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ESTATUTO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON
CAPÍTULO i
DA ENTiDADE E SEUS FINS
Art. 1° A Confederação Brasileira de Badminton, designada peta sigla CBBd, filiada à
Federação Mundial de Badminton, designada pela sigla BWF, a Confederação Panamencana
de Badminton, designada pela sigla BPAC, a Confederação Sulamericana de Badminton,
designada pela sigla CONSUBAD, e ao Comité Olímpico do Brasil, designado pela sigla COB,
é uma associação de fins não económicos, de caráter desportivo, fundada na cidade de São
Paulo, aos 12 dias do mês de outubro de 1993
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§ 1° A CBBd será representada, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, por seu
Presidente.
§ 2° A CBBd, compreendendo todos os seus poderes, órgãos e dirigentes, não exerce
nenhuma função delegada do Poder Público nem se caracteriza como entidade ou autoridade
pública.
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§ 3° A CBBd, nos termos do Inciso l do Art. 217 da Constituição Federal, goza de autonomia
administrativa quanto à sua organização e ao funcionamento.
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§ 4° A CBBd e seus filiados, nos termos do art. 1° parágrafo 1° da Lei 9.615, de 24 de março
de 1998, reconhecem que a prática desportiva forma) é regulada por normas nacionais e
internacionais e pelas regras de prática desportiva da modalidade, sobretudo aquelas
emanadas da BWF

K
§ 5° A CBBd, através deste Estatuto, atende integralmente os ditames da Portaria n°. 224, de
18 de setembro de 2.014, da Portaria n°. 115, de 03 de abril de 2.018 e da Portaria n°. 392,
de 31 de dezembro de 2018, expedidas pelo Ministério do Esporte.
§ 6° A CBBd atuará com total transparência em seus atos de gestão, inclusive quanto aos
dados económicos e financeiros, contratos, patrocinadores, direitos de imagem, propriedade
intelectual e quaisquer outros aspectos de gestão, em estrito cumprimento ao disposto no
artigos 18, 18-A, 22, 23 e 24 da Lei n. 9.615/1998.
§ 7° A CBBd atende aos princípios definidores de gestão democrática que visam garantir os/
processos coletivos de atuação, tais como participação, descentralização, transparência
dentre outros.
Art. 2° A CBBd tem sede e foro na cidade e Estado do Rio de Janeiro, sito à Avenida Evandro
Lins e Silva, n°. 840 - Salas 1.714 e 1.715 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ - CEP
22631-470, devidamente registrada no Ministério da Fazenda com CNPJ n° 00.316.292/OQQ1j
76, sendo ilimitado o tempo de sua duração.
§ 1° A CBBd também tem atuação e pode ser localizada na Avenida Raul Lopes. n°. 1.971 Bairro Ininga, na cidade de Teresina, Estado do Piauí - CEP 64049-548
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§ 2° A CBBd manterá disponível para consulta em seu site - www.bMminton.org.br. as
seguintes informações: publicação anual de informações sobre as ações relacionadas ao
recebimento e destinaçâo de recursos públicos com a indicação dos respectivos instrumentos
de formalização dos acordos, seu respectivo valor, prazo de vigência, publicação anual de
relatórios de gestão e de execução orçamentaria; publicação anual de balanços financeiros;
registro atualizado das competèncias e estrutura organizacional, endereços e telefones das
respectivas unidades e horários de atendimento ao público; informações sobre remunerações
recebidas por ocupante de cargo, posto, graduação, função, incluindo auxílios, ajuda de custo
diárias, além de quaisquer outras vantagens pecuniárias, inclusive indenizatórias, oriundas de
verbas públicas; informações concernentes a procedimentos prévios à contratação, inclusive
os respectivos editais e resultados, bem como instrumentos contratuais ou congéneres
celebrados; e seção contendo respostas às perguntas mais frequentes da sociedade. Além
disso, o site conterá ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita:
a) o acesso á informação de forma objetiva, transparente e em linguagem de fácil
compreensão;
b) a exportação de relatórios de modo a facilitar a análise das informações;
c) o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis
por máquina;
d) garantir a autenticidade, a integridade e a atualização das informações disponíveis;
e) indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou
telefónica, com o órgão ou entidade; e
f) adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas
com deficiência.
!n \
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Art. 3° A personalidade jurídica da CBBd é distinta das Entidades que a compõem.
Art. 4° A CBBd tem por fim:
a) administrar, dirigir, controlar, difundir e incentivar em todo o país a prática do Badminton ern
todos os níveis, inclusive o Badminton praticado por pessoas com deficiências, quando a .
Federação Mundial permitir;
;

b) representar o Badminton brasileiro junto aos poderes públicos em caráter geral;
c) representar o Badmtnton brasileiro no exterior, em competições amistosas ou oficiais da
Confederação Pan-Arnericana de Badminton (BPAC), Confederação Sul-Americana de
Badminton (CONSUBAD), e na respectiva Federação Mundial de Badminton (BWF),
observada a competência do COB;
d) promover ou permitir a realização de competições interestaduais e de competições
internacionais no território brasileiro;
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e) respeitar e fazer respeitar as regras, normas e regulamentos internacionais e olímpicos;
f) informar às filiadas sobre as decisões que adotar, bem corno aquelas que emanarem dos
poderes públicos e das Entidades internacionais;
g) regulamentar as inscrições dos praticantes do Badminton na Confederação Brasileira e as
transferências de uma para outra de suas filiadas, fazendo cumprir as exigências das leis
nacionais e internacionais;
h) promover e fomentar a prática do Badminton de rendimento, educacional e de participação;
í) promover o funcionamento de cursos técnicos de Badminton;
j) promover a realização de campeonatos e torneios do desporto que dirige;
k) expedir às filiadas, com caráter de adoção obrigatória, qualquer ato necessário â
organização, ao funcionamento e à disciplina das atividades de Badminton que promoverem
ou participarem;
l) regulamentar as disposições legais relativas aos atletas dispondo sobre inscrições, registro,
inclusive de contrato, transferências entre clubes, remoções, reversões, cessões temporárias
ou definitivas;
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m) decidir sobre a promoção de competições interestaduais ou nacionais pelas entidades
estaduais de administração e de prática de Badminton, estabelecendo diretrizes, critérios,
condições e limites sem prejuízo de manter a privacidade de autorização para que tais entes
desportivos possam participar de competições de caráter internacional;
'X
n) interceder perante os poderes públicos, em defesa dos direitos e interesses legítimos de iseus filiados;
i
o) praticar no exercício da dírecão nacional do Badminton todos os atos necessários à
realização de seus fins;
p) regulamentar o Parabadmínton no âmbito nacional.
§ 1° As normas de execução das finalidades fixadas neste artigo poderão ser prescritas, além
do que constar neste Estatuto, nos regulamentos, regimentos, resoluções, portarias, avisos e
demais normas orgânicas e técnicas baixadas pela CBBd.
§ 2° A execução de todas as atividades da CBBd observará, em qualquer hipótese, os r\
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
eficiência
§ 3° Todos os documentos e informações relativos à prestação de contas e à gestão da CBBd
tais como organograma, salários, composição dos órgãos com mmi-curriculo dos membros.
resumo dos projetos, editais e política de compras, atas, código de conduta de atletas e
funcionários da entidade, dentre outros, deverão ser publicados na íntegra em seu sítio
eletrônico www.badminton.org.br, garantindo a todos os filiados o acesso irrestrito aos
e tnformaçõe ;
BADMWTON
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Art 5° A CBBd é constituída por seus filiados, que podem ser:
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a) entidades estaduais de administração do Badminton, somente sendo admitida a filiação de
uma única entidade por unidade federativa,
b) atletas de badminíon e parabadminton;
Art 6° As entidades estaduais filiadas á CBBd, desde que preenchidos os requisitos legais,
terão direito a voto nas Assembleias e deverão abster-se de postular e recorrer ao Poder
Judiciário para dirimir eventuais litígios desportivos, e comprometem-se em reconhecer a
Justiça Desportiva como competente para resolver os conflitos ou litígios de qualquer natureza
desportiva, observadas as disposições constitucionais,

