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A Corte da Comissão Julgadora, devidamente constituída e 
exercendo o encargo de suas atribuições, foi provocada a emitir 
decisão sobre aplicação de cartão amarelo em partida da fase 
classificatória. 
 
 
Oposição e resenha fática: 
 
Julgamento 04/REG 
 
Equipe Real Matismo / Atleta Jeferson Astolfo: 
 
Julgamento: aplicação das regras do futsal. 
 
Motivo: atleta Jeferson Astolfo da equipe do Real Matismo ao 
ingressar regularmente em quadra durante a partida com a equipe 
do Pumas foi advertido com cartão amarelo pelo árbitro da partida. 
  
Notícia: em súmula e confirmada por e-mail pela equipe do Real 
Matismo. 
 
 

SESSÃO DE JULGAMENTO 
 
Relatada e discutida a notícia de ato infracional apresentado a este 
Foro, a Corte da Comissão Julgadora considera, discute e decide: 
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Resenha:  
 
- relata a equipe do Real Matismo que “o jogo deu início com 
apenas 4 jogadores do Real Matismo, sendo 1 goleiro e 3 
jogadores de linha, após 8 minutos do jogo iniciado, chegou o 
atleta Jeferson (Real Matismo) devidamente uniformizado e 
identificado pelos mesários. Como a equipe estava com apenas 4 
jogadores em quadra o mesmo entrou para completar o 5º jogador 
sem a necessidade de autorização do Juiz. Porém, para nossa 
surpresa e de todos que estavam jogando o árbitro parou o jogo, 
aplicou o cartão amarelo ao atleta Jeferson, mandou que se retira-
se de quadra deixando o mesmo entrar somente quando o time do 
Real Matismo tivesse a posse de bola, situação a qual já estávamos 
desfavorável e aconteceu 2 minutos depois, devido ao pedido que 
eu "Pigor" fiz ao Digol para que joga-se a bola para lateral.” 
 
- O relato do Assessor Técnico da rodada, o atleta Maycon do Bar 
do Gordão confirma a situação fática relatada, anotando que “que 
isso mesmo que aconteceu, o time estava em três, o Jeferson entrou 
correndo, colocou a chuteira e entrou. Aí o Kiko que era o juiz, 
parou o jogo, deu o amarelo e falou que ele podia entrar só com a 
posse da bola fosse do time dele, que a posse de bola estava com o 
outro time”. 
 
- Acompanha o relato o mesário da partida, o atleta Lizandro 
Jacóbsen, o gaúcho que não é de Passo Fundo, dizendo que “o 
episódio do Jeferson que o Real Matismo estava só com três na 
linha e ele chegou um pouquinho atrasado, daí quando ele foi 
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entrar, o juiz parou o jogo e deu o amarelo pra ele e porque julgou, 
disse, a resposta que o juiz deu pra ele foi porque ele entrou com a 
bola rolando e a posse de bola era do Pumas, ele só poderia entrar 
em quadra se a posse de bola fosse do time dele, do Real no caso, 
então foi por isso que o juiz deu o cartão amarelo, segundo o 
próprio árbitro”. Complementa afirmando que o atleta Jeferson 
estava regular e uniformizado. 
 
Indagado o árbitro Paulo Sérgio Simão, vulgo Kiko, sobre a origem 
e o motivo e a qual regra do futsal foi interpretada e aplicada, o 
árbitro honradamente admite o equívoco, reconhecendo que “errei, 
confundi com a regra do fut 7, me perdoe, estou totalmente errado 
e assumo sim que apliquei regra diversa”. 
 
Considerações discutidas e comentadas: 
 
Apesar desta Corte e da Corte Especial comungar com o 
entendimento de que não cabe a CEA processar julgamento sobre 
interpretação e aplicação das regras do futsal pelos árbitros 
indicados pela Associação de Árbitros, o caso em tela merece 
erudição diversa. 
 
- Alinha o Regulamento CEA 2017 em suas Disposições Gerais, 
que “Para as partidas realizadas neste Campeonato serão contratados 
árbitros de Futsal, sendo os mesmos responsáveis única e 
exclusivamente, pela aplicação das regras de Futsal.”  
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Esta Corte examinou e estudou as Regrais Gerais do Futsal e não 
encontrou subsídios ou alinhamento interpretativo que justificasse 
ou desse alguma base para a aplicação de advertência por cartão 
amarelo nestas situações. 
 
Mutatis mutandis, não se trata o feito de interpretação das regras 
gerais do futsal e sim da aplicação da própria norma, admitida ad 
tempus pelo próprio sufeta ter se valido das normas do futebol 
society. 
 
Esta Comissão sempre norteou na busca do ajuste entre a aplicação 
do regulamento e a aequitas popular, matéria de difícil colocação e 
posicionamento diante do sistema quase cooperativo adotado pelo 
certame. 
 
Não há outro discernimento nesta ocorrência senão a de afastar a 
desigualdade que se estabeleceu quando aplicado regra de outra 
modalidade esportiva, sendo imprevisível ao atleta comportamento 
diverso ao que adotou. 
 
Mercê dos considerandos e em caso insólito, esta Corte por 
unanimidade, decide por retirar o cartão amarelo do atleta Jeferson, 
por reputar que sua atitude foi correta e de acordo com as regras e 
seria irresponsável manter o equívoco mesmo empós o 
reconhecimento do erro executado pelo árbitro da partida. 
 
 
 



 

CCJ 
 CORTE DA COMISSÃO 

JULGADORA 
 

__________________________________________ 

Retire-se o cartão amarelo do atleta Jeferson Astolfo. 
 
Mantém-se o resultado da partida e seus pontos. 
 
Esta decisão tem efeito imediato.  
 
Remeta-se a decisão à Comissão Organizadora e Comunicação para 
as devidas anotações e adequações na planilha de controle da CEA. 
 
 
LEOCAS 
Presidente Relator 
 
GITO 
Vogal Julgador 
 
DIGOL 
Vogal Julgador 
 


