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GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

         CONSELHO DE JUSTIÇA E DISCIPLINA DESPORTIVA ESTUDANTIL 
CONJUD 

 

PARECER 

 

RECURSO N.º: 01/2010  

DATA: 26/07/2010 

 

01. HISTÓRICO: 

 

No dia 23 de julho de 2010, às 17 h, foi apresentado ao C.O.E – Comitê 

Organizador Estadual do XXVII Jogos da Primavera-2010, na pessoa de sua 

Presidente  Professora Maria Auxiliadora Almeida Pires, que encaminhou 

nesta mesma data ao CONJUD o recurso, protocolado sob n.º 01 , em 26 de 

julho de 2010,  apresentado pela Professora Maria Lúcia Souza Menezes, 

representando o Colégio Estadual Eduardo Silveira, a respeito da partida de 

futsal Categoria “B” Masculino, jogo n.º 84, da Etapa Estadual Regional III – 

Futsal/DRE’3, realizada em 23 de julho de 2010, entre o Colégio Estadual 

Murilo Braga de Itabaiana e Colégio Nota Dez de Malhador, alegando-se 

prejudicada juntamente com a sua equipe, pelo fato de que o Responsável 

pela equipe do Colégio Nota Dez e assinante da súmula do jogo não ser 

professor de Educação Física, indo assim, de encontro ao regulamento da 

competição. 

Nestes termos pede providências junto ao Conselho de Justiça e Disciplina 

Desportiva Estudantil. 

 

02. DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS: 

 



 

Foi apresentada somente a ficha de recurso devidamente preenchida, sem 

documentos anexos. 

O Departamento de Educação Física anexou cópia da Súmula do Jogo n.º 84 

de Futsal. 

 

03. DOS ENCAMINHAMENTOS: 

 

Considerando que a solicitante não apresentou documentação que 

comprove a sua informação e se fazendo necessária a confirmação de sua 

denuncia, este relator solicitou da Secretária do CONJUD, na reunião 

extraordinária realizada em 26/10/2010, que providenciasse a convocação 

do Senhor Clesberton Santos Reis, na qualidade de Técnico da equipe de 

futsal do Colégio Nota Dez, categoria “B”, para que compareça perante o 

CONJUD, munido do comprovante de sua graduação em Licenciatura Plena 

em Educação Física e/ou Carteira do CREF-Conselho Regional de Educação 

Física, no dia 29 de julho de 2010, às 17 horas, para subsidiar a análise do 

recurso e apresentar parecer, que será analisado e julgado pelo CONJUD, 

em reunião neste mesmo dia, alertando-o que no caso de não 

comparecimento, o referido Conselho fará o julgamento à revelia.  

 

04. DA ANÁLISE: 

 

Em reunião do dia 29 de julho de 2010, às 17 horas, compareceram os 

Senhores Clesberton Santos Reis, Andeson Tavares, Técnico e Diretor do 

Colégio Nota Dez, respectivamente, e ainda a Senhora Simone Angélica do 

Nascimento Pacheco, Professora de Educação Física do referido Colégio em 

atendimento a convocação deste Conselho. Em oitiva, o Prof. Andeson 

Tavares informa que a professora Simone Angélica do Nascimento Pacheco 

é a técnica responsável pelas equipes esportivas do Colégio e que em 

função da concomitância de jogos em que o Colégio estaria participando, 

inclusive em municípios distintos, se fez necessário que o Senhor Clesberton 

Santos Reis a representasse no Jogo de n.º 84, realizado em Itabaiana, no 

dia 23 de julho de 2010, às 10h41, vez que o mesmo atua no Colégio como 

treinador de futsal. Em seguida este relator pergunta se o mesmo possui a 

formação em licenciatura plena em educação física e/ou tem registro no 

CREF-Conselho Regional de Educação Física, sendo informado pelo Senhor 

Clesberton Santos Reis, que treina os alunos do Colégio na modalidade de 

futsal a cerca de 05 (cinco) anos e que não é licenciado em educação física 

e não possui registro no CREF. Não havendo mais nada a tratar os 

depoentes foram dispensados.  



 

 

05. DO VOTO: 

 

Diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO do recurso, com a penalidade 

de perda dos pontos, visto que o Colégio Nota Dez, no jogo n.º 84, não 

cumpriu o que determina o Regulamento Geral do XXVII Jogos da 

Primavera-2010, no que dispõe os Artigos 40 e 42 do referido regulamento.  

 

Este é o meu parecer, 

SMJ. 

 

 

Aracaju, 29 de julho de 2010. 

