Código de Conduta do Juiz de Magic
Vigente a partir de 26 de dezembro de 2015

CONTEÚDO
Introdução
Princípios de Conduta dos Juízes
Relação com o Magic
Identificando Conduta Inapropriada
Resolvendo Conduta Inapropriada
Apêndice A – Histórico de Revisões

1

Introdução
Os valores que compõe a base do Código de Conduta do Juiz de Magic (“Código”) são: atendimento,
integridade, comunidade, respeito e credibilidade. Exemplo destes incluem tratar aos outros de forma
solícita e com respeito, seguindo as regras dos torneios e criando um ambiente inclusivo onde todos
nós compartilhamos e nos divertimos com o jogo de Magic juntos.
Esses valores podem se sobrepor, ou mesmo, competir uns com os outros por prioridade. Mais de um
valor pode justificar um determinado elemento do Código. Estes valores podem às vezes precisar ser
balanceados uns contra os outros, no entanto, eles permanecem como guias para balizar o programa
de juiz.
Um juiz é alguém que defende esses valores e sacrifica um pouco do seu tempo para ajudar a
executar torneios, dar pareceres sobre regras (rulings) e endereçar questões e preocupações da
comunidade. Do juiz que responde a perguntas de regras de sua loja local para o juiz principal de um
Pro Tour, compartilhamos os objetivos de tornar o jogo de Magic divertido e os torneios justos. Os
juízes ocupam posições especiais de confiança e autoridade dentro da comunidade – aplicamos as
regras, atribuímos penalidades e até mesmo desqualificamos jogadores. Apropriadamente, a
comunidade espera que os juízes ajam de maneira que demonstrem que merecem esta autoridade e
posição.
Este documento ajuda os juízes a compreender suas responsabilidades. Está aqui para ajudar a
definir o que é aceitável e o que não é. O comportamento dos juízes em relação à comunidade de
Magic afeta nossa capacidade de agir como especialistas confiáveis em eventos, mas há limites para
a atuação do Programa de Juízes. Não faz parte do escopo do Programa de Juízes administrar ou
limitar a vida pessoal dos juízes, especialmente nas interações que não envolvem a comunidade de
Magic.
A associação ao Programa de Juízes é voluntária ou "de livre e espontânea vontade" de ambos os
lados, um juiz pode se retirar do Programa de Juízes a qualquer momento, e o Programa de Juízes
pode optar por suspender um juiz, alterar o nível de certificação do juiz ou mesmo decertificar um juiz
baseado em sua conduta.
O Programa de Juízes irá investigar e resolver situações alegadas de conduta inapropriada por parte
de qualquer membro do programa. A forma em que o Programa de Juízes aborda conduta
inapropriada destina-se a defender seus valores, garantir uma experiência segura e acolhedora ao
Magic e preservar a posição do Programa de Juízes aos olhos da comunidade.
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Princípios da conduta dos juízes
Aos juízes são concedidos poderes adicionais para ajudá-los a cumprir suas responsabilidades com a
comunidade de Magic. A comunidade confia nos juízes com a expectativa de que os juízes usem seus
status e autoridade de forma justa e com responsabilidade.
Um juiz deve usar seu status ou autoridade de forma justa.
Os juízes devem usar seus status e autoridade de maneira imparcial e dentro das diretrizes dos
documentos de torneio apropriados. Um juiz deve tratar todos os membros da comunidade de Magic
com equidade e respeito, independentemente de sua aparente ou verdadeira raça, sexo, gênero,
identidade sexual, cor, religião, nacionalidade ou orientação sexual. O prestígio, fama, destreza ou
qualquer outro fator semelhando de um membro da comunidade não deverá afetar como um juiz trata
essa pessoa. Um juiz pode examinar as ações de uma pessoa com um histórico de comportamento
