


lf CB·( 
COMITÊ BRASILEIRO 

OE CLUBES 

Parágrafo Primeiro. O CBC anui ao interesse de resilição externado pela CONFEDERAÇÃO, 
considerando não haver prejuízos para ações em andamento, tendo em vista a RESILIÇÃO prévia 
ao efetivo início da execução do objeto ajustado. 

Parágrafo Segundo. Considerando a ausência de prejuízos financeiros e operacionais ao CBC e à 
CONFEDERAÇÃO. assim como o perecimento do mútuo interesse na manutenção da parceria, 
ambos os PARTÍCIPES anuem à condição excepcional de promover a RESILIÇÃO previamente ao 
prazo de antecedência estabelecido de 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo Terceiro. O MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS não envolveu a transferência de 

recursos financeiros entre o CBC e a CONFEDERAÇÃO, nem quaisquer entidades do Sistema 

Nacional do Desporto - SND. 

Parágrafo Quarto. Este INSTRUMENTO DE RESILIÇÃO é firmado em caráter irrevogável e 

irretratável e reflete integralmente os entendimentos entre o CBC e a CONFEDERAÇÃO, bem 
como substitui e cancela, automaticamente, quaisquer outros acordos, compromissos e/ou 
entendimentos, verbais ou escritos, havidos entre as partes e relativos ao mencionado objeto. 

Parágrafo Quinto. O extrato do presente INSTRUMENTO DE RESILIÇÃO será publicado no 
endereço eletrônico do CBC na internet. no prazo de até 20 (vinte) dias de sua assinatura. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO 

Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste INSTRUMENTO DE 
RESILIÇÃO, que não possam ser resolvidas administrativamente, o foro da sede do CBC em 
Brasília/DF. 

E, por assim estarem plenamente de acordo, o CBC e a CONFEDERAÇÃO obrigam-se ao total e 
irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, 

foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos em juízo ou fora dele. 

Campinas/SP. 20 de novembro de 2020. 
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