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Esta comunicação retrata os resultados de três (03) decisões da 
reunião da Corte da Comissão Organizadora de 06/06/2017. 
 
Decisão Primeira: 
 
A Corte Especial da Comissão Organizadora, constituída por seu 
Presidente Maurício César Wosch e seus Colaboradores Marcelinho 
e Leonardo Pacholek, em reunião para decidir o pleito firmado pelo 
atleta Tiago Pinheiro da equipe do Meia Boca JR sobre sua 
substituição, vem respeitosamente comunicar para o conhecimento 
pleno de todos integrantes da CEA: 
 
O atleta Tiago Pinheiro apresentou petição justificada, acompanhada 
de clichês digitais de Laudos médicos, em que justifica seu 
afastamento da CEA em razão de rompimento de ligamento 
cruzando anterior. 
 
Avaliadas as condições procedimentais e regulamentares, emitiu-se 
voto: o regulamento é linear em estabelecer que os casos de 
substituição de atletas serão tirados em casos excepcionais e 
específicos, quais sejam: goleiro e quando o número de atletas 
desistentes de uma mesma equipe comprometam o quadro mínimo 
técnico de atletas, conforme repetimos: 
 

Somente na Fase Classificatória haverá alguma inscrição de 
atletas nas equipes após o início do Campeonato, tratados de 
casos extraordinários e somente se a equipe não conseguir 
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cumprir um mínimo de atletas para as partidas, mediante a 
liberação para tal fato, que somente se dará com a aprovação 
em julgamento realizado pela Comissão Organizadora, que 
terá plenos poderes sobre este assunto.  

 

A regra principal é: não serão substituídos atletas, salvo se a 
equipe não tiver atletas suficientes para continuar o 
campeonato ou tratar-se de goleiro. 

  
O novo atleta terá que cumprir com o valor integral da 
inscrição, independente da rodada do campeonato, podendo 
ser deduzido o valor correspondente ao uniforme no caso de 
uso de uniforme do atleta substituído.  

 
Muito embora esta questão pareça resolvida por si só, insta 
sublinhar a anotação de que Comissão Organizadora tem plenos 
poderes de entendimento e decisão sobre o assunto. 
 
E valendo-se da melhor compreensão de manter a unidade da CEA, 
a competição responsável, o respeito ao Regulamento (que nada 
mais é o conjunto de regras especialíssimas criadas por nós todos 
integrantes da CEA - definidas em arbitral) e comungando que estes 
casos raros de impedimento de atletas são casos fortuitos e que faz 
parte do futebol. 
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Ademais, o caso em específico não se enquadra dentre aqueles 
previstos em regulamento, pois, a equipe do Meia Boca JR ainda 
preserva qualidade e quantidade técnica para disputar a CEA. 
 
Mercê do expendido, esta Corte Especial decide pelo indeferimento 
do pedido de substituição do atleta Tiago Pinheiro, pelos 
fundamentos aqui expostos. 
 
Decisão Segunda:  
O Atleta Edno da equipe do Real Matismo anotou ofensas na 
súmula da sua partida com a equipe do Campeiros do Rodo Azul, 
assim subscrevendo em letras ALTAS: 
 

JUIZ BOSTA !!!! 

 

CEGO 

 

ATT. REAL MATISMO 

 

Em seguida em letra cursiva anota: O time do Real Matismo reclama 
de erros de arbitragem 
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   Evidente que houve desrespeito à súmula, 
instrumento importante de registro da CEA. 

   O regulamento estabelece que “Nos casos omissos 
deste regulamento que tratem sobre a organização, zelo ... serão 
avaliados e resolvidos por esta Comissão Organizadora, e, na 
compreensão de que a súmula é o documento legítimo que 
representa a CEA em todos os seus registros e valores como 
sistematização, disciplina e respeito, decidimos por punir 
exemplarmente o atleta Edno em um primeiro tempo de partida, 
a ser cumprido já nesta próxima rodada, sem menosprezo da 
advertência à todos de que a SÚMULA é documento legítimo para 
firmar sua impugnação atendidos os cuidados e estima em 
documento de caráter oficial e como tal deve ser reverenciado. 

 

Decisão Terceira:  

Consta na Súmula da Partida Tropa de Elite versus Pumas que o atleta 
Rodrigo Digol após receber segundo cartão amarelo e por dupla 
advertência recebeu o cartão vermelho, dirigiu-se ao árbitro e proferiu 
os xingamentos descritos em súmula: 

 

“Aos 24 minutos do 2.º tempo o atleta de número 10 Rodrigo Digol 
após cometer uma falta e receber cartão amarelo, foi expulso por 



 

CCO 
 CORTE DA COMISSÃO 

ORGANIZADORA 
 

__________________________________________ 

dupla advertência, após isso o mesmo veio em minha direção falando 
você é um bosta mesmo, agora deu no que vc quer seu burro, cuzão.” 

    Esta Corte e o Regulamento reconhece que as 
agressões serão objeto de julgamento, especialmente aquelas 
cometidas em desfavor de árbitros e auxiliares, desde que sumuladas. 

    O comportamento de inopino do atleta Digol foi 
registrado pelo árbitro e está tipificado em regulamento como fato 
punível com a pena mínima de meio tempo à suspensão de três 
partidas até a exclusão do campeonato, como repetimos: 

 

“Todas as infrações disciplinares anotadas em Súmula serão 
apreciadas e julgadas pela Comissão Julgadora e a pena será 
equivalente a de suspensão, de um tempo até quatro tempos. 
... 

§ 1º - No caso de AGRESSÃO, TENTATIVA DE AGRESSÃO OU 
AGRESSÃO MÚTUA, constantes em súmula através do relatório ou 
presenciado por qualquer membro da Organização, o atleta será 
automaticamente suspenso até deliberação e julgamento, 
oportunidade em que se poderá aplicar a penalidade de suspensão 
por uma a três partidas ou até sua eliminação do certame, 
independentemente de outras punições que poderão ser impostas 
cumulativamente pela Comissão Organizadora.  
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... 

  
A Comissão Organizadora responsável pelo Campeonato se reserva 
no direito de punir, advertir, suspender ou eliminar o atleta que agir 
com conduta antidesportiva, dentro e fora da quadra durante o 
transcorrer do Campeonato, independente das penalidades impostas 
pela Comissão Julgadora. 

   Assim, esta Corte entende que o atelta Digol 
cometeu infração passível de punição, a qual fixamos a um meio 
tempo, a ser cumprido já nesta rodada, no segundo tempo. 

   Diante da notícia de que o atleta Digol acumula 2CA 
e 1CV, cumprirá a suspensão de uma partida inteira da próxima 
rodada e mais meio tempo (1.º tempo) na rodada seguinte. 

   Sem mais, pugnamos ter logrado êxito nestas 
decisões. 
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