
 
 

 

RESOLUÇÃO CBBC N.º 001, DE 19 DE MARÇO DE 2021. 

Regulamentação da política de descontos e 

parcelamentos de anuidades da 

Confederação Brasileira de Basquetebol em 

Cadeira de Rodas - CBBC. 

A Diretoria Executiva da Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas - CBBC, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social da CBBC. 

CONSIDERANDO os impactos econômicos provocado pela (Covid-19) que chegou ao status de 

pandemia, maior grau de classificação de risco sanitário classificado pela Organização Mundial da 

Saúde – OMS;  

CONSIDERANDO que desde o início do mês de março de 2020 as atividades esportivas estão 

prejudicadas em todo país, em razão da proliferação da virose no território nacional e em 

decorrência das medidas restritivas adotadas pelos governadores e prefeitos municipais; 

CONSIDERANDO que no dia 12/09/2020, a Assembleia Geral da CBBC decidiu pelo cancelamento 

do calendário de competições do ano 2020; 

CONSIDERANDO que o valor da anuidade cobrada aos filiados da CBBC gira em torno de R$ 1.045,00 

(um mil e quarenta e cinco reais), valor este que pode ser entendido como vultoso num ano de crise 

e de escassez econômica. 

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar condições de manutenção dos filiados no quadro da 

CBBC;  

CONSIDERANDO que nos termos do art. 59, inciso V do Estatuto Social da CBBC, é competência do 

Tesoureiro elaborar tabela de taxas, contribuições, anuidades e outros que se fizerem necessários 

ao funcionamento da CBBC; 



 
 

CONSIDERANDO que é competência da Diretoria Executiva a aprovação da tabela de taxas, 

contribuições, anuidades e outros que se fizerem necessários ao funcionamento da CBBC; 

CONSIDERANDO que o direito a vida, a saúde e dignidade humana são garantias constitucionais de 

maior relevância, prevalecendo estas garantias sobre a questão econômica da CBBC, ainda mais em 

um momento de crise financeira que está atingindo a maioria dos filiados; 

RESOLVE: 

Art.1º É instituído o Programa de Recuperação de Anuidades da Confederação Brasileira de 

Basquetebol em Cadeira de Rodas - CBBC, destinado a promover a regularização dos créditos, 

decorrentes de débitos de anuidades dos seus filiados, decorrente de: 

I – Anuidades vencidas até 31 de dezembro de 2020; 

II – Parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento. 

§1º O disposto neste artigo não se aplica ao débito de anuidade referente ao ano de 2021. 

Art.2º O ingresso no Programa de Recuperação de Anuidades da Confederação Brasileira de 

Basquetebol em Cadeira de Rodas – CBBC, dar-se-á por meio de solicitação escrita do filiado, que 

fará jus a regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos a que se refere o art. 1º. 

§1º A opção poderá ser formalizada até o dia 08 de abril de 2021. 

§2º Os débitos existentes em nome do optante serão consolidados tendo por base a data da 

formalização do pedido de ingresso no Programa de Recuperação de Anuidades da Confederação 

Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas – CBBC e poderão ser: 

I – Parcelados até o número máximo de 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, com isenção de 

100% sobre multa e juros, em relação aos débitos decorrentes das anuidades dos anos de 2019 e 

2020; 



 
 

II – Parcelados até o número máximo de 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, com isenção de 

100% sobre multa e juros, ou reduzidos em até 50% para pagamento avista, com isenção de 100% 

sobre multa e juros, em relação aos filiados que possuem 3(três) anos ou mais débitos decorrentes 

de anuidades. 

§3º Salvo negociação diversa com a CBBC, a primeira parcela será preferencialmente quitada no 

mesmo dia da assinatura do termo de adesão. 

§4º O valor da parcela mensal, não deverá ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais). 

§5º O devedor em dia com o parcelamento poderá, a qualquer tempo, amortizar o seu saldo 

devedor mediante o pagamento antecipado de parcelas. 

Art.3º A opção pelo Programa de Recuperação de Anuidades da Confederação Brasileira de 

Basquetebol em Cadeira de Rodas – CBBC sujeita o filiado da CBBC a: 

I – Confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no art. 2º; 

II – Renúncia expressa ao direito de ação sobre as anuidades objeto do acordo, inclusive desistência 

de ações judiciais eventualmente ajuizadas e lides administrativas; 

III – Aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas. 

 

Art.4º O filiado optante pelo Programa de Recuperação de Anuidades da Confederação Brasileira 

de Basquetebol em Cadeira de Rodas – CBBC será dele excluído nas seguintes hipóteses, mediante 

ato da Diretoria Executiva: 

I – Inobservância de qualquer das exigências estabelecidas no art.3º; 

II – Inadimplência, por três meses consecutivos ou seis meses alternados, o que primeiro ocorrer, 

relativamente ao pagamento das parcelas; 



 
 

§1º A exclusão do filiado do Programa de Recuperação de Anuidades da Confederação Brasileira de 

Basquetebol em Cadeira de Rodas – CBBC implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito 

confessado e ainda não pago, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os acréscimos 

legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. 

§2º A exclusão, nas hipóteses dos incisos I e II deste artigo, produzirá efeitos a partir do mês 

subsequente àquele em que for cientificado o filiado. 

§3º O filiado que, inconformado com a sua exclusão do programa desejar solicitar o 

restabelecimento do Programa de Recuperação de Anuidades da Confederação Brasileira de 

Basquetebol em Cadeira de Rodas – CBBC, poderá fazê-lo de forma fundamentada, no prazo de 15 

(quinze) dias contados da ciência do ato de exclusão, que deverá ser decidido pela Diretoria 

Executiva. 

Art.5º O filiado que não aderir ao Programa de Recuperação de Anuidades da Confederação 

Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas – CBBC e estiver em débito com suas obrigações 

financeiras junto a CBBC por 03 (três) anos consecutivos serão automaticamente excluídos do 

quadro de filiados, conforme previsto no art. 6º, §9º do Estatuto Social. 

 

Art.6º O Programa de Recuperação de Anuidades da Confederação Brasileira de Basquetebol em 

Cadeira de Rodas – CBBC, será submetido a apreciação e aprovação da Assembleia Geral, a ser 

realizada no dia 10/04/2021, juntamente com as propostas de negociação apresentadas pelos 

filiados. 

Art.7º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação no site oficial da 

Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas - CBBC, revogando-se as Resoluções 

que disponham de programa semelhante, e demais disposições em contrário. 

 



 
 

Belém, 19 de março de 2021. 

 

 

 
Presidente 
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