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RESOLUÇÃO N° XXX/2010-TJDFCE 
 

Aprova e põe em vigência imediata o Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça Desportiva do Futebol no Estado do Ceará. 

 
O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol no Estado do Ceará - 

TJDFCE, no uso de suas atribuições regulamentares e: 
 
CONSIDERANDO ser instituição autônoma e agregada a Federação 

Cearense de Futebol, consoante dispõe o art.52 da Lei nº9.615/98 e suas alterações posteriores; 
 
CONSIDERANDO o novo CBJD posto em vigor pela Resolução n° 29, 

CND, de 10 de dezembro de 2009 e 
 
CONSIDERANDO o ordenamento jurídico nacional vigente, 
 
RESOLVE, reunido em Sessão Ordinária no dia XX/XX/XXXX, por 

unanimidade, aprovar e por em vigência imediata o seu novo Regimento Interno que passa a vigorar 
com a redação constante do anexo I desta resolução, revogando-se o antigo regimento interno e todas 
as disposições em contrário. 

 
Sala de sessões do TJDFCE em XX/XX/XXXX. 
 

 
ANTÔNIO RODRIGUES FILHO 

Auditor Presidente TJDFCE Pleno 
 

 
    CÍCERO ANTÔNIO MENEZES SOBREIRA                     JOSÉ HAROLDO GUIMARÃES FILHO 
-Auditor Vice-Presidente do TJDFCE Pleno-                             -Auditor do TJDFCE Pleno- 
 
 
SÉRGIO ARAGÃO QUIXADÁ FELÍCIO                                                JOÃO BATISTA RODRIGUES 
        -Auditor do TJDFCE Pleno-                                                           -Auditor do TJDFCE Pleno- 
 
 
FRANCISCO ERNANDO UCHOA LIMA SOBRINHO                       EUGÊNIO DUARTE VASQUES 
                     -Auditor do TJDFCE Pleno-                                              -Auditor do TJDFCE Pleno- 
 
 
       RAFAEL TEIXEIRA RAMOS                                  MARCELO HENRIQUE GIRÃO RODRIGUES 
        -Auditor do TJDFCE Pleno-                                              -Auditor do TJDFCE Pleno- 
 
 

VICTOR HUGO DE FREITAS LEITE 
-PROCURADOR GERAL em exercício- 
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CAPÍTULO I 

 
DO TRIBUNAL 

 
Art.1º. O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol no Estado do Ceará – TJDF-CE é unidade 
judicante autônoma e independente1, com sede e foro na cidade de Fortaleza-CE tendo 
jurisdição em todo o Estado do Ceará, funcionando junto à Federação Cearense de Futebol - 
FCF como órgão único da Justiça Desportiva do Futebol no Ceará, tendo por finalidade 
conhecer, processar e julgar as infrações relativas à disciplina e às competições desportivas 
praticadas por pessoas físicas ou jurídicas que forem direta ou indiretamente filiadas, 
vinculadas à FCF ou ainda dela dependentes ou com ela relacionadas, bem como aqueles que 
estejam a serviço ou mando da FCF. 
  
Art. 2º. São órgãos do TJDF-CE:  
 
I. Tribunal Pleno; 
II. Presidência e Vice-Presidencia 
III. Corregedoria 
IV. Comissões Disciplinares; 
V. Procuradoria de Justiça Desportiva; 
VI. Defensoria da Justiça Desportiva; 
VII. Secretaria; 
VIII. Comissões Admnistrativas; 
 

SEÇÃO I 
DO TRIBUNAL PLENO 

 
Art. 3º. O Tribunal Pleno é constituído de 09 (nove) Auditores efetivos, todos com mandatos 
de 04 (quatros) anos, sendo permitida uma recondução, sendo indicados na forma da Lei n° 
9.615, de 24 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.575, de 29 de abril de 1998 
e alterações posteriores2. 

                                                 
1
 Art.52 – Lei nº9.615/98: Art. 52. Os órgãos integrantes da Justiça Desportiva são autônomos e independentes das entidades de administração 

do desporto de cada sistema, compondo-se do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, funcionando junto às entidades nacionais de 
administração do desporto; dos Tribunais de Justiça Desportiva, funcionando junto às entidades regionais da administração do desporto, e das 
Comissões Disciplinares, com competência para processar e julgar as questões previstas nos Códigos de Justiça Desportiva, sempre assegurados 
a ampla defesa e o contraditório.(alterado pela Lei nº 9.981, de 14.07.2000) 

