
 

 

Sr. Árbitro:  Edson Israel Simões Fortuna                             DATA: 18/04/2022. 

      

 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: 18/04/2022 Categoria: Sub 14              Oficial (X) Amistoso ( ) 

Equipes e Resultado Final: Itatiba Esporte Clube 03 X 01 Boêmio Futsal 

Início às 21:11h – Término às 22:10h.                      

Vencedor: Itatiba Esporte Clube 

Árbitro Principal: Edson Israel Simões Fortuna         

Árbitro Auxiliar: Venício da Silva 

Anotador: José Leopoldino  

Cronometrista: Reginaldo de Souza 

 

OCORRÊNCIAS: 

Relatar: Aos 26 minutos e 30 segundos de jogo, expulsei o treinador Sr. 

Jhonatã dos Santos de Oliveira registro da LCFS nº 101318, da equipe Boêmio 

Futsal, por reclamar acintosamente da não marcação de uma falta contra a 

sua equipe, onde seu atleta de nº 10 Sr. Davi Adrian Pereira Rosa perdeu a 

dividida em uma disputa de bola com o atleta de nº 10 Sr. Juan Vinícius 

Rodrigues Pinto da equipe Itatiba Esporte Clube, dizendo: “Puta que o pariu, 

foi falta, você esta de perseguição com a gente” momento este que o 

expulsei. Informo ainda que logo no início do segundo tempo, interrompi a 



 

 

partida para solicita ao Sr. Jhonatã que o mesmo informasse ao três 

torcedores de sua equipe que permanecessem no segundo degrau das 

arquibancadas, pois os mesmos estavam ameaçando e ofendendo 

acintosamente o atleta de nº 11 Sr. João Victor Apolinário que se encontrava 

no banco destinado aos reservas, fazendo menção que iriam dar um tapa na 

cara dele. Após esta solicitação, o Sr. Jhonatã retornou ao banco de reservas 

e exaltado dirigiu-se a minha pessoa em tom alto. “Já fiz o que pediu começa 

este jogo”. Neste momento disse a ele que este não era o tom para dirigir-se 

a mim, e perguntei se ele me conhecia para fazer tal indagação naquele tom, 

e que a minha solicitação estava dentro das normas, já que o mesmo assinou 

um termo de responsabilidade na súmula com relação aos seus torcedores e 

que por muito menos já haviam sidos eliminados da Liga equipes. Neste 

momento, o mesmo disse para mim, que eu também não o conhecia e que eu 

estava o ameaçando. Dizendo que iria solicitar que fosse anotado na súmula 

esta ameaça. Neste momento disse que ele estava equivocado, e que eu o 

conhecia, pois ele era o treinador da equipe Boêmios e que deveria 

comportasse como tal e que ele estivesse à vontade para fazer a solicitação 

ao Sr. anotador. Informo também que a partir deste momento, toda 

marcação contra ou a favor de sua equipe era questionada pelo Sr. Jhonatã 

até o momento de sua expulsão. Quando estava saindo de quadra, o Sr. 

Jhonatã disse que ao final da partida eu iria conhecer quem ele era. Após o 

encerramento da partida, estava eu ao centro da quadra recebendo os 

cumprimentos dos atletas da e aguardando a chegada do Árbitro auxiliar Sr. 

Venício, quando o Sr. Jhonatã veio em minha direção dizendo: “Agora vc vai 

me conhecer, e tentou me dar uma cabeça em meu rosto, momento este que 

desviei e acabou por não me acertar.  Continuou a reclamar, dizendo que os 

3 torcedores que eu havia solicitado para que ficassem sentados na 



 

 

arquibancada, faziam parte da diretoria e que eu já havia prejudicado sua 

equipe anteriormente. Momento este que disse estarem equivocados, pois 

era o primeiro jogo que eu fazia de sua equipe e que deveriam estar me 

confundindo com outro árbitro.  

 

CAMPINAS, 20/04/ 2022. 

ÁRBITRO: EDSON ISRAEL SIMÕES FORTUNA. 


