
 

 

COMUNICADO 

Goiânia/GO, 25 de julho de 2022 

  
  
 

  
Ao Exmº Sr.  
Ednaldo Rodrigues Magalhães 

Presidente da Confederação Brasileira de Futebol- CBF 

  
REF.: REUNIÃO PAUTADA PARA O DIA 26 DE JULHO DE 2022 

  
  
  

Excelentíssimo Presidente,  
  
  
O GOIÁS ESPORTE CLUBE, por seu representante que assina o 

presente, vem à ilustre presença de Vossa Excelência, expor o que segue: 

  
O GOIÁS ESPORTE CLUBE, desde o lançamento do nome de Vossa 

Excelência para assumir a presidência da CBF, SEMPRE hipotecou apoio à 
Vossa candidatura, tendo, inclusive, depositado o voto, por ocasião do sufrágio, 
em 23/03/2022. 

  
O apoio do GOIÁS ESPORTE CLUBE sempre se deu de forma 

irrestrita por acreditar no discurso de V. Exª. no sentido de que resgatar a 
credibilidade e a lisura das relações, todas elas, estabelecidas pela 
Confederação Brasileira de Futebol era a prioridade de V. Exª.. 

  
A fala de V. Exª. sempre foi no sentido de resistir ao preconceito, fosse 

ele qual fosse, inclusive o discurso de “comemoração” do resultado da eleição 
se deu nesses termos, conforme se extrai de publicação do site 
https://ge.globo.com/futebol/noticia/2022/03/23/ednaldo-rodrigues-e-eleito-o-
novo-presidente-da-cbf-em-meio-a-briga-judicial.ghtml : 

  
“Não foi um processo fácil, nove meses de injúrias, infâmias. E hoje a 
democracia venceu. Passei o tempo todo me defendendo, sobretudo do 
preconceito. Todos sabem da minha vida, tenho caráter ilibado. Nesses 
últimos meses, eu sofri todo tipo de pressão, de preconceito, tive meus 
telefones grampeados, meus e-mails violados, o e-mail do gabinete da 
presidência da CBF também violado. E preconceitos que ainda existem em 
todos os segmentos da sociedade por ser do Nordeste, por ser baiano, por 
ser do interior, de Vitória da Conquista e que me orgulho de ser filho. O 
preconceito por ser negro. Essa é a grande realidade, a grande resposta”. 
  
- Quando nós assumimos interinamente a entidade, era uma embarcação 
numa tempestade. Tive que segurar no leme. Agora, a partir da democracia 
aqui, quero corrigir o rumo. Fazer o melhor, o que é legal, e expurgar toda e 
qualquer imoralidade que já aconteceu - acrescentou o presidente eleito.” 
(grifamos) 

  
 No entanto, o que temos visto e sentido na pele, no placar e na tabela 

não revela coerência com o compromisso firmado por V. Exª. 

https://ge.globo.com/futebol/noticia/2022/03/23/ednaldo-rodrigues-e-eleito-o-novo-presidente-da-cbf-em-meio-a-briga-judicial.ghtml
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Explica-se. 
  
A despeito de a Arbitragem vir sofrendo críticas por parte significativa 

dos Clubes, imprensa e público em geral e nem sempre as críticas fazerem 
sentido, tem-se que agora o fazem, pois partem de uma premissa FÁTICA 
absolutamente verdadeira, qual seja, a utilização de critérios distintos para 
definição de situações idênticas. 

  
Perceba Exª, que nas partidas disputadas pelo Goiás Esporte Clube 

com o Avaí Futebol Clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, Atlético Clube 
Goianiense, Sport Club Corinthians Paulista, Fluminense Football Club e São 
Paulo Esporte Clube, o prejuízo sofrido pelo Goiás, em virtude dos erros crassos 
cometidos são incalculáveis e, mais do que isso, decorrem de condutas 
VERGONHOSAS, com o perdão da palavra. 

  
Veja que lances semelhantes foram considerados penalidades para o 

GEC, enquanto que, quando cometidos pelos times adversários, transcorreram 
in albis. 

 
A propósito, para que dúvidas não pairem sobre o fato de que a 

questão aqui posta não diz respeito apenas às ocasiões nas quais o Clube foi 
prejudicado, apesar destas serem em número muito superior, impende também 
ponderar a falha do árbitro, em uma ÚNICA oportunidade em favor do Goiás 
Esporte Clube, na partida entre o Goiás e o Fortaleza Esporte Clube, ocorrida 
em 09 de junho de 2022. 

 
Porém, no caso acima relativo à partida contra o Fortaleza Esporte 

Clube, a CBF logo em seguida entendeu por bem em tomar as providências 
pertinentes, inclusive com suspensão do árbitro, conforme se foi noticiado 
amplamente pela imprensa, por exemplo, pelo site 
https://www.opovo.com.br/esportes/futebol/times/fortaleza/2022/06/10252926-
cbf-reconhece-erro-de-arbitragem-na-partida-entre-fortaleza-e-goias-e-afasta-
arbitro.html .  

 
Repita-se que não se trata de um mero equívoco, o que seria 

absolutamente razoável, factível, humano e até aceitável, mas vários, no plural, 
erros grosseiros que poderiam, E DEVERIAM, ser evitados com um recurso 
simples e que a arbitragem por vezes recusou-se a lançar mão de, qual seja, o 
VAR (Video Assistant Referee). 

  
Assim, considerando que as razões acima delineadas causaram 

extrema consternação e sentimentos de injustiça e preconceito, dos quais Vossa 
Excelência conhece bem e sabe quão doídas são as suas consequências, o 
Goiás Esporte Clube se absterá de participar da reunião acima mencionada. 

  
Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de 

consideração, estima e, desta vez, pesar. 
  
  
Atenciosamente, 
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GOIÁS ESPORTE CLUBE 
HARLEI MENEZES 
Vice-presidente de Futebol 

 
 


