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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 Uruguai sobre substituição do atleta 
Valdir dos Santos (goleiro), vem respeitosamente comunicar para o 
conhecimento pleno de todos integrantes da CEA: 
 
1) o atleta Valdir apresentou laudo médico que anota rompimento 
de ligamento, o que segundo informação resultará em imediata 
cirurgia e uso de bota por período superior a 30 dias, inviabilizando 
sua participação nas próximas fases da CEA; 
 
2) o atleta Valdir foi informado que mesmo nesta condição o mesmo 
não é OBRIGADO a sair da CEA, visto que a sua vaga é garantida em 
inscrição e chancelada por regulamento, e que sua substituição 
somente pode ser “considerada” em caso de desistência, abandono 
ou por decisão desta C.O. nos casos previstos em regulamento, e 
que ninguém da sua equipe o pode excluí-lo ou substituí-lo sem 
que isso seja de sua vontade expressa e formalizada, em respeito ao 
conceito principal da CEA que é a amizade, unidade de grupo, 
resiliência e a diversão responsável, sendo que estas conquistas 
superam qualquer vitória ou título que se possa atingir; 
 
3) ciente desta condição, o atleta Valdir formalizou sua decisão de 
desistência da CEA por sua condição física e firmou compromisso de 
fornecer seu uniforme para outro atleta que por ventura venha a 
substituí-lo, condição inequívoca de participação de qualquer 
partida; 
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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 
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.  
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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. 
 
Todavia, o caso em específico se enquadra dentre aqueles previstos 
em regulamento, qual seja, a substituição de goleiro. 
 
Assim, diante do final da fase classificatória, este C.O. considerou os 
goleiros das cinco equipes desclassificadas para buscar entre estes 
atletas aquele de relativa mesma qualidade técnica, com a premissa 
de que “não haverá em substituição de atleta vantagem a equipe” 
(precedentes CCJ), sendo escolhidos inicialmente os atleta Rodrigo 
de Assis dos Santos, Edno Pereira Junior e Alesander Waszak Perez 
(Leandro Feitosa e Gito não foram considerados inicialmente por sua 
superior qualidade técnica em relação ao atleta Valdir), e daqueles 
selecionados foi promovido sorteio e seletado o atleta Alesander 
Waszak Perez, o qual foi consultado e aceitou o encargo. 
 
Uma vez que o atleta Alesander já compõe os quadros da CEA não 
se há exigência do pagamento de inscrição. 
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Mercê do expendido, esta Corte Especial decide pelo deferimento 
do pedido de substituição do atleta Valdir pelo atleta Alesander, que 
passará a compor a equipe do Uruguai, pelos fundamentos aqui 
expostos. 
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