ÚJ

Art 7° Os atieías de badminíon deverão constituir a Comissão de Atletas de Badminíon e os
§ 1° As condições para que os Atieías, filiados á Confederação, possam integrar as Comissões
de Atletas serão estabelecidas no Regimento Interno das Comissões.
§ 2° Para fins de garantia de equilíbrio em sua representaísvidade, a CBBd observará a razão /
de, no mínimo, 1/3 dos votos á categoria de atletas, considerando todos os candidatos no
gozo de seus direitos, já computada a eventual diferenciação de valor de que traia o inciso l
do capuí do art. 22 da Lei n° 9.615/98.
§ 3° A composição da Comissão de Atletas será proporcional a quantidade de atletas de
badminton e parabadminton que participem de competições nacionais reconhecidas pela
CBBd no ano anterior, atendendo, no mínimo, a seguinte proporção: 80% (oitenta por cento)
para os atletas de badminíon e 20% (vinte por cento) para os aílelas de parabadminton.

t

§4° Os representantes das Comissões de Atletas participarão dos coíegiados de direção e do
colégio eleitoral.

Art. 8° Com o objetivo de manter a ordem desportiva, o respeito aos atos emanados de seus
poderes internos e fazer cumprir os aios legalmente expedidos pelos Órgãos ou
representantes do Poder Público, noíadameníe a Lei n° 9.815/98 e o Código Brasileiro de
Justiça Desportiva, a CBBd poderá aplicar às suas filiadas, bern como ás pessoas físicas ou
jurídicas, direta ou indireiamente a ela vinculadas, sem prejuízo das sanções de competência
da Justiça Desportiva, as seguintes penalidades:
a) advertência;
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b) censura escrita;
c) multa;
d)suspensão;
e) desfiliação ou desvinculação.
Vjft

§ 1° A aplicação das sanções previstas nos incisos a, b e c deste artigo não prescinde do
processo administrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa,
§ 2° As penalidades de que tratam as alíneas "d" e "e" deste artigo somente poderão ser
aplicadas após decisão definitiva da Justiça Desportiva.
§ 3° Ressalvados os casos de competência da Justiça Desportiva nos termos do Código
Brasileiro de Justiça Desportiva, o inquérito administrativo será realizado por comissão
nomeada pelo Presidente da CBBd e terá o prazo de 30 dias para sua conclusão.
§ 4° Uma vez concluído, o inquérito será remetido ao Presidente, que o submeterá ao
Conselho de Administração.
§ 5° Exceiuando-se os casos de interposição de recursos, as penalidades administrativas
aplicadas pelo poder competente da CBBd só poderão ser comutadas ou anistiadas pelo
próprio poder que as aplicou,
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§ 6° Decorridos 12 (doze) meses da desfiliação, na forma deste Estatuto, a entidade desfilíada
poderá pleitear sua nova filiação, ficando a cargo do Conselho de Administração da CBBd a
análise do cumprimento dos requisitos deste Estatuto,

)

Art. 9° As obrigações contraídas pela CBBd não se estendem às suas filiadas, assim como
as obrigações contraídas peias suas filiadas não se estendem à CBBd, nem criam vínculos f
de solidariedade. As rendas e recursos financeiros da CBBd, inclusive provenientes das V
obrigações que assumir, serão empregadas na realização de suas finalidades.
Art 10 As entidades estaduais de administração do desporto filiadas à CBBd devem ,
preencher cumulativamente os seguintes requisitos:
a) ser pessoa jurídica,
b) possuir legislação interna compatível com as Leis Brasileiras e com as normas adotadas
pela BWF;
) observar em seus estatutos os princípios deste estatuto;
d) manter de fato e de direito a direçao do Badminton e Parabadminton no território de sua
jurisdição;

o

CBBd

RCPJ-RJ 23^05/201
ECYI60563LDZ
n.: 7/26

e) ter condições para disputar campeonatos e torneios instituídos com caráter obrigatório pela
CBBd;
f) não conter em suas normas nenhuma disposição que vede ou restrinja o direito de
associados brasileiros.
Parágrafo Único. As entidades estaduais de administração do desporto filiadas se
reconhecem reciprocamente como dirigentes do Badrninton e Parabadminton nas suas zonas
de jurisdição.
Art. 11 A CBBd poderá desfiliar os filiados que:
a) deixem de preencher quaisquer dos requisitos estipulados neste estatuto;
b) infrinjam ou tolerem que sejam infringidos os estatutos e demais normas da CBBd, do COB
e da BWF, respeitado o devido processo legal.
Art. 12 São direitos dos filiados:
a) organizar-se livremente enquanto entidades autónomas, respeitadas as previsões legais e
as disposições deste estatuto,
b) participar das reuniões da Assembleia Geral, com direito a voto. desde que preenchidos os
requisitos legais;
c) inscrever-se e participar dos campeonatos e torneios nacionais promovidos ou patrocinados
pela CBBd;
d) disputar competições interestaduais ou internacionais amistosas ou, no caso de pessoa
jurídica, permitir que seus filiados o façam mediante a licença previamente concedida pela
CBBd, atendidas as exigências legais;
e) recorrer das decisões do Presidente, do Conselho de Administração ou de qualquer outro
poder da CBBd;
f) tomar iniciativa que não colida com as leis superiores, no sentido de desenvolver o /Ml
Badrninton;

