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A Corte da Comissão Julgadora, devidamente constituída e 
exercendo o encargo de suas atribuições, foi provocada a 
emitir decisão sobre mudança de nome de esquadra da 
equipe sorteada para a cor branca e definida como sendo 
RIVER PLATE. 
 
 
Oposição e resenha fática: 
 
 
Julgamento 01/PRE 

 
 
Equipe de cor Branca: 
 
Pedido: alteração do nome da equipe de River Plate para 
Huracan ou Santa Fé. 
 
Motivo: atleta Sabastian Fantini (Seba) é torcedor do Boca 
Junior, maior rival do River Plate e considera 
constrangimento defender a bandeira adversária. 
 
Requerente: Leonardo Pacholek, representante da equipe 
branca 
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SESSÃO DE JULGAMENTO 
 
Relatados e discutido o requerimento apresentados a esta 
Corte de Julgamento, empós discutida e comentada a 
matéria motivante, a Corte da Comissão Julgadora 
considera, decide e recomenda: 
 
 
DECISÃO: 
 
Com a lucidez regulamentar, o Vogal Julgador Leonardo 
Pacholek deu-se por impedido de votar por sê-lo 
requerente do petitório inaugural. 
 
Por conseguinte, a Comissão Organizadora foi convocada 
para ocupar o assentimento de Vogal Julgador. 
 
Por 3 votos a 1 a Corte por seus Vogais Julgadores decidiu 
pelo indeferimento da solicitação pleiteada pela equipe 
branca, conservando o nome da equipe como aquela 
atribuída como sendo RIVER PLATE. 
 
Razões de Decidir: cumprimento ao expresso em 
regulamento e conferido em Arbitral: à uma, não será 
permitida a troca de cor e nome das equipe; à duas, o 
Felipe Pedalinho foi outorgado para definir as equipes em 
suas cores. 
 
Recomendação: se o atleta Sebastian presente estivesse 
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no Arbitral e houvesse alertado por sua especial condição, 
ou ainda alguém o representasse, amigo próximo ou ainda 
sob rogo pelo canal oficial desta CEA (email CEA2016), 
poder-se-ia considerar seu apelo e por aclamação 
referendar ou rejeitar suas súplicas. 
 
Que se preste este conflito para servir de apelo da 
importância da presença no ARBITRAL, oportunidade de 
defender as notáveis e incomuns condições de um 
campeonato. 
 
Esta decisão tem efeito imediato. 
 
Remeta-se a decisão à Comissão Organizadora para as 
devidas anotações. 
 
LEOCAS 
Relator Julgador 
 
GITO 
Vogal Julgador 
 
PIGOR 
Vogal Julgador 
 
SALLES 
Vogal Julgador 
 
PACHOLEK (substituído pela C.O.) 
Vogal Julgador 