 
2 Art.55 – Lei nº9.615/98: Art. 55. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva e os Tribunais de Justiça Desportiva serão compostos por nove 
membros, sendo: I - dois indicados pela entidade de administração do desporto; II - dois indicados pelas entidades de prática desportiva que 
participem de competições oficiais da divisão principal; III - dois advogados com notório saber jurídico desportivo, indicados pela Ordem dos 
Advogados do Brasil; IV - um representante dos árbitros, por estes indicado; V - dois representantes dos atletas, por estes indicados.   
§ 1º (Revogado). § 2º O mandato dos membros dos Tribunais de Justiça Desportiva terá duração máxima de quatro anos, permitida apenas uma 
recondução." "§ 3o É vedado aos dirigentes desportivos das entidades de administração e das entidades de prática o exercício de cargo ou 
função na Justiça Desportiva, exceção feita aos membros dos conselhos deliberativos das entidades de prática desportiva."  
"§ 4o Os membros dos Tribunais de Justiça Desportiva poderão ser bacharéis em Direito ou pessoas de notório saber jurídico, e de conduta 
ilibada. 
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§ 1º – As indicações dos auditores acima mencionadas dar-se-á após publicação pelo TJDF-CE 
de Edital de Convocação em jornal de grande circulação e/ou em site oficial do Tribunal, com 
30 (trinta) dias de antecedência ao término do mandato dos então auditores, de acordo com a 
legislação vigente. 
 
§ 2º - O exercício do direito de indicação dos auditores pelas entidades respectivas obedecerá 
o seguinte critério: 
 
 I – A Entidade de Administração do Desporto – FCF - encaminhará os seus indicados 
em número de 02 (dois), através de ofício dirigido ao Presidente do TJD ou através de ato de 
sua Presidência publicado no site da Entidade, observando o prazo concedido no edital; 
 
 II - As Entidades de Prática Desportiva filiadas á FCF e partícipes de sua divisão 
principal encaminharão seus indicados, em número de 02 (dois), através de ofício dirigido ao 
Presidente do TJD, observando o prazo concedido no edital; 
 
 III – As indicações da Seção Regional da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/CE 
serão encaminhadas através de ofício dirigido ao Presidente deste TJD, observando o prazo 
concedido no edital; 
 
 IV – Os atletas de futebol farão suas indicações através do Sindicato dos Atletas de 
Futebol do Ceará – Safece, através de ofício dirigido ao Presidente deste TJD, observando o 
prazo concedido no edital; 
 
 V - A classe dos árbitros encaminhará ao presidente do TJD o seu indicado através de 
ofício dirigido ao Presidente deste TJD, observando o prazo concedido no edital. 
 
Art. 4º. A posse dos Auditores do Tribunal Pleno dar-se-á na primeira sessão subseqüente 
ao recebimento, pelo Presidente do Tribunal, das indicações pelas entidades ou classes a 
quem competir os preenchimentos dos cargos, sendo precedida do compromisso de bem 
cumprir as obrigações inerentes ao cargo, de conformidade com a Constituição, as Leis da 
República, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, as normas nacionais e estaduais do 
futebol bem como as normas oriundas das entidades internacionais às quais a FCF estiver 
vinculada, sendo lavrado um termo em livro especial, assinado pelo Auditor-Presidente. 
 
Parágrafo Único - A antiguidade dos Auditores conta-se da data da posse e quando a posse 
houver ocorrido na mesma data, considera-se mais antigo o Auditor que tiver maior número 
de mandatos como auditor do respectivo colegiado. Persistindo o empate, considera-se mais 
antigo o Auditor mais idoso. 
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Art.5º. O TJDF-CE deliberará e julgará com o quorum mínimo composto pela maioria 
simples de seus membros e sempre com a presença de um representante da Procuradoria de 
Justiça Desportiva. 
 
Parágrafo Único - Visando evitar falta de quorum o Tribunal Pleno, através de seu 
Presidente, poderá convocar auditores oficiantes nas comissões disciplinares com vistas à 
recomposição do quorum mínimo necessário à realização da sessão de julgamento, restando 
aquele auditor que foi convocado impedido de votar nos processos em que tenha se 
manifestado em julgamento da respectiva instância inferior. 
 
Art.6º. O Tribunal Pleno reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez a cada mês e 
extraordinariamente quando convocado pelo seu Presidente ou pela maioria dos seus 
membros, sempre que se fizer necessário, em local e cidade que for conveniente aos 
interesses do órgão judicante. 
  
Art. 7º. Serão observadas a competência, as incompatibilidades, os impedimentos e as 
hipóteses que caracterizam vacância do cargo fixadas na legislação desportiva vigente, 
máxime o CBJD – Código Brasileiro de Justiça Desportiva. 