CV>sB

g) aprimorar a modalidade, formando e aperfeiçoando técnicos, árbitros e auxiliares;

h) ter acesso irrestrito aos documentos e informações relativos à prestação de contas, bem
como aqueles relacionados à gestão da CBBd;
Parágrafo único. As alíneas "a", "c" e "g" aplicam-se exclusivamente às pessoas jurídicas,
sendo as demais concernentes tanto às pessoas jurídicas quanto aos atletas, exceção feita a
alínea "b", exclusiva para a Comissão de Atletas.
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Art. 13 São deveres dos filiados;
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a) reconhecer a CBBd como única dirigente do Badmsníon nacional, respeitando, cumprindo
e fazendo respeitar e cumprir suas leis, regulamentos, decisões e regras desportivas;

c) pagar, pontualmente, as mensalidades e taxas a que estiver obrigado, as multas que forem
impostas e qualquer ouíro débito que tenha com a CBBd;
d) fazer acompanhar as solicitações para as transferências de atletas, licenças para partidas
interestaduais ou internacionais das respectivas taxas;
e) pedir licença á GBSd para promover eventos internacionais ou interestaduais;
f) estimular e orientar a construção de estádios, ginásios e instalações próprias de Badminton;
g) abster-se, salvo autorização especial, de relações desportivas, de qualquer natureza, com
entidades não filiadas, direía ou índiretamente, à CBBd ou por esta não reconhecidas,
cumprindo-lhes precipuamente:
l - não participar de eventos nessas condições;
H - não admitir que o façam as suas filiadas;
Hl - não permitir que os atletas inscritos tomem parte, sob qualquer pretexto ou fundamento,
em eventos tocais, interestaduais e internacionais,
A*
h) fiscalizar a realização de eventos internacionais ou interestaduais, no território de sua
jurisdição, dando ciência ã CfôBd no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, através de /
relatório detalhado, de qualquer anormalidade verificada, corn a indicação dos responsáveis;
í) promover, obrigatoriamente, campeonatos estaduais de Badminton, salvo motivo de alta •
relevância, julgado como tal peta CBBd;
j) enviar anualmente à CBBd, até 01 de março, o Relatório de suas atividades no ano anterior,
contendo os resultados técnicos de todos os eventos que promover, relação dos clubes.
técnicos, atletas filiados e de filiações concedidas no período em referência;
k) comunicar dentro de 15 (quinze) dias a eliminação de atletas;
1) cadastrar os atletas através do sítio /sistema da CBBd;
m)* registrar
os seus árbitros e técnicos na CBBd;
-w
n) prestar, no prazo de 15 (quinze) dias, as informações solicitadas para a transferência de
atletas para outras Entidades, nacionais ou estrangeiras;
&
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o) atender, nas condições a seguir especificadas, às requisições de instalações para a prática
do Badminton feitas pela CBBd:
l - mediante remuneração de cinco por cento (5%) da renda bruta da competição realizada,
caso a Fitiada, por outro qualquer motivo, não participe do produto desta renda;
H - não ocorrendo a hipótese prevista na alínea anterior, a cessão será gratuita, correndo por
conta da CBBd apenas as despesas inerentes á competição e, se for o caso, as decorrentes
de ajustes acordados com os proprietários das praças cedidas;
p) atender, prontamente, à requisição ou convocação de atletas e de pessoal técnico para
integrarem qualquer representação oficia! da CBBd;
q) atender a todas as requisições de material destinado ás competições oficiais da CBBd;
r) justificar perante a CBBd, uma vez requerida a inscrição, os motivos de alta relevância que
impediram a participação no campeonato ou competição dirigido ou patrocinado pela mesma;
s) expedir Nota Oficial cie seus atos administrativos;
t) observar as normas anttdopagem estabelecidas pela Agência Mundial Aníidopagem, pela
BWF, pela CBBd, pelo Comité Olímpico Internacional e pelo COB ;
u) para participarem das Assembleias, além de pagamento da taxa de anuidade e demais
obrigações aqui previstas, enviar a CBBd cópia da ata de eleição que eíegeu o atua!
Presidente da respectiva Federação e, anualmente, até o dia 01 de março, a ata de prestação
de conías do exercício anterior aprovada e devidamente registrada em cartório;

*
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Parágrafo único. Todas as alíneas são aplicáveis exclusivamente a pessoas jurídicas, á \'
exceçâo das alíneas "a", "g" e "t", que também devem ser observadas pelo(s) atleta(s) filiados.
Art. 14 A CBBd é dirigida pelos poderes mencionados no artigo 17, com a cooperação dos
órgãos referidos no mesmo artigo, e ninguém poderá candidatar-se e ser eleito para qualquer
poder, cargo ou função, remunerado ou não, enquanto estiver cumprindo penalidade imposta f,
ou reconhecida pela CBBd.
§ 1° São inelegíveis, por dez anos, para o desempenho de funções e cargos eíetivos nos
poderes da CBBd e das Entidades a eta filiadas, mesmo os de livre nomeação, os:
ã) condenados por crime doloso em sentença definitiva;
b) ínadímpleníes na prestação de conías de recursos públicos em decisão administrativa
definitiva;
c) inadimpíeníes na prestação de contas da própria entidade;

(?

et) afastados de cargos eietivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude dex
gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade;
*($
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e) inadimpjentes das contribuições providenciarias e trabalhistas;
f) falidos;
g) que estiverem cumprindo penalidades impostas pelos órgãos de Justiça Desportiva ou peio
COB;

i

P

§ 2° É vedada a eleição do cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até segundo grau
ou por adoção do Presidente ou dirigente máximo da entidade, na eleição que o suceder,
conforme disposto no §3o. inciso II, do art, 18~A da Lei no 9,615, de 1998.

fe

Art. 15 Quadrienaimente, as eleições para a Presidência serão realizadas por meio de
chapa(s), indicando os respectivos cargos e nomes dos candidatos a Presidente e Vice»
Presidentes e a Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal

Q

§ 1° As eleições previstas no caput serão realizadas por escrutínio secreto e, quando por
chapa única, na forma da decisão da Assembleia Gera!, através de voto aberto ou aclamação
§ 2° Em caso de empate proceder-se-â a uma segunda votação, concorrendo apenas as
chapas que empataram.
§ 3" Persistindo o empate na segunda votação, será proclamada vencedora a chapa cujo
candidato ao cargo de Presidente, seja o de maior idade entre os candidatos ao mesmo cargo,
§ 4° Os processos eleitorais assegurarão:
a)
Colégio eleitora! constituído de todos os filiados no gozo de seus direitos, observado
que a categoria de atleta deverá possuir o equivalente a, no mínimo, 1/3 (um terço) dos votos,
já computada a eventual diferenciação de valor de que trata o inciso l do caput do art. 22 da
Lei 9.615/98;
b)

