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ATA DA REUNIÃO Nº 12/2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, REALIZADA NO DIA 23 DE 
SETEMBRO DE 2020 DE FORMA VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT 
TEAMS. 

 

Data: 23 de setembro de 2020. 

Aplicativo: Microsoft Teams. 
 

Horário de início: 19h00. 
Aplicativo aberto às 18h45 – Início oficial: 19h05 

 
Horário de término: 22h05. 

Presentes:  

1. Warlindo Carneiro da Silva Filho – Presidente do Conselho. 
2. Wlamir Leandro Motta Campos – Vice-presidente do Conselho. 
3. José Orliandes de Barros – Representante das Federações. 
4. Marcos Paulo Garcia de Andrade – Representante das Federações. 
5. Kauiza Moreira Venâncio – Presidente da Comissão de Atletas. 
6. Rosemar Maria Coelho Neto Menasse – Atleta Olímpica. 
7. Hélio Marinho Gesta de Melo – Membro do Conselho da WA. 
8. Martinho Nobre dos Santos – Diretor Executivo da CBAt (Secretário). 
 
Convidado: 
 

1. Dr. Célio Okumura Fernandes – Assessor Jurídico da CBAt 
2. Dr. Fábio Nadal Pedro – Assessor Jurídico da CBAt 
3. Dra. Leniane Mosca – Assessora Jurídica da CBAt  

 

Decisões Tomadas: 
 

O Presidente do Conselho de Administração abriu os trabalhos agradecendo a presença 
de todos. Inicialmente disse que gostaria de inverter dois pontos da Ordem do Dia, o que 
foi aprovado pelos presentes Em seguida solicitou ao Secretário que efetuasse a leitura da 
ata da reunião do dia 15 de setembro de 2020, o que foi feito, tendo a mesma sido aprovada. 
O Presidente então leu documento emitido pela Assessoria Jurídica da CBAt, sobre a fala 
do Vice-Presidente sobre a sua fala na reunião do dia 15 de setembro de 2020, em relação 
ao relacionamento existente com a empresa de assessoria jurídica da CBAt, o qual 
encontra-se transcrito a seguir: Timbre de Nadal, Mosca & Okumura Fernandes – 
Advogados Associados - Bragança Paulista, 23 de setembro de 2020. A Presidência do 
Conselho de Administração - Tendo em vista o pedido de esclarecimentos da Presidência 
sobre a fala do Vice Presidente da CBAt, ao Conselho de Administração na reunião de 
15/09/2020, sobre o relacionamento mantido com integrantes do escritório vimos esclarecer 
o que segue: 1. Consta da ata da do Conselho de Administração de 15/09/2020 sobre 
o tema: “(…) O Vice-Presidente solicitou então que se verificasse o documento de 
candidatura do mesmo para verificar qual a profissão que está registrada ali e no Termo de 
Responsabilidade junto a CBAt. Que em função de sua profissão de Consulto Legislativo 
não poderia exercer a advocacia e que tem clientes em comum com o Dr. Nadal e com o 
Dr. Célio em Brasília, onde eles fazem a consultoria advocatícia em São Paulo e ele a 
Consultoria Legislativa em Brasília, isso há muito tempo. (...)” 2. Desta forma, é necessário 
avançar na enunciação e explicitar, a bem da verdade e para dissipar cismas e 



 
 
 

 
       2 

 

