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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 (goleiro linha) em partida 
da fase classificatória. 
 
 
Oposição e resenha fática: 
 
Julgamento 01/REG 
 
Equipe Os Bartira / Atleta Carlos Henrique Barbosa  Kaike: 
 
Julgamento: ato infracional. 
 
Motivo: atleta Carlos Henrique Barbosa da equipe Os Bartira 
durante a partida com a equipe do Meia Boca Juniors utilizou da sua 
camisa do uniforme “ao avesso” para exercer a função em quadra de 
goleiro linha, em desprezo do uso correto de colete disponível na 
mesa. 
  
Notícia: em súmula pelo atleta Gito. 
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SESSÃO DE JULGAMENTO 
 
Relatada e discutida a notícia de ato infracional apresentado a este 
Foro, a Corte da Comissão Julgadora considera, decide e ajusta: 
 
 
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 Carlos 
Henrique, como um incauto, em vez de vestir do colete próprio para 
esta definição, valeu-se de virar do avesso sua camisa para exercer a 
função de goleiro linha, sendo tal atitude anotada em súmula; 
 
- considerando que o Regulamento estabelece que: 

... 

Nos casos de goleiro linha, este deve anunciar ao árbitro qual modo a 
se valer do uniforme para manter a distinção que a regra estabelece, 
podendo-se equivaler de colete, sendo vedado virar a camisa do 
avesso sob pena de infringir esta normatização e ser retirado da 
partida. 

... 



 

CCJ 
 CORTE DA COMISSÃO 

JULGADORA 
 

__________________________________________ 

A desobediência a esta condição legítima do uso regular do uniforme 
penalizará a equipe e/ou seu atleta, independente da 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. 

O mesmo ocorrerá com o goleiro “linha” caso não se utilize de 
distinção, dentro da regra, exigida à espécie.” 

 
- considerando que a conduta do atleta não restou em beneficio da 
sua equipe, tampouco foi artifício para suprir insuficiência de atletas 
em quadra, especialmente por expulsão ou contusão do goleiro, e 
ainda por se tratar de rodada inicial da CEA, 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 ser a próxima adversária da equipe Os 
Bartira. Assim, absteve-se de voto, muito embora o regulamento 
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destaca excerto que expressa que nestes casos não há 
impedimento. 
 
Assumiu seu cargo de vogal o Presidente Relator Leocas. 
 
Por conseguinte, procedeu-se a discussão e comentário e sequente 
votação sobre o questionamento se o ato descrito em súmula 
caracteriza prática punível, o que resultou em conhecimento 
unânime pelos Julgadores. 
 
Debatida a problemática quanto a penalidade, esta Corte acentua 
que mesmo a menor pena é elevada para justamente evitar a 
prática de desídia com as regras do Regulamento. 
 
Por fim e em unânime decisão, a Corte por seus Vogais Julgadores 
admite que o atleta Carlos Henrique Kaike da Equipe Os Bartira agiu 
em atitude infracional e por tal conduta acolhe a punição mínima 
de uma partida inteira de suspensão a ser cumprida imediatamente 
e que seus gols eventualmente convertidos nesta partida sejam 
retirados do cômputo de disputa de artilharia. 
 
Mantém-se o resultado da partida, seus pontos e os cartões 
aplicados. 
 
Esta decisão tem efeito imediato.  
 
Remeta-se a decisão à Comissão Organizadora para as devidas 
anotações e adequações na planilha de controle da CEA. 
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LEOCAS 
Presidente Relator e Vogal 
 
GITO 
Vogal Julgador - absteve 
 
DIGOL 
Vogal Julgador 


