
Regimento Interno do Conselho de Juízes de Criação (CJC) 

Art. 1º - O CJC é um órgão técnico constituído por todos os juízes de Criação do Quadro da 
SBCPA, competindo-lhe elaborar normas técnicas de julgamento e criação, escolher os 
membros da Comissão Técnica, indicar os componentes da Banca Examinadora e dispor sobre o 
comportamento, direitos e deveres dos juízes de criação, no âmbito de suas atuações, nos 
termos deste Regimento e dos Estatutos. 

Art. 2º - São órgãos do CJC: 

I - Presidência 

II - Comissão Técnica 

III - Escola Técnica de criação 

IV - Comissão de Sindicância. 

Art. 3º - A Presidência é constituída do Presidente e de um Secretário. 

& 1º - O Presidente é eleito pelos seus pares, a cada 4 anos, nos termos dos Estatutos e o 
Secretário será de sua livre escolha (1). A eleição poderá acontecer por meios eletrônicos (e-
mail) e será considerado eleito quem obtiver metade +1 dos votos dos membros do CJC, que 
participarem da votação.  

& 2º - Compete ao Presidente: 

I - Convocar e Presidir as reuniões dos órgãos do CJC, exceto a Comissão de Sindicância. 

II - Abrir sindicância contra atos disciplinares e éticos dos juízes de criação, no âmbito de suas 
funções. 

III - Aplicar as penas de advertência e suspensão das funções de julgamento ao juiz declarado 
culpado pela Comissão de Sindicância, pelo prazo de até 90 dias, sem prejuízo de outras penas 
que vierem a ser imputadas pelo Conselho de Ética. 

Art. 4º - À Comissão Técnica, constituída de dois juízes e do Presidente do CJC, compete: 

I - Receber dos juízes de criação propostas de novas normas e regulamentos, para serem 
discutidas no CJC, e se aprovadas enviadas a Assembleia Geral para homologação devendo 
entrar em vigor sempre no ano seguinte. 

• As normas poderão entrar imediatamente em vigor após a sua aprovação, se o CJC 
considerar que as mesas são de grande relevância para a criação; 

II - Padronizar formato e conteúdo de Relatórios, súmulas, formulários e demais informes 
técnicos e enviá-los a Diretoria Executiva para que os mesmos sejam distribuídos para as 
filiadas da SBCPA e divulgados no site. 



III - Elaborar, anualmente junto com o Diretor de Criação e Registro um relatório 
circunstanciado da criação, para ser apreciado pelo CJC e encaminhado a Assembleia Geral para 
fazer parte do relatório da Diretoria Executiva; 

IV - Cooperar estreitamente com a Diretoria Executiva, na organização de eventos técnicos; 

V - Aprovar os relatórios elaborados pelos membros da CT e ou demais juízes do CJC. 

Art. 5º - À Escola técnica de Criação, coordenada por 2 juízes e pelo Presidente do CJC, 
compete: 

 I - Elaborar e coordenar o curso sobre criação do cão PASTOR ALEMÃO, para criadores e 
possíveis candidatos ao quadro de juízes de criação. 

a) Os pré-requisitos para inscrição para candidato a juízes, serão elaborados em 
documento próprio pelo CJC. 

II - Promover outros cursos, palestras técnicas e simpósios, relativos ao Pastor Alemão; 

III - Estabelecer e conteúdo e a programática de outros cursos ou simpósios técnicos da SBCPA 
e de suas filiadas; 

IV - Nomear a Banca Examinadora, que será constituída por 2 juízes e pelo presidente do CJC. 

§ primeiro - Compete a Banca Examinadora: 

1. Elaborar e ministrar as provas escritas, orais e práticas para os candidatos inscritos na 
forma estatutária, atendendo também aos pré-requisitos determinados pela Escola 
Técnica de Criação; 

2. Pontuar cada uma das provas e em documento próprio, individualizado por cada juiz; 

3. Definir os critérios e as notas mínimas para aprovação dos candidatos a juiz; 

Art. 6º - À Comissão de Sindicância, constituída de 3 (três) juízes, sendo preferivelmente um 
juiz de cada região, distintas daquela do sindicado, nomeada pelo Presidente do CJC após 
sorteio para sua composição, compete apurar e formar juízo de valor sobre fatos determinados 
e denunciados por escrito contra juízes na área de sua atuação e enviar ao Presidente do CJC 
para as medidas cabíveis. 

Art. 8º - O CJC reunir-se-á, obrigatoriamente, pelo menos uma vez por ano para deliberar sobre 
o relatório anual e norma técnicas. 

& 1º - As reuniões da Comissão Técnica poderão ser realizadas pelo sistema "teleconferência", 
desde que apoiada pela maioria, com as despesas rateadas entre os participantes; 

& 2º - Preferencialmente, as reuniões dos órgãos técnicos serão marcadas para às vésperas do 
CBC e Sierger Brasil; 

& 3º - Todas as reuniões serão convocadas por escrito, com ordem do dia expressa e com a 
antecedência mínima de 10 dias; 



& 4º - Qualquer juiz poderá enviar por escrito (E-mail, fax ou sedex) o seu posicionamento 
técnico sobre as matérias constantes da Ordem do Dia; 

& 5º - O não comparecimento a duas reuniões do CJC e ou a ausência do posicionamento 
técnico previsto do parágrafo 4º deste artigo, poderá implicar no afastamento do juiz deste e 
de seus órgãos técnicos; 

& 6º - Aberta a reunião pelo Presidente ou por um membro indicado pelos presentes, será lida 
a Ordem do Dia. Em seguida haverá um tempo destinado à discussão das matérias, falando 
uma única vez cada juiz que desejar, pelo prazo máximo de 5 (cinco) minutos; 

& 7º Será considerada aprovada a meteria que obtiver o apoio da metade mais um dos votos 
presentes ou enviados conforme determina o § 4º deste mesmo artigo. 

Art. 9º - São Deveres dos Juízes: 

I - Cumprir e respeitar exemplarmente os Regulamentos e Estatutos da SBCPA; 

II - Não fazer comentários desairosos sobre os colegas, especialmente no que diz respeito ao 
julgamento; 

III - Não envolver o CJC e seus órgãos em questão política; 

IV - Comparecer às reuniões convocadas; 

V - Colaborar com a administração das filiadas, SBCPA e CJC; 

VI - Porta-se exemplarmente no seio pastoreiro 

Art. 10º - São Direitos dos Juízes: 

I - Julgar Exposições; 

II - Votar e ser Votado, na forma deste Regimento e dos Estatutos; 

III - Apresentar seus cães para serem julgados por outros juízes em quaisquer mostra; 

IV - Apresentar sugestões ao CJC e seus órgãos técnicos; 

V - Receber lugar de destaque em qualquer evento pastoreiro; 

Art. 12º - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação, ad-referendum da AG. 

Art. 13º - Revogam-se as disposições em contrário. 

                 
Paulo Roberto Simplicio      José Walter Santos Ferro 


