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ATO DO PRESIDENTE n. 001/2019 
 
 
 

ESTABELECE PROCEDIMENTO E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 
 
 
 
 

O Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do 

Amazonas – TJD/AM, usando de suas atribuições legais e o 

disposto no artigo. 9˚-I1 do CBLD e Regimento Interno. 
 
 

 
 

R  E  S  O  L  V  E: 
 
 
 

Art. 1ª - ESTABELECER que, a lavratura do acórdão nas 

decisões proferidas pelos Auditores das Comissões 

Disciplinares, bem como, dos Auditores do Pleno, está 

condicionada a requerimento da parte, nos termos do 

artigo 392 do CBJD   
 

Art. 2º - QUANDO da não solicitação da lavratura do 

acórdão, bastará constar nos autos o resultado do 

julgamento e a respectiva ata. 

                                                
1 Art.9º, I – zelar pelo perfeito funcionamento do Tribunal e fazer cumprir suas 
decisões. 
2 Art.39 – O acórdão será redigido quando requerido pela parte ou pela Procuradoria, e 
deverá conter, resumidamente, relatório, fundamentação, parte dispositiva e, quando 
houver, a divergência. 
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Art. 3º – PRAZO para recurso contará da proclamação do 

resultado e não da juntada dos documentos citados no 

§1º, nos termos do artigo 1333 do CBDF. 
 

Art. 4º - QUANDO da solicitação da lavratura do acórdão, 

esta deverá constar em ata e o auditor incumbido de 

redigi-lo terá o prazo máximo de 48(quarenta e oito) 

horas, do horário marcado no edital para início da 

sessão, para juntar aos autos, de acordo com o 

determinado pelo §Ú4 do artigo 39 do CBDF. 
 

Art. 5º – PRAZO para recurso contará da data da juntada 

do acórdão aos autos. 
 

Art. 6º – FINDO o prazo de dois dias e o acórdão não for 

juntado, a Secretaria certificará e o Auditor 

responsável pela lavratura do acórdão ficará suspenso de 

suas atividades até a juntada e estará sujeito as penas 

estabelecidas no Código de Ética e disciplina dos 

Auditores da Justiça Desportiva do Futebol, decidido 

pelos Pleno do TJD/AM, preservando o devido processo 

legal. 

 

                                                
3  Art. 133 - Proclamado o resultado do julgamento, a decisão produzirá efeitos 
imediatamente, independente de publicação ou da presença das partes ou de seus 
procuradores, desde que regularmente intimados para a sessão de julgamento, salvo na 
hipótese de decisão condenatória, cujos efeitos produzir-se-ão a partir do dia seguinte 
à proclamação. 
4 Art. 39 - §Ú – O auditor incumbido de redigir o acórdão terá o prazo de dois dias 
para fazê-lo, devolvendo os autos à Secretaria. 
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Art. 7º – FINDO o prazo de dois dias e o acórdão não for 

juntado, a Secretaria certificará, sendo nomeado pelo 

Presidente deste Tribunal outro auditor para lavrar o 

acórdão. 

 

Art. 8º - AUDITOR responsável pela lavratura do acórdão 

ficará suspenso de suas atividades e será aberto um 

Processo Ético Disciplinar – PED, ficando sujeito as 

penas estabelecidas no Código de Ética e Disciplina dos 

Auditores da Justiça Desportiva do Futebol, podendo ser 

apenado em advertência ou exclusão, decidido pelo Pleno 

do TJD/AM, preservando o devido processo legal. 

 

REVOGAR as disposições em contrário. 
 

Este Ato da Presidência entra em vigor na data de 20 de 

agosto de 2019. 

 
PUBLIQUE-SE, INTIME-SE E COMUNIQUE-SE COM URGÊNCIA. 

 
 

Gabinete do Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do 

Futebol do Amazonas, Manaus (AM), 20 de agosto de 2019. 
 

 
 

  EDSON ROSAS JÚNIOR 
PRESIDENTE DO TJD 
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