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A Corte da Comissão Julgadora, devidamente constituída e 
exercendo o encargo de suas atribuições, foi provocada a emitir 
decisão sobre uso irregular de uniforme (meião) em partida da fase 
classificatória. 
 
 
Oposição e resenha fática: 
 
Julgamento 02/REG 
 
Equipe Emeleca / Atleta Wellington Luiz Machado: 
 
Julgamento: ato infracional. 
 
Motivo: atleta Wellington da equipe Emeleca durante a partida com 
a equipe Unidos da Butina utilizou de meião com marca preta 
diverso daquele fornecido pela Comissão Organizadora, foi 
advertido e empós ajustar o uniforme, voltou em quadra. 
  
Notícia: em súmula pelos mesários e sob a orientação do Leocas. 
 
 

SESSÃO DE JULGAMENTO 
 
Relatada e discutida a notícia de ato infracional apresentado a este 
Foro, a Corte da Comissão Julgadora considera, decide e ajusta: 
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Considerações discutidas e comentadas: 
 
- considerando que apesar da latente publicação em arbitral, pela 
Comissão Organizadora e pela Coordenação de Comunicação, e 
expressa definição em regulamento em repudiar o uso inadvertido 
de uniforme cedido pela Comissão Organizadora, o atleta 
Wellington, como um incauto, em vez de vestir do par meiões 
brancos fornecidos e oficializados, utilizou de vestimenta diversa, e 
outro correto, alterando o uniforme e em atitude inadvertida entrou 
em quadra, sendo tal atitude anotada em súmula; 
 
Incorreu, portanto, em ato infracional passível de punição. 
 
- considerando que a conduta do atleta não restou em beneficio da 
sua equipe, pois breve, tampouco foi artifício para suprir 
insuficiência de atletas em quadra, passamos a decidir: 
 
JULGAMENTO E DECISÃO: 
Procedimento regular. Sessão aberta. Presentes os Vogais. 
Nenhuma preliminar a considerar. 
 
O Vogal Henrique Gito demonstrou desconforto em emitir voto em 
razão de sua equipe Emeleca estar diretamente envolvida com o 
resultado do julgamento. Assim, absteve-se de voto, muito embora 
o regulamento destaque excerto que expressa que nestes casos não 
há impedimento. 
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Assumiu seu cargo de vogal o Presidente Relator Leocas. 
 
Considerações discutidas e comentadas: 
 
- considerando que apesar da latente publicação em arbitral, pela 
Comissão Organizadora, pela Coordenação de Comunicação e pelo 
Manual do Atleta, e expressa definição em regulamento em 
repudiar o uso inadvertido de uniforme não cedido pela Comissão 
Organizadora ou não autorizado pela Comissão Organizadora, o 
atleta Wellington, como um incauto, mesmo assim, utilizou meião 
diverso do traje da sua equipe, sendo tal atitude anotada em 
súmula sob a orientação de assistente; 
 
- considerando que o Regulamento da CEA estabelece que “Não 
será permitida em hipótese alguma a participação do atleta na 
partida sem a camisa, calção e meião distribuídos pela comissão 
organizadora” e prevê punições em equivalentes a uso de jogador 
irregular ou suspenso em partida; 
 
- considerando que o regulamento estabelece que esta atitude é 
penalizada, independentemente se o atleta contribuiu ou não com 
o resultado da partida; 
Legalidade: 

Iniciado o jogo, o atleta que não estiver trajando o uniforme 
completo (camisa, calção ou meião) distribuído e pela Comissão 
Organizadora, ou uniforme substituinte homologado e autorizado 
por membro da Comissão Organizadora e formalmente rogada em 
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súmula com a ciência do mesário e membro da Comissão 
Julgadora, está terminantemente proibido de jogar a partida ou 
ficar no banco. 

Identificado o atleta com uso de uniforme não autorizado, este 
deve se retirar imediatamente da partida ou do banco, não sendo 
possível o seu retorno para o jogo, mesmo depois coloque o 
uniforme oficial. 

A sua insistência em permanecer na partida será agravante na 
aplicação da pena a ser estabelecida pela Corte Julgadora. 

É de responsabilidade da equipe fiscalizar se seus atletas estão com 
a vestimenta correta. Não será tolerado desrespeito a esta norma. 

Não será permitido o revezamento de uniforme durante a partida, 
de modo a beneficiar atletas com um mesmo uniforme num mesmo 
jogo.  

Na falta destes ou de um destes itens o atleta estará impossibilitado 
de participar da partida por se encontrar em desacordo com o 
definido acima. No entanto, poderá permanecer no banco de 
reservas como orientador de sua equipe se estiver trajando ao 
menos a camisa da equipe, o mesmo valendo para os Técnicos. 

A desobediência a esta condição legítima do uso regular do 
uniforme penalizará a equipe e/ou seu atleta, independente da 
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suspensão imediata do atleta durante a partida e a exclusão dos 
seus gols no cômputo da partida, com a pena mínima de suspensão 
do atleta por uma partida inteira, até a pena máxima da perda de 
três pontos pela equipe com a reversão dos pontos conquistados 
em caso de vitória, ficando a cargo da Comissão Julgadora a 
quantificação da punição, orientada pelos critérios de cada caso, 
suas especificidades, a contribuição do atleta para o resultado da 
partida e a má-fé do atleta e da equipe. 

 
   Assim considerados os dispositivos de 
Regulamento, há que se aferir que o Presidente Julgador autorizou 
a reentrada do atleta na partida logo após seu ajuste com o 
uniforme oficial, pois, em nada comprometeu, até então, no 
resultado da partida e no desenrolar do embate. 
 
   Trata-se de caso exceptuado pela circunstância 
por um acaso de se ter identificado a irregularidade logo no início 
da partida. Cumpre destacar que se houvesse um maior decorrido 
na partida, do atleta Wellington seriam retirados seus gols, 
alterando o resultado da partida e inclusive revertendo os pontos, e 
ainda suspensão de até 3 partidas. 
 
Reconhecido que a intenção da norma não é caçar uniformes e sim 
manter a integridade da CEA e seus uniformes de maneira a manter 
um padrão de apresentação. 
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Entretanto, Wellington cometeu infração e como tal deve se 
submeter ao Regulamento, e dado ao absoluto início da partida, 
esta Corte decide por aplicar a pena mínima ao atleta Wlellington 
de uma partida inteira a ser cumprida já nesta rodada.  
 
Mantém-se o resultado da partida e seus pontos. 
 
Esta decisão tem efeito imediato.  
 
Remeta-se a decisão à Comissão Organizadora e Comunicação para 
as devidas anotações e adequações na planilha de controle da CEA. 
 
 
LEOCAS 
Presidente Relator e Vogal 
 
GITO 
Vogal Julgador - absteve 
 
DIGOL 
Vogal Julgador 
 