Defesa prévia, em caso de impugnação, do direito de participar da eleição;

c)
Eleição convocada mediante edita! publicado em órgão de imprensa de grande
circulação, por três vezes, que deverá ocorrer na forma do Regulamento Eleitoral da entidade,
Sistema de recolhimento dos votos imune à fraude;
e)

Acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios de comunicação;

§ 6° Em cumprimento aos termos da Portaria ME 392, de 31 de dezembro de 2,018, a CBBd
possibilitará a apresentação de candidatura ao cargo de Presidente ou dirigente máximo da
entidade com a exigência de apoiamento limitada a, no máximo, 5% (cinco por cento) do
colégio eleitoral.
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Art. 16 Será considerado eleito Presidente o candidato que, devidamente registrado, obtiver
a maioria simples de votos dos membros filiados presentes à Assembleia Geral, ou pela forma
prevista no §3° do art, 15
Art. 16-A Poderão ocupar cargos em qualquer poder ou órgão da CBBd cidadãos brasileiros
com idade mínima de 21 (vinte e um) anos.
Art. 16-8 O membro eleito de qualquer poder ou órgão ou membros do Conselho de
Administração, desde que não remunerados, poderão licenciar-se do exercício do cargo ou
função por prazo não superior a 90 (noventa) dias, ressalvado condição especial e justificada
quando por manifestação do Conselho de Administração este prazo poder ser de até 180 dias.
Art. 16-C Sempre que ocorrer vaga no cargo de qualquer membro eleito para os poderes da
CBBd. o seu substituto completará o tempo restante do mandato, observados as limitações
constantes neste Estatuto.
Art. 16-D As candidaturas ao cargo de Presidente, Vice-Presidentes e Membros Efeíivos e
Suplentes do Conselho Fiscal da CBBd deverão ser registradas até 15 (quinze) dias antes da
data designada para a eleição, mediante instrumento firmado por, peto menos, 3 (três) dos
seus associados filiados ou representantes das Comissões de Atletas, com direito a voto que
estejam enn pleno gozo de seus direitos, acompanhado do currículo dos candidatos, e de carta
subscrita pelos mesmos manifestando aceitação,
Art. 16-E No instrumento de apresentação da candidatura da chapa, a CBBd validará o
recebimento do mesmo através de forma competente,

Art. 17 São poderes da entidade;
a) Assembleia Gerai;
b) Presidente,
c) Conselho de Administração;
d) Conselho Fiscal; e
e) Superior Tribuna! de Justiça Desportiva.
§ 1° É órgão auxiliar da CBBd, por nomeação do Conselho de Administração:
a) Ouvidoria;
§ 2° Não é permitida a acumulação de mandatos nos poderes da Entidade, nem a acumulação
de cargos por dirigentes de pessoas jurídicas filiadas. É vedado o acúmulo de mandatos nos
poderes administrativos da CBBd.
~>
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§ 3° O exercício do cargo de quem estiver cumprindo penalidade ou suspensão ficará
interrompido durante o prazo respectivo.
§ 4° Os membros dos poderes e órgãos poderão ser remunerados pelas funções que
exercerem na CBBd, desde que observado o disposto no § 4° do artigo 12 da Lei n°. 9,532/97
e inciso II do art. 18-A da Lei n° 12.868/13,
§ 5° A CBBd não distribuirá lucros, bonificações, superávits ou vantagens a dirigentes,
mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto.
§ 6° Os resultados financeiros da CBBd, inclusive eventual superavit, serão integralmente
destinados à manutenção e ao desenvolvimento de seus objetivos sociais;
§7° Todos os poderes da CBBd deverão assegurar a correta observância de práticas de
gestão que coíbam a obtenção de benefícios pessoais em decorrência da participação no
processo decisório.
Art. 18 O mandato de todos os membros dos Poderes da CBBd será de 4 (quatro) anos,
contados da data de sua posse, sendo permitida apenas 1 (uma) recondução, nos termos do
artigo 18-A, l da Lei Federal 9.615/98.
Art. 19 O membro de qualquer poder ou órgão poderá licenciar-se do cargo ou função,
respeitando as limitações deste Estatuto
Art. 20 Sempre que ocorrer vaga de qualquer membro eleito para os poderes da CBBd o seu
substituto completará o tempo restante do mandato.
Art. 21 Compete à Assembleia Geral, ao Conselho Fiscal e ao Superior Tribunal de Justiça
Desportiva a elaboração de seus respectivos regimentos internos.
SEÇÃO i
DA ASSEMBLEIA GERAL
Art 22 A Assembleia Geral, poder máximo da CBBd, é constituída pelas federações estaduais
filiadas com direito a voto e pelos atletas, representados pelas Comissões de Atletas, nos
termos do artigo 5° e 7° deste Estatuto, cabendo a cada entidade filiada com direito a 01 (um)
único voto, e as comissões de atletas, o voto na forma prevista neste Estatuto..

r\ 1° So

b) figurem na relação que deverá ser publicada pela Entidade, juntamente com o edital e
convocação da Assembleia Geral, e tenham atendido ás exigências legais estatutárias;
c) preencham todos os requisitos previstos nos artigos 10a 13, conforme o caso; e
d) estejam em pleno gozo dos seus direitos;

BADMINTON
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§ 2° As pessoas jurídicas filiadas poderão constituir procuradores com poderes específicos
para sua representação em cada uma das Assembleias Gerais, devendo os representantes
ser maiores de 18 (dezoito) anos.
Art, 23 Compete à Assembleia Geral Ordinária:
durante o r quadrimestre de cada ano, para conhecer o relatório do Conselho
a) reunrcontas
de Administração relativo às atívidades administrativas do ano anterior e
do último exercício, devidamente auditadas e acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal;
b) eleger, de 4 em 4 anos, até o dia 20 de dezembro do ano da realização dos Jogos Olímpicos
de Verão, na reunião de que trata a letra anterior por votação secreta, o Presidente e os VicePresidentes da CBBd, alérn dos membros do Conselho Fiscal, podendo haver aclamação
quando houver somente 1 (uma) chapa;
c) reunir-se, em até 30 (trinta) dias após as eleições previstas na letra "b" deste artigo, para
dar posse ao Presidente e Vice-Presidentes da CBBd e aos membros do Conselho Fiscal
eleitos, no caso de não terem tomado posse na sessão em que foram eleitos;
d) decidir a respeito de qualquer outra matéria incluída no edital de convocação.
§ 1° A Assembleia Gerai não poderá deliberar sobre matéria estranha á ordem do dia, salvo à
resolução unânime com a presença de todos os seus Presidentes, exceto quando se tratar de
alteração estatutária.
§ 2° A Assembleia Gera! instaiar-se-á com o com pareci mento da maioria absoluta dos
membros que preencham os requisitos do § 1° do artigo 22 em primeira convocação, rnasX,
poderá reunir-se no mesmo dia, trinta minutos depois em segunda convocação, para deliberar
com qualquer número superior a 1/3 (um terço) de tais membros, salvo nas hipóteses em que f
ê exigido quorum distinto.
Art. 24 Compete à Assembleia Gerai Extraordinária:
a) decidir sobre desfiiiação;
b) decidir sobre o prazo de registro de candidatura, por proposta do Conselho
Administração, e marcar data conveniente para a eleição de que trata o artigo 23, letra "&
<T
fixando a data da posse dos eleitos;
c) decidir, por % (três quartos) dos membros que preencham os requisitos do § 1° do artigo
22, sobre a antecipação de eleição da Presidência e sua forma de realização, respeitando
sempre o término do mandato para que se reaftze a Assembleia de posse, observado o prazo
máximo de 90 (noventa) dias;
d) decidir a respeito da desfiiiação da CBBd de organismo ou entidade internacional, mediante
aprovação peio voto de % (três quartos) dos filiados que preencham os requisitos do §
artigo 22;

