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São Paulo, 11 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

Ao 

Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Esgrima 

 

 

 

 

Ref.: Parecer da Comissão e Análise Especial (“Comissão”) formada através do OF / CBE / 

Conselho de Administração / Nº 2019.01, enviado pela Presidente do Conselho de 

Administração d CBE – Suzana Pasternak Kuzolitz em 30 de outubro de 2019  

 

 

  O objeto do presente parecer está adstrito ao conteúdo do OF / FEP / PRES / Nº. 

2019.093 (“Ofício”), apresentado pelo Presidente da Federação de Esgrima do Paraná – FEP - 

Ildefonso Petrich e encaminhado ao Conselho de Administração (“CA”) da Confederação 

Brasileira de Esgrima (“CBE”), por correio eletrônico, com o com o nome de: “Assunto: Colégio 

Eleitoral” - APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DO COLÉGIO ELEITORAL, em 25 de outubro de 2019. 

 

  Diante da constituição da Comissão, passaremos a analisar objetivamente a proposta 

contida no Ofício, nos termos expostos a seguir. 

 

1. Breve contexto fático e síntese do Ofício 

  

  Durante a Reunião do Conselho de Administração, ocorrida em 29 de outubro de 2019,  

foi apresentada pelo Presidente da CBE Ricardo Machado, situação onde seria necessária a 

alteração do Estatuto da CBE, por conta da necessidade de adequar seu texto à legislação e ao 

Programa GET do COB. 

 

  Em seguida, nesta mesma reunião, o Conselheiro Ildefonso Petrich comunicou que iria 

apresentar proposta de modificação da proporcionalidade do colégio eleitoral, pois haveria um 

desequilíbrio entre as Federações Estaduais, observada após a eleição de 2019. 
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  Nessa esteira, o CA recebeu o Ofício objeto do presente parecer, por meio do qual foi 

proposta uma modificação na proporcionalidade dos pesos dos representantes que participarão 

do Colégio Eleitoral da CBE, com o intuito de, segundo o Senhor Idelfonso: 

 

 “(...) apresentar uma proposta de alteração mais ampla com princípios de igualdade, 

onde poderemos observar princípios de representatividades entre diversas categorias, 

fazendo assim uma democratização ampla e de acordo com os conceitos e regulamentos 

do COB.(...)” 

Além disso, sugere que o problema do modelo atual é: 

“A maior relevância está em questão de pesos diferentes nas EPD’s, ferindo o princípio 

da igualdade.” 

 

  Além disso, referido Ofício cita as: 

 

“Diferenças entre a nossa proposta e a atual:  

A Nossa proposta tem princípios de igualdades, colocando o máximo de participantes 

em seus segmentos;  

A atual prega a diferença de peso entre EPD’S, sendo muito frágil, podendo ser 

facilmente manipulada, exe.: colocando dezenas de atletas em uma EPD participando 

em Campeonatos Nacionais para ter mais peso.” 

 

  Em suma, a justificativa apresentada no Ofício, para que o colégio eleitoral seja alterado 

parte de duas premissas: (i) aplicação do princípio da igualdade para que cada EPD tivesse voto 

equivalente e (ii) potencial má-fé das EPDs no desenvolvimento de suas atividades regulares. 

 

2. Considerações sobre a proposta contida no Ofício 

 

2.1.  A vedação estatutária 

 

De acordo com o quanto disposto no art. 104º do Estatuto da CBE:  

 

“ A cada dois anos a Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á preferencialmente no 

último trimestre para revisão e/ou adequação deste estatuto.” 
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O Estatuto da CBE entrou em vigor foi aprovado em 20 de dezembro de 2018 e averbado 

em 17 de janeiro de 2019; conta, pois, com menos de 1 (um) ano de vigência, motivo pelo qual 

não pode ser objeto de adequação ou revisão. 

 

Eventual e excepcional alteração do Estatuto antes de completar 2 (dois) anos de 

vigência apenas teria lugar se houvesse alguma contrariedade de seus termos com a legislação 

em vigor, tais como Lei Pelé e Lei Agnelo Piva, cuja manutenção pudesse causar prejuízos à CBE. 

Este, aliás, foi o motivo da recente reforma estatutária. 

 

Portanto, a própria CBE considera inadequada a alteração no seu Estatuto antes do 

período de dois anos, tempo que o mesmo deve passar por avaliação dos resultados obtidos 

neste período. 

 

2.2. O princípio da igualdade e o princípio da proporcionalidade 

 

Não fosse a vedação estatutária a impedir a alteração proposta no Ofício, há, ainda, 

clara contradição com o princípio da proporcionalidade a nortear a composição do colégio 

eleitoral. 