Art. 8º - Ao TRIBUNAL PLENO, além das atribuições definidas na legislação pertinente, 
compete: 

I - Eleger o Presidente, e o Vice-Presidente; 
II - Expedir normas para o funcionamento de sua Secretaria; 
III - Elaborar, aprovar e modificar o Regimento Interno do TJDF-CE; 
IV - Declarar a incompatibilidade de Auditor; 
V - Nomear os membros das Comissões Disciplinares, os Procuradores e escolher o 
Procurador Geral observando-se a legislação pertinente; 
VI - Processar, quando o caso, e julgar, toda matéria submetida a sua apreciação, nos termos 
da competência que lhe é outorgada pelos códigos desportivos e demais diplomas que 
disciplinam o futebol; 
VII - Criar sistema de custeio das despesas administrativas do tribunal, mantendo sob sua 
guarda os valores respectivos que lhe forem disponibilizados sob apresentação de prestação 
de contas e balancetes semestrais e anuais; 
VIII – Expedir resoluções referentes a matérias sobre as quais tenha consolidado o seu 
entendimento, após aprovação da maioria absoluta de seus integrantes, sempre quando 
provocada pelos Procuradores oficiantes perante o Tribunal Pleno, ou por iniciativa de 
qualquer de seus auditores integrantes; 
IX - Demais atribuições previstas na legislação desportiva. 
 
Art. 9º - Aos AUDITORES, além das atribuições definidas na legislação pertinente, compete: 
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a) Exercer as funções inerentes ao cargo nas condições estabelecidas pela legislação 
desportiva; 

b) Comparecer, respectivamente, as sessões do órgão colegiado que participar (Tribunal 
Pleno e das Comissões Disciplinares); 

c) Relatar os processos quando designados, lavrando o voto e/ou acórdão respectivo; 

d) Discutir os processos em julgamento, proferir voto e modificá-lo, querendo. 

§ Único. Aquele que tiver exercido a função de auditor processante em procedimento de 
inquérito, funcionará como relator do caso em eventual ação disciplinar proposta com base 
no resultado das investigações. 

SEÇÃO II 
DA PRESIDÊNCIA E DA VICE-PRESIDÊNCIA 

 
Art. 10º. O TJDF-CE funcionará sob a direção do seu Presidente e, na ausência ou 
impedimento deste, pelo seu Vice-Presidente. 
 
§ 1º - O Presidente e o Vice-Presidente do TJDF-CE serão eleitos para um mandato de 02 
(dois) anos, por maioria simples de votos entre seus pares, sempre na última sessão do 
respectivo biênio.  
 
§ 2º - Na falta do Presidente assumirá a Presidência o Vice-Presidente, e na ausência deste, o 
Auditor mais antigo cuja antiguidade será aferida na forma disposta no parágrafo único do 
art.4º deste Regimento. 
 
§ 3º - A eleição realizar-se-á em sessão extraordinária designada para coincidir com o final 
dos mandados dos dirigentes da gestão findante, sendo os eleitos empossados após a eleição 
respectiva. 
 
§ 4º - Serão considerados eleitos àqueles que obtiverem a maioria simples dos votos válidos 
e, em caso de empate, será vencedor aquele que for o mais antigo no tribunal e, persistindo o 
empate, o mais idoso.  
 
§ 5º - A sessão extraordinária eleitoral terá a seguinte ritualística: 
 
I - início dos trabalhos com a verificação de quorum mínimo necessário; 
II - apresentação de candidaturas; 
III - apresentação da cédula eleitoral e designação dos escrutinadores; 
IV - votação e apuração; 
V - proclamação e posse dos eleitos; 



 

Rua Paulino Nogueira, 77 – 2º andar – Benfica - CEP: 60020-270 Fortaleza-CE  

VI - transmissão de cargo; 
VII - palavra facultada aos presentes; 
VIII - encerramento da sessão. 
 
Art. 11º - Ao PRESIDENTE do TJDF-CE compete: 
 
