
 

 

www.regionalcbctaurus.com.br 

RIO CLARO, SP, 12 de agosto de 2019 
 

 
 

EDITAL N º 001/19 
 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO  
MAGRI ASSOCIAÇÃO ARARAQUARENSE DE TIRO 
 
 
 

A suplicante, devidamente qualificada nos autos, alega sofrer prejuízo em virtude dos 
critérios estipulados no edital, no tocante a transparência, objetividade e estipulação 
dos prazos. 
 

 
1- Preliminarmente em cognição sumária do juízo de 

admissibilidade o recurso se apresenta manifestamente intempestivo, ao passo 
que o prazo previsto no edital se exauriu em 09/08/19, desta forma, 
naturalmente, afastando assim sua admissibilidade e provimento. 

 
2- A tempestividade recursal na tecnicidade jurídica é requisito 

intrínseco e necessário para a convalidação do ato e produção de seus efeitos, 
sendo assim, o objeto do recurso interposto fora do tempo oportuno não possui 
consubstanciação jurídica do fato a norma e, consequentemente, não possuindo 
qualquer validade no plano jurídico. 

 
3- Ainda que prejudicada (anulada) a interposição recursal em face 

a intempestividade, vamos discorrer sobre o juízo de mérito. 
 

4- A recorrente alega no item nº 4 da presente inicial ter 
realizado/sediado por mais de uma vez o evento, iniciando suas preparações a 
partir dos meses de junho ou julho (média de 120 dias). 
 

5- A presente afirmação não condiz com a realidade dos fatos, pois, 
visto que nos últimos 4 anos, conforme os regulamentos das edições anteriores, 
o critério estabelecido fora o clube que produzisse maior quantidade de 
inscrições, considerando somente as etapas ofertadas nas modalidades 
Expressas (On Line).  
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6- Confira os regulamentos das edições anteriores no sitio oficial do 
evento: https://www.regionalcbctaurus.com.br/regulamentos. 

 
7- Desta lógica, naturalmente se depreende que a consumação do 

fato somente se convalida após o término da penúltima etapa. 
 

8- Conforme se verifica na tabela abaixo, nos últimos 4 anos, a 
média fora de 27,5 dias entre a data da homologação do clube e a final do 
campeonato. Nunca superior a 33 dias, quiçá aos 120 dias alegados pela 
recorrente.   
 

 

ANO  HOMOLOGAÇÃO PLAY OFF TOTAL DE 
DIAS 

2015 05/10 07/11 33 

2016 10/10 05/11 26 

2017 11/09 14/10 33 

2018 24/09 12/10 18 

 
Fonte: https://www.regionalcbctaurus.com.br/calendario  
 

 
9- Importante registrar que as informações solicitadas pelo 

requerente após findo o prazo previsto no edital para tal ato, se concedida à 
somente uma das partes interessadas, sem conceder o mesmo direito aos 
demais proponentes macularia o certame, por ferir o princípio da isonomia e 
imparcialidade. 

 
 
Neste sentido: 

 
Mantemos os prazos estabelecidos no edital; 
 
Atendemos ao pedido de transparência, publique-se integralmente os registros; 
 
 
 
 Att., 
 
A Coordenação Nacional  
 
CAMPEONATO REGIONAL CBC TAURUS – 2019 
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