 

 Antes de mais nada e considerando a menção ao princípio da igualdade no Ofício, é 

esclarecer os dois princípios levantados pela proposta de alteração: Princípio da Igualdade e 

Princípio da Proporcionalidade, também chamado de Princípio da Razoabilidade. 

  

  A importância de estabelecer as diferenças entre eles e onde eles são aplicados em 

nosso ordenamento legal se baseia no fato de que, segundo Tiago Ferreira da Silva1 , no seu 

artigo “Os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e igualdade e o caráter temporal das 

ações afirmativas”:  

 

“os princípios regem as relações sociais, onde a lei for omissa, conforme Lei de 

Introdução às normas do Direito Brasileiro (Lei 4.657/1942), no seu artigo 4º, que traz o 

seguinte texto sobre os Princípios Gerais do Direito: “Quando a lei for omissa, o juiz 

                                                        
1 Disponível em https://jus.com.br/artigos/34771/os-principios-da-proporcionalidade-razoabilidade-e-
igualdade-e-o-carater-temporal-das-acoes-afirmativas-cotas-universitarias acessado em 08 nov. 2019. 
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decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 

Segundo Coelho (2013), este dispositivo é necessário devido a proibição do non liquet (do 

latim non liquere: "não está claro") de nosso ordenamento jurídico. 

  Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2000): 

 “(...) princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 

alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo 

lhes o espírito e servindo de critério para exata compreensão e inteligência delas, 

exatamente porque define a lógica e a racionalidade do sistema normativo, conferindo-

lhes a tônica que lhe dá sentido harmônico. 

 

  Para que haja harmonia entre os entes participantes de qualquer grupo que utilize o 

sistema de eleição para a escolha de representantes ou de qualquer outro tipo de votação 

necessária, deve-se utilizar o Princípio da Proporcionalidade e, não, o Princípio da Igualdade, 

como sugere o Conselheiro e Presidente da Federação de Esgrima do Paraná – FEP - Ildefonso 

Petrich.  

 

  O Princípio da Proporcionalidade é fundamental para que grupos sejam representados 

em seus colégios eleitorais na proporção de sua representatividade, de maneira a buscar 

demonstrar qual a sua proporcionalidade – daí o nome – em um universo total de membros. 

Isto porque, segundo Cunha Jr. (2012)2:  

 

“(...) razoabilidade, ou proporcionalidade ampla, é um importante princípio 

constitucional que limita a atuação e discricionariedade dos poderes públicos, vedando 

que seus órgãos ajam com excesso ou valendo-se de atos inúteis, desarrazoados e 

desproporcionais. 

Utilizado habitualmente para aferir a legitimidade das restrições de direitos, o princípio 

da proporcionalidade ou da razoabilidade, consubstancia, em essência, uma pauta de 

natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, 

prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins 

(...) 

                                                        
2 CUNHA JR., Dirley. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. Salvador. Juspodivm, 2012, apud SILVA, 
Tiago Ferreira da, Os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e igualdade e o caráter temporal das 
ações afirmativas, disponível em https://jus.com.br/artigos/34771/os-principios-da-proporcionalidade-
razoabilidade-e-igualdade-e-o-carater-temporal-das-acoes-afirmativas-cotas-universitarias acessado em 
08 nov. 2019.  
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Note-se que, de fato, a forma de utilização destes instrumentos visa à ideia de justiça, 

de equilíbrio, entre outros valores relevantes para uma equidade social, mas também 

trata de medida justa e uma negação ao excesso.  

 

Adequação ou utilidade: segundo Cunha Jr. (2012) seria aquele que exige que as medidas 

adotadas pelo poder público sejam aptas, adequadas, para atingir os fins que se 

desejam, que efetivamente promovam e realizem os fins a que se propuseram. Note-se 

que, se este subprincípio não for respeitado, haverá afronta ao princípio da eficiência, a 

que está submetido o poder público;(...)” 

 

  Já sobre o Princípio da Igualdade é utilizado para regular a diferença de tratamento 

entre os desiguais e mesmo tratamento entre os iguais. 

 

  Caberá ao Poder Público diminuir essas diferenças por meios de ações pontuais e 

planejamentos no longo prazo, para que os seus membros que tenham menores eficiências 

possam ter oportunidades de alcançar os demais. Este é o princípio que legitima o uso de cotas 

no Brasil, para dar as mesmas oportunidades a todos, tratando os desiguais de forma desigual. 

Senão vejamos, segundo Cunha Jr. (2012)3: 

 

(...) a Constituição de 1988 não se contentou com a igualdade formal. Foi mais além, 

para também consagrar a igualdade material, na medida em que elegeu como objetivo 

fundamental do Estado erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais 

(art. 3º, III); como finalidade da ordem econômica assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social (art. 170) e com o objetivo da ordem social o bem-

estar e a justiça sociais (art. 193). Nesse passo, a Constituição preocupou-se em garantir 

a todos igualdade de oportunidades, abrindo um especial espaço para a adoção de ações 

afirmativas (...) 

