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PROGRAMA DE INTEGRIDADE 2021 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Integridade na acepção coloquial do termo nada mais é do que a qualidade do 
que é íntegro. No sentido figurado é o que se revela honesto, probo, o que 
possui rigorosos e imprescindíveis padrões de conduta e preceitos éticos e 
morais. E não há meio termo para ética ou honestidade, ou você é ou não é! 
Meio honesto não cabe no conceito, e daí porque tanto ética como integridade 
dependem do “todo”, da unidade, daquilo que não pode ser mensurado em 
partes, íntegro, por inteiro enfim.   

 

No direito aplicável ao desporto, por exemplo, em sua face interna, a 
Integridade é a "política das Organizações Desportivas através de 
fortalecimento de aspectos éticos, transparência, governança e 
responsabilização de entidades de administração e de prática desportiva e 
seus dirigentes. Já a na sua face externa, a Integridade se caracteriza pelo 
conjunto de programas, processos, projetos ou atividades com a finalidade de 
resguardar a credibilidade de instituições desportivas, a organização de 
competições, valorização do fair-play e esporte limpo por meio de ações de 
combate a fraudes, corrupção, manipulação de resultados, doping, assédios, 
preconceitos e abusos no esporte." 1 

  

 
1 SCHMITT, Paulo. Dicionário de Direito Desportivo. Amazon, Fev.2019, p. 230. 



 

                            

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – AÇÕES BÁSICAS 

 

2.1. AJUSTES NOS REGULAMENTOS E NORMAS INTERNAS DA CBJ 

Acreditamos ser de fundamental importância a inclusão de dispositivos que se 
refiram às condutas caracterizadas como violadoras da integridade no âmbito 
da CBJ. 

 

2.2. CRIAÇÃO DE CARTILHA OU MANUAL COM ORIENTAÇÕES PREVENTIVAS 

A cartilha a ser elaborada tem como objetivo difundir informações e 
orientações sobre Integridade e a manipulação de resultados, dopagem, 
preconceito, assédios e abusos entre os membros da entidade de prática e 
outras entidades associativas por ela indicadas. Sugerimos que a criação 
desse conteúdo trate sobre dopagem, assédios, abusos, preconceito e 
manipulação de resultados, com explicação completa sobre os riscos 
envolvidos, exemplos de situações de risco, bem como orientação sobre 
mecanismos de denúncias.  

 

2.3. CRIAÇÃO DE CANAL DE INTEGRIDADE NO SITE OFICIAL E/OU APLICATIVO PARA 
SMARTPHONES A SER CRIADO SOBRE O TEMA 

Atualmente a Internet é o melhor canal para a divulgação de informação no 
meio do público jovem, tal qual o representado pelos atletas. Sendo assim, o 
desenvolvimento de mecanismo online que possibilite acesso a todo indivíduo 
que esteja desejoso de maiores informações sobre o tema e também que 
eventualmente queira fazer alguma denúncia nos parece fundamental. 

  



 

                            

2.4. CRIAÇÃO DE COMISSÃO OU COMITÊ DE INTEGRIDADE 

A CBJ deve criar o seu Comitê de Integridade para aplicação do Código de 
Prevenção à Manipulação de Competições do COB, e o desenvolvimento 
conjunto de atividades educacionais, preventivas e repressivas relacionadas a 
temática de combate ao assédio, abuso, doping, manipulação de resultados, 
racismo e infrações em geral, em colaboração com o COB, Ministério Público 
do Trabalho, ABCD, Governo Federal e outras organizações de interesse 
público. 

 

2.5. DEFINIÇÃO E TREINAMENTO DE ATLETAS OU EX-ATLETAS EMBAIXADORES DE 
INTEGRIDADE DA CBJ 

A CBJ irá criar uma Rede de Embaixadores atletas (ativos ou aposentados) 
que se beneficiam de uma imagem positiva e possam ajudar a transmitir 
mensagens relevantes para outros atletas no combate a problemas de 
integridade. A proposta envolveria a escolha e treinamento de três atletas para 
essa atividade.  

 

2.6. PROMOÇÃO DE TREINAMENTO INTERNO SOBRE INTEGRIDADE 

A CBJ realiza treinamento específico e aprofundado destinado à capacitação 
pessoal designados para que possam colaborar com todo o conjunto de 
medidas de integridade.  