suspeito mais de perto, mas não deve tomar uma decisão tendenciosa sobre o trapacear de alguém
tendo por base somente a fama desta pessoa.
Um juiz não deve usar seu status ou autoridade para ganho pessoal indevido.
Os juízes devem atender a comunidade de Magic. Em um evento de REL Regular, um juiz não deve
de forma indevida julgar em seu próprio favor se um desacordo acontecer em seu jogo. Um juiz não
deve punir um jogador por causa de um desentendimento pessoal, nem evitar penalizar um jogador
devido a uma relação pessoal. Juízes não devem usar seu status para ganhar confiança a fim de
cometer fraudes, nem usar seu acesso aos baralhos dos jogadores ou a produtos dos organizadores
do torneio para cometer roubo ou outros atos desonestos.
Um juiz deve criar um ambiente acolhedor.
Os juízes, assim como, todos os membros da comunidade de Magic têm a responsabilidade de evitar
ações possam fazer com que outra pessoa venha a se sentir assediada, ameaçada, intimidada ou
perseguida. Eles têm como responsabilidade adicional agir positivamente para criar ambientes onde
estes comportamentos não são aceitos e todos os membros da comunidade de Magic se sintam
acolhidos. Juízes não devem permitir que outros criem um ambiente ruim por não agirem. Juízes não
devem expressar opiniões que façam outros membros da comunidade de Magic se sentirem inseguros
ou relutantes a participar de um evento onde este juiz está na equipe.
Um juiz deve assumir a responsabilidade por sua conduta e pelo uso do seu status e
autoridade de juiz.
Juízes não devem tentar impedir que outros membros da comunidade de Magic relatem seu
comportamento. Não é tolerada a retaliação de qualquer tipo por relatar suspeita de conduta
inapropriada. Os juízes nunca devem tentar disfarçar ou esconder o processo de comunicação de
conduta inapropriada de qualquer pessoa que pretenda usá-lo. Juízes devem admitir e aceitar seus
erros e serem honestos e diretos na sua comunicação.
Qualquer coisa que pode ser considerada como conduta inapropriada de um jogador é sempre
considerada como conduta inapropriada de um juiz.
Conduta inapropriada classificada como Conduta Antidesportiva ou Trapaça sob o Guia de
Procedimentos para Infrações de Magic (IPG) ou é considerada um Problema Sério em um contexto
de REL Regular também é considerada conduta inapropriada do juiz. Questões que levem a uma
suspensão por parte da Wizards of the Coast ou do Comitê de Investigação de Jogadores irá gerar
pelo menos uma suspensão de igual tempo do Programa de Juízes.
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Relação com o Magic
Os juízes têm a responsabilidade de refletir o melhor da comunidade de Magic e os valores do
Programa de Juízes. No entanto, quando se considera conduta inapropriada, é importante considerar
a natureza da relação entre uma possível conduta inapropriada e o Magic.
Um nível maior de certificação do juiz corresponde ao aumento da confiança e status dentro da
comunidade. Portanto, o nível de certificação do juiz é relevante para investigações de conduta
inapropriada.
Por exemplo, o comportamento público dos Coordenadores Regionais, juízes de nível 4 e nível 5 (L5s)
é percebido pela comunidade como algo relacionado ao Magic e ao Programa de Juízes em um grau
que é caracteristicamente diferente do de outros juízes no programa. Nesse sentido, Coordenadores
Regionais, juízes de nível 4 e juízes de nível 5 devem considerar sua conduta pública como sendo, em
todos os momentos, pelo menos parcialmente relacionada.
Para o propósito de deliberar sobre conduta inapropriada, os comportamentos são divididos em três
categorias de relacionamento com o Magic:




Comportamento que está diretamente relacionado com o Magic e arbitrar;
Comportamento que está parcialmente relacionado com o Magic e arbitrar;
Comportamento que não está relacionado.

Cada categoria é definida como explicado abaixo.
Diretamente Relacionado
Inclui a conduta de um juiz que está atuando ou claramente representando-se como um juiz
certificado.
Exemplos disso incluem:






Trabalhando em um evento como um juiz, incluindo em intervalos.
Fazendo qualquer coisa em vestimenta de juiz.
Fazendo qualquer coisa enquanto representado como um juiz. Isto inclui estar usando uma foto
sua usando a camisa de juiz como sua foto de perfil em redes sociais ou trazer à tona seu
status de juiz para ganhar confiança.
Contribuindo em um website oficial de juízes em uma discussão, como o JudgeApps ou a
página oficial de Juízes de Magic no Facebook.

Conduta inapropriada, quando de uniforme e/ou trabalhando em um evento como um juiz está sempre
no escopo do Código porque um juiz uniformizado representa diretamente o Programa de Juízes e a
comunidade de Magic. Posts em sites relacionados com juízes também são tratados da mesma
maneira. Seguindo esta linha, se um juiz usa o seu status de juiz para ganhar confiança, essas
atividades são tratadas da mesma forma. O uniforme de juiz e o logo criam uma impressão que
relaciona o comportamento de um juiz usando este diretamente com o Programa de Juízes. A conduta
inapropriada quanto atuando nessa função pode levar a sanções mais severas do que ocorre em
circunstâncias parcialmente relacionadas ou não relacionadas.
Parcialmente Relacionado
Isso inclui a conduta de um juiz que está em um evento de Magic sem estar desempenhando o papel
de juiz, um juiz que está abordando um público que é focado principalmente em Magic, um juiz que
está falando como uma pessoa que está fortemente associada com Magic e/ou arbitrar.
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Exemplos disso incluem:





Jogando ou de alguma forma participando de um evento de Magic sem estar arbitrando
Jogando, trocando cartas ou interagindo com outros no Magic Online
Fazendo publicações em um site não oficial de Magic ou redes sociais relacionadas ao Magic
Participando em um evento social organizado junto com um evento de Magic

Quando há uma relação com o Magic, conduta inapropriada tem o potencial de refletir negativamente
sobre o Programa de Juízes e seus membros. O comportamento de um juiz pode afetar a posição e o
nível de confiança que o Programa de Juízes tem com aquele juiz. A conduta inapropriada nesta área
nem sempre reflete sobre o resto do Programa de Juízes e no Magic, mas pode prejudicar a visão da
comunidade sobre um juiz e o nível de confiança que a comunidade coloca neste juiz.
Não Relacionado
Se a única relação com Magic e/ou julgar em um caso de alegação de conduta inapropriada é o fato
de que a pessoa envolvida é um juiz de Magic certificado, então, essa possível conduta inapropriada
não é para ser examinada pelo Programa de Juízes. No entanto, casos de alegação de conduta
inapropriada muito graves podem representar significativas e circunstâncias excepcionais que
merecem ser examinadas pelo Programa de Juízes. A Wizards of the Coast pode assumir a liderança
na abordagem destes casos.
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Identificando conduta inapropriada
O Comitê de Análise de Conduta de Juízes ("o Comitê") existe para decidir quando a conduta de um
juiz é um problema e como essa conduta inapropriada deve ser resolvida na perspectiva do Programa
de Juízes. Ele é composto por juízes de nível 3 e superiores, selecionados pelos juízes de nível 4,
nível 5 e Coordenadores Regionais em um processo periódico de candidatura e seleção.
Membros do Comitê reúnem informações sobre o caso, incluindo uma declaração do juiz em questão.
O juiz em questão pode apontar outro juiz, que pode concordam em agir como seu defensor junto ao
Comitê. Se o juiz defensor selecionado é um membro do Comitê, o juiz defensor não participará das
deliberações sobre o caso. A finalidade do juiz defensor é de facilitar a comunicação, evitar potenciais
sentimentos de intimidação com o Comitê e garantir que o juiz em questão não se sinta sozinho ou
isolado enquanto seu caso prossegue.
Depois que a informação necessária é reunida e ponderada, os membros do Comitê, então, fazem
uma recomendação sobre como eles acreditam que o caso deve ser resolvido. Os membros do
Comitê, nestas recomendações, consideram se o juiz acusado é responsável pela possível conduta
inapropriada, as circunstâncias específicas do caso, incluindo o grau de relação com o Magic e outros
fatores em suas deliberações. O Comitê Consultivo de Coordenadores Regionais (Regional
Coordinator Advisory Committee - RCAC) e o Gerente do Programa de Juízes são informados destas
decisões antes de serem efetivadas.
O Comitê é responsável por garantir a qualquer indivíduo que relate uma preocupação e a qualquer
juiz que é objeto de uma preocupação sejam informados do próximo passo na investigação e quando
é esperada sua conclusão.
O Comitê utiliza um documento que detalha seu processo e recomenda soluções para uma variedade
de circunstâncias de possíveis condutas inapropriadas. No entanto, a fim de impedir que qualquer
pessoa tente manipular o sistema, este documento é mantido em sigilo.
A lista de juízes suspensos ou decertificados fica disponível somente ao Comitê, Coordenadores
Regionais (RCs), Juízes de nível 4 (L4s), Juízes de nível 5 (L5s) e para o RCAC. Qualquer destes
juízes pode se comunicar com os indivíduos afetados sobre o status de juízes suspensos quando
necessário.