I - presidir as sessões do Tribunal Pleno; 
II - designar dia e hora para as reuniões e sessões ordinárias e extraordinárias; 
III - convocar seus membros, Auditores, Procuradores e Defensores de Justiça Desportiva para 
as Sessões e atos oficiais; 
IV - representar o Tribunal de Justiça Desportiva nas solenidades e atos especiais, podendo 
delegar a qualquer dos demais membros essa função; 
V - conceder licença do exercício de suas funções aos Auditores, inclusive aos das Comissões 
Disciplinares, Procuradores e Defensores de Justiça Desportiva e demais auxiliares; 
VI - despachar o expediente do TJD, elaborando a sua ordem do dia; 
VII - receber ou não os processos da parte interessada ou da Procuradoria de Justiça 
Desportiva e, em caso de recebimento, designar que o Secretário-Geral os distribua através de 
sistema sorteio ou de distribuição automática ao auditor relator; 
VIII - decidir, ressalvada a competência do relator, sobre requerimentos, diligências, abertura 
de inquéritos, designando o presidente destes; 
IX - escolher e nomear os Secretários do Tribunal designando também o Secretário Geral do 
TJD; 
X - nomear e empossar os defensores de Justiça Desportiva, após aprovação da maioria dos 
auditores; 
XI - dar posse aos Procuradores da Justiça Desportiva, nomeados pelo Tribunal Pleno; 
XII - conceder dilatação do prazo para conclusão de inquérito, desde que não extrapole os 
limites fixados na legislação pertinente; 
XIII - assinar, com o secretário geral do TJD, os documentos que se relacionarem com o 
desembolso de caixa e haveres do TJD. 
XVI - dar ciência das vagas que ocorram no TJD, providenciando seu imediato provimento nos 
termos da legislação vigente; 
XV - decidir, a requerimento das partes, sobre depoimento de testemunhas, podendo mandar 
reduzi-lo a termo, a pedido ou quando o exija o interesse da Justiça Desportiva; 
XVI - zelar pelo perfeito funcionamento do TJD, fazendo cumprir suas decisões; 
XVII - ordenar a restauração de autos; 
XVIII - dar imediata ciência, por escrito, das vagas verificadas no TJD, à respectiva classe 
indicante para o seu provimento; 
XIX - determinar sindicância e aplicar pena de advertência e suspensão aos seus funcionários; 
XX - distribuir os processos de competência do Tribunal Pleno aos auditores para relatarem, 
seguindo o critério de distribuição automática ou de sorteio observando-se a ordem 
cronológica de antiguidade ou idade; 
XXI - demais atribuições previstas em lei e no Código Brasileiro de Justiça Desportiva - CBJD. 
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Art.12º - Ao VICE-PRESIDENTE do TJDF-CE compete: 
 
I - substituir o presidente em seus impedimentos eventuais e definitivamente quando da 
vacância; 
II - representar o TJDF-CE nas solenidades e atos oficiais, quando delegada essa função; 
III - aplicar, quando em exercício da presidência, as normas do artigo precedente; 
IV - exercer as funções de Auditor Corregedor da Justiça Desportiva em todos os Órgãos e 
Instâncias; 
V - fiscalizar a ordem dos processos e ordenar a restauração dos mesmos quando necessários; 
VI - acompanhar e zelar pelo fiel cumprimento de toda Legislação Desportiva, Regimentos e 
Regulamentos das competições oficiais promovidas ou chanceladas pela FCF; 
VII - expedir Instruções Normativas destinadas à racionalização e aperfeiçoamento dos atos 
processuais e padronização dos procedimentos do Tribunal de Justiça Desportiva.  

 
SEÇÃO II 

DA CORREGEDORIA 
 

Art. 13º - A Corregedoria será exercida pelo auditor que for eleito Vice-Presidente 
consoante disciplinamento adiante estabelecido. 
 
§ 1º – O corregedor será o responsável direto pelos serviços administrativos do tribunal, 
devendo gerir o patrimônio, finanças e atividades administrativas da corte judicante. 
 
§ 2º - Semestralmente o corregedor efetuará correição ordinária dos serviços 
administrativos do Tribunal e anualmente deverá emitir circunstanciado relatório acerca da 
atuação da corte judicante. 

 
 
 

SEÇÃO III 
DAS COMISSÕES DISCIPLINARES 

 
Art. 14º. Junto ao Tribunal Pleno funcionarão como órgãos colegiados de primeira instância, 
tantas Comissões Disciplinares quantas forem necessárias para atender à demanda das 
competições. 
 
§ 1º - As Comissões Disciplinares somente poderão deliberar e julgar estando presentes a 
maioria de seus Auditores. 
 
§ 2º - As Comissões Disciplinares reunir-se-ão de acordo com a necessidade e a demanda de 
processos obedecida a periodicidade definida pelo Tribunal Pleno. 
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Art.15º. Aplicam-se às comissões disciplinares as regras de competência, as 
incompatibilidades, os impedimentos e as hipóteses que caracterizam vacância do cargo 
fixadas na legislação desportiva vigente, máxime o CBJD – Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva. 
 
Art. 16º - Compete às Comissões Disciplinares, na respectiva esfera de competência: 
 
I -  As atribuições dos incisos I, IV, VI e VIII do art.8º deste regimento. 
II - processar e julgar as ocorrências em competições interestaduais promovidas, 
organizadas ou autorizadas por entidade nacional de administração do desporto e em 
competições internacionais amistosas; 
III - processar e julgar o descumprimento de resoluções, decisões ou deliberações do TJDF-CE 
ou infrações praticadas contra seus membros; 
IV - declarar os impedimentos de seus Auditores.  

