
 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2021 

PARA COMPOSIÇÃO DO STJD e OUVIDORIA DA CBBC 

  

A Diretoria da Confederação de Basquetebol em Cadeira de Rodas - CBBC, por seu presidente, que 

no uso de suas atribuições, conforme dispõe os artigos 18, 19, 24, 49, os Inciso III e XV do art. 57, 

66, 67, 68, 69 e 70 e demais dispositivos relacionados a matéria contidas no Estatuto Social da 

CBBC, o que dispõe o art. 22 da Lei 9.615/98 e o art. 18, § 2º, Inciso I da Portaria (ME) Nº. 

115/2018, sobre a criação da ouvidoria, vem pelo presente Edital tornar público que estão abertas 

oportunidades para que os segmentos relacionados no art. 55, II, IV e V na Lei Geral sobre 

Desportos, Lei 9.615 de 24 de março de 1998 (Lei Pelé), indiquem seus respectivos representantes 

para compor o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Basquetebol em Cadeira de Rodas. 

As categorias relacionadas (entidades de administração(federações), de prática(clubes), árbitros e 

atletas, poderão indicar formalmente, por livre escolha, de forma direta e independente o(s) 

candidato(s) para a compor o STJD, enviando no E-mail cbbcbasquete@gmail.com a indicação de 

pessoas naturais, com qualificação e currículo vitae desportivo e profissional do candidato indicado, 

além de sua própria identificação de forma a ser possível relacionar este a federação, o clube, 

atleta ou árbitro que se faz representar, sendo que o STJD será composto por 9(nove) membros, 

assim definidos:     

I - Dois indicados pela entidade de administração do desporto, as Federações filiadas em dia 
com suas obrigações com a CBBC; 
                        
II - Dois indicados pelas entidades de prática desportiva (Clubes filiados) que participem de 
competições oficiais da CBBC, e que estejam em dias com suas obrigações estatutárias.  
                     
III - dois advogados com notório saber jurídico desportivo, indicados livremente pela Ordem 
dos Advogados do Brasil e/ou pela seccional da OAB onde a CBBC   tem sede ou sub sede, por 
provocação em oficio à CBBC;      
                
IV - 1 (um) representante dos árbitros, indicado pela respectiva entidade de classe e não 
havendo por eleição entre os pares;      
                     
V - 2 (dois) representantes dos atletas, indicados pelas respectivas entidades de classe filiada, 
e não havendo por eleição entre os pares.                 

Sendo que o mandato dos membros do STJD terá duração máxima de quatro anos, permitida 
apenas uma recondução.                     

É vedado aos dirigentes desportivos eleitos e do Conselho Fiscal 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. Conforme estabelece o art. 90 da Lei 9.615/98. 



 

  

“Art. 90. É vedado aos administradores e membros de conselho fiscal de entidade de prática 
desportiva o exercício de cargo ou função em entidade de administração do “Desporto”                   

Os membros do Superior Tribunal de Justiça Desportiva poderão ser bacharéis em Direito ou 
pessoas de notório saber jurídico, e de conduta ilibada e maiores de 18 anos. 

Serão escolhidos para representar cada segmento os candidatos com maior número de 

indicações de forma a preencher duas vagas para as entidades administração, duas para as de 

prática, duas para os atletas e uma para os árbitros na forma da Lei 9.615/98.   

As indicações serão recebidas a partir do dia 11/01/2021 até às 14horas do dia 17 de janeiro 
de 2021 e poderão ser entregues pessoalmente na sede da CBBC, Av. Rômulo Maiorana, Torre Vitta 
Office 700 - Marco/Belém/PA, CEP: 66.093-672, de segunda a sexta das 09h:00 às 17h:00 em 
envelope lacrado endereçado ao Presidente ou através do endereço eletrônico 
stjd.cbbc@gmail.com ou por correspondência com aviso de recebimento.  
 

A seleção das indicações para compor o STJD será feita até o dia 19 de janeiro de 2021, por 

Comissão Especial nomeada livremente pela presidência, composta por até 3 membros com 

notório saber jurídico e de conduta ilibada, que tratar dos procedimentos regulares até a posse dos 

escolhidos.   

Em que na primeira assembleia geral será feita a ratificação da nomeação e posse dos 

membros do Superior Tribunal de Justiça Desportivo - STJD, bem como a eleição de Presidente e 

Vice-presidente do órgão por seus membros e deliberação sobre o Regimento Interno da Justiça 

Desportiva, do Código de ética e Disciplina, por força do Estatuto Social da CBBC, na forma do artigo 

55 da Lei 9.615/98 e das Portarias nº. 115/2018 (ME), Nº. 392/2019 e Nº. 424/2020. 

A Comissão Especial também selecionará até 19/01/2021, três pessoas naturais maiores de 18 
anos  de conduta ilibada e não dirigente eleito de entidade esportiva filiada a CBBC, para compor a 
ouvidoria da CBBC, via analise curricular dos eventuais candidatos indicados das entidades filiadas e 
pelos representantes dos atletas, apresentado por escrito as indicações a partir do dia 11/01/2021 
até às 14horas do dia 17 de janeiro de 2021 e poderão ser entregues pessoalmente na sede da 
CBBC, Av. Rômulo Maiorana, Torre Vitta Office 700 - Marco/Belém/PA, CEP: 66.093-672, de 
segunda a sexta das 09h:00 as 17h:00 em envelope lacrado endereçado ao Presidente ou através 
do endereço eletrônico ouvidoria.cbbc@gmail.com, por correspondência com aviso de 
recebimento. Em que na primeira assembleia geral será feita a ratificação da nomeação e posse dos 
membros da ouvidoria, para um mandato de quatro anos, permitida apenas uma recondução, bem 
como a natural eleição entre os pares selecionado do ouvidor chefe, secretário e relator e 
aprovação de seu Regimento Interno se houver. Na forma da Portaria (ME) nº. 115/2018:  

“Art. 18. Para efeito da comprovação de regularidade de que trata o art. 3°, inciso XI, deverão constar no 
estatuto social da entidade: 

... §2° Considera-se instrumento de controle social, para efeito do inciso II, aqueles relacionados a: 
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(Redação dada pela Portaria GM nº 392, de 31 de dezembro de 2018). 

I - A criação de ouvidoria ou órgão equivalente, encarregado de receber, processar e responder as 
solicitações relacionadas à entidade; (Redação dada pela Portaria GM nº 392, de 31 de dezembro de 2018)” 

 

A CBBC, por seu presidente, vem respeitosamente convidar e convocar os senhores diretores, 

atletas, árbitros e os representantes das entidades de administração e de prática esportiva filiadas, 

e demais interessados para participarem desses processos e apresentarem suas indicações.  

É fundamental a manifestação de ciência via E-mail remetido e participação de todos os 

filiados e pessoas vinculadas a CBBC.  

No aguardo de vossa acolhida e participação à convocação, subscrevemo-nos, 

atenciosamente, 

Belém/PA, 11 de janeiro de 2021. 

 

 

  
 
 
 
Remetido pela Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas - CBBC. 
Av. Rômulo Maiorana, Torre Vitta Office 700 - Marco/Belém/PA, CEP: 66.093-672 
Email: cbbcbasquete@gmail.com Fone: (91)30383065 
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