
RESOLUÇÃO 01/2015 

A Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Ginástica, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o princípio da celeridade processual e os recursos 
tecnológicos disponíveis, bem como a necessidade de redução de despesas e em 
observância ao disposto no Art. 9º, I do CBJD. 

RESOLVE 

1. Instituir, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Ginástica, o 
procedimento de julgamento eletrônico, assegurados sempre o contraditório e a ampla 
defesa. 

2. O procedimento eletrônico, instituído inicialmente a título experimental, processar-se-
á da seguinte forma: 

2.1. As partes serão intimadas sobre a possibilidade do julgamento se dar 
eletronicamente e, dentro do prazo designado, manifestar-se-ão pela concordância ou 
não. O silêncio será entendido como concordância. A discordância por escrito fará com 
que o feito tramite fisicamente com a designação de sessão de julgamento. 

2.2. Junto com a manifestação de concordância, as partes poderão enviar suas razões por 
escrito, as quais serão apensadas aos autos. 

2.3. Em seguida, será disponibilizado aos auditores o processo integralmente digitalizado 
e o relator designado terá o prazo de 2 dias para a elaboração de voto por escrito, 
devendo remetê-lo eletronicamente para os demais auditores, com cópia para a 
secretaria. 

2.4. Os auditores terão o prazo de 48 horas para concordarem com o voto do relator ou, 
no caso de discordarem, emitir voto divergente por escrito aos demais. Todas as 
manifestações deverão ser feitas por escrito e dirigidas a todos os demais auditores, com 
cópia para a secretaria. 

2.5. A ausência de manifestação no prazo estipulado será entendida como concordância 
com o voto do relator. 

2.6. Após colhidos todos os votos eletrônicos, será anunciado o resultado do 
julgamento, publicado o acórdão e intimadas as partes.  

3. Havendo concordância das partes, a colheita de provas orais e a sessão de instrução e 
julgamento poderá ser realizada à distância, resguardados os princípios do devido 
processo legal, com a utilização de serviços de conferência telefônica (teleconferência) e 
internet. 

4. Esta Resolução entra vigor a partir desta data. 

Aracaju, 31 de julho de 2015. 

 

RENATA QUADROS 

Presidente do STJD da Ginástica 