 
Art. 17º - O Presidente e o Vice-Presidente da Comissão Disciplinar serão eleitos entre os 
seus pares, por maioria simples, tendo como competência receber e examinar os requisitos 
de admissibilidade dos recursos, encaminhando-os à instância superior, cabendo-lhe além 
do disposto no CBJD: 
 
I - presidir as sessões plenárias da Comissão; 
II - designar dia e hora para as reuniões e sessões ordinárias e extraordinárias; 
III - convocar seus membros, Auditores, Procuradores e Defensores de Justiça Desportiva 
para as sessões e atos oficiais; 
IV - representar a Comissão Disciplinar do TJDF-CE nas solenidades e atos especiais, 
podendo delegar a qualquer dos demais membros essa função; 
V - despachar o expediente da Comissão, elaborando a sua ordem do dia; 
VI - decidir, ressalvada a competência do relator, sobre requerimentos e diligências; 
VII - decidir, a requerimento das partes, sobre depoimento de testemunhas, podendo 
mandar reduzi-lo a termo, a pedido ou quando o exija o interesse da Justiça Desportiva; 
VIII - zelar pelo perfeito funcionamento da Comissão Disciplinar, fazendo cumprir suas 
decisões; 
IX - ordenar a restauração de autos. 

X – Representar a Comissão Disciplinar perante autoridades desportiva e TJDF-CE Pleno. 
 

Art.18º – Compete ao Vice-Presidente da Comissão Disciplinar substituir o Presidente nas 
suas ausências e impedimentos. 

 
SEÇÃO IV 

DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA DESPORTIVA 
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Art.19º - A Procuradoria da Justiça Desportiva será exercida por no mínimo 02 (dois) 
procuradores junto ao Tribunal Pleno e por no mínimo 03 (três) junto a cada uma das 
Comissões Disciplinares, todos nomeados pelo TJDF-CE. 
 
§ 1º – Os Procuradores terão mandato idêntico ao estabelecido para os Auditores do Tribunal 
Pleno. 
 
§ 2º - O TJDF-CE indicará e nomeará Procuradores para funcionar junto ao Tribunal Pleno e às 
Comissões Disciplinares, observada a conveniência e necessidade da corte judicante. 

 
Art. 20º – A Procuradoria de Justiça Desportiva será dirigida por um Procurador-Geral, 
escolhido por votação da maioria absoluta do Tribunal Pleno, dentre os três nomes de livre 
indicação da FCF. 
 

Art. 21º - O mandato do Procurador Geral será idêntico ao estabelecido para o Presidente do 
Tribunal. 

Art.22º - À PROCURADORIA DA JUSTIÇA DESPORTIVA, por seus Procuradores, além do que 
for definido na legislação pertinente e nas resoluções que baixar, compete: 

I. Oferecer denúncia, nos casos e condições da legislação pertinente; 
II. Emitir parecer nos processos em que for obrigatória a sua intervenção; 
III. Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela legislação; 
IV. Interpor os recursos previstos em lei. 
V. Editar as resoluções que normatizarão o seu próprio funcionamento. 
 
§1º. O não oferecimento de denúncia será sempre motivado. 

§2º. Não aceitas as razões apresentadas pela Procuradoria da Justiça Desportiva, o Presidente 
do TJDF-CE, conforme o caso, adotará os procedimentos previstos no §2º do Art. 74 ou no Art. 
78 §1º do CBJD..  

§ 3º. A procuradoria, como fiscal do cumprimento da legislação desportiva, é órgão uno, 
independente e autônomo, cujo funcionamento será normatizado através de seu regimento 
interno e resoluções administrativas editadas que editar, desde que aprovada pela maioria do 
colégio de procuradores. 

Art. 23º. Ao PROCURADOR-GERAL, eleito e nomeado pelo tribunal pleno com mandato igual 
ao dos auditores, compete: 

I - Coordenar o funcionamento da Procuradoria; 
II - Representar a Procuradoria perante autoridades desportivas e junto ao Tribunal Pleno; 
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III – remeter aos membros do tribunal as publicações de leis relacionadas ao desporto, 
ementários jurisprudenciais e temas esportivos atualizados, sendo o responsável pelos 
sistemas informatizados, site e banco de dados do tribunal. 
 
Art. 24º. Aos PROCURADORES incumbe: 
 
I -  Comparecer às sessões de julgamento; 
II - Sustentar oralmente, quando julgarem conveniente, as denúncias oferecidas e os 
pareceres emitidos; 
III - Tomar iniciativas que implícita ou explicitamente lhe sejam atribuídas pelo ordenamento 
jurídico nacional vigente, máxime as leis e códigos desportivos, além aquelas que 
expressamente não lhe são vedadas; 
IV -  Atender aos despachos do Presidente do TJDF-CE e do Procurador-Geral. 
V - Requisitar documentos necessários ao oferecimento da denúncia ou que deverão ser 
utilizados como prova durante o processo desportivo.  
 
