
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO DESPORTIVO – SBDD 

ESTATUTO SOCIAL  
  

 

CAPÍTULO I 

 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, NATUREZA, DURAÇÃO E OBJETIVOS 

 

Artigo 1º. A Associação Brasileira de Direito Desportivo, doravante denominada 

SBDD, com sede situada à _____________________________ (está sendo 

providenciado a alteração do endereço da sede), fundada no dia 20 de setembro de 2014, 

registrada no dia 27 de novembro de 2015, sob o nº 804198, do Livro – A, do Cartório 

Francisco Taveira do Registro Civil das Pessoas Jurídicas de São Paulo/SP, Inscrita no 

Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Secretaria da Receita Federal sob. 

Nº 24.691.146/0001-99 é uma associação civil sem fins lucrativos, de natureza 

cientifica, acadêmica, esportiva e cultural, e sem credo político ou religioso com foro e 

sede na capital do Estado de São Paulo, com prazo de duração indeterminado, é regida 

pelo presente Estatuto, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 

31 de maio de 2021.  

Artigo 2º. A SBDD poderá manter outros estabelecimentos, subsedes, escritórios ou 

filiais em qualquer localidade do território nacional 

Parágrafo Único. A abertura de representações regionais será regulamentada por 

regimento próprio que deverá ser aprovado pelo Conselho Deliberativo.  

Artigo 2º. São objetivos da SBDD:  

I. Contribuir para o desenvolvimento do Direito Desportivo no Brasil; 

II. Realizar e apoiar atividades acadêmicas, esportivas, sociais e culturais que sejam 

voltadas ao incentivo ao Direito Desportivo; 

III. Promover a disseminação do conhecimento cientifico através de produção 

acadêmica entre pesquisadores da área e a população em geral; 

IV. Promover eventos, cursos e seminários que contribuam para o desenvolvimento 

técnico e teórico dos associados; 

V. Defender os interesses de seus associados, tendo em vista o reconhecimento de 

sua operosidade, do respeito pela sua pessoa, de sua liberdade de pesquisa, de opinião, 

do direito aos meios necessários à realização do seu trabalho; 

VI. Estimular a melhoria da qualidade do ensino do Direito Desportivo em todos os 

níveis;  

VII. Congregar e apoiar pessoas e instituições interessadas no progresso e difusão 

do Direito Desportivo; 

VIII. Instituir parcerias com associações que visem objetivos congêneres;  

IX. Incentivar o estimular o interesse público no que tange o Direito Desportivo; 

X. Prestar assessoria, consultoria bem como emitir pareceres em temáticas ligadas 

ao Direito Desportivo; 

XI. Outros objetivos que não colidam com o presente estatuto. 

Artigo 3º. A SBDD buscará alcançar os objetivos mencionados no artigo anterior 

através das seguintes ações: 

I. Realização do Congresso Brasileiro de Direito Desportivo, na frequência disposta 

pelo Conselho Deliberativo, assim como a promoção de workshops, reuniões, 

seminários, simpósios, colóquios ou outras formas aptas à divulgação científica; 



II. Publicação de revistas, jornais, anais, livros, boletins eletrônicos e materiais de 

divulgação em geral; 

III. Colaboração, convênio e intercâmbio com eventuais associações congêneres 

brasileiras ou ainda de outros países; 

IV. Filiação de grupos de estudos ou pesquisa da área do Direito Desportivo, desde 

que preencham os requisitos fixados pela Diretoria ou pelo Conselho Deliberativo; 

V. Promoção ou apoio à realização de cursos, atividades de aperfeiçoamento 

profissional, dentre outros; 

VI. Realização e incentivo à pesquisas e estudos acadêmicos na área do Direito 

Desportivo;  

VII. Promoção de concursos acadêmicos e entrega de prêmios e honrarias; 

VIII. Realização de outras atividades por iniciativa própria ou em colaboração com 

outras associações especializadas ou congêneres. 

Parágrafo Único - O conjunto de grupos de pesquisa ou estudo filiados, a que se 

refere o inciso IV deste artigo, constitui um fórum permanente que será acionado de 

forma sistemática na elaboração da política estratégica de ação da SBDD. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO 

 

Artigo 4º. A Associação se dedicara às suas atividades através de seus 

administradores, e adotará práticas de gestão administrativa, suficientes a coibir a 

obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens, lícitas ou ilícitas, 

de qualquer forma, em decorrência da participação nos processos decisórios, e suas 

rendas serão integralmente aplicadas na consecução e no desenvolvimento de seus 

objetivos sociais. 

  

CAPÍTULO III 

 

DO PATRIMONIO E RENDIMENTOS 

 

Artigo 5º. O patrimônio da SBDD é constituído por bens e direitos, como os 

recebidos em doação, além dos bens intangíveis, incluindo suas marcas e símbolos. 

Parágrafo Primeiro. As rendas da entidade serão integralmente aplicadas na 

consecução e desenvolvimento de seus objetivos sociais. 

Parágrafo Segundo. A entidade, através de sua Diretoria Executiva ou do Conselho 

Deliberativo, poderá rejeitar doações ou legados que contenham encargos, condições ou 

cláusulas que possam colocar em risco ou vir a comprometer os princípios éticos e a 

finalidade da entidade. 

Artigo 6º. Os recursos financeiros da entidade serão provenientes de contribuições 

de seus associados, recursos recebidos para o fomento de seus projetos, como incentivos 
fiscais e os provenientes de convênios ou avenças similares, assim como das receitas 

auferidas com o desenvolvimento de suas atividades, especialmente: 

I. Taxas, matrículas, mensalidades ou anuidades; 

II. Convênios celebrados com outras instituições públicas ou privadas, nacionais ou 

internacionais, visando ao desenvolvimento de projetos ou atividades específicas; 

III. Vendas de publicações e material de difusão de informações científicas, técnicas 

ou culturais; 



IV. Doações e contribuições a qualquer título, auxílios, subvenções e incentivos que 

lhe venham a ser concedidos, inclusive os de natureza legal; 

V. Eventuais rendas do seu patrimônio, inclusive o produto de operações no 

mercado financeiro e mobiliário; 

VI. Outras rendas vinculadas às atividades da entidade. 

  

CAPÍTULO IV 

 

DOS ASSOCIADOS  

 

DAS CATEGORIAS 

 

Artigo 7º. Os associados serão divididos nas seguintes categorias: 

I.  Associados Fundadores: os presentes a Assembleia que constituiu a SBDD que 

aprovou o Estatuto Social e que assinaram a ata da Assembleia Geral de Fundação da 

Associação. 

