
Ata de Reunião da CELEP 

 

 

Aos 25 dias do mês de agosto de 2021, os abaixo signatários membros da 

Comissão Eleitoral e de Ética Profissional – CELEP, da SBC, reuniram-se em 

reunião virtual pela plataforma Zoom Meeting, na forma do artigo 3.1 do 

Regimento Eleitoral, tendo como pauta a apreciação e homologação de 

candidaturas apresentadas para os cargos de membros do Conselho 

Administrativo, do Conselho Fiscal (ConFi) e da Comissão Eleitoral e de Ética 

Profissional (CELEP). Aberta a reunião pelo Coordenador Dr. Osni Moreira Filho e 

registrados cumprimentos pelas Drs. Maria Eliane Campos Magalhães e Lucélia 

Batista Neves Cunha Magalhães, foi informado pelo assessor jurídico da entidade, 

Breno Garcia de Oliveira, que a maioria das candidaturas preenchiam os 

requisitos estatutários e aqueles previstos em edital, razão pela qual recomendou 

a homologação das referidas candidaturas. À unanimidade, os conselheiros 

deliberaram por homologar as candidaturas que preenchiam os requisitos do 

edital, divulgando-as através da lista anexa a esta ata. Em relação às 

candidaturas que apresentaram vícios, foi deliberada a intimação dos candidatos 

para supri-los, na forma do artigo 11.3.1, do Estatuto Social, sob pena de não 

homologação. Em suas deliberações, a CELEP definiu as seguintes questões: (i) 

para fins do Estatuto da SBC, não se equiparam ao exercício de cargos de 

Diretoria aqueles exercidos nas Diretorias das SBCCV ou SBP; porém, no caso da 

SBCCV, sendo ela concomitantemente uma Sociedade de Especialidade e um 

Departamento Especializado da SBC, por força de convênio, o exercício de cargos 

em suas Diretorias deve ser equiparado ao de quaisquer outros Departamentos, 

tal como ocorre nos casos da SOBRAC e SBHCI; (ii) a vedação contida no artigo 

6.3.3., (vi), do Estatuto da SBC, não se aplica àqueles que tenham exercido a 

função de Presidente de forma interina ou provisória, somente se caracterizando 

a ocupação efetiva do cargo de Presidente pela eleição e arquivamento do 

respectivo termo de posse junto ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas (RCPJ); 

(iii) admitir, para fins do artigo 6.3.3., (v), do Estatuto, que o preenchimento do 

requisito de participação de pelo menos 2 (duas) gestões na diretoria ou conselho 

administrativo da SBC, em sociedades estaduais ou regionais ou nos 

departamentos especializados não pressupõe o duplo exercício em idêntica 

Diretoria, sendo possível a cumulação de exercícios de mandatos em entidades 

ou órgãos distintos, porém, equivalentes; (iv) decidir, para fins do cumprimento 

dos requisitos de elegibilidade aos cargos estatutários, que o exercício de cargos 

de assessorias, coordenadorias ou congêneres não se equipara ao de Diretor da 

SBC, de Sociedades Estaduais ou de Departamentos, conforme o caso;  (v) 



indicar, na forma do artigo 8.2.1 do Estatuto, o Dr. Osni Moreira Filho para 

recondução ao cargo da CELEP; (vi) recomendar à Diretoria que promova ajustes 

no estatuto, para fins de incorporar os itens ora interpretados e, ainda, para 

suprir omissão no que se refere às situações em que o número de candidatos à 

CELEP ou a ConFi sejam inferiores ao 10 (dez) e 6 (seis), respectivamente, 

sugerindo-se, nestas hipóteses, que haja recondução dos membros eleitos na 

gestão vigente, tantos quantos bastem para o preenchimento das vagas sem 

candidaturas, os quais ocuparão as suplências de acordo com o número de votos 

em que receberam em suas próprias eleições, ressalvado um reconduzido que, 

estatuariamente, será o seu coordenador. Questionado pelos membros presentes 

sobre a legalidade das deliberações, o assessor jurídico da SBC, Breno Garcia de 

Oliveira, opinou favoravelmente às ponderações anteriormente apresentadas 

recomendando-as sem ressalvas. Ao final da reunião, foi promovida discussão a 

respeito da forma e meio das votações, sendo que o CEO da SBC Luiz Felipe 

Coutinho Costamilan irá providenciar estudos e análise de custos dos sistemas 

disponíveis no mercado e os apresentará à CELEP em 15 (quinze) dias. Além 

disso, Dr. Osni Moreira Filho compartilhou com os demais membros da comissão 

o recebimento de denúncia feita pelo associado Marcello Claudio Cesarino em 

face do associado Hudson de Souza, tendo sido solicitado ao mesmo, sob pena 

de arquivamento da denúncia, comprovação das alegadas condutas que 

poderiam porventura infringir os atos normativos da SBC. 

Nada mais havendo para tratar, a reunião foi encerrada e a ata lavrada.  

 

Rio de Janeiro, aos 25 dias do mês de agosto de 2021. 
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