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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 em partida da fase classificatória.   Oposição e resenha fática:  Julgamento 03/REG  Equipe River Plate / Atleta Leonardo Moreira:  Julgamento: ato infracional.  Motivo: atleta Leonardo Moreira da equipe do River Plate iniciou partida utilizando meião de cor cinza, diverso daquele oficial cedido pela Comissão Organizadora que é da cor rosa choque, e advertido pelo árbitro da partida, saiu de quadra, retornando após a regularização do traje formal.   Notícia: em súmula pelo mesário Wanderson e pelo Árbitro auxiliar.  
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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, pela Coordenação de Comunicação e pelo Manual do Atleta, e expressa definição em regulamento em repudiar o uso inadvertido de uniforme não cedido pela Comissão Organizadora ou não autorizado pela Comissão Organizadora, o atleta Leonardo Moreira, como um incauto, mesmo assim, utilizou meião diverso do traje da sua equipe, sendo tal atitude anotada em súmula sob a orientação de árbitro assistente;  - considerando que o Regulamento da CEA estabelece que “Não será permitida em hipótese alguma a participação do atleta na partida sem a camisa, calção e meião distribuídos pela comissão organizadora” e prevê punições em equivalentes a uso de jogador irregular ou suspenso em partida;  - considerando que o Regulamento da CEA estabelece penalidade específica em caso de vitória e em caso de derrota, mas não prevê punição no caso de empate;  
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- considerando que o atleta Leonardo Moreira equivocou-se com a cor do meião, logo em seguida consertou sua desatenção, sendo-nos consenso que sua atitude não foi de má-fé ou desdenho ao uniforme;  - considerando que o regulamento estabelece que esta atitude é penalizada, independentemente se o atleta contribuiu ou não com o resultado da partida;  - considerando que se reconhece a necessidade de adequar a penalidade do uso irregular de uniforme em moldes que atenda as circunstâncias específicas para cada partida, passamos a decidir:  JULGAMENTO E DECISÃO:  Com a lucidez regulamentar, os Vogais Julgadores Salles e Pacholek deram-se por impedidos de votar por integrarem as equipes envolvidas na partida vergastada.  Em procedimento regulamentar foram convocados os Organizadores Marcelinho e Sérgio, os quais aceitaram o encargo de Julgadores Vogais substitutos.  Em preliminar demanda procedeu-se discussão das condições dos fatos, sendo ouvida a defesa da equipe do River Plate, bem como a oitiva do atleta Wanderson, então mesário da partida profligada. 
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 Por conseguinte, procedeu-se a votação sobre o questionamento se o ato descrito em súmula caracterizava prática punível, o que resultou em 3 votos favoráveis e 1 contra, e, portanto, reconhecido que o atleta Leonardo Moreira mesmo a despeito de ter trocado de uniforme e vestido o meião adequado, sua conduta é ato infracional ao regulamento e passível de punição equivalente.  Decorrente deste entendimento, a controvérsia fixou a necessidade de ajustar a punição, vez que o regulamento prevê punição em caso de vitória e derrota, mas não em hipótese de empate.   Debatida a problemática, esta Corte reconheceu a necessidade de ajustar o regulamento, o qual foi afinado e reescrito de modo a equilibrar as sanções em casos factíveis.  Por fim e unânime, a Corte por seus Vogais Julgadores decidiu que o atleta Leonardo Moreira da Equipe do River Plate agiu em atitude infracional e foi punido com uma partida inteira de suspensão a ser cumprida imediatamente e que sejam seus gols eventualmente convertidos nesta partida retirados do cômputo de disputa de artilharia, bem 
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como a contribuição de litros de leite equivalente a suspensão por cartão vermelho e dois amarelos, cumulativamente.  Mantém-se o resultado da partida e seus pontos. 
 Esta decisão tem efeito imediato.   Nova escrita com alteração do regulamento sobre infração de uso irregular de uniforme será publicada nesta semana próxima.  Remeta-se a decisão à Comissão Organizadora para as devidas anotações e adequações na planilha de controle da CEA. 
 LEOCAS Presidente Relator  GITO Vogal Julgador  PIGOR Vogal Julgador  MARCELINHO Vogal Julgador Substituto  SÉRGIO  Vogal Julgador Substituto 
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