 

  Do mesmo modo, leciona França (2011):  

 

“a igualdade material passou a tratar o indivíduo de forma especifica, observando as 

suas características singulares, com o fito de afastar ou ao menos minimizar as 

desigualdades econômicas, sociais com o escopo final de promover a justiça social. Em 

                                                        
3 Idem, ibidem. 
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meio a esta necessidade de incluir, de proporcionar a igualdade é que aparecem as 

políticas sociais, estas como instrumentos de concretização da igualdade material, cujo 

principal meio é conhecido por ações afirmativas ou descriminação positiva. “ 

 

  No caso da esgrima, o órgão que deve planejar formas de diminuir as diferenças entre 

os seus membros é a Confederação Brasileira de Esgrima conforme inciso XVII do artigo 3º 

supracitado. Para tanto, caberá a ela, com auxílio do Conselho de Administração, estabelecer o 

planejamento e metas para incentivar o desenvolvimento dos seus participantes, de maneira a 

auxiliar o desenvolvimento dos mesmos, e não a eleição, via Assembleia Geral, onde deve 

prevalecer o Princípio da Proporcionalidade. 

 

Feitas as necessárias considerações aos princípios da proporcionalidade e da igualdade, 

é preciso ter presente que a proporcionalidade do colégio eleitoral contida no Estatuto da CBE 

(“Estatuto”), vigente desde 20 de dezembro de 2018, foi fruto da necessidade de adequação de 

seus termos, como explicitado no OF / CBE / PRES / Nº 2018.1224 e contou com o esforço e 

exaustivas negociações de diversas pessoas que representavam Federações, EPDs e Atletas. 

 

Nesse contexto, além da participação das Federações e da Comissão de Atletas no 

colégio eleitoral, inclui-se a participação das EPDs.  Assim, o colégio eleitoral está composto da 

seguinte forma: 4 (quatro) Federações, 8 (oito) atletas integrantes da Comissão de Atletas e as 

10 (dez) maiores EPDs. Não obstante cada um desses 3 (três) setores tenha voto com peso 

específico, sendo o peso do voto das EPDs proporcional ao número de inscritos nas provas 

nacionais de esgrima, a participação cada um deles equivale a 33,33% do colégio eleitoral. 

 

Pela proposta contida no Ofício, pretende-se mudar a proporção do colégio eleitoral, da 

seguinte forma: (i) aumentar o peso dos votos das Federações de 5 para 10,5; (ii) aumentar a 

Comissão de Atletas de 8 (oito) para 24 (vinte e quatro) membros, com diminuição do peso de 

seus votos (de 2,5 para 1,75) e divisão de atletas por Estados (5 para cada Estado federado e 4 

atletas não federados); e (iii) retirar a proporcionalidade dos votos das EPDs, tornando-os, de 

modo absoluto, equivalentes (peso 3) e limitando a participação de 3 (três) EPDs por Estado. Em 

suma, o colégio eleitoral passará a ser, em grande medida, setorizado por Estados da Federação. 

 

                                                        
4 Disponível em http://cbesgrima.org.br/wp-content/uploads/2018/05/of-2018-122-05-04-epds-
reforma-estatuto-cbe-get-cob.pdf acessado em 09 nov. 2019. 
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Com isso, as Federações e os Estados da Federação, propriamente falando, terão mais 

força do que o atleta em si. Isso porque a divisão de atletas impede o voto direto naqueles que 

melhor e mais representam a comunidade de atletas de modo geral.  

 

Ao lado disso, haverá diminuição sensível em relação a representatividade dos atletas 

perante ao colégio eleitoral, seja através da própria Comissão de Atletas, seja através da EPDs. 

No primeiro caso, a atribuição de uma proporção de apenas 1 em comparação com a proporção 

6 conferida às Federações, tornou praticamente insignificante a força de seu voto junto ao 

colégio eleitoral.  Já no segundo caso, as EPDs que mais fomentam o esporte e, pois, possuem 

maior número de inscritos terão voto com mesmo peso daquelas outras que ainda não 

conseguiram fomentar e amealhar muitos atletas para seus quadros de inscritos.     

 

  Nesse sentido, deve-se ter presente que uma das finalidades da CBE está posta no artigo 

3º, inciso XVII do Estatuto da CBE: 

 

“Art. 3º A CBE, com exclusividade, tem por fim:  

(...) XVII - promover, fomentar e incentivar a prática da esgrima convencional e a 

esgrima em Cadeira de Rodas de alto nível, estudantil, universitário, de cunho social 

e programas culturais relacionados com a esgrima;(...)” 

