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  A Corte da Comissão Julgadora, devidamente constituída e exercendo o encargo de suas atribuições, foi provocada por seus Vogais a emitir decisão sobre ocorrência de Walkover (WO) em partida da fase classificatória.   Oposição e resenha fática:  Julgamento 04/WO  Equipe Rosário Central:  Julgamento: walkover.  Motivo: na Partida entre River Plate e Rosário Central, esta última não estava em quadra com atletas em número mínimo para o início da partida quando do tempo limite para seu início.   Notícia: chamada de discussão de súmula e julgamento pelo Vogal Julgador Pigor, renovada pelo Vogal Julgador 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, discute e decide:  
 Considerações discutidas e comentadas:  - considerando que o regulamento estabelece o tempo máximo de 15 minutos para o início da primeira partida;  - considerando que o regulamento impõe o WO à equipe que não estiver com um número mínimo de 4 atleta em condições de jogo no horário limite previsto para o início da partida;  - considerando que a CEA prima pela amizade, pela diversão responsável, pelo respeito ao regulamento e ao bom futebol;  - considerando que o regulamento não permite ser negociado; e  - considerando que as Comissões de Organização e Julgamento podem impugnar resultados e ajustar as partidas independentemente de impugnação ou recurso, resolvem discutir, julgar e decidir:  
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 JULGAMENTO E DECISÃO:  Com a lucidez regulamentar, o Vogal Julgador Pacholek deu-se por impedido de votar por integrar equipe envolvida na partida em discussão, atuando como informante. Em seu lugar foi convocado o Presidente Geral para emitir voto.  O então Vogal Julgador Pigor apresentou sua renúncia ao cargo, e empós entender seus motivos de dedicação exclusiva ao futebol e sua equipe, sua abdicação foi aceita por esta Corte.  Por conseguinte o suplente ao cargo de Vogal Julgador, atleta Sorin, foi convocado, e diante do seu silêncio quanto o aceite do encargo, o mesmo foi substituído adhoc, pelo atleta Gui Zanuzzo, segundo suplente, que reúne as condições de conhecimento das regras, notório saber e compreensão da CEA e a argúcia que se espera para a espécie funcional.  Ao aceitar o encargo, o Vogal Julgador Zanuzzo, provisoriamente, anotou seu impedimento por interesse de sua equipe no resultado, motivo pelo qual foi convocado o 
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atleta Marcelinho para compor o quadro de julgamento.  Foram ouvidos os atletas Pacholek, Jeffjornal, Wanderson e Sérgio Wosch.  O atleta Wanderson assim descreveu o fato (texto informal retirado sic do whatsapp:  “Eu já havia avisado a minha equipe que chegaria atrasado, devido a 
compromisso de trabalho, pois foi agendado a assinatura de uma 
escritura no cartório no sabado. 
eu fiz com que a assinatura fosse as 8 da manha para tentar minimizar o 
meu atraso 
 
acontece que exatamente neste sabado, 2 atletas do nosso time tinham 
trabalho, 1 tinha casamento do irmão 
 
e iriamos jogar em 4 de linha 
 
acontece q no dia, o nosso quarto jogador, simplesmente sumiu 
 
do whats, do face, do planeta 
 
porque a ideia era começar com 1 a menos até que eu pudesse chegar 
 
para aí então jogarmos de igual para igual 
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como este jogador sumiu, prejudicou todo o nosso planejamento 
 
o pacholek, que é quem eu tenho mais contato do outro time 
ele disse que eu estava com medo 
eu disse a ele que estava a caminho 
 
e que queria jogar 
 
acho q aí, todos concordaram em esperar 
 
mas pelo menos fizemos o possivel para jogar. 
 
estou apenas explicando que não há má vontade do nosso time. 
 
futebol tem que ser resolvido dentro das 4 linhas 
 
o resto é falácia” 
 
O atleta Sérgio Wosch assim se defendeu:  
“Tenho a declarar que o Mesário Jeff Jornal pediu para o Pacholek ver com 
seu time se eles concordavam em aguardar a chegada do Wanderson. O 
Pacholek verificou com seus companheiros e eles concordaram com isso. 
Assim que o Wanderson adentrou em quadra o jogo foi iniciado. 
 
Entendo que, uma vez autorizado pelo adversário, não houve WxO.”  
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O Atleta Pacholek confirma a versão do atleta Wanderson, e destaca em áudio do rival que o mesmo sabia que seu horário limite era 08:45h.  Já Jeffjornal que relatou os fatos publicamente, confirma que todos os envolvidos concordaram com a realização da partida, mesmo todos cientes que já se tinha passado o horário limite.  Discutido o fato, passamos à inteligência do Regulamento.  Anota o Caderno Regimental: 