Parágrafo Único: São membros fundadores da SBDD: 

Álvaro Melo Filho – CPF: 002.539.103-82 

Ana Paula Macedo Terra – CPF: 081.571.787-38 

Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira – CPF: 071.191.116-98 

Gustavo Normanton Delbin – CPF: 173.566.248-85 

Paulo Sérgio Feuz – CPF: 087.269.878-56 

Rafael Teixeira Ramos – CPF: 838.184.643-91 

Roberto Cicivizzo Junior – CPF: 093.185.568-37 

Sandro Mauricio de Abreu Trindade – CPF: 025.570.827-08 

Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos – CPF: 793.405.631-15 

II.  Associados Acadêmicos: aqueles propostos por associados em petição deferida 

pela Diretoria Executiva, divididos em estudantes de graduação, de cursos técnicos e 

pesquisadores inscritos na base do CNPq;   

III.  Associados Institucionais: entidades públicas ou privadas que tenham suas 

inscrições aceitas pela Diretoria Executiva; 

IV. Associados Contribuintes: as pessoas naturais ou jurídicas, brasileiras ou 

estrangeiras que, se identificando com os princípios e valores reconhecidos pela 

entidade, colaborem pecuniariamente para a consecução dos objetivos sociais. 

V. Associados Correspondentes: pesquisadores radicados no exterior de 

reconhecido mérito científico, que tenham prestado relevante colaboração ao 

desenvolvimento do Direito Desportivo no Brasil. 

VI. Associados beneméritos: as pessoas naturais ou jurídicas que forem 

homenageados com A ORDEM DO MÉRITO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIREITO DESPORTIVO (OMSBDD).  

Parágrafo Único. Os membros institucionais deverão indicar à Diretoria o seu 

representante junto a SBDD. 

Artigo 8º. As anuidades dos associados da SBDD serão fixadas pelo Conselho 

Deliberativo mediante proposta da Diretoria Executiva, podendo decidir por dispor os 

valores e gratuidades de acordo com a categoria de associação. 

 



Parágrafo Único. São considerados associados ativos, em uma determinada data, 

aqueles associados que pagaram, pelo menos, a anuidade correspondente ao ano anterior 

à data considerada, exceto nos casos de gratuidade. 

 

DA ADMISSÃO  

 

Artigo 9º. Poderão filiar-se somente pessoas naturais maiores de 18 (dezoito) anos, 

independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa e, para 

seu ingresso, o  interessado deverá preencher ficha de inscrição a ser obtida junto à 

secretaria da entidade ou através do sitio eletrônico, que deverá ser submetida à 

Diretoria Executiva e, uma vez aprovada, terá seu nome, imediatamente, lançado no hall 

de associados, com indicação de seu número de matrícula e categoria à qual pertence, 

devendo o interessado: 

I.  Apresentar cópia da cédula de identidade; 

II.  Concordar com o presente estatuto e os princípios nele definidos e as demais 

normas internas da associação; 

III.  Ter idoneidade moral e reputação ilibada; 

IV.  Assumir o compromisso de honrar pontualmente com as contribuições 

associativas.   

  

DOS DIREITOS  

 

Artigo 10. São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais: 

I.  Participar das atividades realizadas pela SBDD;  

II.  Usufruir dos benefícios oferecidos pela Associação, na forma prevista neste 

estatuto e nas demais normas internas; 

III. Votar e ser votado para qualquer cargo da Diretoria Executiva e do Conselho 

Deliberativo, na forma prevista neste estatuto; 

IV.  Recorrer à Assembleia Geral contra qualquer ato da Diretoria Executiva ou do 

Conselho Deliberativo. 

 

DOS DEVERES  

 

Artigo 11. São deveres dos associados: 

I. Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as demais normas internas da 

SBDD; 

II. Respeitar e cumprir as decisões da Assembleia Geral; 

III. Zelar pelo bom nome da Associação; 

IV. Defender o patrimônio e os interesses da Associação; 

V. Abster-se, nas dependências da SBDD, nas Assembleias, nas redes sociais da 

SBDD, de quaisquer manifestações de cunho pessoal de caráter político-partidário, 

religioso ou racial, que suscitem polêmica ou provocação, prejudicando o convívio 

social; 

VI. Comunicar, por escrito, as mudanças de endereços, telefone, e-mail e outras 

informações necessárias para manter atualizado o cadastro junto a SBDD; 

VII. Comparecer por ocasião das eleições; 

VIII. Votar por ocasião das eleições;  



IX.  Denunciar qualquer irregularidade verificada dentro da Associação, para que a 

Assembleia Geral tome providências. 

 Parágrafo Único. É dever do associado honrar pontualmente com as contribuições 

associativas. 

 

DA SAÍDA 

 

Artigo 12. É direito do associado demitir-se do quadro social, quando julgar 

necessário, protocolando seu pedido junto à Secretaria da Associação, desde que não 

esteja em débito com suas obrigações associativas. 

 

DAS PENALIDADES 

  

Artigo 13. As penas constituir-se-ão em: 

I. Advertência verbal; 

II. Advertência escrita; 

III. Suspensão de 30 (trinta) dias até 01 (um) ano; 

V.  Exclusão do quadro social. 

Parágrafo Primeiro. As penas dos Incisos I, II e III serão aplicadas pela Diretoria 

Executiva, garantido a ampla defesa e o contraditório. 

Parágrafo Segundo. A reincidência em qualquer falta agravará a pena. 

Artigo 14. Os Sócios sujeitam-se à pena de advertência verbal ou escrita quando à 

infração cometida não for aplicável pena mais grave. 

Artigo 15. Serão passíveis de pena de suspensão os Sócios que: 

I. Reincidirem em infração já punida com advertência verbal ou escrita; 

II. Atentarem contra a imagem da SBDD ou atingirem a honra de Membro dos 

Poderes da Associação, propagando notícias, por qualquer tipo ferramentas ou ação. 

III. Promoverem a discórdia entre os Associados; 

IV. Atentarem contra a disciplina social; 

V. Faltarem com respeito, nas dependências da Associação ou em Assembleias E 

Reuniões, a qualquer Membro da Diretoria Executiva do Conselho Deliberativo, de 

Associados ou Funcionário da SBDD; 

VI. Praticarem ato incompatível com os deveres de urbanidade ou tiverem 

comportamento inconveniente nas dependências da Associação ou nas Assembleias e 

Reuniões; 

Parágrafo Único. A pena de suspensão privará o Associado dos seus direitos, mas 

manterá os seus deveres.  