 

  Se assim é, a composição do colégio eleitoral deve privilegiar aqueles que efetivamente 

mais fomentam a esgrima, porque é fomentando a esgrima que a representatividade das EPDs 

será alargada. Admitir-se que EPDs que pouco fomentam, isto é, que poucos atletas trazem para 

o quadro de inscritos nas competições nacionais é, em última análise, desincentivar o 

crescimento do esporte em âmbito nacional, o que, por via de consequência, viola o quanto 

disposto no artigo acima mencionado e implica verdadeiro desvio de finalidade da CBE. 

 

  Por fim e não menos importante, a justificativa de que estaria demonstrado que o 

colégio eleitoral seria pouco democrático junto aos Estados onde há esgrima não parece 

consistente. Além de não haver, no aludido Ofício, uma única justificativa que demonstre a 

ausência de democracia no bojo do colégio eleitoral, a eleição recentemente feita contou com 

a votação de todos os confederados, sendo certo que o Paraná e seus representantes receberam 
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votos de membros de outros Estados da Federação5. O resultado das eleições para os Poderes 

da CBE (artigo 14) demonstra a composição absolutamente democrática do colégio eleitoral, já 

que os confederados de modo geral, diretamente ou através de suas EPDs, e Federações 

votaram e elegeram membros de todos os Estados federados à CBE. 

 

2.3. Da impossibilidade de se presumir má-fé das EPDs  

 

A última justificativa contida no Ofício é a de que a atual diferença de peso entre EPDs 

poderia gerar manipulações, já que estas poderiam inscrever dezenas de atletas no circuito 

nacional apenas para ter mais peso nas votações. 

 

Assim como em relação aos demais itens, falta, a essa justificativa, alicerce. Em primeiro 

lugar, porque a má-fé não se presume; prova-se. A única coisa presumida no direito brasileiro é 

a boa-fé. E, em segundo lugar, porque se as EPDs estão inscrevendo “dezenas” de atletas em 

campeonatos nacionais, elas nada mais estão fazendo do que fomentar a esgrima, uma das 

finalidades da CBE (artigo 3º, inciso XVII), merecendo, pois, incentivos e contrapartidas e, não, 

sanções, como pretende a proposta contida no Ofício. 

 

3. A análise desta Comissão 

 

Diante disso, esta Comissão é contrária à proposta contida no Ofício, porque: (i) existe 

barreira estatutária nesse sentido (artigo 104); (ii) a proporcionalidade vigente do colégio 

eleitoral observa não só o princípio da igualdade, como, também, o princípio da 

proporcionalidade; (iii) não é possível presumir a má-fé da EPDs.  

 

4. Conclusões 

 

  A justificativa apresentada pelo proponente não demonstra que esta mudança irá 

auxiliar o crescimento da esgrima no Brasil. Pelo contrário, verifica-se claramente que esta 

mudança poderá trazer prejuízos para os membros, pois não incentivará o crescimento, nem em 

número de participantes de atletas, tampouco no incentivo das Federações no aumento de 

EPD´s em seus Estados. 

                                                        
5 Cf. OF / CBE / Presidência / Nº 2019.400 – EPDs – Resultado das Eleições 2019 – Relação dos votos 
abertos - disponível em http://cbesgrima.org.br/wp-content/uploads/2019/08/of-2019-400-08-29-epds-
relacao-votos-abertos-age.pdf acessado em 10 nov. 2019. 
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  Esta comissão também considera que mudanças no Estatuto da CBE antes dos dois anos 

somente devem acontecer em casos de inconsistência legal que firam estatutos de órgãos aos 

quais a CBE está subordinada. Isto para que exista maior segurança jurídica, evitando-se 

mudanças por questões pontuais, considerando que o modelo atual não pôde ser testado ainda. 

O aperfeiçoamento deve sempre ser realizado quando o modelo atual demonstrar de forma 

prática que o seu formato não está em consonância com o objetivo maior do desenvolvimento 

do nosso esporte. 

 

  Portanto, esta comissão considera que esta mudança proposta não deve ser 

considerada e nem tampouco submetida à Assembleia Geral, pois fere o principal princípio legal 

utilizado em nosso ordenamento jurídico para escolha de representantes ou elaboração de 

regulamentos que é o Princípio Da Proporcionalidade, bem como além de não demonstrar que 

ela irá auxiliar no desenvolvimento de nosso esporte, poderá trazer prejuízos para esse objetivo. 

 

  Esse, salvo melhor juízo, é o nosso parecer. 

 

 

 

Pablo Mangiaterra   Guilherme Toldo   Carolina Moreira 

 