Art. 25° - Aplicam-se aos Procuradores, no que couber, os impedimentos e incompatibilidades 
impostos aos Auditores. 

SEÇÃO V 
DA DEFENSORIA DE JUSTIÇA DESPORTIVA 

 
Art. 26º - A Defensoria de Justiça Desportiva será exercida no mínimo por 03 (três) e no 
máximo por 05 (cinco) Defensores, todos nomeados pelo Presidente do TJD, após ouvir o 
Tribunal Pleno, com funções específicas, para o exercício da defesa dos direitos das pessoas 
jurídicas ou naturais não assistidas, perante os órgãos judicantes. 
 
§ 1º - A Defensoria de Justiça Desportiva será coordenada por um dos seus membros, sendo 
um Defensor-Geral e um Sub-Defensor Geral escolhidos entre os seus pares. 
 
§ 2º - O mandato do Defensor Geral será idêntico ao estabelecido para o Presidente do 
Tribunal. 

    
SEÇÃO VI 

DA SECRETARIA 
 

Art. 27º - A Secretaria do TJDF-CE será composta de no mínimo 03(três) secretários, pessoas 
de caráter idôneo e reputação ilibada, todos de livre escolha do Presidente do Tribunal Pleno 
a quem competirá os trabalhos burocráticos da corte judicante. 
 
Art. 28º - A Secretaria do TJDF-CE será gerida pelo Secretário Geral a quem compete: 
 
I. dirigir os trabalhos da Secretaria; 
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II. redigir atas, expedir ofícios, portarias, citações, intimações, editais e avisos; 
III. manter em dia a correspondência e o expediente; 
IV. protocolar a entrada de documentos, anotar e controlar o seu andamento; 
V. providenciar a publicação da pauta para julgamento, das notas oficiais e dos editais das 
decisões do Tribunal Pleno e de suas Comissões Disciplinares; 
VI. Efetuar pontualmente todas as remessas de processos; 
VII. autuar as peças dos processos, ordenando e numerando as suas folhas em ordem 
crescente, a partir da denúncia, além de rubricá-las; 
VIII. anotar os interrogatórios, depoimentos, esclarecimentos e votos; 
IX. expedir as certidões deferidas, autenticando-as; 
X. dar vistas dos processos às partes, quando autorizado,  observando as proibições de 
apontamentos ou sinais interlineares ou marginais, em qualquer de suas peças; 
XI. assinar, com o Presidente, os documentos que se relacionarem com o desembolso de caixa 
e haveres do TJDF-CE; 
XII. apresentar até o dia 15 de dezembro de cada ano estatística referente à tramitação dos 
processos em curso perante o TJDF – Ce e suas comissões disciplinares, indicando o número 
de ações julgadas, a natureza de cada uma delas, a freqüência dos auditores e procuradores, o 
número de denúncias oferecidas, dentre outros dados que forem de interesse do Tribunal. 
 
§ 1º – O disposto nos incisos I, IX, X, XI, XII e XIII são inerentes exclusivamente ao Secretário 
Geral que poderá delegar tais tarefas aos demais secretários desde que autorizados pelo 
Presidente do Tribunal Pleno. As disposições dos demais incisos podem ser exercitadas pelos 
outros secretários junto à respectiva Comissão Disciplinar à qual estejam vinculados. 
 
§ 2º - A remuneração, horário de trabalho e periodicidade de férias dos secretários do TJDF-
CE serão definidos pelo Presidente do Tribunal Pleno devendo comunicá-los à FCF para as 
devidas implementações e custeio na forma do §4º do art.50 da Lei nº9.615/983. 

 
SEÇÃO VII 

DAS COMISSÕES ADMINISTRATIVAS 

 Art.29º. O Tribunal poderá criar comissões administrativas permanentes como órgãos de 
colaboração à presidência da corte com atribuições específicas.  

 
Art.30º. As comissões permanentes ou temporárias serão compostas por três Auditores 
sendo um deles o Auditor Vice-Presidente do TJDF-CE, que é membro nato, dois 
procuradores e um defensor dativo, deliberando pela maioria simples de seus membros. 
 

CAPÍTULO II 

                                                 
3 Art.50 (OMISSIS) § 4o Compete às entidades de administração do desporto promover o custeio do funcionamento dos órgãos da Justiça 
Desportiva que funcionem junto a si. 
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DA CITAÇÃO E DA INTIMAÇÃO 
 

Art. 31º - A publicação de citação e/ou intimação fixada no flanelografo da Secretaria e/ou no 
site oficial do TJDF-CE, desde que feita em observância ao CBJD, importará na efetiva 
comunicação da parte interessada que assim restará efetiva e oficialmente cientificada e/ou 
convocadas para todo e qualquer ato processual, sessão de julgamento e fluência prazal. 