CBBd
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e) destituir, após o processo regular e respeitada a competência da Justiça Desportiva,
qualquer membro dos Poderes da CBBd, exceíuados os membros do Superior Tribunal de
Justiça Desportiva, mediante deliberação de peio menos dois terços dos filiados que
preencham os requisitos do § 1° do artigo 22, não podendo deliberar em primeira convocação
sem 2/3 (dois terços) de tais filiados presentes, ou com menos de 1/3 (um terço) nas
convocações seguintes;
,(/>,; ã
mm l

f) dar interpretação a este Estatuto e aiíer Io, sendo exigido, em ambos os casos, o quorum
$e dois terços dos seus membros pres
na Assembleia, não podendo deliberar em
primeira convocação sem a maioria
dos filiados que preencham os requisitos do § 1°
do artigo 22 ou com menos de 1/3 (um
nas convocações seguintes, sendo que para
alterar o estatuto é necessário o voto favoráve
g) autorizar os créditos extraorçamentáríos que forem solicitados peio Conselho de
h) autorizar o Presidente da CBBd a alienar bens imóveis e a constituir ónus direitos reais
sobre os imóveis da instituição;
i) deliberar sobre matérias não apreciadas em reunião da Assembleia Geral Ordinária.
Art. 25 As Assembleias gerais serão convocadas pelo presidente da CBBd, sendo garantido,
ainda, a 1/5 (um quinto) dos filiados (incluindo a Comissão de Atletas), o direito de promovêla.
§ 1° As Assembleias gerais deverão ser convocadas pelo sítio eletrõníco da CBBd e por
intermédio de Nota Oficial enviada ás entidades ou através de outro meio que garanta a
ciência dos convocados. A convocação será feita com antecedência mínima de 15 (quinze)
dias, reduzido o prazo a 8 (oito) dias no caso de urgência de reunião da Assembleia Gerai
Extraordinária,
§ 2° As Assembleias gerais que tiverem como objeto o disposto no art, 23, 'b' deste Estatuto,
qual seja, processos eleitorais, deverão ser convocadas com antecedência mínima de 15
(quinze) dias, mediante edital pubitcado em órgão da imprensa de grande circulação, por 03
(três) vezes, em obediência ao art, 22, 111 da Lei Federai n°. 9.615/98.
Art. 26 As Assembleias Gerais se instalarão ern primeira convocação com a presença d
maioria simples dos seus membros que preencham os requisitos do § 1° do artigo 22, e
segunda convocação tnnta minutos depois, com qualquer número superior a 1/3 dos filiados
em tais condições
Art 27 Todas as deliberações da Assembleia Gerai serão tomadas por maioria de votos, saivo
nos casos específicos em que este
Art. 27-B A CBBd publicará, previamente, calendário de reuniões das assembleias gerais e
posteriormente, todas as atas de reunião realizadas ao longo de cada exercício fiscal.
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editais de convocação, observadas as exceções previstas neste Estatuto.

Art 29 O Presidente da CBBd é o administrador da entidade, exercendo as funções
administrativas e executivas, assessorado pelo Conselho de Administração.
§ 1° Ern caso de impedimento ou vaga do Presidente, assumirá o Primeiro Vice-Presídente da
CBBd, No caso de vacância também do Vice-Presidente, assumirá o Segundo VicePresidente, No caso de vacância, o Secretário Executivo definirá quem assumirá a
Presidência da CBBd.
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§ 2D Se a vaga definitiva ocorrer na vigência do último ano do mandato eietivo, o Presidente
em exercício completará o mandato até a passagem oficiai do cargo do seu substituto que vier
a ser eleito na forma deste Estatuto Caso contrário, o Presidente em exercício deverá
convocar eleições para a complementação do mandato, a se realizarem em no máximo 60
(sessenta) dias.
Art. 30 Os Vice-Presidentes, independentemente do exercício eventual da presidência da
CBBd, poderá desempenhar qualquer parcela de função executiva do Presidente, em caráter
transitório, quando for por este delegada em termos expressos.
Art, 31 Ao Presidente compete:
a) tomar decisão que julgue oportuna á ordem e aos interesses da CBBd, inclusive nos casos
omissos;
b) zelar peia harmonia entre os filiados, em benefício do Badmíníon brasileiro;
c) supervisionar, coordenar, dirigir e fiscalizar as atividades administrativas, económicas,

d) convocar e presidir, sem direito a voto, as reuniões da Assembleia Gerai;
e) convocar o Conselho Fiscal;
f) convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, com voío de quantidade &'
qualidade;
g) nomear, suspender, demitir, contratar, elogiar e premiar os funcionários, abrir inquéritos e
instaurar processos, nos termos do Regimento Geral e observada à legislação vigente,
designar o Secretário Executivo do Conselho de Administração, superintendentes,
coordenadores, assistentes ou assessores e os componentes das comissões que constituir;
h) assinar qualquer contrato que crie obrigação para a entidade ou que a desonere de
obrigação.
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i) aplicar penalidades previstas neste estatuto aos que infringirem a ordem e os interesses da
CBBd, ou previstos em regulamentes de competições;
j) assinar os cheques e documentos que se relacionarem com o desembolso de caixa,
movimentações financeiras, inclusive operações internacionais, e haveres da CBBd, sendo
que, no caso de impedtmento do Presidente, urn membro da CBBd por ele indicado, através
de procuração, poderá assinar o referido documento.
Art. 32 Não poderão se candidatar a vaga de
Presidentes de Federações e os representantes
se afastado dos respectivos mandatos até a data

ídente e Vice-Presidentes da CBBd, os
Comissões de Atietas que não tiverem
registro da chapa,

§ 1° Também não poderá se candidatar a vaga de Presidente e Vice-Presidentes da CBBd o
Secretário Executivo enquanto ern exercício do cargo.
§ 2° Não poderá exercer o cargo de secretário Executivo o Presidente em exercício de
qualquer Federação e os Presidentes das Comissões de Atletas filiada à CBBd.