Artigo 16. Serão passíveis da pena de Exclusão os associados que praticarem: 

I. Violação ao estatuto social, ou desacatarem as decisões emanadas pelo Conselho 

Deliberativo ou pela Diretoria Executiva; 

II. Difamação, calúnia ou publicação de informações e comentários que denigram a 

imagem da Associação, de seus administradores ou de seus associados; 

III. Atividades contrárias às decisões das assembleias gerais; 

IV. Condenação por prática de atos ilícitos na esfera civil, que possam repercutir na 

associação, ou na esfera criminal; 



V. Falta de pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas ou 6 (seis) parcelas 

alternadas das contribuições associativas. 

Artigo 17. A perda da qualidade de associado pela Exclusão será determinada pelo 

Conselho Deliberativo, sendo admissível somente havendo justa causa, assim 

reconhecida em procedimento disciplinar, em que fique assegurado o direito da ampla 

defesa e do contraditório. 

Parágrafo Primeiro. Caberá a Diretoria Executiva formular requerimento, que 

deverá ser aprovado por maioria simples de votos, ao Conselho Deliberativo para 

apuração de infração nos termos do caput do parágrafo acima. 

Parágrafo Segundo. Havendo a justa causa, o associado será devidamente 

notificado dos fatos a ele imputados, através de notificação extrajudicial, para que 

apresente sua defesa prévia no prazo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento da 

comunicação. 

Parágrafo Terceiro. Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, 

independentemente da apresentação de defesa, a representação será decidida em reunião 

extraordinária do Conselho Deliberativo, por maioria simples de votos dos 

Conselheiros. 

Parágrafo Quarto. Aplicada a pena de exclusão, caberá recurso, por parte do 

associado excluído, à Assembleia Geral, o qual deverá, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da notificação extrajudicial da decisão de sua exclusão, manifestar a intenção 

de ver a decisão do Conselho Deliberativo ser objeto de deliberação, em última 

instância, por parte da Assembleia Geral, bem como as provas que pretende produzir. 

Parágrafo Quinto. A petição recursal e as provas documentais deverão ser 

encaminhadas pelo associado em até 10 (dez) dias antes da data prevista para a 

realização da Assembleia Geral devendo o associado ser notificado com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias de sua realização. 

Parágrafo Sexto. Uma vez excluído, qualquer que seja o motivo, não terá o 

associado o direito de pleitear indenização ou compensação de qualquer natureza, seja a 

que título for; 

Parágrafo Sétimo. O associado excluído por falta de pagamento poderá ser 

readmitido, mediante o pagamento de seu débito junto à tesouraria da Associação. 

Parágrafo Oitavo. A notificação extrajudicial mencionada acima poderá se dar 

através de meios telemáticos. 

DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E DOS RECURSOS 

Artigo 18. Caberá aos associados punidos, no prazo de 10 (dez) dias da data do 

recebimento da notificação, o direito de pedir reconsideração a quem aplicou a pena. 

Parágrafo Primeiro. O pedido de reconsideração suspende o prazo recursal. 

Parágrafo Segundo. Os pedidos de reconsideração referente as penalidades dos 

Incisos I ao III do Artigo 14 deverão ser encaminhados pelo Presidente da SBDD para 

apreciação dos Membros da Diretoria Executiva, devidamente instruídos, no prazo de 

30 (trinta) dias da data do recebimento. 

Parágrafo Terceiro. Os pedidos de reconsideração referente a penalidade do Inciso 
IV do Artigo 14 deverão ser encaminhados pelo Presidente da SBDD para apreciação do 

Membros do Conselho Deliberativo, devidamente instruídos, no prazo de 30 (trinta) 

dias da data do recebimento. 

Parágrafo Quarto. A apreciação do pedido de reconsideração não poderá exceder 

a 90 (noventa) dias.  

Artigo 19. Mantida a decisão, poderá o associado manejar a via recursal: 



I. Ao Conselho Deliberativo, das penalidades descritas nos incisos I ao III do Artigo 

13;  

II. A Assembleia Geral, da penalidade prevista no inciso IV do Artigo 13. 

Artigo 20. O associado excluído do Quadro Social, somente a ele poderá retornar se 

houver o cancelamento da penalidade pelo Conselho Deliberativo. 

Parágrafo Primeiro. O pedido de cancelamento da pena de exclusão deverá ser 

solicitado ao Conselho Deliberativo pelo próprio interessado, por intermédio da 

Diretoria Executiva, em processo por este devidamente instruído, inclusive quanto ao 

atendimento dos requisitos exigidos para  ingresso como associado na entidade. 

Parágrafo Segundo. O pedido de cancelamento só poderá ser pleiteado pelo 

associado, após ultrapassado 12 (doze) meses de aplicação da penalidade, a contar da 

data do transito em julgado. 
 

CAPÍTULO V 

 

DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA ASSOCIAÇÃO  

 

Artigo 21. São órgãos da Associação: 

I.  Diretoria Executiva; 

II.  Conselho Deliberativo 

 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

Artigo 22. A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela gestão operacional da 

entidade, incumbindo-lhe a execução das políticas e diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Deliberativo. 

Parágrafo Primeiro. A Diretoria Executiva da Associação será constituída por 07 

(seis) membros efetivos os quais ocuparão os cargos de:  Presidente, Vice-Presidente, 

Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, Diretor Jurídico e Diretor Patrimonial.  

Parágrafo Segundo. A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, semestralmente e, 

extraordinariamente, quando convocada pelo presidente ou pela maioria de seus 

membros.  

