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DECISÃO MONOCRÁTICA 

 
   A EPD ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA 3B DA AMAZÔNIA interpôs embargos de 
declaração em relação à decisão do Pleno que deu parcialmente provimento aos Recursos 
Voluntários de GISELE TELES DE MESQUITA E EPD JC FUTEBOL CLUBE, a qual modificou, 
por via de consequência, as EPDs que disputarão a final do Campeonato Amazonense de Futebol 
Feminino 2020. 
 
   Eis o singelo relatório. 
 
  Decido por julgar os embargos de declaração monocraticamente, conforme me permite 
o Art. 152-A, §2º, do CBJD. 
 
  Desde a notícia de infração n. 015/2020 que o Campeonato Amazonense de Futebol 
Feminino 2020 está suspenso para análise das irregularidades ali noticiadas, posto que seriam 
capazes de mudar a tabela de classificação, com eventual perda de pontos e desconsideração de 
resultados, corolário do Art. 214 do CBJD. A final estava marcada inicialmente para o dia 25 de 
novembro de 2020 e foi adiada até o julgamento final da Justiça Desportiva.  
 
  A própria Procuradoria de Justiça Desportiva pleiteou a suspensão do campeonato até 
decisão final, a fim de evitar prejuízo e insegurança jurídica (ver denúncia). 
 
   Infelizmente a questão passou desapercebida no julgamento dos Recursos Voluntários e 
a Federação Amazonense de Futebol remarcou a final do Campeonato para o próximo dia 22 de 
dezembro de 2020 (fato público que independe de prova). 
 
  O mesmo motivo que adiou a final do campeonato no dia 25 de novembro persiste hoje: 
evitar prejuízo e insegurança jurídica. A EPD Embargante poderá recorrer ao STJD e modificar a 
decisão do Pleno do TJD/AM, motivo pelo qual ainda não transitou em julgado a decisão da Justiça 
Desportiva sobre o caso. 
 
   Isto posto, conheço dos embargos de declaração da EPD ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA 
3B DA AMAZÔNIA para dar-lhes provimento e determinar à Federação Amazonense de Futebol 
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que se abstenha de realizar a Final do Campeonato Amazonense de Futebol Feminino 2020 antes do 
trânsito em julgado da decisão da Justiça Desportiva sobre o assunto, a fim de evitar prejuízo e 
insegurança jurídica. 
 
  Intime-se e comunique-se com urgência. 
 
   Manaus/AM, 21 de dezembro de 2020 
 
 
 
 
  Jayme Pereira Junior 
  Auditor do Pleno do TJD-AM 

 
 

 

 

 

 

 

 


