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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 
representante da equipe do Pumas sobre substituição do atleta 
Maranhão, vem respeitosamente comunicar para o conhecimento 
pleno de todos integrantes da CEA: 
 
1) o atleta Maranhão manifestou dificuldades de participar do 
campeonato deste ano diante da oportunidade de praticar estudos 
de pós-graduação a realizar nos sábados; 
 
2) o representante da equipe do Pumas Rodrigo DIGOL solicitou, 
assim, a substituição do atleta Maranhão, categoria C, indicando 
assim dois outros nomes distintos de categoria inferior e dispostos a 
arcar com os custos de inscrição para compor sua equipe; 
 
3) 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 
cumprir um mínimo de atletas para as partidas, mediante a 
liberação para tal fato, que somente se dará com a aprovação 
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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. 
 
Assim, a melhor decisão é aplicar o regulamento e pugnar pela 
superação da equipe do Pumas por esta situacional condição. 
 
Mercê do expendido, esta Corte Especial decide pelo indeferimento 
do pedido de substituição de atleta, pelos fundamentos aqui 
expostos. 
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