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RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE RECADASTRAMENTO E 

FILIAÇÃO 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL ACERCA DA ANÁLISE DOS 

PEDIDOS DE RECADASTRAMENTO E FILIAÇÃO CONFORME 

PREVISÃO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019. 

 

A confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) em alusão ao prazo  

conferido  no  Edital  de  Chamamento  Público  nº  001/2019 divulga  publicamente  o  resultado  

final  da  análise  dos  pedidos  de recadastramento e filiação aos quadros da Confederação, bem 

como dos pedidos de filiação indeferidos para o ano de 2020. 

Conforme já informado anteriormente, quando da divulgação do Resultado 

Parcial dos pedidos de recadastramento e filiação, O CRB (Clube de Regatas Brasil) e o ADM/SE 

(Associação dos Deficientes Motores de Sergipe) tiveram suas filiações deferidas, já que cumpriram 

tempestivamente com os requisitos obrigatórios contidos no Edital de Chamamento Público nº 

01/2019. 

Entretanto, quanto a entidade Fundo de Assistência ao Esporte – OSASCO, esta 

apresentou o seu recurso tempestivamente, requerendo uma reanálise da decisão que indeferiu a 

vossa filiação. 

Partido ao mérito do recurso apresentado, em que pese a confissão e argumentos 

satisfatórios para filiação nesta Confederação, há de ser improvido o recurso. Isso porque, a CBVD 

visa à transparência e legalidade em todos os seus atos, em conformidade com o poder 

discricionário, na qual um ato perpetuado por esta necessitada usar o binômio razoabilidade e 

proporcionalidade, o que não pode ser justificado no caso. 

Explico. 

Um ato como esse – aceitação de filiação intempestiva ao Edital acarretaria em 

nulidade de todo o certamente, já que diante do efeito ex tunc restaria anulado completamente os 

deferimentos dos outros clubes que cumpriram corretamente com o cronograma do Edital. 

Outrossim, a CBVD se sente prestigiada da tentativa da Entidade em filiar-se, 

porém, oportunamente informa que fiquem atentos para os próximos Editais, que serão divulgados 

através do sitio www.cbvd.org.br, para que possam conseguir a filiação de forma tempestiva e 

legal. 

Com as melhores estimas. 

 

Aracaju - SE, 06 de março de 2020. 

ROMULO AUGUTO COSTA SANTOS 
ASSESSOR JURÍDICO CBVD 


