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Aos quinze  dias do mês de agosto do ano de 2009 (dois mil e nove), reuniu-se o 

CONJUD em sessão plenária extraordinária, às 14 h, no Departamento de 

Educação Física da Secretaria de Estado da Educação, durante o período de 

realização do XXVI Jogos da Primavera, para avaliar o Recurso nº 004/2009, 

encaminhado pelo Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora - assinado pelal  

Professora Rosana Santos. Observado o quorum mínimo dos Conselheiros em que 

compareceram: Adelmo Meneses Santos (Presidente do CONJUD), Maria Izabel 

Ladeira Silva, Maria Amélia Feitosa, Nivalda Simões da Cruz, Jânio de Carvalho 

Batista e André Luiz Melo e Silva.  Dando inicio aos trabalhos o Presidente, 

solicitou a secretária para ler o referido recurso e  em seguida designou a 

Conselheira Maria Izabel Ladeira Silva, para relatar o recurso supracitado. Dando 

sequência aos trabalhos, o Presidente solicitou da Conselheira Izabel para expor o 

seu parecer como se segue: 1. HISTÓRICO No dia 14 de agosto de 2009, às 19 

horas  e quinze minutos, foi encaminhado ao CONJUD recurso protocolado sob o 

número 0042009, pela Professora Rosana Santos  representando o Colégio 

Salesiano N. S. Auxiliadora a respeito da partida de Handbol B Masculino ocorrida 

no dia 14 de agosto (jogo 47) no Ginásio Constancio Vieira entre as equipes do 

Colégio Graccho Cardoso e Colégio Saint Loius. O requerente argumentou  que os 

alunos atletas Jânio Torres Coutinho Filho e Adilson Santos Junior, do Colégio 

Saint Louis não poderiam participar desse jogo por terem sido desqualificados da 

partida do dia 13 de agosto  (jogo 26)  tendo como adversário o Colégio Salesiano 

N. S. Auxiliadora. 2. DOCUMENTOS APRESENTADOS:Não apresentou 

qualquer documento além da Ficha de Recurso.3.ANÁLISE Imediatamente foi 

solicitado ao COE as sumulas dos jogos 47 e 26 as quais foram prontamente 

entregues. Após analisar o recurso, está claro, pelo Regulamento Especifico da 

Modalidade Handebol, Item 14 que “estará automaticamente suspenso da partida 

subsequente na mesma modalidade/equipe, o aluno/atleta/membro da comissão 

técnica que for expuls ou desqualificado no caso de seguir relatório anexo à 

sumula”.   Diante dos fatos e documentos acostados ao recurso, vimos que procede 

a reclamação  segundo a qual os atletas expulsos no jogo 26, não deveriam 

participar da partida subseqüente (jogo 47).Desse modo cabe ao CONJUD  

restabelecer  as  devidas punições e apurar as responsabilidades sobre a 

participação indevida dos atletas.  4.  VOTO:Diante do exposto, voto pela 

manutenção da suspensão dos atletas Jânio Torres Coutinho Filho e Adilson Santos 

Junior, os quais participaram indevidamente do Jogo 47. Também recomendo uma 
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advertência por escrito à coordenação da modalidade Handebol pela falta de zelo 

no cumprimento das determinação do Regulamento Geral dos XXVI Jogos da 

Primavera, e Regulamento Específico na medida em que permitiu  que os atletas 

punidos em sumula participassem do jogo 47 indevidamente.Em seguida a 

Conselheira Maria Amelia Feitosa, pediu vistas do parecer e solicitou a inclusão da 

perda de pontos  da equipe do Colégio Saint Louis no voto da relatora. O presidente 

do Conjud colocou em votação o parecer da Relatora, com o adendo proposto  pela 

Conselheira Maria Amelia Feitosa, sendo aprovado por unanimidade.   Nada mais 

havendo a tratar, eu Maria Amélia Feitosa, lavrei a presente Ata, que após  lida e 

aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes. Aracaju, 15 de agosto  de 

2009. 

 
 

Maria Amélia Feitosa (Secretária Geral do CONJUD) 

           

Nivalda Simões da Cruz (Conselheira do CONJUD) 

           

Jânio de Carvalho Batista (Conselheiro do CONJUD) 

           

Adelmo Meneses Santos (Presidente do CONJUD) 

           

Maria Izabel Ladeira Silva (Conselheira do CONJUD) 

           

André Luiz Melo e Silva (Conselheiro do CONJUD) 
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Ata de Sessão Ordinária do  CONJUD, em 15/08/2009  

para avaliar Recurso. 

 

 

 

Aos quinze  dias do mês de agosto do ano de 2009 (dois mil e nove), reuniu-se o CONJUD em 

sessão plenária ordinária, às 17h09, no Departamento de Educação Física da Secretaria de Estado 

da Educação, durante o período de realização do XXVI Jogos da Primavera, para  dar 

continuidade ao julgamento do Recurso nº 003/2009. Observado o quorum mínimo dos 

Conselheiros em que compareceram: Adelmo Meneses Santos (Presidente do CONJUD), Maria 

Izabel Ladeira Silva, Maria Amélia Feitosa, Nivalda Simões da Cruz, Jânio de Carvalho Batista e 

Neusvaldo Silva Lima e foi justificada  a ausência do conselheiro André Luiz Melo e Silva.  

