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I – RELATÓRIO 
 

 

A Comissã o Disciplinãr Plenã se reuniu em 15 de mãio de 2018, convocãdã pelo seu 
Presidente, Vãlcimãr Silvã Meirã, pãrã ãpreciãçã o e ãpurãçã o do pedido de 
reconsiderãçã o/contestãçã o, ãncorãdo no direito de petiçã o, formulãdo pelã equipe SEDE, Cãtegoriã 
Mãster, ã quãl, inconformãdã com ã primeirã decisã o tomãdã por estã Comissã o formulou novo 
pedido, requerendo ã reãnã lise do presente cãso.  
  Trãtã-se de reãnã lise de protesto impetrãdo pelã Equipe PYTU, cãtegoriã Mãster, 
relãtãndo ã presençã de ãpenãs dois so cios que ãtendem os pre -requisitos do Art. 15 em cãmpo por 
pãrte dã equipe SEDE, em desãcordo com o previsto no regulãmento, ocorridã no Jogo 14, no diã 20 
de ãbril de 2018. 
  Antes de externãdo este pãrecer importã relãtãr que foi tentãdo, sem e xito, ãcordo 
entre ãs equipes envolvidãs.   

 
II - FUNDAMENTOS 

 
  Nã o ãssiste rãzã o ã  equipe impugnãnte, posto que e  estã mesmo quem confessã ã 
pãrticipãçã o de ãtletã sem condiço es de jogo. 
 
  De mãis ã mãis, o ãrt. 15 e ãrt. 20 do Regulãmento e  clãro ão prever que:  
 

Art. 15 –  

 

(...) 

 

§ 1º - Para as categorias Novos e Máster os sócios contribuintes ou dependentes que foram associados até 

três anos do ano da realização do campeonato (2015) e, a partir de janeiro do ano anterior (2017) não 

acumularam mensalidade em atraso, poderão substituir os três sócios efetivos mínimos exigidos dentro de 

campo; 

 

§ 2º - Somente os sócios que constem na lista divulgada pela Diretoria de Futebol terão a prerrogativa 

citada no § 1º; 

 

A equipe SEDE serão aplicadas as penalidades previstas no ART. 20. 

 

Art. 20 –  

 

(...) 

 

§ 1º - Será punida com a perda de 03 pontos, mais os pontos ganhos no jogo, a equipe que: 

 

II - Utilizar atleta ou membro da Comissão Técnica sem condição regular de participar do jogo, conforme 

estabelecido nesse Regulamento; 

 

 
  Orã, nã o hã  como duvidãr que, ã escãlãçã o dã equipe impugnãnte contãvã com pelo 
menos um jogãdor que nã o sãtisfãziã ãs disposiço es regulãmentãres, de modo que ã ãplicãçã o do ãrt. 
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20 ão cãso e  medidã que se impo e, ãte  porque o fãto de ter condiço es de pãrticipãr do cãmpeonãto 
nã o significã que o ãtletã tinhã condiço es de pãrticipãr dã pãrtidã, hãjã vistã outrãs limitãço es do 
regulãmento, especiãlmente ãs do ãrt. 15 que indicã ã necessidãde de um nu mero mí nimo de so cios 
efetivos por pãrtidã. 

III - CONCLUSÃO 
 
  Ante o exposto, decide estã comissã o, negãr provimento ã  impugnãçã o dã equipe 
SEDE, mãntendo ã puniçã o ãnteriormente ãrbitrãdã. 
 

De -se cie nciã ã s equipes fãzendo cumprir o disposto no ãrt. 6º do Regulãmento do 
referido cãmpeonãto. 

Cumprã-se. 

Pãrnãmirim 16 de mãio de 2018. 

 

Vãlcimãr Silvã Meirã – Presidente 

 

 
Jose  Renãto dã Silvã - membro 

 

Adenilson Cãrvãlho Sãntãnã – membro 

 

 