 Haverá tolerância de no máximo 15 minutos do horário marcado para o início da primeira partida de cada rodada. Nas demais não deverá haver tolerância. Os jogos serão iniciados nos seguinte horário:  Jogo 1: 08:30 horas – quadra 1;  
Jogo 2: 08:30 horas – quadra 2;  
 A equipe que não tiver um mínimo de quatro atletas (goleiro e mais três jogadores) será considerada perdedora por WO...  A equipe que não tiver um mínimo de quatro atletas (goleiro e mais três jogadores) será considerada perdedora por WO assim que findo o tempo limite para o início da partida, definido pelo árbitro, respeito a tolerância da primeira partida.  
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No caso de WO, a pontuação será atribuída da seguinte forma:  
  • Para a equipe vencedora: 3 pontos, 1 vitória, 3 gols marcados, 0 gols sofridos.  • Para a equipe perdedora: -3 pontos, 1 derrota, 0 gols marcados, 10 gols sofridos.   O busílis da questão está no paradigma sobre o que é justo com a CEA: a aplicação do regulamento como norma rígida e absoluta; ou a relativização da norma adaptada ou barganhada em favor da amizade e do futebol.  Problemática emblemática.  Esta Corte tem comungado que o Regulamento é apenas um norte, um guia, e que não deveria ser a razão da discórdia, e sim a iluminação do certame.  Decisões que alteram os resultados dos jogos efetivamente não são agradáveis ao Julgador, pois, também é atleta.  Há uma linha tênue entre a expertise da legalidade e a expertise da banalidade. Esta última não será nunca bem recebida por estes fiscais.   
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Volvendo para o caso em tela, Rosário Central incorreu em caso clássico de walkover, nos moldes do Regulamento aprovado em Arbitral. Deste condição não se afasta a notoriedade de que o WO existiu. Cumpre sabermos se aplicável sua penalidade ou a relativização do regulamento.  O conchavo das equipes do River e Rosário Central denotou uma boa intenção, fidúcia que se espera de homens de bem.  Contudo, tergiversa na percepção de que não houve vantagem recíproca das equipes, tampouco prejuízo às demais agremiações. Faceiro engano.  Rosário Central ganhou ao evitar a perda de menos 3 pontos. River ganhou ao jogar com equipe de 3 jogadores de linha, formato que resultou em vinte tentos assinalados, contra um em sua meta, um saldo de 19 gols.  Olvidou-se, neste prisma, que a CEA foi privada do equilíbrio que se aspira: mesmas regras e castas para todas as equipes.  De um lado, Sérgio Wosch, o maior vencedor da história da CEA, atleta digno do Hall dos Eternos e premiado no ano 
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de 2015, hábil conhecedor das instituições do campeonato e atual membro da Comissão Organizadora.  De outro, Pacholek, atleta referência em companheirismo e respeito, atleta de anos na CEA e lembrado por suas jogadas e humor irreparável, por dois anos seguidos membro da Comissão Julgadora.  À um, o Rosário. À dois, o River.  Apesar de referências e vontades de bem, não se afasta que a partida se deu iniciada 23 minutos após a previsão do seu início. Quase um tempo completo do que seria aquele primeiro ciclo de disputa.  Mesmo assim, permitiria o Regulamento sua relativização e admitir a partida como legítima e regular?  A resposta é difícil, mas a decisão é não, não se admite essa permissão.  Para banir qualquer equívoco sobre o entendimento desta demanda e do que se compreende como correto, valemo-nos das palavras do consagrado atleta Sérgio Wosch, em 02/06/2014, em recurso encaminhado a Comissão 
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Julgadora, in verbis e assinalamentos nossos:  “À Comissão Julgadora da Copa Entre Amigos 2014 
 Como Representante da Equipe do Uruguai venho solicitar à Comissão Julgadora da Copa 
Entre Amigos 2014 a anulação do resultado da partida realizada no último sábado (31/05/14). 
 Essa partida era para ter iniciado as 8:30 e teve seu início registrado na súmula as 8:50, pois 
ficaram aguardando a chegada de mais atletas da Equipe da Bélgica. 
 Ocorre que o regulamento estabelece o tempo máximo de espera em 10 minutos. 
 Estavam presentes as 8:40 o Árbitro, a Mesa, a Equipe da Coréia com número suficiente de 
atletas e a Equipe da Bélgica com número insuficiente de atletas. 
 O procedimento correto seria que a Equipe da Coréia fosse declarada vencedora por WxO. 
Isso não ocorreu. 
 E essa é a reinvindicação da Equipe do Uruguai. Que seja adotado o resultado de WxO a favor 
da Equipe da Coréia e que a Equipe da Bélgica receba as sanções inerentes à sua falta. 
 Certos da decisão favorável ao nosso pleito por parte dessa respeitada Comissão Julgadora, 
desde já agradecemos. 
 Atenciosamente, 
 Sergio Wosch 
Representante da Equipe do Uruguai”. 
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Assim, empós semana de discussão e estudos, decidiu esta Corte, por 3 votos a 2, pela aplicação do WO em desfavor da equipe do Rosário Central, anulando os efeitos da partida ocorrida com a equipe do River Plate, declarando a partida como apenas recreativa e não regulamentar da CEA. Para a equipe do River Plate compute-se como vencedora: 3 pontos ganhos, 1 vitória, 3 gols marcados, 0 gols sofridos.   Para a equipe do Rosário Central anote-se como perdedora: -3 pontos (menos três pontos), 1 derrota, 0 gols marcados, 10 gols sofridos.   Anulem-se os gols registrados para fins de artilharia.  Anulem-se os cartões aplicados.  Cessam-se os efeitos que suspendiam a partida.  Esta decisão tem efeito imediato.   Remeta-se a decisão à Comissão Organizadora para as devidas anotações e adequações na planilha de controle CEA. 
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 LEOCAS Presidente Relator  GITO Vogal Julgador  SALLES Vogal Julgador  MARCELINHO Vogal Julgador Substituto  Maurício Wosch  Vogal Julgador Substituto 


