
 

 

Sr. Árbitro:  Edson Israel Simões Fortuna                              DATA: 13/04/2022. 

      

 Apresento-lhe o relatório do jogo abaixo indicado, para qual V.Sª. foi 

escalado, solicitando-lhe o obséquio de preenchê-lo com a maior clareza e 

exatidão, devolvendo-nos dentro de 24 horas após a realização do jogo. 

 

 

Competição: 27ª Copa Metropolitana de Futsal       

Data: 13/04/2022 Categoria: Adulto              Oficial (X) Amistoso ( ) 

Equipes e Resultado Final: Real Futsal Santa Lucia 08 x 08 Lyon Futsal 

Início às 21:27h – Término às 23:05h.                      

Vencedor: Empate 

Árbitro Principal: Edson Israel Simões Fortuna         

Árbitro Auxiliar: Marcel Grotta  

Anotador: Jose Leopoldino 

Cronometrista: Alfredo Grotta Neto      

 

OCORRÊNCIAS: 

Relatar: Aos 13 minutos e 46 segundos de jogo, o Árbitro Auxiliar Sr. Marcel 

Grotta, expulsou da partida o atleta camisa nº 07 Sr. Gabriel Goncalves 

Andrade Euzébio, Registro LCFS nº 101389, da equipe Real Futsal Santa Lucia, 

que após marcação de arremesso de meta a favor da equipe adversária, 

proferiu as seguintes palavras em tom bastante alto: A bola é nossa caralho. 

Após a expulsão, foi em direção do Árbitro Auxiliar Sr. Marcel Grotta, 

reclamando da sua expulsão sendo contido por jogadores da sua própria 

equipe e por mim. Após sua expulsão do lado de fora da quadra de jogo 



 

 

proferiu em tom alto as seguintes palavras sempre que algum lance era 

marcado contra a sua equipe: “Vai tomar no seu cu, dá cartão para este filho 

da puta, apita esta porra direito, vai se foder, não apita nada.” 

Aos 18 minutos e 36 segundo de jogo, expulsei da partida o massagista Sr. 

Luan Carlos de Almeida Santos, Registro na LCFS nº 101361, da equipe Real 

Futsal Santa Lúcia, por ter invadido a quadra de jogo após a anotação de um 

gol contra a sua equipe e vir em minha direção gritando e gesticulando 

acintosamente e proferindo as seguintes palavras: “Não foi gol, a bola não 

entrou, você esta de sacanagem, vai tomar no cu”, sendo contido por alguns 

atletas e pelo Árbitro Auxiliar Sr. Marcel Grotta e pelos Árbitros Delegados da 

partida, Sr. Eduardo Menandro e Sr. Alexsandro Matos, impedindo que o 

mesmo chegasse até minha pessoa, continuou a me ofender dizendo: “seu 

filho da puta, vai dar este gol, a bola não entrou, vai tomar no cu”. Informo 

que o Sr. Luan Carlos de Almeida Santos foi retirado de quadra pelos atletas 

suplentes de sua equipe. 

Aos 19 minutos e 24 segundo de jogo, expulsei da partida o atleta camisa de 

nº 17 Sr. Jonatas da Silva Martins, Registro na LCFS nº 101465, da equipe Lyon 

Futsal pois, ao perceber que seu goleiro estava postado fora do gol, o referido 

atleta impediu que o atleta da equipe do Real Futsal Santa Lúcia efetuasse a 

cobrança de escanteio de maneira rápida, sendo desta forma advertido com 

cartão amarelo. Após este fato, solicitei que todos os atletas suplentes da 

equipe Lyon Futsal fossem para o banco destinados aos reservas, momento 

este que o Sr. Jonatas disse que não iria se sentar pois estava se aquecendo, 

pedi novamente que se dirigisse ao banco de reservas e o mesmo se recusou 

novamente, momento este que o expulsei. Informo que o Sr. Jonatas se 

retirou de quadra normalmente. Já na arquibancada, constantemente gritava 



 

 

em direção a arbitragem dizendo: “Estão conseguindo né seus filhos da puta, 

expulsa mais três, seus bostas, vocês são muito fracos, vai tomar no cu, apita 

essa porra direito, seus filhos da puta”. Após o término da partida continuou 

gritando: “Conseguiram né seus filhos da puta, vem aqui que te encho de 

porrada, seus bostas, vão se foder, enfia o apito no cu”. Informamos também 

que o referido atleta também se pendurou no gradil o balançado 

violentamente e ameaçando a arbitragem dizendo:” Vai morrer filho da puta, 

seus bostas do caralho”. 

Aos 21 minutos e 57 segundos de jogo, expulsei da partida o atleta camisa de 

nº 10 Sr. Guilherme Almeida Paiva, Registro LCFS nº 101468, da equipe Lyon 

Futsal pois, quando em disputa de bola, atingiu o atleta de nº 04 Sr. Vitor 

Matheus Pereira Barbosa na altura da boca com uma cotovelada, sendo 

expulso por mim neste momento. O Sr. Guilherme ficou transtornado com a 

expulsão, o atleta tentou ir para cima da arbitragem, sendo contido pelos seus 

companheiros. Já em frente ao banco de reservas de sua equipe, o referido 

atleta ainda se recusando a se retirar de quadra dizia, “não fiz nada, você 

errou, isto não pode acontecer”. Sendo retirado de quadra por seus 

companheiros e pela comissão técnica, ainda proferiu as seguintes palavras: 

“Vai tomar no cu, seus filhos da puta”. O Atleta dirigiu-se para os vestiários e 

em determinado momento, ficou postado atrás do gol defendido por sua 

equipe, que ficava ao lado de seu vestiário. Foi solicitado que o mesmo não 

se postasse ali, e o mesmo voltou para os vestiários. Após isto o Sr. Guilherme 

dirigiu-se às arquibancadas e em qualquer lance anotado pela arbitragem 

contra a sua equipe ele continuou a ofender aos árbitros dizendo: “não foi 

nada, seus burros vocês são muito ruins seus filhos da puta, vocês querem 

arrumar para a cabeça, conseguiram o que queriam”. Ao final da partida, 

juntamente com o atleta camisa de nº 17 Sr. Jonatas da Silva Martins, expulso 



 

 

também da partida foi até o gradil chacoalhando as redes de proteção 

protestando contra a equipe de arbitragem.  

Aos 27 minutos e 53 segundos de jogo, o Árbitro Auxiliar Sr. Marcel Grotta, 

expulsou da partida o atleta camisa nº 20 Sr. Glauberthe Kawan da Silva 

Moura, Registro LCFS nº 101751, da equipe Lyon Futsal, por ter cometido uma 

falta na disputa da bola atingindo o jogador adversário de camisa nº 04 Sr. Sr. 

Vitor Matheus Pereira Barbosa na altura da perna esquerda derrubando-o e 

não necessitando de atendimento. A referida falta era passível de cartão 

amarelo. O jogador faltoso já possuía cartão amarelo por cometer outra falta 

e retirou-se normalmente da quadra de jogo.  

CAMPINAS, 13/04/ 2022. 

ÁRBITRO: EDSON ISRAEL SIMÕES FORTUNA. 


