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EDITAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AUDITOR DO STJD. 

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO PENTATLO MODERNO, órgão 

judicante desportivo que funciona junto à CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PENTATLO 

MODERNO, em conformidade com o Estatuto vigente da Entidade e considerando o disposto 

na Lei nº 9.615 de 24 de março de 1998, bem como suas alterações posteriores, pelo presente 

Edital torna público que estarão abertas, no período de 01 de outubro de 2012 a 15 de outubro 

de 2012, as indicações para o preenchimento dos cargos de AUDITOR TITULAR DO SUPE-

RIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DO PENTATLO MODERNO, perfazendo 

um total de 3 (três) vagas, que obedecerá às seguintes disposições:  

 

Art. 1º. As indicações obedecerão ao disposto no art. 55, nos seus respectivos incisos e o § 4°, 

da Lei nº 9.615/98:  

Art. 55. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva e os Tribunais de Jus-
tiça Desportiva serão compostos por nove membros, sendo: 
 
IV - 1 (um) representante dos árbitros, indicado pela respectiva entidade 
de classe; 
 
V – 2 (dois) representantes dos atletas, indicados pelas respectivas enti-
dades sindicais; 
 
§4º Os membros dos Tribunais de Justiça Desportiva poderão ser bacha-
réis em Direito ou pessoas de notório saber jurídico, e de conduta ilibada. 
 
 

Art. 2º. Considerando o fato de que não há entidade sindical dos árbitros e nem dos atletas, no 

âmbito do Pentatlo Moderno, as indicações serão realizadas pelos próprios árbitros e atletas 

envolvidos no esporte. 

 

Art. 3º. As indicações deverão ser apresentadas via e-mail a ser encaminhado aos endereços 

eletrônicos abaixo: 

Para receber indicações de atletas: stjdatletas@pentatlo.org.br. 

Para receber indicações de árbitros: stjdarbitros@pentatlo.org.br. 

Art. 4º. Estão habilitados a votar os atletas com idade igual ou superior a 16 anos. 

Art. 5º. O resultado das indicações e a nomeação dos indicados serão efetivados por meio de 

publicação no site da CBPM, até 22 de outubro de 2012.  

 

Diretoria da Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno 

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2012.  

 