Relatando suspeita de conduta inapropriada
Suspeita de conduta inapropriada deve ser relatada ao Coordenador Regional (RC) do juiz em
questão ou relatada diretamente através do formulário de feedback do Juiz de Magic (Magic Judge
feedback form), onde reportes completamente anônimos podem ser realizados.
Entre em contato com um Coordenador Regional (RC) aqui:
http://blogs.magicjudges.org/contact/contactaregionalcoordinator/
Acesse o formulário de feedback aqui: http://goo.gl/wj7Zp0
Suspeita de conduta inapropriada também pode ser relatada para qualquer juiz de nível 4 ou superior,
que irá trazer a questão para o Comitê.
Suspeita de conduta inapropriada que ocorre em um evento deve ser relatada para o organizador do
torneio em também em qualquer canal disponível de reporte ao Comitê.
Relatos anônimos de possível conduta inapropriada, também, podem ser relatadas para o membro do
RCAC que é selecionado do Hall da Fama do Pro Tour. Essa pessoa irá encaminhar a questão
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anonimamente e não irá revelar a identidade da pessoa relatora para qualquer juiz sem o
consentimento da pessoa. O representante atual é Jon Finkel.
Para ser claro, o Programa de Juízes e os processos descritos aqui não são substitutos para a
aplicação da lei. Falta grave envolvendo atos alegados ou potencialmente criminosos devem ser
comunicados às autoridades competentes.
Tipos de conduta inapropriada
Conduta inapropriada é classificada nos tipos listados aqui para ajudar os juízes a entender as
expectativas do Programa de Juízes e que os tipos de comportamentos são tratados pelo Comitê.
Essas descrições também contribuem para que o Comitê garanta que incidentes semelhantes tenham
deliberações consistentes e justas. Decisões de arbitragem erradas ou outros erros honestamente
concebidos por parte de qualquer juiz não são considerados conduta inapropriada.
Violar a integridade do evento
Um juiz comete um ato de maldade ou de desonestidade que prejudica a integridade de um evento.
Isso ocorre quando um juiz tira proveito de um conflito de interesses relacionado com a posição e a
autoridade do seu status de juiz. Isso também acontece quando um juiz está registrado como oficial
em um torneio sem estar presente.
As penalidades associadas com este tipo de conduta inapropriada protegem a integridade de eventos
sancionados.
Exemplos:
 Um juiz intencionalmente muda o pareamento de uma rodada de um evento para que seus
amigos não joguem uns com os outros até a rodada final.
 Um juiz confere acesso inapropriado à lista do deck de um oponente porque o jogador é seu
amigo.
 Um juiz, sabendo que não estará presente em um torneio, pede ao organizador que faça seu
registro como juiz a fim de cumprir seus requisitos para manter sua certificação.
Fingir ser um juiz
Isso pode ocorrer quando alguém se apresenta como um juiz de Magic certificado a fim de obter um
benefício ou para evitar uma possível penalidade. Alguém que mentiu sobre ser um juiz certificado
pode não ter as qualidades adequadas de honestidade e confiabilidade para ser um juiz.
Exemplos:
 Um jogador erroneamente acredita ser um juiz, por não ter compreendido o resultado de uma
prova administrada ou de uma prova de Rules Advisor.
 Um juiz diz ter um nível de certificação maior do que atualmente possui em uma tentativa de
impressionar ou ganhar algum favor de um organizador de torneios.
 Um jogador diz ser um juiz para satisfazer os requerimentos de sancionamento ou reporte de
um evento, ou para ganhar trabalho ou confiança na comunidade.
Falha significativa de diplomacia
Espera-se que juízes demonstrem diplomacia apropriada com os jogadores, espectadores, outros
juízes e organizadores.
Uma falha significativa de diplomacia acontece quando um juiz não consegue demonstrar diplomacia
apropriada com outro jogador, espectador, juiz ou organizador de forma específica e significativa. O
resultado da falha será frequentemente um claro escalar de um conflito ou o fim de uma relação de
