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DECISÃO DO COMITÊ DE ELEIÇÃO 
 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

 
Trata-se de Impugnação impetrada pela Chapa Juntos pelo 

Basquete frente ao pleito eleitoral da Confederação Brasileira de 

Basketball (CBB), pelo período 2021-2024, a ser realizada de forma hibrida 

(presencial e remota), no dia 19 de fevereiro de 2021, às 11:00hs em 1ª 

convocação e, às 11:30hs em 2ª convocação, conforme previsto em 

Edital do dia 20 de novembro de 2020. 

 
Pugna o Requerente, em apertada síntese, pela 

inexigibilidade da candidatura da Chapa Transparência, por eventual 

violação ao art. 23 da Lei 9.615/98, cumulado com os arts. 25 e 43 do 

Estatuto da CBB. E ainda, que seja respeitada a equidade nas eleições, 

portanto, sendo franqueado aos mesmos, todos os documentos relativos 

ao colégio eleitoral da CBB. 

 
Assim, a presente Impugnação é recebida, por se tratar de 

remédio adequado e apresentado tempestivamente. 

 
Esse é o relatório. Assim, passamos a decidir. 

 

 

 
FUNDAMENTAÇÃO 

 
É de se registrar, que qualquer entidade de administração 

esportiva pertencente ao Sistema Nacional do Desporto deve respeitar 

regras rigorosas relativas ao processo eleitoral, na forma do art. 22 da Lei 

9.615/98. 



Art. 22. Os processos eleitorais assegurarão: 

I - colégio eleitoral constituído de todos os filiados no 

gozo de seus direitos, admitida a diferenciação de valor 

dos seus votos, observado o disposto no § 1o deste 

artigo; 

II - defesa prévia, em caso de impugnação, do direito 

de participar da eleição; 

III - eleição convocada mediante edital publicado em 

órgão da imprensa de grande circulação, por três 

vezes; 

IV – sistema de recolhimento dos votos imune a fraude, 

assegurada votação não presencial; 

V - acompanhamento da apuração pelos candidatos e 

meios de comunicação. 

VI – constituição de pleito eleitoral por comissão 

apartada da diretoria da entidade desportiva; 

VII – processo eleitoral fiscalizado por delegados das 

chapas concorrentes e pelo conselho fiscal. 

§ 1o Na hipótese da adoção de critério diferenciado de 

valoração dos votos, este não poderá exceder à 

proporção de um para seis entre o de menor e o de 

maior valor. 

§ 2o Nas entidades nacionais de administração do 

desporto, o colégio eleitoral será integrado, no mínimo, 

pelos representantes das agremiações participantes da 

primeira e segunda divisões do campeonato de âmbito 

nacional. 

 
Para tanto, é papel deste comitê de eleição garantir a lisura 

daqueles candidatos, a fim de assegurar, além da paridade de 

tratamento, também o íntegro respeito aos princípios enraizados no art. 

2° da Lei 9.615/98, notadamente o da transparência; da moralidade; da 

responsabilidade social de seus dirigentes; e da participação na 

organização desportiva do País. 

 
Tais condições possibilitam, por exemplo, que a entidade de 

administração desportiva receba recursos da administração pública 

federal direta e indireta, conforme possibilita o art. 217 da Constituição 

Federal de 1988. 



A Lei 9.615/1998, em seu art. 23, determina que dirigentes 

inadimplentes em contribuições previdenciárias e trabalhistas devem ser 

tidos como inelegíveis pelo período de 10 (dez) anos. 

 
Na impugnação apresentada, os impugnantes colacionam 

diversos documentos que demonstram supostas dívidas previdenciárias, 

fiscais e trabalhistas de empresas em que os candidatos a presidente e 

vice-presidente fazem parte do quadro societário e daí concluem seu 

petitório com a seguinte construção: a Lei Pelé ao determinar que 

dirigentes inadimplentes devem ser tidos como inelegíveis, alcança os 

candidatos inclusive em atividades que exerçam fora do sistema 

nacional do desporto. 

 
Com todo respeito aos impugnantes, tal argumentação não 

merece prosperar e desprestigia a melhor hermenêutica acerca das 

implicações restritivas impostas pelo art. 23 da Lei 9.615/1998. O cabeça 

da Chapa Transparência, Sr. Sr. Guy Rodrigues Peixoto, exerce atividade 

empresarial em que seria praticamente impossível a não existência de 

questionamentos previdenciários, trabalhistas ou até mesmo tributários, o 

que não configura, por óbvio, que ele seja um mal gestor desportivo. 

 
Por tal razão, no caso vertente não se verifica qualquer 

conduta desabonadora dos candidatos que compõe a Chapa 

Transparência, ou seja, o Sr. Guy Rodrigues Peixoto e a Sra. Maria Paula 

Goncalves da Silva, sobretudo a justificar o requerimento de sua 

inexigibilidade. 

 
Ademais, o Requerente, ao demonstrar suas razões e justificar 

a pretensão in casu, deixou escapar à sua percepção que as certidões 

que traduziam potenciais dívidas do Sr. Guy Rodrigues Peixoto, na 

verdade tratavam-se de débitos oriundos de sociedade empresaria, mais 

precisamente a Horizonte Express Transporte Ltda., Horizonte Amazonia 

Transporte Ltda., Horizonte Logistica Ltda., Hipodromo do Agreste de 

Pernambuco, Discovery Transporte Ltda., e Gamma Transporte Ltda. 