Parágrafo Terceiro. A Diretoria Executiva poderá criar coordenações ou funções 

específicas para o seu mandato e nomear; 

Artigo 23. Compete à Diretoria Executiva 

I.  Dirigir a Associação, de acordo com o presente estatuto, e administrar o 

patrimônio social, promovendo a conveniente aplicação dos seus recursos; 

II.  Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as decisões do Conselho 

Deliberativo; 

III.  Promover e incentivar a criação de coordenações, com a função de desenvolver 

e fomentar atividades culturais; 

IV.  Representar e defender os interesses de seus associados; 

V.  Elaborar o Plano Estratégico a ser submetido ao Conselho Deliberativo; 

VI.  Apresentar ao Conselho Deliberativo, na reunião anual, o relatório de sua 

gestão e prestar contas referentes ao exercício anterior; 

VII.  Firmar contratos, convênios e acordos com entidades públicas e privadas que 

importem em compromisso da entidade;  



VIII. Decidir sobre a aceitação de doações, auxílios e subvenções de qualquer 

natureza, ouvido o Conselho Deliberativo; 

IX. Propor e submeter à aprovação do Conselho Deliberativo a definição dos 

critérios e normas que regerão os quadros do pessoal técnico e administrativo da 

entidade, bem como sua remuneração e o valor da contribuição dos associados 

contribuintes;  

X. Solicitar, por requerimento dirigido ao Conselho Deliberativo, a exclusão dos 

quadros da entidade de associados que desrespeitem os preceitos do presente Estatuto 

ou que não cumpram as decisões emanadas pelo Conselho Deliberativo ou pela 

Diretoria Executiva;  

XI. Elaborar o Edital de Eleição a ser submetido ao Conselho Deliberativo; 

XII. Admitir pedido inscrição de associados; 

XIII.  Acatar pedido de demissão voluntária de associados; 

XIV.  Instituir prêmios, medalhas e concursos; 

XV. Aplicar as penalidades previstas nos Incisos I ao III do Artigo 13 deste 

Estatuto; 

XVI. Praticar todos os demais atos de gestão administrativa; 

XVII. Resolver os casos omissos deste Estatuto. 

Parágrafo Primeiro. As decisões da diretoria serão tomadas por maioria de votos, 

cabendo ao Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. 

Parágrafo Segundo. Os poderes para comprar, vender, sublocar, ceder em 

comodato, trocar, hipotecar ou, por qualquer outro modo, alienar ou gravar bens 

imóveis cujo valor ultrapasse o limite de competência estabelecido pelo Conselho 

Deliberativo para decisão única da Diretoria Executiva, deverão ser sempre exercidos 

com a autorização do Conselho Deliberativo, podendo os atos decorrentes de tal 

autorização ser praticados individualmente pelo Presidente em conjunto com o Diretor 

Financeiro. 

Parágrafo Terceiro. Para a celebração de empréstimos e de financiamentos com 

retorno perante quaisquer estabelecimentos bancários ou instituições financeiras, 

nacionais ou estrangeiras, com ou sem constituição de garantias incidentes sobre bens 

pertencentes à entidade, mediante hipoteca ou outros gravames, é necessária a 

autorização do Conselho Deliberativo sempre que o valor do empréstimo ou de 

financiamento ultrapassar o limite de competência estabelecido pelo Conselho 

Deliberativo para decisão única da Diretoria Executiva. 

Artigo 24. Compete ao Presidente: 

I.  Representar a Associação ativa e passivamente, perante os órgãos públicos, 

judiciais e extrajudiciais, inclusive em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes e 

constituir procuradores e advogados para o fim que julgar necessário. 

Parágrafo Único. As procurações serão outorgadas pelo Presidente em conjunto 

com o Diretor Jurídico, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, 

deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter período limitado de validade 

de um ano; 

II.  Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 

III.  Convocar e presidir as Assembleias Ordinárias e Extraordinárias; 

IV.  Juntamente com o Diretor Financeiro, abrir e manter contas bancárias, assinar 

cheques e documentos bancários e contábeis; 

V.  Organizar relatório contendo o balanço do exercício financeiro e os principais 

eventos do ano anterior, apresentando-o ao Conselho Deliberativo; 



VI.  Criar coordenações temáticas ou funções que julgar necessárias ao 

cumprimento das finalidades sociais, nomeando e exonerando os respectivos ocupantes 

dos cargos.  

Parágrafo Único. Aplica-se no que couber aos cargos de livre nomeação o disposto 

no Artigo 41, Inciso III. 

VII. Apresentar Relatório Anual à Diretoria Executiva; 

VIII. Conjuntamente com o Diretor Financeiro e/ou Diretor Patrimonial, determinar 

os respectivos preços, termos e condições inclusive a compra, venda, sublocação ou 

cessão parcial em comodato, troca ou a alienação por qualquer outra forma, de bens 

móveis e imóveis da entidade 

IX. A assinatura de quaisquer documentos, contratos e convênios, mesmo quando 

importem em responsabilidades ou obrigações da entidade, conjuntamente com outro 

Diretor quando necessário; 

X. Nomear e supervisionar o Secretário Geral para auxiliar e colaborar com o 

Presidente e Diretores, executando atividades que lhe sejam atribuídas. 

Artigo 25. Compete ao Vice-Presidente 

I. Substituir o Presidente em suas eventuais ausências e impedimentos; 

II. Assumir a função de Presidente, em caso de vacância, até o término do mandato; 

III. Atender e desempenhar funções especiais que lhe forem atribuídas pelo 

Presidente. 

Artigo 26. Compete ao Diretor Administrativo 

I. Organizar e dirigir todos os serviços da Secretária da Associação; 

II. Promover a lavratura e subscrição de todas as atas das reuniões da Diretoria e 

das Assembleias Gerais; 

III. Manter, sob sua responsabilidade e guarda, todo o arquivo de documentos e 

livros da Associação; 

IV. Controlar, mediante registro em livro próprio, o número de associados da 

Associação;  

V. Encarregar-se de todos os assuntos pertinentes à administração da Associação; 

VI. Apresentar Relatório Anual à Diretoria Executiva; 

Parágrafo Único. Compete ao Diretor Financeiro, substituir o Diretor 

Administrativo e o Vice-Presidente, em suas faltas e impedimentos. 

Artigo 27. Compete ao Diretor Financeiro 

I.  Manter, em estabelecimentos bancários, juntamente com o presidente, os valores 

da Associação, podendo aplicá-los, ouvida a Diretoria Executiva; 

II.  Assinar, em conjunto com o Presidente, os cheques e demais documentos 

bancários e contábeis; 

III.  Efetuar, em conjunto com o Presidente, os pagamentos autorizados e 

recebimentos devidos à Associação; 

IV.  Supervisionar o trabalho da tesouraria e da contabilidade; 

V.  Apresentar a Diretoria Executiva, os balancetes semestrais e o balanço anual; 

VI. Apresentar Relatório Anual à Diretoria Executiva; 

Parágrafo Único. Compete ao Diretor Administrativo, substituir o Diretor 

Financeiro, em suas faltas e impedimentos. 

