passant, abordaremos a discussão para firmar 
a compreensão que esta questão de interferir em decisão de 
arbitragem é muito ampla, redundaria isso sim num caos de 
discussões que a CEA não suportaria por sua estrutura 
minimalista. Somamos forças para rodar o campeonato na 
ideia de jogarmos o jogo e aceitar as condições adversas 
comuns a todos. Não é questão de conformismo, até porque 
sempre lutamos para manter o maior nível de arbitragem 
possível (as próximas rodadas refletirão isso), mas uma 
condição assinada por todos quando aceitamos o 
regulamento que elegemos. 

Sim, pode ter havido erro da arbitragem, mas isso não nos 
autoriza, NESTE CASO, retirar o cartão aplicado, e tampouco 
justifica a conduta sucessiva de agressividade e ameaça do 
atleta Edno, sem contar o tumulto da equipe logo após o 
apito final que prejudicou o início da partida das 09h. 
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Esta Corte considera que a conduta do atleta descrita pelo 
árbitro é modalidade de agressão reprovável e tipificado em 
regulamento como fato punível com a pena mínima de meio 
tempo à suspensão de três partidas ou até a exclusão do 
campeonato. 
 
A Comissão Organizadora tem caminhado no entendimento 
de afastar este tipo de conduta em relação aos árbitros e 
auxiliares, muito embora também reconheça a indignação 
do atleta Edno que o conduziu na emoção a tomar atitude 
que tomou, mas não esta condição não o salva da sua 
manifesta conduta antidesportiva. A manutenção da ordem 
e respeito sobrepõe a esta condição íntima, exceptuados os 
casos de legítima defesa. 
 
Assim, esta Corte entende que o atleta Edno cometeu 
infração passível de punição, a qual fixamos a um meio 
tempo, a ser cumprido já nesta rodada, no segundo tempo. 
 
 
Sem mais, pugnamos ter logrado êxito nestas decisões. 
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