 
Parágrafo Único – O Tribunal priorizará suas comunicações via meio virtual-eletrônico 
consoante previsão inserta no CBJD 
 

CAPÍTULO II 
DAS SESSÕES DO TJDF-CE 

 
Art. 32º - As sessões do Tribunal Pleno e das Comissões Disciplinares serão públicas, 
ressalvadas as hipóteses em que o julgamento deva ocorrer em segredo de justiça, e serão 
divididas em três partes, na seguinte ordem: expediente, ordem do dia e assuntos gerais. 
 
§ 1º - No expediente, qualquer dos membros do colegiado poderá usar da palavra, por prazo 
de até dois minutos, para comunicações ou propor votos e será precedido da leitura e 
aprovação de ata da sessão anterior. 
§ 2º - Na ordem do dia, serão julgados os processos em pauta, tendo precedência os 
processos adiados e aqueles definidos pelo CBJD como de tramitação preferencial. 
 
§ 3º - Em assuntos gerais, serão tratadas matérias que não tenham sido abordadas no 
expediente ou que tenham surgido no curso da sessão. 
 
§ 4º – Nas Sessões, o Presidente tem assento na parte central da mesa de julgamento, ficando 
o representante da Procuradoria à sua direita, o Secretário a sua esquerda. Os demais 
Auditores sentar-se-ão, pela ordem de antiguidade, alternadamente, nos lugares laterais, a 
começar pela direita. 
 
§ 5º - O quorum para deliberação é de maioria simples, ou seja, 05 (cinco) membros no 
Tribunal Pleno e 03 (três) membros nas Comissões Disciplinares. 
 
§ 6º - Se, até uma hora após a hora marcada para início da sessão, não houver número legal 
para deliberação, a sessão não se realizará e o Secretário do colegiado certificará em ata o 
adiamento para a primeira sessão desimpedida subseqüente. 
 
§ 7º - As matérias tratadas nas diversas partes da sessão constarão da ata dos trabalhos. 
 
§ 8º - Nos julgamentos serão observadas as regulamentações pertinentes do Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva - CBJD. 
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§ 9º – Caberá ao Auditor relator presidir os atos processuais pertinentes ao processo de sua 
titularidade. 

CAPÍTULO III  
DA MEDALHA DO MÉRITO JUDICIÁRIO DESPORTIVO. 

 
Art.33º. Para homenagear pessoas que, por qualquer forma, tenham colaborado para o 
desenvolvimento da Justiça Desportiva, fica mantida a Medalha do Mérito Judiciário 
Desportivo Ministro João Lyra Filho. 
 
Parágrafo Único. A medalha terá em uma de suas faces o brasão do TJDF-CE e na outra face 
o nome do agraciado, o ano a que se refere e palavras alusivas à homenagem. 
 
Art.34º. A comenda honorífica de que trata o artigo anterior, será administrada por um 
conselho composto por todos os Auditores do Pleno do TJDF-CE. 
 
§1º. As deliberações do Conselho só terão validade quando tomadas pela maioria dos seus 
membros. 
 
§2º. Qualquer Auditor poderá fazer indicações de pessoas a serem agraciadas com a 
medalha encaminhando-as ao Conselho gestor que as submeterá, através do Presidente do 
TJDF-CE, à aprovação respectiva. 
 
§3º. Aprovada a indicação, será convocada sessão extraordinária solene para a outorga da 
comenda. 
 
§4º. Somente serão agraciados, no máximo, 03(três) personalidades por ano. 
 
§5º. A Pauta da sessão solene de outorga das medalhas será definida na sessão que decidir 
sobre a premiação. 

 
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 35º - O mandato dos membros, Auditores e Procuradores será de 04 (quatro) anos, sendo 
permitida uma recondução subseqüente, permitida outra indicação por classe ou entidade 
distinta. 
 
§ 1º - A vacância de auditores se dará de acordo com a legislação vigente, Código Brasileiro de 
Justiça Desportiva - CBJD, na forma deste Regimento e declarada pelo colegiado do Tribunal 
Pleno, publicada em Edital para a Convocação de suprimento de vacância e oficiada à Entidade 
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ou classe para encaminhar a indicação no prazo de 10 (dez) dias úteis, para o seu 
preenchimento. 
 
§ 2º - Enquanto perdurar a vacância aplicar-se-á o disposto no art.5º § Único para o Tribunal 
Pleno. 
 
Art. 36º – O mandato do Presidente e do Vice-Presidente do Tribunal Pleno será de 02 
(dois) anos, permitida uma reeleição, e de Presidente e Vice-Presidente das Comissões 
Disciplinares será de 01 (um) ano. 