 

 

JÂNIO DE CARVALHO BATISTA  

Relator  

 

 

PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE, PELOS CONSELHEIROS PRESENTES NA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO CONJUD, EM 02 DE AGOSTO DE 2010. 

  



 

 

 

GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

         CONSELHO DE JUSTIÇA E DISCIPLINA DESPORTIVA ESTUDANTIL 
CONJUD 

 

 

 

PARECER 

 

 

RECURSO N.º: 02/2010  

DATA: 26/07/2010 

 

 

 

01. HISTÓRICO: 

 

No dia 23 de julho de 2010, às 17 h, foi apresentado ao C.O.E – Comitê 

Organizador Estadual do XXVII Jogos da Primavera-2010, na pessoa de sua 

Presidente  Professora Maria Auxiliadora Almeida Pires, que encaminhou 

nesta mesma data ao CONJUD o recurso, protocolado sob n.º 02 , em 26 de 

julho de 2010,  apresentado pela Direção do Colégio Nota Dez, 

representado pelo seu Diretor Andeson Tavares, RG. 1.224.508, a respeito 

da partida c, jogo n.º 84, da Etapa Estadual Regional III – Futsal/DRE’3, 

realizada em 23 de julho de 2010, entre o Colégio Estadual Murilo Braga de 

Itabaiana e Colégio Nota Dez de Malhador, relatando que o aluno/atleta 

João Herinque dos Santos Cunha, que vestia a camisa n.º 08 da equipe do 

Colégio Estadual Murilo Braga de Itabaiana, não ser aluno do referido 

Colégio e sim aluno do Colégio Alternativo, solicitando que os 03 (três) 

pontos da partida seja convertido em favor do seu Colégio. 



 

 

Nestes termos pede providências junto ao Conselho de Justiça e Disciplina 

Desportiva Estudantil. 

 

02. DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS: 

 

Foi apresentada somente a ficha de recurso devidamente preenchida, com 

declaração acompanhada de cópia de diário de classe, anexa, emitida pelo 

Curso e Colégio Alternativo. 

 

O Departamento de Educação Física anexou cópia da Súmula do Jogo n.º 84 

de Futsal. 

 

03. DOS ENCAMINHAMENTOS: 

 

Considerando que somente a declaração e seu anexo, apresentada pelo 

solicitante, não comprova a sua informação como um todo, fazendo-se 

necessário outros documentos que confirmem a declaração do Curso 

Colégio Alternativo de Itabaiana, este relator solicitou da Secretária do 

CONJUD, na reunião extraordinária realizada em 26/10/2010, que 

providenciasse junto ao referido Curso cópia da guia de transferência ou 

declaração de transferência do Aluno/Atleta João Herinque dos Santos 

Cunha. 

 

Solicitamos também, que verificasse junto a Coordenação do SIGA (Sistema 

Integrado de Gestão Acadêmica da Rede Estadual de Ensino, através do 

qual é realizada a matrícula dos alunos das unidades escolares estadual) da 

Secretaria de Estado da Educação, a situação atual do referido aluno do 

Colégio Estadual Murilo Braga de Itabaiana, para subsidiar a análise do 

recurso e apresentar parecer, que será analisado e julgado pelo CONJUD, 

em reunião do dia 29 de julho de 2010.  

 

04. DA ANÁLISE: 

 



 

Em atendimento a solicitação deste relator a Secretária do Conselho 

apresentou documentação encaminhada pelo Curso e Colégio Alternativo, 

informando que o  Aluno/Atleta João Herinque dos Santos Cunha está 

devidamente matriculado no referido Colégio sob n.º 20100099 e 

frequentando regularmente o 1º ano do ensino médio, não havendo 

nenhum pedido de transferência para qualquer outra escola e que o mesmo 

é oriundo do Colégio Dom Bosco, conforme declaração anexa, e não do 

Colégio Estadual Murilo Braga. 

Apresentou ainda o cadastro do referido aluno no SIGA - Sistema Integrado 

de Gestão Acadêmica, onde consta a sua matricula no Colégio Estadual 

Murilo Braga, sob n.º 425069, bem como relatório de notas da Turma B2, 

da 1ª série do ensino médio, do turno da tarde – 1ª avaliação, onde consta 

somente a nota da disciplina de filosofia e constata-se que os demais alunos 

possuem notas nas demais disciplinas, nos levando a perguntar se o mesmo 

está tendo frequência  regular? Assim, se fez necessário uma visita ao 

Colégio Estadual Murilo Braga para verificar a frequência  do aluno, sendo 

designados este relator e o Conselheiro Edison Luiz Santos da Silva para tal 

fim. Acompanhado da Senhora Sônia Maria Passos Oliveira, técnica da 

Inspeção Escolar da DRE’3 – Itabaiana, iniciamos a visita ao Colégio, onde 

fomos recebidos pela Secretária do mesmo, a Senhora Margarete Santana 

Silva, sendo relatado os fatos e informado a necessidade de levantamento 

da documentação do aluno.  