Art, 33 O Conselho de Administração da CBBd será constituído peio Presidente e VicePresidentes, eleitos na forma deste Estatuto, 01 (um) membro autónomo, que será indicado
por entidade desportiva ligada ao Badminton, definida pelo Presidente e, por 01 (um)
Secretário Executivo, designado pelo Presidente, e terá o poder de decidir sobre assuntos
correntes e urgentes
§ 1° O Presidente, a seu critério e a qualquer momento, poderá destituir o Secretário
§ 2° O Presidente, a seu critério e a qualquer momento, poderá destituir o membro autónomo
indicado por entidade desportiva ligada ao Badminton, tomando as providências cabíveis para
nomeação de outro membro que comporá o Conselho de Administração.
Ari. 34 As licenças de membros do Conselho de Administração não poderão exceder de 90
(noventa) dias, salvo consentimento do próprio Conselho de Administração, que poderá,
prorrogar uma vez, por igual período, as licenças concedidas,
Art, 35 O Conselho de Administração se reunirá sempre que se fizer necessário e for
convocado pelo Presidente, respeitada as limitações deste Estatuto, aproveitando-se as
ocasiões de eventos oficiais da CBBd, e quorum mínimo de metade do número de integrantes
mais um, para a realização da reunião. O Conselho, em casos de urgência, poderá tornar
decisões por correspondência.
§ 1° O Presidente da CBBd poderá convidar dirigentes do esporte e membros da comissão de
atletas para participar das reuniões, com direito somente a voz.
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Art 36 Ao Conselho de Administração compete:
a) reunir-se, ordinariamente, em dias determinados, quando convocado pelo Presidente e
respeitada as limitações deste Estatuto para análise do desempenho geral da CBBd;
b) apresentar, anualmente, à Assembleia Geral de acordo com as limitações previstas neste
Estatuto, o relatório dos seus trabalhos, bem como o Balanço do ano anterior devidamente
audiíado e o orçamento para o novo exercício;
c) propor á Assembleia Geral a reforma deste Estatuto,
d) propor á Assembleia Geral concessão de títulos Honoríficos, de acordo com o previsto
neste Estatuto;
e) submeter à Assembleia Geral proposta para venda de imóveis ou constituição de ónus reais
ou de títulos de renda, e proceder de acordo corn a deliberação que for tomada peia
f) submeter, trimestralmente, â apreciação do Conselho Fiscal, as demonstrações financeiras
(balanços/balancetes) da CBBd,
g) propor á Assembleia Geral a desfiliação de filiado;
h) dar conhecimento ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva das faltas ou irreguiaridades
cometidas por filiados ou por pessoas vincuiadas â CBBd;
Í) organizar e aprovar o calendário de cada temporada;
j) dissolver, por proposta do Presidente, as comissões julgadas desnecessárias ou
inoperantes;
k) apreciar os relatórios apresentados pelos chefes de delegações da CBBd;
I) regulamentar a Nota Oficial;
m) propor a fixação de prémios pela participação de aíietas e outras pessoas envolvidas em
competições disputadas pelas equipes representativas da CBBd observadas as dotações
orçamentarias;
n) propor a concessão de auxílio pecuniário às filiadas;
o) examinar os estatutos das filiadas e as respectivas reformas bem como das que solicitarem
filiação;
p) propor a realização de despesas não presentes no orçamento desde que haja recursos
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q) aprovar
regulamentos e regimentos, bem .
ressalvada a competência dos dema
r) interpretar este Estatuto;
s) autorizar a abertura de sedes regionais da CBBd, em iodo o território brasileiro, podendo
incfusíve, de acordo com a necessidade e visando a efetiva integração nacional e o
desenvolvimento pleno do Badrnínton, promover o funcionamento de mais de uma sede em
Art. 37 Os membros do Conselho de Administração não respondem pessoalmente peias
obrigações que contraírem ern nome da CBBd na prática de ato regular de sua gestão, mas
assumem essa responsabilidade pelos prejuízos que causarem em virtude de infração dos
Estatutos e da Lei
Art. 38 As decisões do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos. Ern
Art. 39 Será destituído o Secretário do Conselho
Administração que, sem motivo
justificável, faltar a mais de 30% (trinta por cento) das reuniões ocorridas no exercício fiscal
SEÇÃO ÍV
DO CONSELHO FISCAL
Art, 40 O Conselho Fiscal, órgão autónomo, independente e poder de controle e fiscalização
membros suplentes, escolhidos
da CBBd, se constituirá de 3 (três) membros titulares e 2
em chapa completa na mesma
dentre quaisquer pessoas idóneas e aptas a função, e
4 (quatro) anos pela Assembleia
eleição do Presidente e Vice-Presidentes, com mandato
§ 1° Não poderão integrar o Conselho Fisca!, membros com cargos de direcão, ascendente,
descendente, cônjuge, írrnão, padrasto, enteado ou qualquer parente consanguíneo ou afim,
até o 2° grau ou por afinidade do Presidente ou Vice-Presídeníes da CBBd.
§ 2° Os membros eieiíos do Conselho Fiscal somente poderão ser destituídos, nas condições
em seu
/
§ 3° A organização e o funcionamento do Conselho Fiscal serão regulados por Regimento^
Interno próprio,

3

§ 4° O Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerá seu Presidente dentre os seus
membros efetivos e fixará as normas de seu funcionamento, ficando à disposição dos demais
poderes da CBBd, quando convocado
Art, 41 O Conselho Fiscal funcionará corn a presença da maioria de seus membros efetivos e
se reunirá, no mínimo. 02 (duas) vezes em cada exercício fiscal, competindo-lhe, sem prejuízo/
das atribuições constantes em seu Regimento Interno:
A
1K
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a) Examinar a escrituração, os documentos da contabilidade da CBBd a fim de verificar a
exatidão dos lançamentos, a ordem dos livros e o cumprimento de prescrições legais reiattvas
à administração financeira;
b) apresentar à Assembleia Gerai denúncia fundamentada sobre erros administrativos ou
qualquer violação da Lei ou deste Estatuto, sugerindo as medidas a serern tomadas, inclusive
para que possa, em cada caso, exercer plenamente a sua função fiscalizadora;
c) apresentar à Assembleia Geral parecer anual sobre o movimento económico, financeiro e
administrativo e o resultado da execução orçamentaria;
d) convocar a Assembleia Geral quando ocorrer motivo grave e urgente;
e) emitir parecer sobre o Orçamento Anual e sobre a abertura de créditos adicionais ou
extraordinários;

w

f) dar parecer, por solicitação da Conselho de Administração, sobre a alienação de imóveis.

?

