
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO DESPORTIVO (SBDD) 

 

 

Às treze horas e trinta minutos do dia 27 de novembro de 2020, reuniram-se os 

membros da Comissão Eleitoral da SBDD, Sr. Paulo Feuz (Presidente do Conselho 

Deliberativo - SEM DIREITO A VOTO NESTA COMISSAO) e os Srs. Jorge Steinhilber, 

Pedro Henrique Mendonça e Marcelo Jucá Barros (membros da Comissão Eleitoral), 

por videoconferência, para deliberar sobre o mérito da impugnação ofertada pelo 

associado da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo (SBDD), Dr. Wladimyr 

Camargos, quanto à lista de associados com direito a voto, bem como sobre as 

candidaturas à Diretoria e ao Conselho Deliberativo da SBDD com vistas ao pleito 

eleitoral a se realizar no dia 12 de dezembro de 2020. 

De posse da impugnação, das peças de defesa dos impugnados e de manifestações por 

escrito de membros da Diretoria, os membros da Comissão Eleitoral concordaram em 

compartilhar todo o aludido material com os integrantes das chapas pelas quais foram 

respectivamente indicados. 

Primeiramente, foi posta em discussão a validade da candidatura da Sra. Raquel Lima 

ao Conselho Deliberativo. Por maioria, a Comissão Eleitoral deliberou no sentido de 

abrir prazo de 24 horas para que a Sra. Raquel Lima se manifestasse sobre o fato de ter 

se candidatado ao Conselho Deliberativo apesar de não constar da lista de associados 

divulgada no site da SBDD em 13 de novembro de 2020. Vencido o Sr. Pedro Henrique 

Mendonça, que votou pela rejeição da candidatura pelo fato de a Sra. Raquel Lima não 

constar da referida lista de associados nem ter apresentado requerimento de revisão à 

mesma no prazo estabelecido pelo Edital de Convocação da Assembleia Geral 

Ordinária. 

Em seguida, passou-se ao exame das impugnações à lista de associados. 

Por maioria, a Comissão decidiu rejeitar a impugnação quanto à inclusão dos Srs. 

Domingos Zainaghi e Alexandre Mestre na lista de associados com direito a votar e ser 

votado. Os Srs. Jorge Steinhilber e Marcelo Jucá votaram neste sentido por 

entenderem que o presidente em exercício, quando eleito, também se enquadrava 

nessa regra, já que também era membro emérito, e daí, prestigiando a primazia da 

realidade dos fatos (os associados eméritos se entendiam como associados comuns) e 

também relativizando uma norma formal que não era respeitada no que se refere a 

esse ponto, julgam que ambos os impugnados devem exercer o direito ao voto. Restou 

vencido o voto contrário do Sr. Pedro Henrique Mendonça, no sentido de que o art. 26 

do estatuto confere somente aos membros fundadores e efetivos o direito a voto, e de 

que não seria razoável alegar desconhecimento dos termos do estatuto da associação 

considerando tratar-se de entidade formada por juristas. 
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No que tange à inclusão dos Srs. Carlos Eduardo Cossenza Rodrigues, Fernanda 

Santaguida, Flavia Zanini, Juliana Ferreira de Siqueira, Loasse Blange de Noronha Silva, 

Luis Eduardo Barbosa, Mara Vanderlei Lopes Ferreira, Marcelo Ribeiro Mendes, 

Patricia Viegas, Roberta Ferreira Severo, Veronica Lagassi e Wanderson Rocha na lista 

de associados com direito a votar e ser votado, a Comissão, por maioria, decidiu 

também rejeitar a impugnação. Votaram nesse sentido os Srs. Jorge Steinhilber e 

Marcelo Jucá, considerando o documento encaminhado pelo Diretor Presidente 

informando que os impugnados são formalmente associados à SBDD. Além disso a 

alegada não aprovação pela Diretoria dos novos membros, não se confirma, pois 

cumprido o disposto no artigo 19 do estatuto, tendo em vista a ratificação dos nomes 