Artigo 28. Compete ao Diretor Jurídico 



I. Acompanhar todos os procedimentos judiciais e administrativos de interesse da 

SBDD sempre em conjunto com o Presidente;  

II. Emitir parecer em assuntos de interesse da SBDD, sobre os quais for solicitado; 

III. Efetuar estudos e assessorar o Presidente nos assuntos de sua alçada; 

IV. Promover intercâmbio com autoridades da área jurídica, com o fim de atender 

às promoções jurídico-culturais, científicas e de marketing da SBDD; 

V. Desempenhar outras tarefas delegadas pelo Presidente, respeitada a sua área de 

atuação. 

VI. Apresentar Relatório Anual à Diretoria Executiva; 

Parágrafo Único. Compete ao Presidente, substituir o Diretor Jurídico, em suas 

faltas e impedimentos.  

Artigo 29. São atribuições do Diretor Patrimonial: 

I. Organizar com colaboração do Diretor Financeiro, a escrituração do livro de 

inventário móveis e imóveis da SBDD, com discriminação de seus respectivos valores, 

mantendo-o sempre atualizado; 

II. Zelar pela conservação dos bens móveis e imóveis da SBDD e ter sempre sob 

sua guarda o inventário dos bens pertencentes ao Patrimônio; 

III. Organizar as tomadas de preços de todos os materiais necessários ao bom 

desempenho das atividades da Associação; 

IV. Promover a devida retificação quando houver contradição entre a relação 

patrimonial e a competente rubrica da contabilidade; 

V. Ter sob sua responsabilidade a coordenação das atividades desenvolvidas na sua 

área de atuação, visando seu perfeito funcionamento; 

VI. Apresentar Relatório Anual à Diretoria Executiva; 

Parágrafo Único. Compete ao Diretor Administrativo, substituir o Diretor 

Patrimonial, em suas faltas e impedimentos. 

 

DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Artigo 30. O Conselho Deliberativo é responsável pela determinação das diretrizes 

e políticas de consecução dos objetivos sociais e será dirigido por um Presidente um  

Vice-Presidente um Primeiro e Segundo Secretários.  

Parágrafo Primeiro. O Conselho Deliberativo poderá instituir um órgão de 

consulta e aconselhamento constituído pelos membros beneméritos da SBDD. 

Parágrafo Segundo. O Conselho Deliberativo será composto por 19 (dezenove)  

membros, sendo 13 (treze) eleitos pela Assembleia Geral, além dos 6 (seis) membros 

eleitos da Diretoria Executiva, que não poderá acumular função junto ao Conselho 

Deliberativo. 

Parágrafo Terceiro. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo 

serão respectivamente os que obterem o maior número de votos nominais no processo 

eleitoral na escolha dos membros do Conselho Deliberativo.   

Parágrafo Quarto. O Primeiro e o Segundo Secretários serão escolhidos dentre os 

membros do Conselho Deliberativo, em eleição aberta, na primeira reunião do Conselho 

Deliberativo.  

Parágrafo Quinto. O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, a cada 

semestre e, extraordinariamente quando necessário, sempre por convocação escrita do 



seu Presidente ou de, no mínimo, 1/5 (um quinto) de seus membros, com a antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias úteis. 

Parágrafo Sexto. O Conselho Deliberativo instalar-se-á com 20% (vinte por cento), 

no mínimo, de seus membros e deliberará, em primeira chamada, por maioria de 50% 

(cinquenta por cento) de votos dos presentes e, em segunda chamada, meia hora após a 

primeira, com qualquer número de presentes. 

Parágrafo Sétimo. É reservado ao Presidente a direção dos trabalhos e o voto de 

desempate. 

 Artigo 31. Compete ao Conselho Deliberativo 

I. Aprovar o Edital de Eleição a ser elaborado pela Diretoria Executiva; 

II. Analisar e aprovar o Plano Estratégico da entidade, a ser elaborado pela 

Diretoria Executiva, o qual deverá conter, dentre outras informações: 

(a) as diretrizes de longo prazo; 

(b) as diretrizes do ano e o plano anual de metas; 

III. Analisar e avaliar os orçamentos, contas, balanços, relatórios de atividades e 

outras peças de acompanhamento de resultados, encaminhados pela Diretoria Executiva; 

IV. Analisar e aprovar o Plano de Ação da Diretoria Executiva, verificando, dentre 

outros aspectos, a sua coerência com o Plano Estratégico; 

V. Aprovar a tabela de remuneração dos funcionários; 

VI. Deliberar previamente sobre investimentos mobiliários, assinatura de contratos 

com assunção de obrigações, aquisição, oneração, alienação de bens imóveis e outros 

bens patrimoniais que envolvam valores superiores aos estabelecidos anualmente pelo 

conselho como limite para atuação exclusiva e independente da diretoria; 

VII. Analisar e aprovar o valor da contribuição atribuída aos associados 

contribuintes, salvo não fixada pela Assembleia Geral; 

VIII. Contratar auditoria externa; 

IX. Aprovar, por indicação da Diretoria Executiva, a admissão aos quadros da 

entidade de novos associados, bem como a concessão de títulos de associados 

beneméritos 

X. Indicar membro para a Diretoria Executiva em caso de vacância; 

XI. Autorizar ou negar a concessão de licença por mais de 90 (noventa) dias a 

membros da Diretoria Executiva; 

XII. Autorizar ou negar a concessão de licença por mais de 90 (noventa) dias a 

membros do Conselho Deliberativo; 

XIII.  Convocar e presidir Assembleia Geral Extraordinária, com a finalidade única 

e especifica de deliberar sobre impedimento do Presidente da SBDD; 

XIV. Excluir os associados, nos moldes do artigo 13 do presente estatuto;  

XV. Referendar os casos omissos deste Estatuto; 

 

DO CONSELHO CONSULTIVO 

 

Artigo 32. O Conselho Consultivo será composto pelos Membros Beneméritos. 

Artigo 33. O Conselho Consultivo reunir-se-á sempre que for convocado pelo 

Presidente da SBDD ou pelo Conselho Deliberativo através de seu Presidente ou por 

iniciativa, no mínimo, de 1/3 (um terço) de seus Membros. 



 

Artigo 34. Os membros do Conselho Consultivo escolherão entre si o Presidente, 

Vice-Presidente e o Secretário Geral desse Órgão e disporão sobre sua organização e 

funcionamento, através de regimento interno a ser aprovado pelo Conselho 

Deliberativo. 

