
 

 

 

Sr. Árbitro: MARCEL GROTTA.     DATA: 01/07/2022. 

      

 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: 01/07/2022  Categoria: Adulto             Oficial (X) Amistoso ( ) 

Equipes e Resultado Final: 07 x 03  

Início às 21h37 – Término às 23h16 

Vencedor: SME Elias Fausto  

Árbitro Principal: Marcel Grotta      

Árbitro Auxiliar: Ricardo Manoel Oliveira 

Anotador: Reginaldo Souza      

Cronometrista: Alfredo Grotta Neto 

 

OCORRÊNCIAS: 

Relatar: Aos 29 minutos e 43 segundos de jogo, expulsei o jogador de 

camisa número 15 Sr. Marcos Alves Almeida Junior, Registro nº 101738, 

da equipe SME Elias Fausto, por ter cometido uma falta na disputa da 

bola, segurando a bola com a mão esquerda, o jogador faltoso já possuía 

cartão amarelo por reclamação e antes de sair da quadra de jogo, proferiu 

as seguintes palavras: Você está de sacanagem, palhaçada, vá se foder. 

Tendo que ser contido com dificuldade por Oficiais da Liga Campineira 

de Futsal. Depois de aproximadamente cinco minutos, saiu da quadra de 

jogo. Aos 39 minutos de jogo, o Arbitro Sr. Ricardo Manoel Oliveira, 

expulsou o jogador de camisa nº 11 Sr. Alexandre Carlos Souza Junior, 



 

 

 

Registro nº 101548, da equipe Black Duck Futsal, por desferir um pontapé 

no jogador de camisa nº 13 Sr. Emerson Mathias França Junior, da equipe 

SME Elias Fausto, atingindo-o nas costas. Em ato continuo o jogador de 

camisa nº 21 Sr. Everson Mathias França, da equipe SME Elias Fausto, 

desferiu um pontapé atingindo o jogador Alexandre Carlos Souza Junior, 

na altura da coxa, sendo também expulso pelo Arbitro Sr. Ricardo Manoel 

Oliveira. Após estes fatos, cerca de três minutos depois, ambos se 

retiraram para as arquibancadas. Aos 39 minutos e 54 segundos de jogo, 

expulsei o treinador Sr. Anderson Assunção Silva, registro nº 102031, da 

equipe SME Elias Fausto, que após paralisar a partida para a equipe 

Black Duck Futsal, reiniciar a mesma após ter sofrido o sétimo gol, veio 

em minha direção empurrando-me e dando dois fortes socos a altura de 

meu peito e proferindo as seguintes palavras: Vai tomar no seu cu seu 

filho da puta, tem que apanhar mesmo, vá se foder, quer arrumar pra 

cabeça? Se você inventar e arrumar gol pra eles, eu mando a torcida 

invadir e descer a porrada em vocês dois, filho da puta, seu cuzão. Logo 

em seguida, expulsei o jogador de camisa nº 12 Sr. Sergio Rocha Neves, da 

equipe SME Elias Fausto, por dar dois fortes socos em meu peito, 

empurrando-me e proferindo as seguintes palavras: O que você marcou 

seu filho da puta? Vai tomar no seu cu, ladrão, vai se foder seu cuzão. 

Após as duas expulsões, treinador e jogador ficaram incitando os 

torcedores da sua equipe a invadirem a quadra se não fossem campeões, 

proferindo as seguintes palavras: Se tiver que invadir, invadam mesmo, 

eles vão ver quem manda nessa merda de ginásio, nessa merda de Liga e 

nessa merda de campeonato. Logo em seguida saíram da quadra de jogo, 

fazendo gestos provocativos aos torcedores da equipe Black Duck Futsal e 

foram para a arquibancada junto aos torcedores da equipe SME Elias 

Fausto. Informo também, que durante a partida, tivemos que paralisar a 

partida varias vezes, pois inúmeros torcedores da equipe SME Elias 



 

 

 

Fausto, desceram das arquibancadas e se aproximaram do gradil 

ameaçando a integridade física da dupla de arbitragem proferindo as 

seguintes palavras: Vocês vão morrer seus filhos da puta, bando de cuzão, 

se não formos campeões hoje nos vamos invadir essa merda e pegar vocês 

de porrada. Vocês irão apitar lá em Elias Fausto, vão morrer, lá a gente 

mete o louco, o terror, vamos bater tanto em vocês que nunca mais irão 

esquecer, filhos da puta, vão tomar no cu. Apos a marcação de pênalti 

contra a equipe de SME Elias Fausto, tivemos que paralisar a partida 

novamente, pois alguns torcedores da equipe SME Elias Fausto se 

penduraram na rede de proteção que separa as arquibancadas da quadra 

de jogo na intenção de invadir a quadra de jogo, não o conseguindo. 

Tivemos que paralisar a partida varias vezes também, pois sempre que se 

marcava algo contra a equipe Black Duck Futsal, torcedores desta equipe 

desciam próximo ao gradil e pronunciavam as seguintes palavras: Vai 

tomar no cu caralho, não foi nada, vai se foder seu filho da puta. Vocês 

estão arranjando pra outra equipe ser campeão, já roubaram um gol, o 

que mais vocês querem seus filhos da puta? Quando o ginásio já estava 

vazio na quadra de jogo e nas arquibancadas, o Vigilante do Ginásio Rogê 

Ferreira em sua ronda, verificou que no vestiário numero 01 ainda havia 

jogadores, membros da comissão técnica e torcedores da equipe Black 

Duck Futsal fazendo uso de diversos tipos de bebidas alcoólicas e ao ser 

solicitado pelo Sr. Valdecir que deixassem imediatamente o vestiário e 

fossem embora, pois já passava de meia-noite e ele precisava fechar o 

ginásio, varias pessoas que ali estavam proferiram as seguintes palavras: 

Vai tomar no seu cu seu filho da puta, guardinha de bosta, não vamos sair 

daqui e quero ver quem vai tirar a gente, seu bosta, cuzão, vai se foder. O 

Sr. Valdecir informou também que precisou se esconder para não apanhar 

daquelas pessoas, ou acontecer algo pior, pois foi muito ameaçado e com 

medo a única saída foi se esconder. Após aproximadamente trinta 



 

 

 

minutos, as pessoas que estavam no vestiário foram embora xingando o Sr. 

Valdecir que após a saída daquelas pessoas e agora com o ginásio vazio, 

conseguiu fechar o mesmo. Sem nada mais a relatar, eu Arbitro assino. 

CAMPINAS, 02 DE JULHO DE 2022. 

ÁRBITRO:  MARCEL GROTTA.   

 