 

Dando início ao levantamento, solicitamos a  ficha individual do aluno e 

ainda as cadernetas da turma para levantar a frequência do mesmo. Em 

análise constata-se a não existência da Ficha Individual do Aluno, bem 

como a ausência do nome do aluno nas cadernetas da turma, como 

também nas demais turmas do 1º ano do ensino médio dos três turnos da 

Unidade Escolar. 

Ficando assim, confirmado a denuncia de que o aluno não pertence 

ao Colégio Estadual Murilo Braga. 

 

 

05. DO VOTO 

 

Diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO do recurso, com a penalidade 

de perda dos pontos, visto que o Colégio Estadual Murilo Braga, no jogo n.º 

84, não cumpriu o que determina o Regulamento Geral do XXVII Jogos da 

Primavera-2010, no que dispõe os Artigos 35 e 37 do referido regulamento.  



 

 

Determinando também que seja cancelada a inscrição do Aluno/Atleta 

João Herinque dos Santos Cunha, da modalidade de futsal, Categoria 

“B” Masculino, no XXVII Jogos da Primavera-2010. 

 

Recomendando ainda, que seja dada ciência ao Senhor Secretário de Estado 

da Educação da situação irregular da matrícula do aluno no SIGA - Sistema 

Integrado de Gestão Acadêmica.    

 

Este é o meu parecer, 

SMJ. 

 

 

Aracaju, 29 de julho de 2010. 

 

 

 

 

JÂNIO DE CARVALHO BATISTA  

Relator 

   

 

 

 

 

PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE, PELOS CONSELHEIROS PRESENTES NA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO CONJUD, EM 02 DE AGOSTO DE 2010. 

 

  



 

 

GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO DE JUSTIÇA E DISCIPLINA DESPORTIVA ESTUDANTIL 

CONJUD 

 

P A R E C E R 

 

1. HISTÓRICO 
 

No dia 26 de julho de 2010, às 10 horas, foi encaminhado ao CONJUD recurso protocolado sob 

o número 003/2010, pelo professor José Gomes de Andrade, professor da Escola Municipal 

Fausto Aguiar Cardoso contra a Escola Estadual Cel. José Joaquim Barbosa. O requerente acusa 

a escola de haver colocado o aluno Ítalo Maciel Leite, matriculado na Escola Municipal 

Abelardo Vieira para jogar com o documento de identidade de Irlan Rochese. O mesmo afirma 

que o ato foi praticado com a anuência da equipe técnica e diretiva da escola citada. Solicita 

providências para que os fatos expostos não mais ocorram como também punição a escola. 

  

2. DOCUMENTOS APRESENTADOS 
 

Não apresentou qualquer documento além da ficha de recurso. 

Não citou em que modalidade e/ou jogo o fato aconteceu.  

 

3. CONSULTA 
 

Foi solicitado ao COE informação de como os atletas participantes da competição são 

identificados para o inicio de cada prova ou partida e o que é feito para sanar dúvidas quanto à 

correta identificação dos mesmos. O COE informou que todos os atletas são identificados via 

documento de identidade original apresentado antes do início de cada prova ou partida, sendo 

que, somente os capitães nas modalidades coletivas assinam a súmula de jogo. Quanto aos 

demais, somente é solicitado à assinatura quando pairar dúvida na identificação do atleta.  

 



 

4. VOTO 
 

Diante dos fatos e pela falta de elementos circunstanciais que comprovem a denúncia, voto 

pelo indeferimento do recurso, ao tempo em que sugiro ao COE que adote a exigência de 

assinatura de todos os atletas participantes de prova ou partida, com a devida conferência a 

assinatura do documento original de identificação apresentado, de forma a não existir dúvida 

quanto à identificação dos atletas. 

 

SMJ 

Este é o meu parecer. 

Aracaju, 29 de julho de 2010 

 

Neusvaldo Silva Lima  

Relator 

 

 

 

PARECER APROVADO POR UNANIMIDADE, PELOS CONSELHEIROS PRESENTES NA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO CONJUD, EM 02 DE AGOSTO DE 2010. 