Artigo 35. O Conselho Consultivo só poderá tomar decisões com a presença 

mínima de 1/3 (um terço) dos seus membros. 

Artigo 36. Compete ao Conselho Consultivo pronunciar-se, por escrito, sobre 

qualquer matéria que lhe for submetida a apreciação pelo Presidente da SBDD ou pelo 

Conselho Deliberativo. 

Parágrafo Único. Os pareceres do Conselho Consultivo terão caráter 

recomendatório. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DAS ELEIÇÕES  

 

Artigo 37. As eleições para a Diretoria Executiva e para o Conselho Deliberativo 

realizar-se-ão, conjuntamente, de três em três anos, podendo seus membros serem 

reeleitos, exceto para o cargo de Presidente da SBDD em que é admitido apenas uma 

reeleição consecutiva. 

Parágrafo Único. São inelegíveis para a função de Presidente da SBDD, na eleição 

imediatamente subsequente, o cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até 2º 

(segundo) grau ou por adoção do Presidente em exercício.  

Artigo 38. Terão direito a voto e a serem votados nas eleições todos os associados 

em dia com a contribuição associativa, salvo os associados filiados após 31/05/2021 que 

só poderão concorrer aos cargos da Diretoria Executiva após 2 (dois) anos de filiação e 

desde que tenham integrado o Conselho Deliberativo a qualquer tempo. 

Parágrafo Primeiro. Associados Institucionais e  Associados Correspondentes não 

terão direito a serem votados.  

Parágrafo Segundo. A eleição para a Diretoria Executiva realizar-se-á mediante 

inscrição de chapas fechadas, que deverá conter obrigatoriamente a indicação dos 

nomes e qualificação dos concorrentes aos cargos da Diretoria Executiva previstos no 

presente estatuto. 

Parágrafo Terceiro. A eleição para o Conselho Deliberativo realizar-se-á mediante 

inscrição nominal de candidatos e serão considerados eleitos os 13 (treze) candidatos 

que obtiverem o maior número de votos. 

Parágrafo Quarto. O associado poderá ser representado por terceiros mediante 

procuração pública com poderes específicos para a prática do ato.  

Artigo 39. O Edital deverá ser elaborado pela Diretoria Executiva e, aprovado pelo 

Conselho Deliberativo, e deverá conter, obrigatoriamente: 

I. As datas, horários e local da votação; 

II. O prazo para a inscrição de chapas à Diretoria, e de candidatos ao Conselho 

Deliberativo; 

III. O sistema de votação. 

Parágrafo Primeiro. O Edital da Eleição deverá ser publicado no sitio eletrônico 

da associação e, em sua sede, até 60 (sessenta) dias antes do término do mandato da 

Diretoria em curso, devendo permanecer disponível por no mínimo 20 (vinte) dias. 

 



Artigo 40. Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos e, 

em caso de empate será realizado novo escrutínio e, permanecendo o empate será 

considerada eleita a chapa com o candidato a presidente mais idoso. 

 

DO MANDATO  

 

Artigo 41. A perda do mandato e consequentemente da qualidade de membro da 

Diretoria Executiva ou do Conselho Deliberativo, será determinada pela Assembleia 

Geral, sendo admissível somente havendo justa causa, assim reconhecida em 

procedimento disciplinar, quando ficar comprovado: 

I.  Malversação ou dilapidação do patrimônio social; 

II. Grave violação deste estatuto; 

III.  Abandono do cargo por desídia ou ausência não justificada em 03 (três) 

reuniões consecutivas, sem expressa comunicação formal dos motivos da ausência; 

Parágrafo Único. Caberá ao Presidente da Diretoria Executiva ou do Conselho 

Deliberativo proferir decisão de acatamento ou não da justificativa encaminhada, que 

deverá constar em ata. 

IV.  Aceitação de cargo ou função incompatível com o exercício do cargo que 

exerce na Associação; 

V.   Condenação por prática de atos ilícitos na esfera civil, que possam repercutir na 

associação, ou na esfera criminal. 

Parágrafo Primeiro. As atas reduzidas a termo consignando a ausência 

injustificada de membro da Diretoria Executiva ou do Conselho Deliberativo será 

documento hábil a instruir representação de pedido de perda de mandato; 

Parágrafo Segundo. Definida a justa causa, o membro da Diretoria Executiva ou 

do Conselho Deliberativo será comunicado, através de notificação extrajudicial, dos 

fatos a ele imputados, para que apresente sua defesa prévia, no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados do recebimento da comunicação; 

Parágrafo Segundo. Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior, 

independentemente da apresentação de defesa, a representação será submetida à 

Assembleia Geral Extraordinária, devidamente convocada para esse fim, composta de 

associados contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar 

sem voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada, com 

a maioria absoluta dos associados e em segunda chamada, meia hora após a primeira, 

com qualquer número de associados, onde será garantido o amplo direito de defesa. 

 

DO IMPEDIMENTO 

 

Artigo 42. São motivos para se requerer o impedimento do Presidente da SBDD: 

I. Ter praticado crime infamante, com trânsito em julgado da respectiva sentença 

condenatória; 

II. Ter sido decretada falência de empresa em que seja administrador ou diretor 

responsável; 

III. Ter acarretado, por ato ou omissão, prejuízo considerável ao patrimônio ou à 

imagem da SBDD; 

IV. Não terem sido aprovadas as contas da sua gestão após decisão em última 

instancia; 

V. Ter infringido, por ação ou omissão, expressa norma estatutária que acarrete 

afronta a legalidade ou aos princípios éticos; 



Artigo 43. O processo de impedimento do Presidente obedecerá à seguinte 

tramitação: 

Parágrafo Primeiro. O Presidente do Conselho Deliberativo ao receber o 

requerimento, convocará em até 72 (setenta e duas) horas os membros do Conselho, 

com propósito específico para que seja eleita uma Comissão Especial de Assuntos 

Disciplinares, a ser formada por 05 (cinco) membros eleitos por maioria simples dentre 

os membros do Conselho Deliberativo, que elegerá o seu Presidente, Vice-Presidente e 

Secretário. 

Parágrafo Segundo. A Comissão para Assuntos Disciplinares sorteara relator e 

dará ciência do processo de Impedimento ao Presidente da SBDD no prazo de até 72 

(setenta e duas) horas. 