 

2.7. REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS 
PERMANENTES. 

Realização de palestras com temas direcionados aos atletas, membros de 
comissão técnica, árbitros e assistentes, além de cursos e seminários de 
integridade. 

  



 

                            

PLANO OPERACIONAL  

 

AÇÃO 

 

  

 

 

  

•Ajustes nas normas internas e regulamentos da CBJ1

•Criação de cartilha ou manual com orientações 
preventivas de combate a manipulação de competições, 
dopagem, abusos e assédios, infrações e preconceito

2

•Criação de site oficial e/ou aplicativo para smartphones a 
ser criado sobre o tema3

•Criação de Comissão ou Comitê de Integridade da CBJ4

• Definição e treinamento de atletas ou ex-atletas 
embaixadores de integridade da CBJ 5

•Promoção de treinamento interno sobre Integridade6

•Realização de ações educacionais preventivas 
permanentes7



 

                            

 

  

1. Programa de prevenção e educação 
1.1. Estabelecer programa de treinamento e desenvolvimento de 
capacidades (Capacity Building) sobre manipulação de resultados, 
doping, abusos, assédios, racismo e infrações. 
1.2. Promover a capacitação de árbitros, atletas de categorias de base 
e profissionais, dirigentes e outros atores do judô no tema. 
1.3. Colaborar para a capacitação de agentes públicos (policiais, 
procuradores, etc). 
1.4. Organizar reuniões (conferências, simpósios, etc.) para promover a 
discussão sobre integridade. 
1.5. Participar de eventos internacionais dirigidos à discussão de temas 
de integridade. 
1.6. Desenvolvimento de manuais de boas práticas. 
 
2. Gestões  

2.1. Estabelecer rede nacional de oficiais de integridade no judô (gestão 
profissional do tema). 
2.2. Estabelecer relações de cooperação estratégica, financeira e 
operativa no tema de integridade com entidades dos setores público e 
privado (ex. Iniciativa FIFA/INTERPOL, ICSS, SportAccord, associações 
nacionais, etc). 
2.3. Conveniar com serviços rastreio de apostas e detecção de fraudes. 
2.4. Auxiliar o Governo Brasileiro na criação de normas e leis efetivas 
de proteção ao judô. 
2.5. Difundir formação inovadora nos temas de integridade e 
proporcionar assistência às federações e associações nacionais assim 
como aos clubes. 
 
3. Garantias para a execução do plano 

3.1. Criar função operativa e núcleo especializado a ser gerenciado por 
profissionais qualificados no tema de integridade esportiva 
(ombudsman/manager). 
3.2. Criar códigos de conduta em integridade esportiva e aperfeiçoar os 
já existentes. 
3.3. Fortalecer as unidades de apoio, criando a infraestrutura técnica 
para o desenvolvimento do plano de integridade e assegurar a eficaz 
oferta dos produtos e serviços (cursos, treinamentos, manuais, etc). 
3.4. Promover a capacitação continuada em integridade esportiva. 
3.5. Criar um canal de comunicação para o recebimento de denúncias. 
 

4. Consolidação do marco institucional da CBJ 

4.1. Velar pelo cumprimento das leis, normas e regulamentos da CBJ em 
temas de integridade. 
4.2. Estabelecer mecanismos de governança com o objetivo de 
proteger o judô brasileiro. 
4.3. Reforçar o protagonismo da CBJ na busca pelo jogo limpo e livre 
da corrupção e violência. 
4.4. Difundir a missão da CBJ em favor da integridade e divulgar os 
avanços alcançados. 
4.5. Incrementar a imagem da instituição e do judô brasileiro. 
4.6. Consolidar redes de cooperação com outras organizações em 
termos estratégicos. 
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MARCO 
ESTRATÉGICO 

PARA A 
PREVENÇÃO E O 

COMBATE À 
MANIPULAÇÃO DE 

RESULTADOS, 
DOPING, ABUSOS, 

ASSÉDIOS, 
RACISMO E 
INFRAÇÕES 

DISCIPLINARES E 
EM PROL DO FAIR-

PLAY NO JUDÔ 
BRASILEIRO 

VISÃO 

VALORES 

Manter o jogo 
limpo e livre das 
fraudes violência 

no judô. 

Salvaguardar a 
credibilidade das 

competições 
mediante a prevenção 

e o combate ao 
problema da 

manipulação de 
resultados, doping, 
abusos, assédios, 

racismo e infrações 
disciplinares em geral. 



 

                            

 


