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SPORT CLUB DO RECIFE 

COMISSÃO ELEITORAL BIÊNIO 2021/2022 

 

O candidato MANUEL LOPES DA COSTA CAMPOS FILHO da chapa 

SPORT NA RAÇA ingressou na data de 09/07/2021 com PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO em face da decisão dessa comissão que decidiu por maioria pelo 

indeferimento de sua candidatura ao cargo de Presidente do Sport Club do Recife.  

 

O documento apresenta como fundamento o fato de que o apontamento cadastral 

do candidato já possui mais de 5 (cinco) anos, levando em consideração o momento da 

constituição da dívida que ocorreu em 25.02.2010 (data em que recebeu intimação da Justiça 

do Trabalho dando-lhe ciência da dívida). Sendo assim, o candidato estaria apto a continuar 

na disputa. 

 

Pois bem. Em reunião remota realizada na mesma data, a comissão eleitoral, por 

maioria, RESOLVE: 

 

Em primeiro lugar, importante esclarecer que o PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO ora analisado deve ser conhecido, vez que está previsto no 

ordenamento jurídico.  

 

Dessa forma, analisando os autos sob o prisma da legislação eleitoral que deve ser a 

matriz normativa a ser observada para dirimir controvérsias relativas ao pleito, notadamente 

no que diz respeito as condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade do candidato, 

cumpre estabelecer algumas ponderações para que não repouse qualquer dúvida quanto à 

decisão. 

 

Nesse contexto, vale ressaltar que o momento oportuno para aferição das condições 

de elegibilidade acontece quando da inscrição do pedido de candidatura, oportunidade em 

que o postulante deve comprovar documentalmente o cumprimento dos requisitos 

necessários para a disputa, ou seja, caso algum requisito não seja cumprido o candidato se 

torna inapto para concorrer ao pleito. Portanto, a inelegibilidade é o impedimento da 

capacidade eleitoral passiva (direito de ser votado), ou seja, quando o candidato não preenche 
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os requisitos elencados pelo ordenamento. É justamente a hipótese do candidato aqui 

tratado. 

O estatuto social do clube elenca em seu art. 104-A, VIII o cumprimento dos 

requisitos indispensáveis para o postulante a cargo eletivo adquirir a condição de ser 

candidato. Trata-se, portanto, de critérios objetivos. Nesses termos, o candidato MANUEL 

LOPES DA COSTA CAMPOS FILHO da chapa SPORT NA RAÇA não comprovou 

possuir um desse requisitos.  

 

A prova maior dessa constatação é que o Pedido de Reconsideração tem como 

fundamento a discussão acerca da legalidade/ilegalidade da restrição cadastral com tempo 

superior a cinco anos, ou seja, o candidato admite expressamente o fato de possuir uma causa 

de inelegibilidade que o retira da disputa (restrição cadastral) e direciona a controvérsia sobre 

uma tese que não cabe à essa comissão eleitoral dirimir mas sim, o Poder Judiciário.  

 

Destaque-se, por oportuno, que nem o Poder Judiciário possui entendimento 

consolidado sobre a matéria, conforme julgado abaixo, o que só reforça o argumento dessa 

comissão já exposto:  

 

In casu, ao menos desde o julgamento pela 3ª Turma do 

REsp 1316117/SC, ocorrido em 26/04/2016, não há 

jurisprudência consolidada em relação ao termo inicial do 

prazo máximo de inscrição da anotação nos cadastros de 

proteção ao crédito, o que permite concluir pela inexistência 

de jurisprudência em sentido substancial, capaz de ensejar 

nos jurisdicionados uma confiança racionalmente aceitável 

de estabilidade capaz de subsidiar uma legítima expectativa 

de certeza objetiva de resposta jurisdicional. (EDcl no REsp 

1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 

06/12/2018) 

 

Por fim, vale ressaltar que em todo momento essa comissão eleitoral se pautou com 

total isenção, atuando no campo estritamente jurídico e sem adentrar no aspecto político. 

Reitera-se, mais uma vez, que nosso compromisso único é com o clube, visando a 



3 
 

organização do pleito eleitoral com a maior transparência e lisura possíveis. E assim, essa 

comissão mais uma vez decide conforme a lei e justiça. 

 

Dito isso, a comissão eleitoral em sua composição plena e por MAIORIA de votos 

decide NÃO ACOLHER o pedido de reconsideração do candidato MANUEL LOPES DA 

COSTA CAMPOS FILHO da chapa SPORT NA RAÇA, mantendo o seu indeferimento. 

 

Recife, 10 de julho de 2021. 

 

PABLO BISMACK OLIVEIRA LEITE 

 

PAULO DE ARRUDA VERAS 

 

BRUNO LINS DE ALBUQUERQUE 

 

RAPHAEL NASCIMENTO COSTA 

 

MATEUS GAMA LISBOA 