Parágrafo Terceiro. Caso o Presidente da SBDD se recuse a assinar o recebimento 

do expediente de notificação, deverá o relator certificar nos autos e, remetê-lo pelos 

correios com aviso de recebimento para o endereço constante do cadastro do Presidente 

na base da SBDD, bem como por e-mail. 

Parágrafo Quarto. O relator, ouvida a Comissão para Assuntos Disciplinares e por 

decisão da maioria de seus membros, poderá determinar o afastamento preliminar do 

Presidente da SBDD, enquanto tramitar o processo.  

Parágrafo Quinto. O Presidente da SBDD terá prazo de 15 (quinze) dias, a partir 

do recebimento do expediente, para apresentação à Comissão para Assuntos 

Disciplinares da sua defesa e das provas que pretende produzir. 

Parágrafo Sexto. Esgotado o prazo para defesa, o relator emitirá, no prazo de 15 

(quinze) dias parecer a ser apreciado pela Comissão para Assuntos Disciplinares cuja 

decisão, no decurso de 5 (cinco) dias, deverá ser entregue ao Presidente do Conselho 

Deliberativo que convocará Assembleia Geral Extraordinária, em prazo não superior à  

30 (trinta) dias para apreciação da matéria,  

Parágrafo Sétimo. Na sessão da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente 

convocada para julgamento do pedido de impedimento do Presidente da SBDD, 

proceder-se-á, primeiramente, à deliberação dos motivos da convocação e na sequência 

será dada a palavra ao Presidente da Comissão para Assuntos Disciplinares, que após 

suas considerações repassará a palavra ao relator que disporá de até 90 (noventa) 

minutos para sustentar o Parecer da Comissão. Em seguida, será facultado o mesmo 

tempo ao Presidente da SBDD, ou ao seu representante legal, para oferecimento da 

defesa. 

Artigo 44. Nas reuniões extraordinárias expressamente convocadas para deliberar 

sobre pedidos de impedimento do Presidente da SBDD, a matéria só será apreciada com 

quórum de 3/4 (três quartos) do Colégio Eleitoral. O Impedimento só será aprovado se 

obtiver, em escrutínio aberto, os votos favoráveis de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos 

presentes.  

Artigo 45. Declarado o Impedimento do Presidente assumirá a Presidência o Vice-

Presidente e na sua ausência vigorará a regra de competência determinada para as faltas 

e impedimentos.  

Parágrafo Único. A decisão da Assembleia Geral é irrecorrível.  
 

DA VACÄNCIA 

Artigo 46. Em caso de vacância de qualquer cargo da Diretoria Executiva, exceto o 

de Presidente, o cargo será preenchido por indicação da Diretoria Executiva, com a 

aprovação do Conselho Deliberativo, mediante reunião convocada para esse fim, com 

votação dos presentes por maioria simples. 



Parágrafo Único. Na hipótese em que faltar menos de 6 (seis) meses para o fim do 

mandato da Diretoria Executiva a vacância será suprida conforme competência 

determinada para as faltas e impedimentos.  

Artigo 47. Em caso de vacância de posição de membro do Conselho Deliberativo, o 

preenchimento se dará mediante eleição convocada para esse fim. 

Parágrafo Primeiro. Se o número de membros remanescentes do Conselho 

Deliberativo for superior a 6 (seis) não haverá reposição até o término do mandato 

vigente.  

Parágrafo Segundo. O pedido de renúncia se dará por escrito, devendo ser 

protocolado na secretaria da entidade, a qual, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

contado da data do recebimento, a submeterá à deliberação do Conselho Deliberativo; 

Parágrafo Terceiro. Ocorrendo renúncia coletiva da Diretoria Executiva e/ou do 

Conselho Deliberativo, o Presidente renunciante, qualquer membro da Diretoria 

Executiva ou, em último caso, qualquer dos associados, poderá convocar a Assembleia 

Geral Extraordinária, que elegerá uma comissão provisória composta por 05 (cinco) 

membros, que administrará a entidade e fará realizar novas eleições, no prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias, contados da data de realização da referida assembleia. Os 

diretores e conselheiros eleitos, nestas condições, complementarão o mandato dos 

renunciantes, salvo se faltarem 6 (seis) meses ou menos para o término dos mandatos 

dos renunciantes. 

  

DA RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS 

 

Artigo 48. Os associados, mesmo que investidos na condição de membros da 

Diretoria Executiva ou do Conselho Deliberativo, não respondem, nem mesmo 

subsidiariamente, pelos encargos e obrigações sociais da Associação, salvo nos casos de 

culpa ou dolo, excesso de mandato, violação da lei ou do presente estatuto. 

  

CAPÍTULO VII 

 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Artigo 49. A Assembleia Geral é o órgão máximo e soberano da SBDD, e será 

constituída pelos seus associados em pleno gozo de seus direitos.  

Artigo 50. Compete a Assembleia Geral 

I.  Fiscalizar os membros da Associação, na consecução de seus objetivos; 

II.  Eleger e destituir os administradores da Diretoria Executiva e do Conselho 

Deliberativo; 

III.  Deliberar sobre a previsão orçamentária e a prestação de contas;  

IX.  Alterar, no todo ou em parte, o presente estatuto social; 

V.  Deliberar quanto à dissolução da Associação ou a sua fusão; 

VI. Decidir, em última instância, sobre todo e qualquer assunto de interesse social, 

bem como os casos omissos deste Estatuto. 

 Parágrafo Primeiro. As assembleias gerais poderão ser ordinárias ou 

extraordinárias, e serão convocadas, pelo Presidente ou por 1/5 (um quinto) dos 

associados, mediante edital fixado na sede social da Associação, ou por meio eletrônico, 

com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua realização, onde constará: local, dia, 

mês, ano, hora da primeira e segunda chamada, ordem do dia, e o nome de quem a 

convocou; 



 Parágrafo Segundo. Quando a assembleia geral for convocada pelos associados, 

deverá o Presidente convocá-la no prazo de 10 (dez) dias, contados da data entrega do 

requerimento, que deverá ser encaminhado ao presidente através de notificação 

extrajudicial. Se o Presidente não convocar a assembleia, aqueles que deliberam por sua 

realização, farão a convocação; 

 Parágrafo Terceiro.  A Assembleia Geral deliberara em primeira convocação com 

a maioria absoluta dos associados e, em segunda convocação, meia hora após a 

primeira, com qualquer número, pela maioria simples dos votos dos presentes. 