Dando inicio aos trabalhos o Presidente informou  que foi apresentado o Recurso 005/2009, pelo 

Colégio Didático, representado pelo professor André Roberto Freitas Ramos Cardoso e o Recurso 

nº 006/2009, que foi assinado pela professora Tatiana Avila, da E. E. Gumercindo Bessa, em 

seguida solicitou à Secretária Geral do CONJUD,  para ler os referidos recursos e  em seguida 

designou o Conselheiro Neusvaldo Silva Lima para relatar o recurso nº 005/2009, na 

oportunidade o referido relator solicitou a permissão de apresentar o  seu parecer na proxima 

reunião ordinária, considerando que  nesta reunião ainda temos que concluir o julgamento do 

recurso nº 003/2009. O Presidente  coloca em votação sendo  aprovado por unanimidade e 

informa que o recurso nº 006/2009,será avaliado na reunião ordinária do dia 16/08/2009 e dando 

sequência aos trabalhos. Às 17h30,  o Presidente chamou o professor Aristoteles Marques de 

Oliveira, afim de prestar esclarecimentos a respeito do referido recurso nº0003/2009, inicialmente 

o professor foi interrogado pela  Conselheira Nivalda, relatora do recurso a qual indagou a sobre 

a sua atitude diante dos acontecimentos relatados no recurso pelo professor Ricardo. Após estes 

esclarescimentos a relatora  expôs  o seu parecer como se segue: 1. HISTÓRICO No dia 14 de 

agosto de 2009, às 17 horas, foi encaminhado  ao CONJUD recurso,  pelo Professor Ricardo de 

Aquino Resende,  representando a Escola Estadual Senador Lourival Fontes, a respeito da partida 

de futsal ocorrida no dia 14 de agosto, na quadra poli esportiva do Colégio João Alves Filho, 

entre a equipe do denunciante, Senador Lourival Fontes e a equipe da COC- Colégio São Paulo. 

O denunciante argumentou que que o Professor Aristótles Marques de Oliveira Neto, supervisor 

da modalidade de Futsal, o proibiu de dirigir a equipe, com a alegação de que o mesmo não 

estava com o traje adequado, estava de sandália de couro fechada, o que constituiu um 

constragimento para o professor e suas atletas. O professor denunciante, afirma que não consta no 

regulamento especifico da modalidade e nem no geral nada que fale a respeito da indumentária da 

equipe técnica na competição, e solicita a anulação do jogo,  bem como, uma punição para o 

professor Aristóteles 2. DOCUMENTOS APRESENTADOS: Foi apresentado a ficha de 

recurso devidamente preenchida e Súmula da Partida entre as   equipes da Escola Estadual 

Senador Lorival Fontes  e o COC – Colégio São Paulo..3.ANÁLISE Após análise do recurso 

pelos membros do Conselho, fica claro, que a decisão de uma competição passa pelo crivo de 

indivíduos capacitados e designados para tal. Indivíduos estes que de acordo com o regulamento 

geral dos XXVI Jogos da Primavera, são credenciados pelas Federações de Árbitros, Ligas de 

Arbitragem e ou Entidades de Ensino Superior na área de Educação Física. O Código de Justiça e 

Disciplina Esportiva Estudantil, no seu artigo 6º, parágrafo II, reza que: “Compete ao CONJUD – 

decidir sobre os casos não previstos nos respectivos Regulamentos Geral e Específicos das 
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Modalidades Esportivas, ... e neste Código, desde que a matéria não verse sobre regras 

técnicas próprias de cada modalidade esportiva, competência essa reservada ao Órgão 

técnico de cada evento esportivo.” Quanto a solicitação de  punição do professor, Aristótles 

Marques de Oliveira Neto, convocamo-lo, conforme documento anexo, para prestar 

esclarecimento o mesmo compareceu as 17h30, diante deste Conselho, informando que sua 

atitude para com o Professor Ricardo, foi profissional, aplicando  apena o que versa nas  Regras 

oficiais da CBFS -Regra 04 - Equipamentos dos jogadores- Da comissão técnica -Os membros 

da comissão técnica podem permanecer no banco de reservas usando bermudas, short ou 

agasalhos, desde que sejam uniformes dos clubes. Não será permitido uso de camisas sem 

mangas, sandálias ou chinelos, uso de qualquer tipo de aparelho de comunicação (rádio, telefone, 

etc...), conforme estabelece o artigo 17 do regulamento especifico do futsal.4.  VOTO: Diante do 

exposto, voto pela permanência do resultado da partida  entre as equipes do Escola Estadual 

Senador Lorival Fontes  e o COC – Colégio São Paulo, W X O,  em favor do Colégio São Paulo. 

O presidente do Conjud colocou em votação o parecer da Relatora, que foi aprovado por 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu Maria Amélia Feitosa, lavrei a presente Ata, que 

após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais presentes. Aracaju, 15 de agosto de 

2009. 

 

Maria Amélia Feitosa (Secretária Geral do CONJUD) 

           

Nivalda Simões da Cruz (Conselheira do CONJUD) 

           

Jânio de Carvalho Batista (Conselheiro do CONJUD) 

 

Adelmo Meneses Santos (Presidente do CONJUD) 

 

Maria Izabel Ladeira Silva (Conselheira do CONJUD) 

 

Neusvaldo Silva Lima(Conselheiro do CONJUD) 

 