destes como membros filiados, através da reunião da Diretoria realizada em 13 de 

novembro de 2020, cuja votação se deu por maioria e teve seus membros 

devidamente convocados. Os membros Flavia Zanini, Roberta Ferreira Severo e 

Wanderson Rocha, diante dos documentos apresentados (termos de posse com firma 

reconhecida) e por terem representado a entidade em diversos eventos, com a 

presença de Vice-Presidentes, que nunca impugnaram tal condição, demonstra o 

efetivo exercício da função. Por fim as provas trazidas pela Dra. Flávia Zanini 

comprovam sua condição de filiada, já que o próprio impugnante confirma tal fato, 

chegando a desejar que a mesma cuidasse bem da entidade, o que demonstra a 

confiança do mesmo a impugnada, atraindo assim a aplicação da teoria dos atos 

próprios. Por fim deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, bem como o espírito 

democrático nesta entidade, já que os membros impugnados há mais de ano se 

consideram integrantes desta, tendo preenchido as devidas fichas de filiação, bem 

como são advogados com forte atuação na área do direito desportivo. Restou vencido 

o Sr. Pedro Henrique Mendonça, que votou pelo deferimento da impugnação pelos 

seguintes fundamentos: (i) o art. 20, IV atribui à Diretoria a competência de analisar e 

deliberar sobre a admissão de novos associados; (ii) ausência de ata de reunião da 

Diretoria por meio da qual se tenha deliberado sobre o ingresso dos impugnados como 

associados, ou mesmo de edital de convocação da Diretoria para esse fim; (iii) 

depoimento dos Vice-Presidentes Leila Barreto, Roberto Cicivizzo e Ana Paula Terra no 

sentido de não terem sido convocados desde o início dos atuais mandatos para 

qualquer reunião da Diretoria que tivesse como objeto a deliberação sobre ingresso de 

novos associados; (iv) reconhecimento pelo Vice-Presidente Rafael Fachada, em ata da 

deliberação da Diretoria de 13 de novembro de 2020 (apresentada como anexo à 

defesa da Sra. Roberta Severo), de que as supostas filiações teriam se dado por mero 

“ato do Presidente”, e não por decisão colegiada da Diretoria como preconiza o art. 20, 

IV do estatuto; (v) invalidade das fichas de inscrição como documentos suficientes a 

atestar a admissão de associados, nos termos do art. 20, IV do estatuto, sobretudo 

considerando que nenhuma das fichas apresentadas pelos impugnados em suas 

defesas possui registro em cartório, o que não condiz com o informado pelo Vice-

Presidente Rafael Fachada e pelos Srs. Wanderson e Roberta conforme consta da ata 

de deliberação da Diretoria de 13 de novembro de 2020;  (vi) ainda que eventualmente 
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se considerasse que a Diretoria tivesse admitido as respectivas filiações em sua 

reunião de 13 de novembro de 2020, como alegaram alguns dos impugnados em suas 

defesas, não subsistiria o direito a votar e ser votado em função do prazo mínimo de 

um ano estabelecido no art. 26 do estatuto. 

Concluído o exame da impugnação e em decorrência lógica das deliberações acima, a 

Comissão Eleitoral decidiu, por maioria, vencido o Sr. Pedro Henrique Mendonça, (i) 

aprovar a lista de associados com direito a voto, (ii) deferir as candidaturas das 3 (três) 

chapas à Diretoria (encabeçadas por Flavia Zanini, Martinho Miranda e Ana Paula 

Terra), e (iii) deferir todas as candidaturas ao Conselho Deliberativo da SBDD – à 

exceção da Sra. Raquel Lima, sobre cuja candidatura se deliberará após o prazo para 

manifestação que lhe foi concedido conforme deliberado no início da reunião. 

Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião e se lavrou a presente ata, 

que é assinada pelo Presidente do Conselho Deliberativo e pelos membros votantes da 

Comissão Eleitoral. 

 

 

 

PAULO FEUZ 

Presidente do Conselho Deliberativo 

 

 

 

JORGE STEINHILBER 

Membro da Comissão Eleitoral 

 

 

 

PEDRO HENRIQUE MENDONÇA 

Membro da Comissão Eleitoral 

 

 

 

MARCELO JUCÁ 

Membro da Comissão Eleitoral 
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