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  A Corte da Comissão Julgadora, devidamente constituída e exercendo o encargo de suas atribuições, foi provocada a emitir decisão sobre mudança de FOLGA da equipe EMELEC definida em planilha na última rodada da fase classificatória.   Oposição e resenha fática:   Julgamento 02/PAR   Equipe Emelec:  Pedido: antecipação da data da folga.  Motivo: escorados na definição da CEA, equipe do Emelec apresenta problemática situacional da sua esquadra, narrando que além de seu atleta Dan Scremin Lau, de classe B, estar em longo tratamento ortopédico, também se acha desfalcada do atleta Chico Pau Mandado por algumas semanas, motivo pelo que requer seja antecipada sua folga para melhor aproveitamento da série de jogos com equipe completa.   Requerente: Igor Perewalo via e-mail da CEA em 11/05/2016.  
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  SESSÃO DE JULGAMENTO  Relatado e discutido o requerimento apresentado a este Foro, a Corte da Comissão Julgadora considera, decide e recomenda:  
 DECISÃO:  Com a lucidez regulamentar, o Vogal Julgador Igor Perewalo deu-se por impedido de votar por sê-lo requerente do petitório inaugural.  Já em preliminar discussão acerca do recebimento da súplica, anotou-se unanimidade desta Câmara em denegar prosseguimento do feito por incompetência material desta Corte, sendo desnecessário o assentimento de suplência de Vogal Julgador com a invocação regulamentar de membro da Comissão Organizadora, uma vez que o substituto regimental é o atleta Roges Sorin, igualmente gorado de atuar no presente.  Por unanimidade, a Corte por seus Vogais Julgadores decidiu que a matéria suscitada pela equipe do Emelec é matéria de exclusiva demanda e interpretação da Comissão 
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Organizadora, que detém plenos poderes sobre a sistematização e disciplina da Tabela de jogos.  Mercê do expendido, denega-se prosseguimento ao feito nesta Corte, remetendo-se o presente para a Comissão Organizadora, entidade competente para decidir e deliberar sobre o requerimento proposto.  Recomendação: No intuito de auxiliar os trabalhos da Comissão Organizadora, vemos como crível e cognoscível que a alteração de “folga” se faça mediante permuta da 5.ª rodada com a 13.ª rodada, uma vez que a equipe do COBRESAL já antecipou sua concordância e desta maneira não se vislumbra quaisquer prejuízos aos jogos e às equipes.  Atuando desta forma, socorre-se os apelos da equipe do Emelec, não promove redistribuição de partidas (vedado em regulamento) e fomenta a disciplina da amizade e da competitividade, princípios norteadores da CEA.  Insta acentuar que esta recomendação não é condição de resultado, vez que a Comissão Organizadora é soberana e suas decisões sequer precisam ser justificadas, conforme regulamento. 
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 Remeta-se a decisão à Comissão Organizadora para as devidas anotações, medidas e decisões. 
 
 LEOCAS Relator Julgador  GITO Vogal Julgador  PIGOR Vogal Julgador (impedido)  SALLES Vogal Julgador  PACHOLEK  Vogal Julgador  


