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A Corte da Comissão Julgadora - CCJ, devidamente constituída e 
exercendo o encargo de suas atribuições, com a finalidade de 
disciplinar a propositura de recurso/impugnação e seu 
processamento, resolve revogar, ajustar e alterar o regulamento. 
 
 
Dispositivo Regulamentar: item 2 DOS RECURSOS/IMPUGNAÇÕES. 
 
Motivo: diante da constatação de lacuna do regulamento quanto os 
prazos e processamento dos recursos/impugnações, esta Comissão 
de Sentença e na qualidade de Custus Legis, dentro de suas 
atribuições, resolveu revogar, ajustar e alterar o Regulamento para 
reparar este hiato normativo, organizando a regra para o texto 
seguinte: 
 
“2. DOS RECURSOS/IMPUGNAÇÕES: 
Todas as partidas podem ser impugnadas e seus registros e 
acontecimentos recursados, obedecidos aos critérios seguintes: 
 
Quem pode recursar/impugnar: 
Todas as equipes por seus atletas devidamente identificados 
poderão recursar/impugnar, independente se participante ou não da 
partida; ou de ofício por qualquer membro da CCJ e CO; 
 
Como recursar/impugnar (prazos e modos): 
Para recursar/impugnar, a equipe, por seu atleta devidamente 
identificado, deve APÓS A PARTIDA E ATÉ ÀS 14h DO MESMO 
SÁBADO DA RODADA, procurar um membro da CT/CCJ/CO e 
apontar seu interesse em recursar/impugnar, bastando preencher o 
campo específico do verso da súmula, onde indicará o nome da 
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equipe, o nome do atleta e o assunto de modo conciso. Consignará 
sua assinatura conjuntamente com o membro Oficial que o assistiu. 
A desobediência a esta formalidade invalidará o 
recurso/impugnação. 
 
Os membros da CCJ e CO poderão de ofício recursar/impugnar as 
partidas sobre questões que identifique prejuízo ou afronta ao 
regulamento, com prazo até a quarta-feira seguinte a rodada, 
mediante notificação das equipes envolvidas e publicação nos 
canais oficiais da CEA. 
 
§ 1.º - PARA CONFIRMAR E VALIDAR SEU RECURSO/IMPUGNAÇÃO, 
A EQUIPE POR SEU REPRESENTANTE DEVE ENCAMINHAR ATÉ ÀS 8h 
DA TERÇA-FEIRA, nos e-mails oficiais da CEA/CCJ, suas razões 
fundamentadas, indicando os motivos do recursos/impugnação e os 
seus pedidos. O não cumprimento desta condição será entendido 
como desinteresse em recursar/impugnar e invalidará seus termos.  
 
Andamento Processual: 
Recebida a súmula e identificado o interesse de recursar/impugnar, 
o Julgador Presidente da CCJ aguardará até às 8h de terça-feira para 
decidir: se determina seu arquivamento diante do desinteresse do 
recurso/impugnação por ausência de razões e fundamentos; se não 
conhece do recurso/impugnação por seus próprios termos, pela 
intempestividade e/ou pela impossibilidade do pedido por vedação 
expressa em regulamento; ou se dá processamento do 
recurso/impugnação, abrindo prazo de 24h para as partes 
envolvidas oferecerem suas defesas e considerações, e, por 
conseguinte, emitir relatório aos Membros Vogais para discussão e 
julgamento ou encaminha para a CO nos casos de sua competência. 
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Nos casos de recurso/impugnação de ofício, os procedimentos 
devem seguir a ordem ordinária de andamento processual. 
 
Decisões e publicações: 
As decisões devem ser emitidas até a sexta-feira, publicadas nos 
canais oficiais da CEA/CCJ, salvo nos casos em que necessite de 
diligências e que não causem prejuízo a rodada seguinte, 
oportunidade que se estenderá esse prazo. 
 
Das decisões cabem embargos declaratórios nos casos em que se 
identifique erro material ou fatos supervenientes devidamente 
comprovados que justifiquem reavaliar a decisão. 
 
Os embargos devem ser oferecidos em prazo anterior a rodada, 
devendo fazê-lo diretamente nos canais oficiais da CEA e em 
comunicação direta com os membros da CCJ, para que possam 
avaliar suas razões em tempo hábil antes do início da rodada. 
 
O presente texto tem efeito imediato, integra o Regulamento e 
revoga as disposições em contrário. 
 
Registre-se. Publique-se. 
 
LEOCAS 
Presidente Relator 
 
GITO 
Julgador Vogal 
 
DIGOL 
Julgador Vogal 


