
 

 

AVALIAÇÃO DE ARBITRAGEM 

 

 

 A CA/FCF, juntamente com o quarteto de arbitragem do jogo FORTALEZA x  

MARANGUAPE, estiveram assistindo e analisando o citado jogo, após reunião com o Presidente 

da FCF e o Presidente do Fortaleza e o Representante dessa equipe na FCF, para verificar fatos 

ocorridos na arbitragem do jogo, reclamados pelos dirigentes da equipe mandante. 

 

 Após assistirmos, passamos à análise dos pontos formulados pela equipe do Fortaleza, 

chegando à seguinte conclusão: 

 

 1. Cartões Amarelos Apresentados 

 - Aos 8’ do 1º tempo – Jogador nº 3, do Fortaleza – por colocar a camisa na cabeça; 

 - Aos 15’ do 2º tempo – Jogador nº 2, do Fortaleza – por praticar jogada temerária; 

 - Aos 20’ do 2º tempo – Jogador nº 6, do Fortaleza – por impedir ataque promissor da 

equipe adversário (ia em direção à meta); 

 - Aos 23’ do 2º tempo – Jogador nº 11, do Fortaleza – carrinho (não atingiu) – NÃO 

CABIA O CARTÃO; 

 - Aos 27’ do 2º tempo – Jogador nº 1, do Fortaleza – impedir ataque promissor; 

 - Aos 29’ do 2º tempo – Jogador nº 4, do Fortaleza – por reclamação acintosa; 

 

 Ainda no 2º tempo, aos 25’, o atleta do Maranguape, nº 6, segurou acintosamente um 

atleta do Fortaleza – NÃO FOI ADVERTIDO. NÃO ERA O 2º CARTÃO. 

 

 2. Lances 

 - Aos 33’ do 1º tempo – Jogador nº 7, do Fortaleza sai do campo para trocar chuteira 

(FOI APENADO COM CARTÃO AMARELO POR TER SAÍDO DE CAMPO SEM 

AUTORIZAÇÃO DO ÁRBITRO.  

    No intervalo do jogo, o 4º árbitro informou que havia autorizado a saída do atleta do 

Fortaleza e o CARTÃO FOI ANULADO pelo árbitro antes do início do 2º tempo. 

 - Aos 38’ do 1º tempo – Penalti no atleta nº 22 – DUDU CEARENSE, calçado pelo goleiro 

do Maranguape; 

 - Aos 2’ do 2º tempo – O mesmo atleta do Fortaleza – DUDU CEARENSE, foi seguro pela 

camisa dentro da área 

 - No mesmo lance, um atacante do Fortaleza “estorva” o goleiro adversário; 

 - Aos 34’ do 2º tempo – Não foi penal (atacante chutou a perna do defensor); 

 - Aos 35’ do 2º tempo – 3º gol do Fortaleza (atleta DUDU estava impedido); 

 - Aos 40’ do 2º tempo, um atacante do Maranguape estava impedido, quase marcando o 

gol  daquela equipe. 

 

  



 

 

 Em função de equívocos ocorridos na citada partida, o quarteto de arbitragem deverá 

realizar treinamento específico, com instrutor local, até que estejam aptos para novas 

designações. 

 

 

 

 

     Fortaleza-CE, 05 de fevereiro de 2016 

 

 

     _________________________________ 

     MILTON OTAVIANO DOS SANTOS 

                   Presidente da CA / FCF 


