




























RELATÓRIO ANEXO DA SUMULA 

LIESO – LIGA ESPORTIVA DE SOBRADINHO II-DF – TERCEIRA RODADA 

ATLÉTICO  01(UM) X 02 (DOIS) CENTENÁRIOS 

 

ARENA SOBRADINHO II-DF, 12/08/2019 Horário 21:15hs 

Arbitragem: 

Árbitros: JOSÉ LUIZ REGIS ALMEIDA E ANILSON CLEITON  

Descrevo aqui os fatos: 

Antes do término da partida, em lance de cobrança de escanteio em favor da 

equipe do Atlético, o atleta Sr. Gustavo Cândido de Lima, empurrou o seu 

adversário antes da cabeçada para fora da meta. A seguir, discordando da 

marcação do árbitro José Luiz, o mesmo proferiu reclamação de maneira 

acintosa e incoerente, motivo pelo qual foi advertido com cartão amarelo. 

Em seguida, antes mesmo da cobrança da infração, o Sr. CARLOS JOÃO M. 

CARVALHO, invadiu o campo e indo em direção deste comunicante, proferiu 

diversas ofensas, replicando que o fato da derrota se deve ao fato das minhas 

marcações não serem coerentes com o ponto de vista dele, me chamando de 

omisso e fraco, que isso tudo que estava ali acontecendo era uma grande putaria 

e palhaçada.  

Foi contido por seus atletas num primeiro momento, onde este comunicante não 

proferiu qualquer palavra, mantendo-se calmo e tranquilo, apenas aguardando 

o desenrolar dos fatos para que fosse tomadas as devidas providências 

disciplinares cabíveis.  

Ainda não satisfeito, o supracitado mencionado em epigrafe foi em direção ao 

Arbitro Anilson Cleiton, e permaneceu interpelando aos berros que sua equipe 

foi prejudicada pela arbitragem, e antes que este comunicante tomasse as 

providencias, o Sr. Anilson Cleiton apresentou o cartão vermelho, devido a forma 

descabida e destratante que  proferiu em desfavor desta arbitragem. 

O Sr. Roberto, da Equipe dos Centenários, de maneira cortes, tentou retirá-lo de 

dentro campo, porém sem lograr êxito, pois o mesmo estava completamente 

transtornado e que não ia sair sem resolver, segundo ele, “essa palhaçada, essa 

putaria contra a equipe dele”. 



Tendo em vista que a invasão se caracterizou de maneira intempestiva e sem 

qualquer fundamentação, prejudicando o transcorrer final dos acréscimos, a 

partida foi encerrada, pelo fato do referido Diretor não acatar as determinações 

da arbitragem em se retirar de campo para se dar o reinicio.  

Após isso, ainda não satisfeito, ainda fez gravação de maneira ardilosa e 

promiscua, tentando obter do árbitro Anilson Cleiton, uma interpretação dúbia 

sobre lance ocorrido no início, devido a não aplicação do segundo cartão 

amarelo em desfavor do atleta da equipe do Centenário, Sr. Francisco  Iolando 

dos Santos Silva, onde durante um lançamento, a bola rolou do peito para a 

braço, sem intencionalidade, onde pela nova regra disciplinar de aplicações, 

onde o atleta não é mais advertido com cartão amarelo nestes casos, onde agi 

com correção e interpretei segundo a regra. A responsabilidade do lance é 

exclusivamente deste comunicante, pelo fato de estar naquele momento mais 

próximo e com visão privilegiada.  

O citado se apega ao fato de que por não ter advertido com cartão amarelo, 

beneficiou diretamente a equipe do Centenário e que o gol saiu exatamente com 

o referido atleta. 

Houve diversas interpelações externas contra essa arbitragem, vinda somente 

do Sr. Carlos João, sendo que seus atletas e outros diretores se opuseram a suas 

manifestações, afirmando que não procedia as reclamações oriundas do Técnico 

aqui citado. 

Com respaldo e tranquilidade de termos executado um trabalho digno e à altura 

desta competições, estamos aqui reiterando os fatos para que sejam tomadas as 

providencias cabíveis, pois de forma reincidente, o mesmo supracitado já sofreu 

sanções disciplinares por esta conceituada liga, usando de maneiras espúrias e 

de inverdades contra árbitros e auxiliares, quando este é contrariado  de suas 

convicções. 

Sem mais para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e 

consideração a esta conceituada Liga desportiva. 

 

Sobradinho II-DF, 13 de agosto de 2019. 
JOSÉ LUIZ REGIS ALMEIDA 
ARBITRO CENTRAL 
CPF 417.799.401-49 – RG 1059840 DF 


