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8º TORNEIO UNIVERSITÁRIO VIVAMIL DE FUTEBOL SUÍÇO. 
 
 
Curitiba, 18 de Junho de 2015, 

 
JULGAMENTO 001/2015 

 
 
OBJETO: Análise da súmula da partida entre Direito/PUC/Galo Preto x Comunicação 
Social/PUC/Boshcabosh, válida pelas quartas de final, programada para 14/junho, as 14h30. 
 
RELATO: Relatório em súmula pelo árbitro e representante da partida: 
"Expulsei do banco de reservas, e de forma direta, o Sr. Joarez Junior aos 12 minutos, o Sr. Felipe Ploszaj 
aos 15 minutos, e o Sr. Flavio Trindade, aos 17 minutos do 2º tempo, todos da equipe Direito/PUC/Galo 
Preto, por desaprovarem com palavras e gestos as marcações do árbitro durante a referida partidas. Os 
três se mostraram desequilibrados e proferiram xingamentos e ofensas ao árbitro, com as seguintes 
palavras 'filho da puta', 'você apita mal pra caralho seu otário', 'vai tomar no cu', 'fica olhando que eu vou te 
quebrar aqui fora', 'pau no cu', 'ladrão'. Sem mais, Luiz Alexandre, árbitro da partida." 
"O árbitro expulsou os três atletas do Galo Preto, um de cada vez, perto do final da partida. Eles estavam 
perdendo o jogo e começaram a xingar e a reclamar de tudo, primeiro foi expulso o Joarez, depois o Felipe 
e depois o Flavio, todos do banco de reserva. E mesmo depois de expulsos e fora do campo, os três 
continuaram xingando um monte. Anderson Silva, mesário da partida". 
 
DEFESA: não cabe. 
 
DEFINIÇÃO: A agressão física ou moral a um adversário, árbitro, ou qualquer pessoa envolvida com o 
evento, é passível de eliminação da competição. Segundo o CBJD em seu Art. 252, ofender moralmente o 
árbitro, seus auxiliares ou qualquer outro participante do evento desportivo. PENA: suspensão de 2 (duas) 
a 6 (seis) partidas. No Art. 253 é citado que praticar agressão física contra o árbitro ou seus auxiliares, ou 
contra qualquer outro participante do evento desportivo. PENA: suspensão de 120 (cento e vinte) a 540 
(quinhentos e quarenta) dias. Ainda o "Art. 258. Assumir qualquer conduta contraria a disciplina ou a ética 
desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código. § 2º Constituem exemplos de atitudes 
contrarias a disciplina ou a ética desportiva, para os fins deste artigo, sem prejuízo de outros: 
(...) II — desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas 
decisões. (AC). PENA: suspensão de uma a seis partidas." 
 Qualquer ação dentro de uma partida de futebol, nunca justifica uma reação desproporcional. 
Durante uma partida todos estão sujeitos a equívocos, e uma possível má atuação de um árbitro não 
justifica qualquer ação agressiva ou desrespeitosa por parte de atletas e demais participantes do evento 
esportivo. Cabe ressaltar que em caso da equipe sentir-se lesada contra a arbitragem deve reunir 
informações da partida e requerer o afastamento do mesmo junto a comissão organizadora. 
 Considerando os termos da acusação e os artigos citados, fica definida, por unanimidade, a 
eliminação dos atletas Joarez Junior, Felipe Ploszaj e Flavio Trindade, com suspensão por 2 partidas (além 
da suspensão automática).  
 
PUNIÇÃO: Por se tratarem de réu primário, em todos os casos, fica a pena reduzida pela metade, ficando 
as seguintes punições: 
- Joarez Junior: 1 partida + suspensão automática. 
- Felipe Ploszaj: 1 partida + suspensão automática. 
- Flavio Trindade: 1 partida + suspensão automática. 
 As suspensões deverão ser cumpridas na sequência do campeonato ou nas próximas edições da 
Torneio. 
 
 
Cumpra-se. 
 
 
Gustavo Nogas   Dalva Santos    Vinicius Mendes OAB-18876 
Comissão Organizadora Comissão Organizadora  Comissão Disciplinar. 


