
 
SENTENÇA 

 

A Comissão Disciplinar da XII edição dos JOGOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

ADAMANTINA – JUNIFAI, reuniu-se as 10 horas 00 min do dia 24 de abril do 

corrente ano, a fim de constatar irregularidade por parte da delegação de NUTRIÇÃO, 

na modalidade de VOLEIBOL MASCULINO, relatada em súmula pela equipe de 

arbitragem da partida e posteriormente confirmada por atletas e representantes de 

outras delegações, onde a equipe de Nutrição teria inserido em seu quadro de atletas 

um jogador que não é discente e nem está matriculado na instituição, enquadrando-

se nos artigos 47 item 3º, 48 e 50 item V. 

Artigo 47, item 3º - Inscrição e participação de um atleta em condições irregulares - 

penalidades: exclusão da equipe da competição, suspensão da próxima edição e 

aplicação de 50 pontos negativos na classificação geral da delegação.  

Artigo 48, a delegação que apresentar repetidos problemas disciplinares de seus atletas, 

torcedores ou dirigentes poderá ser punida pela Comissão Disciplinar, com pena que irá 

desde a desclassificação da equipe na modalidade disputada até a suspensão da 

delegação do XIII JUNIFAI (as infrações ocorreram repetidas vezes, sendo elas no dia 

22 de abril e posteriormente no dia 23 de abril do corrente ano). 

Art. 50, item V – Constituem infrações específicas dos atletas: Omitir dado 

indispensável à sua habilitação ao evento ou prestar informação falsa visando obter 

habilitação. 

Diante à constatação e autenticidade das provas apresentadas, a COMISSÃO 

DISCIPLINAR julga procedente a infração e faz saber sua decisão: 

- FICA DESCLASSIFICADA A DELEGAÇAO DE NUTRIÇÃO DA XII EDIÇÃO 

DOS JOGOS DO CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA – JUNIFAI 2019; 

- DESCLASSIFICAÇÃO DE TODAS AS MODALIDADES AINDA PERTENCENTES 

A REALIZAÇÃO DA EDIÇÃO 2019; 

- PUNIÇÃO DE 18 MESES SEM PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES 

ESPORTIVAS COORDENADAS E EXECUTADAS PELO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA, A CONTAREM A PARTIR DA PRESENTE 

DATA E FINALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2020. 

Sem mais, cumpra-se a sentença.  
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