Parágrafo Quarto. Serão tomadas por escrutínio aberto as deliberações que 

envolvam o julgamento de atos da Diretoria Executiva quanto à aplicação de 

penalidades. 

Parágrafo Quinto. Qualquer interessado poderá apresentar requerimento 

fundamentado, após declarada aberta a Assembleia, para que as deliberações sejam 

realizadas através de escrutínio secreto, o qual deverá ser aprovado por maioria simples 

dos presentes em primeira ou segunda chamada. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA REFORMA ESTATUTÁRIA 

 

Artigo 51. O presente estatuto social poderá ser reformado no tocante à 

administração, no todo ou em parte, a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia 

Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, composta de associados 

contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto 

concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada, com a maioria 

absoluta dos associados e em segunda chamada, meia hora após a primeira, com 

qualquer número de associados. 

  

DA DISSOLUÇÃO 

 

Artigo 52. A Associação poderá ser dissolvida, a qualquer tempo, uma vez 

constatada a impossibilidade de sua sobrevivência, face à impossibilidade da 

manutenção de seus objetivos sociais, ou desvirtuamento de suas finalidades estatutárias 

ou, ainda, por carência de recursos financeiros e humanos, mediante deliberação de 

Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, composta de 

associados contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar 

sem voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada, com 

a totalidade dos associados e em segunda chamada, meia hora após a primeira, com a 

presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos associados.  

Parágrafo Primeiro. A dissolução da entidade deverá ser precedida de parecer do 

Conselho Deliberativo. 

 Parágrafo Segundo. Em caso de dissolução social da Associação, liquidado o 

passivo, os bens remanescentes, serão destinados para outra entidade assistencial 
congênere, com personalidade jurídica comprovada, sede e atividade preponderante 

nesta capital e devidamente registrada nos órgãos públicos competentes. 

  

CAPÍTULO IX 

DO EXERCÍCIO SOCIAL 

 

Artigo 53. O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando 

serão elaboradas as demonstrações financeiras da entidade, de conformidade com as 



disposições legais, relacionando as receitas e despesas verificadas durante o exercício 

em questão, para apreciação e aprovação do Conselho Deliberativo. 

Parágrafo Único. É de responsabilidade da Diretoria Executiva imediatamente 

anterior, encaminhar a prestação de contas até 31/12, referente ao último ano do 

mandato para aprovação da Assembleia Geral, até sob pena de responsabilização.  

 

CAPÍTULO X 

DA ORDEM DO MÉRITO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO 

DESPORTIVO – (OMSBDD) 

 

Artigo 54. Fica criada a Ordem do Mérito da Sociedade Brasileira de Direito 

Desportivo (OMSBDD), com a finalidade de agraciar personalidades civis e militares, 

nacionais ou estrangeiras, que tenham se distinguido no exercício de suas profissões ou 

atividades e se constituído em exemplo para a coletividade no âmbito do Direito 

Desportivo e do Desporto em geral, bem como as pessoas que, de qualquer modo, 

hajam contribuído para o engrandecimento do país, internamente ou no exterior, no 

campo do Direito Desportivo, do Marketing Esportivo, da Gestão Esportiva, da Justiça 

Desportiva ou de qualquer ramo do Poder Judiciário, do Ministério Público ou da 

Advocacia.  

Parágrafo Único. A Ordem do Mérito da Sociedade Brasileira de Direito 

Desportivo poderá agraciar ainda, instituições civis e militares.  

Artigo 55. A Ordem será administrada por um Conselho constituído por 09 (nove) 

membros. Farão parte do conselho: o Presidente da SBDD, o Vice-Presidente da SBDD,  

04 (quatro) membros filiados e, em dia com as obrigações da SBDD, sendo 02 (dois) 

indicados pela Diretoria Executiva e 02 (dois) indicados pelo Conselho Deliberativo e 

03 (três) membros do Conselho Deliberativo, eleitos entre seus membros.  

Artigo 56. A proposta de admissão à Ordem do mérito decorrerá de indicação do 

Conselho ou de qualquer dos membros filiados da SBDD.  

Parágrafo Primeiro. A indicação à admissão à Ordem do mérito deverá ser 

fundamentada. 

Parágrafo Segundo. Cada membro filiado e, em dia com as obrigações da SBDD, 

poderá submeter ao Conselho, no máximo, uma proposta fundamentada de 

personalidades ou instituições para recebimento da comenda, por ano civil. As 

indicações deverão ser feitas em até 15 (quinze) dias antes da reunião ordinária do 

Conselho da Ordem que deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias antes da realização do 

Congresso Anual da SBDD.   

Parágrafo Terceiro. A admissão à Ordem do Mérito dependerá da aprovação da 

maioria simples dos membros do Conselho da Ordem. 

Parágrafo Quarto. O Conselho da Ordem funcionará com quórum mínimo de 05 

(cinco) membros, sendo que as sessões poderão também funcionar através de quaisquer 

meios de comunicação eletrônica ou telefônica. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DAS OMISSÕES 

 

Artigo 57. A Associação não distribui lucros, bonificações ou vantagens a qualquer 

título, para dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma ou pretexto, 

devendo suas rendas ser aplicadas, exclusivamente, no território nacional.  



Artigo 58. As assembleias, reuniões e deliberações poderão se dar por qualquer 

meio eletrônico, valendo o registro de seu “print” como ata ou ainda através de sistema 

de consulta postal, por meio de carta, e-mail ou fax, dirigida a cada um dos membros da 

Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo.  

Parágrafo Único. A não manifestação sobre a proposta no prazo estabelecido 

implicará na sua aceitação tácita.  

       Artigos 59. As convocações para reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho 

Deliberativo e das Assembleias Gerais, poderão se dar por qualquer meio eletrônico. 

Artigos 60. A disposição contida no Parágrafo Primeiro do Artigo 22 vigorará a 

partir da próxima gestão a ser eleita através de apresentação de chapa completa para os 

cargos previstos.  

Artigos 61. A Presidência atual da SBDD poderá designar um dos atuais Vice-

Presidentes para funcionar como Diretor Financeiro para todos os fins legais para o 

exercício da competência prevista no Artigo 27. 

 Artigo 62. Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria 

Executiva, “ad referendum” do Conselho Deliberativo e, em última instancia da 

Assembleia Geral. 

  

 

Porto Alegre, 31 de maio de 2021. 

  

  

  