 
Neste espeque, duvidas não pairam que a pessoa jurídica 

não deve se confundir com a pessoa física. Portanto, exceto no caso 

falimentar, não há que falar que o Sr. Guy Rodrigues Peixoto incorreu em 

algumas das hipóteses previstas no art. 23 da Lei 9.615/98 e nos arts. 25 e 

43 do estatuto da CBB, por razões óbvias. 



Do mesmo modo não deverá prosperar as alegações do 

Requerente quanto a alegada má gestão do Sr. Guy Rodrigues Peixoto 

frente a presidência da CBB, no quadriênio anterior. Inclusive, o próprio 

Sr. Enyo Dauro Lopes Correia – candidato a presidente pela Chapa Juntos 

pelo Basquete –, na qualidade de presidente da federação Paulista de 

Baskteball (FPB) aprovando aquelas contas. 

 
Ora, não se mostra coerente o candidato da Chapa Juntos 

pelo Basquete – Sr. Enyo Dauro Lopes Correia – vir agora mudar 

diametralmente de comportamento, sem ao menos justificar ato próprio. 

Ou seja, o que levou o Sr. Enyo Dauro aprovar as contas outrora 

apresentadas, porém nesta ocasião alterando o seu discurso para alegar 

má gestão daquela administração? Será que à época o mesmo agiu em 

conluio frente uma suposta malversação? Ou hodiernamente encontra- 

se envenenado pela ganância do poder? 

 
Ao certo é que a presente Comitê Eleitoral não servirá de 

abrigo para revanchismo ou oportunismo para nenhuma das partes. A 

missão deste Comitê é que seja realizada uma eleição de forma 

transparente e democrática. 

 
Destarte, não se vislumbra in casu, as hipóteses de gestão 

irregular ou temerária do Sr. Guy Rodrigues Peixoto frente a presidência 

da CBB, a justificar a pretensão do Requerente, pois certo que os fatos 

sub examine não se enquadram nas hipóteses do art. 18-C da Lei 

9.615/98: 

 

Art. 18-C. Consideram-se atos de gestão irregular ou 

temerária praticados pelo dirigente aqueles que 

revelem desvio de finalidade na direção da entidade 

ou que gerem risco excessivo e irresponsável para seu 

patrimônio, tais como: 

I – aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio 

ou de terceiros; 

II – obter, para si ou para outrem, vantagem a que não 

faz jus e de que resulte ou possa resultar prejuízo para a 

entidade desportiva; 

III – celebrar contrato com empresa da qual o dirigente, 

seu cônjuge ou companheiro, ou parente, em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, sejam 

sócios ou administradores, exceto no caso de contratos 

de patrocínio ou doação em benefício da entidade 

desportiva; 



IV – receber qualquer pagamento, doação ou outra 

forma de repasse de recursos oriundos de terceiros que, 

no prazo de até 1 (um) ano, antes ou depois do repasse, 

tenham celebrado contrato com a entidade desportiva 

profissional; 

V – antecipar ou comprometer receitas em 

desconformidade com o previsto em lei; 

VI – não divulgar de forma transparente informações de 

gestão aos associados; 

VII – deixar de prestar contas de recursos públicos 

recebidos 

 
Já quanto as dividas demonstradas em face da Sra. Maria 

Paula Goncalves da Silva, nota-se ainda que são de pequena monta e 

pelo que consta, as mesmas já foram integralmente quitadas. 

 
Dito isso, por todo ponto que se olha, não se vislumbra a 

mácula aos requisitos da transparência na gestão administrativa e 

financeira, a ausência da participação dos atletas na tomada de 

decisão dessa entidade de administração desportiva, tampouco a 

afronta à sua autonomia garantida constitucionalmente, a justificar a 

insurgência do Requerente por intermédio da presente Impugnação. 

 
Muito pelo contrário, o processo eletivo tem sido rigoroso em 

apurar quaisquer irregularidades, via de consequência, respeitando e 

cumprindo estritamente o regramento jurídico pertinente. 

 
Com efeito, cita-se o professor Álvaro Melo Filho: “só as 

próprias entidades associativas de cada modalidade desportiva 

possuem a experiência e o conhecimento necessários para a melhor 

solução de seus próprios problemas.” (in Nova Lei Pelé: avanços e 

impactos – Rio de Janeiro: Maquinárias, 2011 – página 44.) 

 

 
 

DISPOSITIVO 

 
Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a Impugnação 

apresentada pela Chapa Juntos pelo Basquete, por não restar 

demonstrada qualquer irregularidade da Chapa Transparência, 

portanto, o Sr. Guy Rodrigues Peixoto e a Sra. Maria Paula Goncalves da 

Silva estando aptos a participarem do pleito eleitoral da Confederação 

Brasileira de Basketball (CBB), pelo período 2021-2024, a ser realizada de 



forma hibrida (presencial e remota), no dia 19 de fevereiro de 2021, às 

11:00hs em 1ª convocação e, às 11:30hs em 2ª convocação, conforme 

previsto em Edital do dia 20 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

 

MARCELO JUCÁ 

Presidente Comitê Eleitoral 


