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1. HISTÓRICO: 

 
No dia 19 de julho de 2011, às 14 horas, foi encaminhado  ao CONJUD recurso,  pelo Professor 
Fabiano Sobral da Silva,  representando a Escola Colônia Entre Rios,  a respeito da partida de futsal 
ocorrida no dia 19 de julho, na quadra esportiva do Colégio Estadual Senador Walter Franco, no 
município de Estância,  entre a equipe do denunciante, Escola da Colônia Entre Rios e a equipe da 
Escola Estadual Gumercindo Bessa. O denunciante argumentou que não houve cumprimento do 
regulamento da Modalidade.   O professor denunciante, afirma que: a)houve descumprimento do 
tempo de jogo cronometrado parcialmente em dois tempos de 15 minutos; b)o tempo de 
intervalo de 05 minutos não foi aplicado corretamente, entre outros itens e solicita apreciação e  
julgamento do referido recurso. 
 
2. DOCUMENTOS APRESENTADOS 
 
Foi apresentada  a ficha de recurso devidamente preenchida e copia do Regulamento Específico da 
modalidade Futsal/2011. 
A Súmula da Partida entre as equipes da Escola da Colônia Entre Rios e a equipe da Escola Estadual 
Gumercindo Bessa foi apresentada pelo DEF. 
 
3. ANALISE 
 
Após analise da súmula do jogo  nº04 entre a  Escola da Colônia Entre Rios e a equipe da Escola 
Estadual Gumercindo Bessa, foi constatado o não cumprimento do Regulamento Especifico da 
modalidade futsal/2011, nos Itens 3.3 e 3.2.1,  que rege o XXVIII Jogos da Primavera, conforme 
pedido de apreciação e julgamento elencado no recurso nº01/2011, pela Escola  Colônia Entre 
Rios-Estância/SE, nos itens a) e b) do citado recurso. 
 
 
4.VOTO 
 
Diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO do recurso, com anulação da Jogo de Futsal, 
categoria B, masculino, entre as equipes Escola da Colônia Entre Rios e a equipe da Escola Estadual 
Gumercindo Bessa, sendo realizada uma nova partida. 



Solicitamos ao C.O.E – Comitê Organizador Estadual do XXVIII Jogos da Primavera-2011, que tome  
as providências necessárias a respeito da equipe de arbitragem, ressaltando que é de competência 
dos árbitros zelarem pelo cumprimento das regras técnicas próprias de cada modalidade 
esportiva, agindo de forma imparcial e conduzindo os jogos de forma a evitar equívocos. Sendo o 
árbitro responsável pelo bom andamento dos jogos, aplicando regras e regulamentos, exige-se do 
mesmo, firmeza, disciplina e rigor, sem, portanto esquecer o caráter educativo que deve permear 
o desenvolvimento de qualquer competição esportiva estudantil. Quando os árbitros não 
conseguem conduzir de forma eficiente o evento dentro das regras técnicas próprias de cada 
modalidade esportiva, compete ao Órgão Técnico próprio do evento esportivo presente nos 
ambientes de competição zelar pela aplicação das mesmas, com autonomia para vetar, substituir 
ou excluir árbitros que não atentem para o cumprimento eficiente das regras da modalidade em 
questão. 
  
 
SMJ 
Este é o meu parecer. 
Aracaju, 19 de julho de 2011 
 
 
 
Nivalda Simões da Cruz – Relatora 
 

 
PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE, PELOS CONSELHEIROS PRESENTES NA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO CONJUD, EM 19 DE JULHO DE 2011. 


