
 
 

 

Sede Administrativa: Rua Pedro Rufino 40–sala A –Varjota– Fortaleza/CE– 

Cep 60175-100–Tel: (85) 3048.6855 – 9792.3451- 88839257 

Blog: cbkarate.blogspot.com.br - Site: www.karatedobrasil.com.br   

E-mail: karatecbk@uol.com.br  

RESOLUÇÃO N.º 05/2019, DE 25 DE JULHO DE 2019.   
DA VICE-PRESIDÊNCIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE KARATE - CBK   
 
 
 
 
     
 
 
 

Dispõe sobre a prorrogação da 
intervenção na Federação de Karate 
do Estado do Rio de Janeiro e dá 
outras providências.   

 
 
 
 O    Vice - presidente da Confederação    Brasileira    de    Karate,    no    uso    
de    suas prerrogativas legais  e estatutárias e, 
   
CONSIDERANDO que, a intervenção conforme estatutos da CBK deverá sanar as 
pendencias da Federação. 
 
CONSIDERANDO que, pendencia continuam em função da divergência do estatuto da 
Federação de Karate do Estado do Rio de Janeiro com a atual legislação. 
 
CONSIDERANDO que, a Assembleia Geral de 5 de Maio de 2019 aprovou por 
unanimidade que a intervenção promova atualização do estatuto da Federação de 
Karate do Estado do Rio de Janeiro. 
 
CONSIDERANDO que, a Assembleia Geral de 5 de Maio de 2019 aprovou as contas 
do ano de 2018 da gestão mesmo com valores inconsistentes e com um debito para 
com a CBK.  
 
CONSIDERANDO que, a Assembleia Geral de 5 de Maio de 2019 aprovou por 
unanimidade o prazo de 60 (sessenta) dias para que os responsáveis pelas 
inconsistência apresentadas na prestação de contas do ano de 2018 ás 
regularizassem, o que não ocorreu até a presente data. 
  
CONSIDERANDO que, para evitar prejuízos na ordem desportiva da Federação de 
Karate do Estado do Rio de Janeiro, as eleições devem seguir legislação atual vigente. 
 
CONSIDERANDO que, os atletas e praticantes não podem ser prejudicados em suas 
atividades desportivas e que suas participações quer seja estadual, nacional ou 
internacional necessitam da administração desta intervenção. 
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CONSIDERANDO que, outras irregularidades além das que deram inicio a intervenção  
foram detectadas que precisam serem sanadas. 
 
  
RESOLVE :   
 
1º  Decretar,  com  fulcro  no  art.  31  c/c  os  arts.  32  e  34,  do  Estatuto  Vigente  da  
Confederação  Brasileira de  Karate -  CBK, a CONTINUAÇÃO DA INTERVENÇÃO, a qual tem 
como Interventor o Prof. Luiz Carlos Cardoso do Nascimento. 
Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura. 
Publique-se. Cumpra - se. 
 
Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.   
   
  
   
  
  

 

 

Sebastião Hermes Freire de Queiroz 

Vice –Presidente CBK 
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