
PORTO ALEGRE, TERÇA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2017
www.metrojornal.com.br 16| {ESPORTE} 

O futuro do Inter será decidi-
do por três árbitros do CAS 
(Corte Arbitral do Esporte, na 
sigla em inglês) em 4 de abril. 
Para o julgamento, que pode 
até recolocar o Inter na pri-
meira divisão, cada uma das 
partes (Inter, CBF e o próprio 
CAS) escolhe um árbitro para 
analisar o caso. Os advogados 
colorados escolheram o por-
tuguês Rui Botica, considera-
do um árbitro legalista. A CBF 
indicou o israelense Efraim 
Barak. Enquanto o Tribunal 
designou o italiano Luigi Fu-
magalli, presente em diversos 
casos de grande publicidade 
nos últimos anos.

Pelo caso Victor Ramos 
não ter jurisprudência no 
CAS, especialistas têm difi-
culdade para prever que tipo 
de decisão poderá ser tomada 
em Lausanne, na Suíça. Outro 
agravante para prever que ti-
po de decisão pode ser toma-
da é o fato de o caso não ter 
sido julgado no Brasil e o In-
ter não ter recorrido à Fifa, se-
gundo o advogado Alexander 
Wild, autor do livro “CAS and 
Football: Landmark Cases” 
(CAS e o Futebol: Casos de Re-
ferência, em tradução livre).

“A Fifa seria o órgão de dis-
cussão caso o STJD tivesse de-
cidido algo. Como isso não 
ocorreu, há uma supressão de 
instância e por isso vamos di-
reto ao CAS”, explica  Gabriel 
Lopes Moreira, diretor jurídi-
co do Inter.

Componente da lista de ár-
bitros do Tribunal, o brasilei-

ro Affimar Cabo Verde Filho 
vê que dificilmente a decisão 
será jogada novamente pa-
ra o âmbito nacional. “Quan-
do o CAS aceita a arbitragem, 
aceita a competência para jul-
gar o caso. Geralmente, o CAS 
enfrenta as situações e define 
o caso, mas isso não quer di-
zer que seja um norte da de-
cisão. O CAS está dizendo que 
é competente para julgar o te-
ma”, explica.

Botica e Barak fizeram par-
te do painel que julgou um ca-
so envolvendo o Grêmio, em 
2014. O clube gaúcho alega-
va que o atacante Maxi López 
havia quebrado contrato e co-
brava uma indenização. A de-
cisão dos árbitros foi de reco-
nhecer a quebra do acordo, 
mas sem o Grêmio ter direito 
a receber a indenização. “São 
dois dos melhores árbitros. 
São extremamente capacita-
dos. O processo está bem as-
sistido”, avalia Gabriel Vieira, 
vice jurídico do Grêmio e que 
esteve presente no caso.

Na Serra
O Inter mandará o jogo con-
tra o Cruzeiro, amanhã, em 
Bento Gonçalves. O departa-
mento jurídico colorado ten-
ta um efeito suspensivo para 
a punição de duas partidas de 
perda de mando devido à bri-
ga de torcedores do clube na 
primeira rodada do Gauchão.
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Saiba quem são os árbitros que julgarão o caso do 
Inter na Corte Arbitral do Esporte, em 4 de abril.

Considerado um veterano quan-
do o assunto é a Justiça Esporti-
va. O advogado italiano, de 57 
anos, participou de julgamentos 
importantes nos últimos anos 
como a suspensão da tenista 
Maria Sharapova por doping 
e a diminuição da pena do ex-
-presidente da UEFA  de seis para 
quatro anos e o caso envolvendo 
a suspensão de Luiz Suárez por 
sua mordida no italiano Chiellini 
durante a Copa de 2014.

RUI BOTICA
O advogado português faz 
parte do CAS desde 2004. 
Além do direito esportivo, 
trabalha nas área de direito de 
mineração, gás e óleos, direito 
corporativo e direito aéreo. É 
membro da OAB. Foi a escolha 
colorada para arbitrar o caso. É 
considerado um legalista. 

EFRAIM 
BARAK 
Especializado em direito 
esportivo, o israelense nascido 
na argentina iniciou a carreira 
defendendo clubes e jogadores 
em recursos na Fifa e no CAS. 
Iniciou sua participação como 
árbitro do Tribunal em 2005. 
Foi designado pelo CBF para ser 
parte do painel que julgará o 
caso do Inter. 

Foi só o começo. É o que o 
lateral Edílson pensa sobre 
a parceria com Léo Moura. 
Inicialmente a dupla deve-
ria concorrer por um lugar 
na lateral direita, mas na 
partida contra o Juventu-
de, a primeira de Edílson na 
temporada, Renato Porta-
luppi encontrou espaço pa-
ra colocar os dois em campo 
simultaneamente.

A saída foi deixar Edíl-
son na lateral, colocar Léo 
Moura como meia e Rami-
ro como volante. A tentati-
va funcionou.

“Foi apenas o primeiro 
jogo, nem tínhamos treina-
do juntos. Com a experiên-
cia e o entrosamento, com a 
inteligência de cada um, vai 
surgindo [o entrosamento]. 
Foi o primeiro, mas temos 
muito a crescer pelo setor”, 
avalia Edílson.

Ele ainda exaltou outros 
aspectos da goleada de 4 a 0. 
“Tivemos a paciência de ro-
dar a bola, que foi a nossa 
principal característica no 
ano passado”, avaliou.

Após passar por uma ci-

rurgia no joelho e sofrer 
uma lesão muscular, Edíl-
son ainda busca ritmo de 
jogo. Embora improvável, 
a falta de uma sequência 
de partidas pode fazer com 
que ele seja o único titular 
em campo contra o São Pau-
lo, amanhã, no fechamen-
to da primeira fase do Cam-
peonato Gaúcho.  METRO POA

Edílson fez o primeiro jogo do ano 
no sábado | LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA

Grêmio. Edílson quer mais 
da parceria com Léo Moura

Chapecoense 
decidirá fora
A Conmebol anunciou 
que o primeiro jogo da Re-
copa, entre Chapecoen-
se e Atlético Nacional, se-
rá na Arena Condá, dia 4 
de abril, às 19h15. A enti-
dade exige capacidade mí-
nima de 40 mil lugares e o 
estádio possui 22 mil, mas 
autorizou pois o alviverde 
deseja fazer uma homena-
gem ao clube colombiano. 
O jogo de volta foi marca-
do para 10 de maio, na Co-
lômbia.  METRO

Federer despacha 
Del Potro
A expectativa de uma ba-
talha em quadra não se 
confirmou, e Roger Fede-
rer venceu com facilida-
de o argentino Juan Mar-
tín Del Potro, ontem, 
pela terceira rodada do 
Master 1000 de Mia-
mi. O suíço fechou o jo-
go em sets diretos, com 
parciais de 6/3 e 6/4. Seu 
próximo adversário será 
o espanhol Roberto Bau-
tista Agut.  
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