trabalho com algum impacto na imagem do Programa de Juízes.
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Uma falha significativa de diplomacia também pode ocorrer quando um juiz age de uma forma que
relativamente se deve esperar que causará sofrimento emocional, angústia mental ou outros danos
não físicos a outra pessoa. Isto também inclui violações de privacidade. Comportamento repetitivo ou
persistente desta natureza é, em vez disso, assédio. Ameaças de violência física são, em vez disso,
agressão.
Isto inclui qualquer forma de retaliação contra qualquer pessoa que relatou ou acredita-se que relatou
conduta inapropriada. Membros da comunidade devem ser capazes de relatar conduta inapropriada
sem medo de retaliação.
Isso não inclui desgaste geral, inimizades ou outros comportamentos antissociais em geral,
especialmente dentro de meios de comunicação sociais.
Exemplos:
 Um juiz se envolve em uma discussão aos gritos com um colega em um evento.
 Em uma conversa com um organizador de torneios, um juiz faz uma ofensa racial em uma
tentativa de ser engraçado.
 Um juiz procura por um jogador específico em um evento e insulta sua orientação sexual.
Assédio
Assédio é o agir de forma sistemática e/ou continuamente indesejada e irritante de uma pessoa ou um
grupo, incluindo, mas não limitado, a ameaças, exigências, intimidação e coerção.
Assédio, sexual ou de qualquer outra forma, por qualquer juiz, não é um comportamento aceitável.
Qualquer reclamação de assédio será tratada com cuidado e respeito para com a vítima.
Exemplos:
 Um juiz chama outro juiz para um sair quando estão bebendo depois de um evento, é negado e
continua a insistir sobre o assunto.
 Um juiz se interessa romanticamente por um candidato a juiz que está mentorando, é negado e
usa o fato de mentorar o candidato como um pretexto para continuar a perseguir o candidato.
Agressão
Um juiz causa ou ameaça causar danos corporais a outra pessoa. Isto é totalmente inaceitável e deve
ser punido severamente. Se o comportamento em questão foi apenas para evitar danos corporais para
o juiz ou outra pessoa, isto será um fator nas considerações do Comitê.
Exemplos:
 Um juiz tenta acabar com uma briga se envolvendo como um combatente.
 Um juiz soca um jogador depois de ser provocado por um insulto.
 Um juiz combina um encontro com a intenção de violentar sexualmente uma pessoa que ele ou
ela combinou de encontrar.
Apostas e Suborno
Um juiz que aposta em qualquer coisa relacionada com um torneio, pede suborno, aceita suborno ou
ignora um suborno em vez de aplicar as regras apropriadas.
Apostar em Magic é inaceitável. Aceitar, pedir ou ignorar um suborno prejudica a integridade do
Programa de Juízes e é inaceitável.
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Exemplos:
 Um juiz pede propina a um jogador para ignorar uma ofensa que resultaria na desclassificação
deste jogador.
 Um juiz faz uma aposta que seu amigo irá para o “top 8” de um torneio.
Roubo
Um juiz rouba material de um jogador, outro juiz, uma loja ou um organizador. Ladrões não podem ser
tolerados de nenhuma forma dentro do Programa de Juízes.
Exemplos:
 Um juiz embolsa um dos boosters que sobraram em um draft.
 Um juiz leva produtos de uma loja onde ele ou ela arbitra sem a permissão do administrador da
loja.
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Resolvendo conduta inapropriada
Listadas abaixo estão deliberações possíveis em ordem de gravidade, de baixa para alta. Pode haver
comunicação adicional, reparos ou condições associadas com uma deliberação, dependendo das
circunstâncias específicas de cada caso.
Nenhuma ação
Se um caso foi trazido à atenção do Comitê e o Comitê achou desnecessário punir, uma carta será
então enviada ao juiz para informá-lo que a decisão foi tomada e nenhuma ação seguirá.
Carta de Advertência
O propósito de uma carta de advertência é advertir o juiz sobre o comportamento problemático
identificado. Além disso, incentiva uma mudança no comportamento do juiz, como condição de se
