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RESOLUÇÃO Nº 003/2009 – Aplica Sanção  de suspensão por 01 ( u)m dia conforme 

estabelece o artigo 71 da portaria 3717/2004 que dispõe sobre o Código de Justiça e 

Disciplina Esportiva Estudantil,dos Arbitros  da modalidade de futsal, Luiz Eduardo 

Ribeiro e Breno José C. Santos, em virtude da falta de responsabilidade da arbitragem 

frente a sumula, no jogo nº65, ocorrido XXVI Jogos da Primavera, no dia 14 de agosto 

de 2009,  entre as equipes  do Colégio Didático X  Colégio Militar de Sergipe , no 

Ginásio do Colégio  Gonçalo Rolemberg. Aracaju 16 de agosto de 2009. 
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Ata de Sessão Ordinária do  CONJUD, em 

16/08/2009  para avaliar Recurso. 

 

 

 

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

CONJUD em sessão plenária ordinária, às 16h, 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 dos Recursos nsº 005/2009 e 006/2009. 

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 designou o Conselheiro Jânio Batista para relatar o Recurso n.º 

006/2009, apresentado pela Escola Estadual Gumercindo Bessa. e na sequência dos 

trabalhos o Presidente solicitou do Conselheiro Neusvaldo Silva Lima a emitir o seu 

parecer do recurso nº 005/2009 que passou a  expor o seu parecer como se segue: 1. 

HISTÓRICO No dia 14 de agosto de 2009, às 17 horas e 55 minutos, foi encaminhado 

ao CONJUD recurso protocolado sob o número 005/2009, pelo professor André Roberto 

Freitas Ramos Cardoso, representando o Colégio Didático a respeito da partida de Futsal 

, categoria B feminino, ocorrida no dia 14 de agosto (jogo nº 65), no Colégio Gonçalo 

Rollemberg, entre as equipes do Colégio Didático e Colégio Militar de Sergipe. O 

requerente argumentou que atitudes anti-desportivas e antiéticas foram praticadas pelas 

alunas atletas do Colégio Militar e pelo seu técnico. Como também os árbitros 

apresentaram falta de personalidade ao não coibirem essas atitudes, não tomando ações 

punitivas contra os mesmos, apresentando comportamento explicito de favorecimento ao 

Colégio Militar de Sergipe. 2. DOCUMENTOS APRESENTADOS: Não apresentou 

qualquer documento além da ficha de recurso.. Foi solicitado ao COE a sumula do jogo 

nº 65, Futsal, categoria B feminino, sendo de imediato repassada ao CONJUD. A sumula 

representa a história da partida, documentando os seus participantes, assim como o 

desenrolar da mesma, com placares, anotações, punições e relatórios complementares. A 

sumula apresentada conta com estes elementos, sendo visualizado ainda no campo 

relatório, relato da arbitragem fazendo menção à atitude anti-desportiva do técnico da 

equipe do Colégio Militar de Sergipe, relato tornado sem efeito na própria sumula por 

meio de marcas de cancelamento efetuadas pela arbitragem. Nota-se que em 

determinado momento os fatos citados, mesmo deixando de serem assumidos pela 

arbitragem na sumula, apresentam situações que corroboram com fatos citados no 

recurso pelo denunciante. Observa-se ao analisar os fatos, que determinadas atitudes 

anti-desportivas aconteceram e  que deixaram de ser corrigidas pela arbitragem. 

Arbitragem composta por indivíduos credenciados e responsáveis pelo bom andamento 

das partidas, autoridades máximas que têm a obrigação de agir com imparcialidade e 

firmeza no cumprimento dos regulamentos e regras para o bom andamento dos jogos..4.  

VOTO: Diante dos fatos, sem a possibilidade de análise do contraditório, em virtude da 



falta de responsabilidade da arbitragem frente a sumula, voto pelo indeferimento de 

punição a equipe do Colégio Militar de Sergipe, ao mesmo tempo em que sugiro punição 

de suspensão de 1(um) dia nos XXVI Jogos da Primavera, aos árbitros Luiz Eduardo 

Ribeiro e Breno José C. Santos.Este é o meu parecer. SMJ. Em seguida o Presidente do 

CONJUD colocou em votação o parecer do Relator, que foi aprovado por unanimidade. 

E na sequência o Presidente solicitou do Conselheiro Jânio Batista para apresentar o seu 

parecer, onde o mesmo passa a relatar como se segue: HISTÓRICO: No dia 15 de 

agosto de 2009, às 13h23, foi encaminhado  ao CONJUD recurso,  pela Professora 

Tatiana Ávila, representando a Escola Estadual Gumercindo Bessa, a respeito da partida 

de futsal sem identificação de data do jogo, número do jogo e o nome da equipe 

adversária, solicitando a anulação do segundo cartão amarelo do jogo de futsal, não 

informando qual o jogador que sofreu a penalidade. DOCUMENTOS 

APRESENTADOS: Foi apresentado somente a ficha de recurso devidamente 

preenchida. ANÁLISE: A análise fica prejudicada pela falta de informações 

indispensáveis para proceder o julgamento do pleito requerido pela Escola Gumercindo 

Bessa, vez que em seu requerimento não fornece detalhes que nos permita  identificar o 

número do jogo, a data do jogo, o jogador que sofreu a penalidade e a equipe adversária. 

VOTO: Diante do exposto, voto pela improcedência do recurso, tendo em vista que a 

Escola solicitante não apresentou os subsídios necessários para proferir o julgamento do 

pleito. Este é o meu parecer SMJ. Dando continuidade o Presidente do CONJUD 

colocou em votação o parecer do Relator, 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, 16 de agosto de 

2009. 
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