Art. 41-A Se, depois de estarem iodos os suplentes no exercício, houver vaga de membro do
Conselho, esta será suprida por eleição,
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Art. 41-B A Ouvidoria da CBBd será composta por 03 (três) membros que não exerçam
qualquer cargo ou função na administração da CBBd, escolhidos pelo Conselho de
Administração dentre os nomes constantes de lista composta por indicações das entidades
filiadas,
O
Art 41-C À Ouvidoria da CBBd caberá:
/
a) A implantação e a observância de mecanismos de controle e fiscalização interno que
garantam a efeíividade dos princípios da gestão democrática e dos mecanismos de
publicidade e transparência dos atos de administração da CBBd;
b) A utilização dos instrumentos de controle social para fins de controle e fiscalização da
correta aplicação dos recursos do fomento constitucional ao desporto e demais formas de
captação
e de movimentação
de recursos;
f
t
c) Receber, processar e responder ás solicitações relacionadas á entidade no que se refere'
ao controle social relativo a eventual utilização de verbas públicas;
Art. 41-D A CBBd indicará loca! e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por
via eietrôníca ou telefónica, com a CBBd.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA
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Art. 42 A organização, o funcionamento e as atribuições do Superior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD) serão definidos de acordo com o disposto na Lei 9615/98 e no Código
Brasileiro de Justiça Desportiva, inclusive no que tange à sua competência.
Parágrafo Único. O Tribunal Pleno aprovará o Regimento Interno do STJD, dispondo sobre
seu funcionamento, e inclusive definindo o número de Comissões Disciplinares existentes,
Art. 43 É vedado aos dirigentes das entidades de administração do desporto e das entidades
de prática do desporto o exercício de cargo ou função no STJD, exceção feita aos membros
da Assembleia Geral das entidades de práticas desportivas.
Art. 44 O STJD elegerá seu Presidente e seu Více-Presidente dentre os membros do Tribunal
Pteno, por maioria de votos, e disporá sobre a sua organização e funcionamento em
Regimento Interno.
Art. 45 Junto ao STJD funcionará a Procuradoria da Justiça Desportiva, dirigida por um
Procurador-Geral, escolhido por votação da maioria absoluta do Tribunal Pleno dentre três
nomes de livre indicação da Assembleia da CB8d.
Parágrafo único, O mandato do Procurador-Gera! será idêntico ao do Presidente do STJD
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Art. 46 Compete ao Presidente do STJD conceder licença aos auditores, observadas as
disposições do artigo 15-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva
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DAS COMISSÕES DISCIPLINAR!

Art. 47 As Comissões Disciplinares funcionarão como primeiro grau de jurisdição perante $•
STJD, e serão compostas por cinco auditores.
§ 1° Poderão ser constituídas tantas Comissões Disciplinares quantas se fizerem necessárias
para o adequado e célere julgamento dos casos de sua competência.
§ 2° A nomeação dos auditores das Comissões Disciplinares, inclusive em casos de vacância,
dar-se-á de acordo com o estipulado peio Código Brasileiro de Justiça Desportiva.
Art 48 Cada Comissão Disciplinar eiegerá seu Presidente e seu Vice-Presidente dentre seus
membros, por maioria de votos.
Art. 49 Das decisões da Comissão Disciplinar caberão recursos ao Tribunal Pleno do STJD,

Art. 50 O Tribunal
atribuídas pelo artigo

competêncías
i vá.

lhe são
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Parágrafo Único. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva será composto por nove
auditores, a serem indicados na forma do
55 da lei 9815/98, com mandato de quatro
anos, permitida apenas uma recondução,
Art. 51 Havendo vacância de cargo de auditor no Tribunal Pleno, o Presidente do STJD, no
prazo de cinco dias, deverá oficiar o órgão competente para preenchê-la.
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Parágrafo Único, Decorridos trinta dias do recebimento da comunicação, se o órgão indícante
competente não houver preenchido a vaga, o STJD designará substituto para ocupar,
interinamente, o cargo até a efetíva indicação,
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DO PATRIMÓNIO, DA RECEÍTA E DA DESPESA
Art 52 O exercício financeiro da
fundamentalmente, a execução do orçamento

J $
l
tu

ano civil e

§ 1° O orçamento será uno e incluirá todas as receitas e despesas.
§ 2° Os elementos constitutivos da ordem económica, financeira e orçamentaria serão
escriturados e comprovados por documentos mantidos em arquivos.
§ 3° Os serviços de contabilidade serão executados em condições que permitam o
conhecimento imediato da posição das contas relativas ao património, ás finanças e à
execução do orçamento.
*
•' \
§ 4° Todas as receitas e despesas estarão sujeitas a comprovantes de recolhimento our^
pagamento e á demonstração dos respectivos saldos.
§ 5° O balanço geral de cada exercicíoí acompanhado da demonstração de lucros e perdas,
discriminará os resultados das contas patrimoniais e financeiras.
Art. 52-A. A CBBd goza de viabilidade e autonomia financeira e se compromete a:
a) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatsdão, de acordo com a legislação e normas
editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;
b) conservar, em boa ordem, peio prazo de cinco anos contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem
assim a realização de quaisquer outros aios ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial;
c) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em
ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
•*~7Ot
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d) destinar, integralmente, os resultados financeiros á manutenção e ao desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
e) aluar com transparência na gestão e movimentação de recursos;
f) se utilizar de índice de gastos administrativos inferior a um referente ao último exercício
encerrado, composto peia divisão das despesas administrativas sobre a receita total;
g) definir meia para obtenção de índice de liquidez corrente maior ou igual a um referente ao
último exercício encerrado, calculado pela divisão do ativo circulante sobre o passivo
circulante.
§ 1° Para fins de comprovação dos índices, a entidade apresentará balanço patrimonial,
demonstrativo de resultado de exercício e demonstrativo de fluxo de caixa, referentes ao
último exercício encerrado, subscritos pelo seu Presidentes, juntamente com contador
legalmente habilitado, contemplando, se o caso, os casos envolvendo contratos com cláusula
de confidenciaiidade.
Art 53 O património da CBBd compreende:
a) seus bens móveis e imóveis,
b) prémios recebidos em caráter definitivo;
c) o fundo de reserva, fixado, anualmente, pela Assembleia Gerai, com base no saldo
verificado no balanço;
d) os saldos positivos da execução do orçamento.
§ 1° As fontes de recursos para a sua manutenção compreendem:

*^R
a) jóias de filiação;
b) mensalidades pagas pelos filiados;
c) taxas de transferências de atletas,
d) renda de torneios» competições, campeonatos ou eventos promovidos pela CBBd;
e) taxa de licença para jogos interestaduais ou internacionais a ser estabelecida pela
Assembleia Geral, anualmente;
f) taxas fixadas em regimento específico;

r%
g) multas;
h) subvenções e auxílios concedidos pelos Poderes Públicos ou Entidades da administração '
indireta, ou em decorrência de leis;
-—^^^
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í) donativos em gerai;
j) rendas com patrocínios;
k) rendas decorrentes de cessão de direitos;
l) recursos oriundos da comercialização de produtos,
m) recursos oriundos da prestação de serviços
§ 2° As despesas da CBBd compreende;
a) pagamento das contribuições devidas às Entidades a que estiver filiada á Confederação;
b) pagamento de impostos, taxas, tarifas, contribuições sociais, condomínio, aluguéis, salários
de empregados e outras despesas indispensáveis à manutenção da CBBd;
c) despesas com a conservação dos bens da CBBd e do matéria! por ela alugado ou sob sua
responsabilidade;
af aquisiyau u« maienai ue expeuieme t: u

e) custeio dos campeonatos, competições, torneios ou eventos organizados peia CBBd;
f) aquisição de distintivos, bandeiras, prémios e carteiras;
g) assinatura de jornais, livros e revistas especializadas e a compra de fotografias para os
arquivos
da CBBd;
~
h) gastos de publicidade da CBBd.

v

i) despesas de representação;
is eventuais
Art. 53-A A CBBd aplicará seus recursos integralmente na manutenção e desenvolvimento
dos seus objetivos sociais, em cumprimento ao disposto no art 3°, III, 'i', da Portaria

CAPITULO VI
DOS TÍTULOS HONORÍFICOS
Art. 54 Como testemunho de reconhecimento e homenagem especial àqueles que se
salientarem nos serviços prestados ao desporto» na qualidade de pessoas físicas ou jurídicas,
a CBBd poderá conceder os seguintes títulos
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a) Emérito, concedido àquele que se faça merecedor dessa homenagem por serviços
relevantes prestados ao desporto brasileira;
b) Benemérito, àquele que, )á possuindo o título de Emérito, tenha prestado ao Badminíon
brasileiro serviços relevantes dignos de realce e que façam jus à concessão do referido título,
c) Grande Benemérito, àquele que, já sendo Benemérito, continua prestando relevantes e
assinalados serviços ao Badminton,
do Badminton brasileiro e que se
§ 1° Aos atletas que contribuírem para o
a entidade poderá conceder títulos
salientarem na sua atuação em defesa do
honoríficos a serem discriminados em regulamento especial aprovados pelo Conselho de
Administração.
§ 2° São mantidos os títulos anteriormente concedidos pela CBBd até a data de aprovação
deste Estatuto
Art. 55 As propostas para concessão dos
criados ern regulamentos especiais deverá
Conselho de Administração, com a devida

I

constantes do presente Capitulo e outros
ser encaminhadas á Assembleia Gera! pelo
de motivos, por escrito.

>6 Além do diploma alusivo, os titulares terão
livre ingresso nas competições organizadas
as
desporto f ilíadas.

carteira especial que lhes dará
regionais de administração do

DOS SÍMBOLOS, BANDEíRAS E UNIFORMES

K
Art. 57 O símbolo da CBBd, existente na bandeira e uniformes da entidade é composto pela
peteca de badminton sobrevoando uma quadra da modalidade, A peteca, com três bases,
representa o lema olímpico 'Citius, Alítius, Fortius', expressão em latim que significa 'mais
rápido, mais alto e mais forte1; e a quadra da modalidade, ao fundo, simboliza a visão da CBBd
em representar e liderar a comunidade brasileira de Badminíon, nas cores da nação, buscando
a promoção e o desenvolvimento do esporte de alto rendimento no Brasil.
Art, 58 É vedado às entidades regionais de administração e ás entidades de prática do
desporto filiadas usar uniformes iguais aos da CBBd
Art. 59 O uso dos símbolos, bandeira e uniformes da CBBd é de sua absoluta exclusividade
e propriedade,
CAPÍTULO VIII

Art. 60 A dissolução da CBBd somente poderá ser decidida em Assembleia Geral com votos
válidos que representem no mínimo % (três quartos) de seus filiados.
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Ari 61 Em caso de dissolução da CBBd
beneficio das entidades regionais de adm

liquido revertera 'pró rata" em
orlo filiadas.

Art, 62 As normas da CBBd serão dadas a conhecimento de seus filiados através da Nota
Oficial, entrando em vigor a partir da data de sua ciência ou de data estipulada na própria Nota
Oficiai.
Art. 63 Desde que não colidam com as disposições deste Estatuto, vigorarão como se
constituíssem matéria regulamentar os avisos que o Presidente da CBBd expedir
Art, 64 A administração social e financeira da CBBd, bem como todas as suas demais
atividades, subordinar-se-ão ás disposições de um Regimento Gerai, sendo sua aprovação
de competência da Assembleia Gerai, por proposta do Conselho de Administração.
Art. 65 Os árbitros e auxiliares de arbitragem poderão ser representados na CBBd peia
comissão de arbitragem, objetivando o recrutamento, a formação e a prestação de serviços
para a CBBd.

\j\

Parágrafo Único. Independentemente da constituição da comissão de arbitragem, os árbitros
e auxiliares de arbitragem não tem qualquer vínculo empregatício com a CBBd, isentando-a
de quaisquer outras responsabilidade de toda e qualquer natureza, principalmente trabalhista,
previdencíária e securiíahas
Art. 66 Ficam fazendo parte integrante deste estatuto, e no que ao mesmo se aplicar, as
disposições contidas na legislação federai.
Art. 66-A Todas as ações desenvolvidas pela CBBd são compatíveis com as direírizes, metas y
e ações do Plano Nacional do Desporto.
Art. 66-B O sítio da CBBd atende a todos os requisitos de transparência tratados na Portaria^
ME 115/18.
Art 67 Este Estatuto foi aprovado pela Assembleia Gerai Extraordinária realizada em 16 de
abrs! de 2.019 e entrará em vigor depois de registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
e encaminhado ao COB e à BWF juntamente com a cópia da ata que o aprovou,
Na data de aprovação deste Estatuto, votaram as seguintes Entidades:
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Franklin Keil! Baíista Martins
Federação de Badminton do Estado

Wendel de Oliveira Mota Ribeiro
Federação Sergipana de Badminton
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CBBd
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Ricardo Pina de Oliveira

André Rú^cíS Fernandes de Matto

Federação Amazonense de Badrninton

Federação de Badminton do Mato Grosso

\A

mils/íníKa
Federação Catarinense de Badminton

\V
L
Cristiano Rodrigo Chew

Federação de Badminton de Brasília/Distrito
Federal

CO
Ò
O

Michele Lobo Castilho
Federação Tocantínense de Badminton

Federação de Badminton do Estado de São Paulo

Franciscò\Feh-az de Carvalho,
Confederação Òírasileíra d^ Badminton

eira Moreira
OAB/SP 363.724
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