manter no Programa de Juízes.
Suspensão
As suspensões são as mais complexas das deliberações. Uma suspensão impõe um período de
separação do Programa de Juízes como uma oportunidade para refletir e mudar comportamentos.
Ela identifica comportamentos problemáticos ao juiz suspenso e incentiva a mudança destes
comportamentos como uma condição para retornar ao Programa de Juízes. A suspensão é também
uma afirmação da seriedade com o qual o Programa de Juízes trata comportamentos problemáticos.
É esperado que Juízes suspensos evitem agir como juízes ou que se apresentem como juízes. Eles
não podem participar de nenhum evento sancionado pela DCI ou WPN como juízes. Eles não podem
participar de Conferências de Juízes.
As contas dos juízes suspensos permanecem ativas no JudgeApps. Porém, um juiz suspenso não
pode participar de discussões nos fóruns restritos aos juízes certificados a não ser como leitor. Não é
esperado que os juízes suspensos se removam de grupos ou fóruns restritos a juízes certificados não
pertencentes ao JudgeApps. Porém, os indivíduos que controlam estes grupos, ao seu critério, podem
decidir por excluir um juiz suspenso.
Um juiz suspenso não pode participar ativamente em projetos de juízes, especialmente em uma
posição de liderança. Porém, um líder de projeto pode decidir por manter um juiz suspenso como um
participante no seu projeto, assim garantindo a continuidade do projeto quando a suspensão terminar.
A decisão de permitir que um juiz suspenso continue a participar ou ter uma posição de liderança em
um projeto é específica do líder do projeto. Na rara eventualidade de um líder de projeto ser suspenso,
a liderança deve ser imediatamente entregue para o líder backup do projeto.
Um juiz suspenso não pode participar do Programa Exemplar e submeter reconhecimentos.
Reconhecimentos submetidos por um juiz suspenso, enquanto suspenso, não serão publicados e não
terão envios associados a estes. Reconhecimentos de um juiz suspenso ou submetidos durante a
suspensão do juiz e reconhecimento submetidos antes da suspensão do juiz podem ser enviados a
critério da Wizards of the Coast.
O acesso ao Judge Center não é afetado por uma suspensão. Um juiz suspenso pode continuar a
submeter avaliações, fazer provas de treino e de outras formas usar o Judge Center. Um juiz
suspenso é encorajado a concluir qualquer avaliação em andamento quando sua suspensão se
iniciou. Um juiz suspenso deve passar qualquer candidato para certificação ou elevação para outro juiz
a fim de garantir a continuidade da mentoria e evitar atrasos desnecessários.
Dos juízes suspensos é esperado que evitem agir como juízes ou que se apresentem como juízes
durante o tempo de sua suspensão.
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Os organizadores de eventos que tenham selecionado um juiz suspenso através do JudgeApps serão
notificados de sua suspensão. Os organizados tomam suas próprias decisões em relação as pessoas
que eles incluem em sua equipe no evento. Porém, se assume que um juiz suspenso que atua como
um juiz em um evento está ignorando sua suspensão.
Rebaixamento
O rebaixamento pode ser aplicado quando as ações do juiz não são condizentes com seu nível ou
quando o prestigio, autoridade ou responsabilidade associadas com o nível do juiz são um fator
importante da conduta inapropriada. Essa penalidade é principalmente utilizada para negar a um juiz
certos privilégios que são associados ao seu nível de certificação.
Um rebaixamento pode ser aplicado em conjunto com uma suspensão. Para juízes de nível 1 (L1) não
existe diferença entre rebaixamento e decertificação.
Decertificação
A decertificação é usada em casos onde o Comitê acredita que o juiz não deve mais fazer parte do
Programa de Juízes. Essa é a punição mais severa disponível ao Comitê e não é tratada de forma
leviana.
Como medida adicional, o Comitê pode excluir o juiz da possibilidade de completar o processo de
certificação no futuro.