 
Art. 37º – Poderá o TJDF-CE celebrar convênios com instituições de ensino superior visando 
melhorar as condições de funcionamento e operacionalidade da corte judicante, inclusive com 
o objetivo de estimular a cultura da ciência do direito como instrumento auxiliar na formação, 
treinamento e atualização dos militantes e operadores da justiça desportiva no Estado do 
Ceará. 

 
§ Único – Os eventuais convênios serão supervisionados e/ou dirigidos, no âmbito do 
Tribunal pelo auditor Vice-Presidente ou por outro designado pela corte para este fim. 
 
Art. 38º – Caberá ao Presidente do TJD/Pleno aplicar a conversão de pena a seu critério que 
poderá se dar mediante a prestação de serviço comunitário nos campos social, do desporto, 
da cultura, da educação, da saúde, do voluntariado, além da defesa da preservação e 
conservação do meio ambiente. 
 
Parágrafo Único – A conversão só será possível após o cumprimento da metade da pena 
definitiva aplicada ao apenado. 
 
Art. 39º - As medidas sociais e de interesse público ou social estipuladas no CBJD, serão 
efetivadas junto a Entidades de caráter filantrópico, devidamente credenciadas junto ao TJDF-
CE.  
 
Parágrafo Único – As Entidades de caráter filantrópico de que trata o caput deste artigo, 
serão beneficiadas com as medidas de cunho social e de interesse público, pelo sistema de 
rodízio devidamente controlado pela Secretaria do Tribunal. 
  
Art. 40º - A aplicação e interpretação das normas deste Regimento Interno visarão a 
celeridade processual, a defesa da disciplina, a moralidade do desporto e o 
respeito à norma jurídica. 
 
Art.41º - Na hipótese de decisões reiteradas sobre a mesma matéria o presidente do órgão 
judicante ou procurador geral poderão encaminhar proposta de resolução que será submetida 
à apreciação do colegiado. 
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Parágrafo Único – A proposta deverá ser aprovada pela maioria dos membros do órgão 
colegiado. 
  
Art. 42º - O voto do Relator poderá louvar-se unicamente num Prejulgado. 
 
Art. 43º - É exigível o uso de vestes talares (becas) e gravata nas sessões do Tribunal Pleno e 
das comissões disciplinares. 
 
Art.44º. O presente Regimento poderá ser alterado em caso de mudança na legislação 
hierarquicamente superior e/ou através de projeto e/ou proposta escrita a ser distribuída a 
todos os membros da corte judicante com uma antecedência mínima de 10(dez) dias úteis da 
sessão designada para sua aprovação de modo a propiciar possíveis emendas e/ou propostas 
alternativas, exigindo-se o voto da maioria absoluta (2/3) dos componentes do Tribunal de 
Justiça Desportiva para aprovação das possíveis modificações, entrando em vigor na data de 
sua aprovação, revogando-se toda e qualquer disposição em contrário. 
 
§1º. A proposta, uma vez apresentada, será autuada e submetida a exame pela comissão de 
regimento interno que emitirá parecer sobre a matéria.  
§2°. após a emissão de parecer pela Comissão de Regimento Interno, designar-se-á relator, e 
a matéria deverá ser discutida e votada em sessão extraordinária observado o quorum 
estipulado no caput deste artigo. 
 
Art.45º. Os casos omissos, neste Regimento serão resolvidos em acordo com a legislação 
desportiva, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ou deliberação do Presidente do TJDF-
CE ad referendum do Pleno do Tribunal. 
 
Parágrafo Único - O presente regimento interno entrará em vigor na data de sua aprovação, 
revogando-se o regimento interno anterior e as emendas que lhe alteraram a redação, e 
todas as demais disposições em contrário. 

 
Sala de sessões do TJDFCE em XX/XX/XXXX. 
 
 

ANTÔNIO RODRIGUES FILHO 
Auditor Presidente TJDFCE Pleno 

 
 
 
    CÍCERO ANTÔNIO M. SOBREIRA                     JOSÉ HAROLDO GUIMARÃES FILHO 
Auditor Vice-Presidente do TJDFCE Pleno                             Auditor do TJDFCE Pleno 
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SÉRGIO ARAGÃO QUIXADÁ FELÍCIO                                          JOÃO BATISTA RODRIGUES 
        Auditor do TJDFCE Pleno                                                      Auditor do TJDFCE Pleno 
 
 
FRANCISCO ERNANDO UCHOA LIMA SOBRINHO                  EUGÊNIO DUARTE VASQUES 
              Auditor do TJDFCE Pleno                                              -Auditor do TJDFCE Pleno- 
 
 
 
 
 
RAFAEL TEIXEIRA RAMOS                                MARCELO HENRIQUE GIRÃO RODRIGUES         
Auditor do TJDFCE Pleno                                              Auditor do TJDFCE Pleno 
 
 

VICTOR HUGO DE FREITAS LEITE 
PROCURADOR GERAL em exercício 

 