11

APÊNDICE A – HISTÓRICO DE REVISÕES
1 de dezembro de 2014 – Primeira versão publicada
1 de janeiro de 2015 – Segunda versão publicada
1 de dezembro de 2015 – Terceira versão publicada
Alterações, 24 de dezembro de 2015
 Adicionada referência a WotC eventualmente tomar a frente em casos sérios e excepcionais.
 Adicionada referência específica a WotC em adição ao PIC eventualmente suspendendo um jogador que
também é um juiz.
 Especificado que o método preferencial de comunicação com juiz e defensor é o e-mail cadastrado no
JudgeApps
 Adicionado linguagem inapropriada a Falha Significativa de Diplomacia para enfatizar que nós não
estamos monitorando o Facebook e que o caso precisa ser específico e não ser antipático e antissocial
no geral.
 Adicionados mais esclarecimentos em relação a suspensão com referência especifica a conferencias e o
Programa Exemplar.
 Adicionados Coordenadores Regionais (RCs) na lista de pessoas que tem voz na composição do
Comitê.
 Adicionados detalhes sobre o papel do defensor além da remoção da exigência que seja um nível 3 (L3).
Juízes de nível 3 (L3s) continuam a ser “recomendados”, mas na prática, juízes de nível 2 (L2s) tem sido
bons defensores quando o juiz em questão se sente mais confortável com ele.
 Pequenas correções de digitação. Concerto de estrutura e números de páginas, divisão do antigo
“Apêndice A” em seções relevantes, não mais como apêndice.
Alterações, 1 de janeiro de 2015:
 Erros de digitação e melhorias em clareza
 Estrutura do documento, Índice, fonte, números nas páginas, divisões em sessões e apêndices.
 Adicionada sessão de denuncia as orientações administrativas.
 Inclusão explícita do depoimento do juiz em questão, opção de solicitar um defensor e expectativas de
comunicação.
 Reordenação dos tipos de conduta inapropriada para melhor continuidade em ordem de severidade.
 Renomeado, ampliado e clareado “Fraude de número de DCI ou Registro Impróprio” par “Violar a
Integridade do Evento”
 Mais clareza no segundo exemplo em “Apostas e Suborno”

Créditos da tradução
Versão inicial, Saverio Palmieri Neto (2016)
Revisão: Carlos Rangon (2016)
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