interpretações enviesadas, para se avaliar não somente o texto, mas o seu contexto. 
3.Cuidando para não ferir as regras que norteiam a deontologia da profissão de advogado, 
cabe-nos informar que nosso escritório presta assessoria jurídica para a ASPLAF 
(associação de servidores da Receita Federal do Estado de São Paulo) e que o Sr Wlamir 
Leandro Motta Campos presta consultoria legislativa para a UNASLAF (associação 
nacional de servidores da Receita Federal) da qual a ASPLAF é associada. 4. Diante deste 
quadro, há interações entre as duas entidades, sendo veraz que o Sr Wlamir atua no 
encaminhamento de temas legislativos correlatos junto ao Congresso Nacional e por vezes 
participamos de painéis junto aos associados da ASPLAF, em diversas cidades do estado 
de São Paulo (p. ex., Santos, São José do Rio Preto), onde o Sr Wlamir expôs temas 
envolvendo projetos de lei de interesse dos associados e nós os relatórios de ações 
judiciais em curso. 5. São searas distintas, trabalhos distintos e atuações distintas as 
realizadas pelo escritório e pelo Sr Wlamir, sem qualquer ligação financeira. Neste ponto, 
reiteramos o esclarecimento de que a atuação do Sr Wlamir Leandro Motta Campos é 
destacada e distinta de nossa atuação. 6. Este é o contexto da fala do Sr. Wlamir, onde 
“parceria” não se confunde com “sociedade”, onde  “atuação  conjunta”  não  significa  
“identidade  de   pessoas   ou desígnios”. Posto isso, como forma de restabelecer a verdade 
e contextualizar os fatos, dissipando quaisquer “estranhamentos” houvemos por bem urdir 
a presente petição, para os devidos fins. Permanecemos a inteira disposição para eventuais 
esclarecimentos que se fizerem necessários. NADAL, MOSCA & OKUMURA 
FERNANDES Sociedade de Advogados - Fabio Nadal Pedro - Leniane Mosca - Célio 
Okumura Fernandes”. Após isto passou-se à discussão da Ordem do Dia, reordenada, no 
seu item 1. Apreciação de proposta para homenagem com o Título de Membro Emérito 
da CBAt, do Comitê Feminino da CBAt. O Presidente solicitou ao secretário que fizesse 
a leitura das novas propostas de concessão de títulos de Membro Emérito da CBAt, o que 
ocorreu, tendo sido na sequência destacados os feitos dos indicados. Foi aprovado então 
que se apresentasse para a Assembleia Geral da CBAt a proposta para que seja concedido 
o Título de Membro Emérito da CBAt para as seguintes pessoas, tendo a Conselheira 
Kauiza de que se destaque a história de todos os que já foram e serão agraciados por 
títulos da CBAt ao longo de sua história, tenham uma breve história no site da CBAt: para 
a atleta Benedicta Souza Oliveira - Atleta Olímpica em 1948 e primeira Treinadora do País 
(Jogos Pan-Americanos de 1971/1975 e 1983 e Jogos Olímpicos – 1976). Para a atleta 
MELÂNIA LUZ - Atleta Olímpica em 1948 e primeira atleta negra de uma Equipe Olímpica 
do Atletismo. - Professor Genário Simoes - Treinador em diversas Seleções Brasileiras e 
Criador da Equipe de Atletismo da Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro que 
transformou o Atletismo brasileiro; para o - Treinador José dos Santos Primo – pela sua 
história de abnegação ao Atletismo, descobridor de grandes atletas brasileiros que 
chegaram até o nível olímpico, o que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. A 
Conselheira Rosemar informou então um fato que a deixou muito contente, uma 
homenagem que lhe será prestada pelo SESI, com a reprodução de sua medalha olímpica 
para expor em unidades do mesmo e de uma exposição itinerante com sua carreira. Passou 
então ao item 2. Calendário Oficial de 2020. O Presidente solicitou ao secretário que lesse 
as decisões do Conselho Técnico da CBAt que foram apresentadas para aprovação pelo 
Conselho de Administração. O Vice-Presidente indagou ao Presidente da CONSUDATLE 
se havia uma definição sobre a realização dos Campeonatos Sul-Americanos Sub-18 e 
Sub-23, tendo o Presidente da CONSUDATLE respondido que numa consulta as 
federações filiadas estas indicaram o desejo de que as duas competições sejam realizadas 
em 2021, sendo que a decisão deve ocorrer no dia 30 de outubro de 2020, existindo ainda 
a possibilidade do Conselho Executivo da CONSUDATLE definir antes dessa data. Foram 
aprovadas as decisões do Conselho Técnico da CBAt que foram as seguintes: foram 
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definidas as seguintes datas para os Campeonatos Brasileiros de Atletismo de 2020, das 
diversas categorias: Sub-23: 23 a 25 de outubro, Sub-20: 06 a 08 de novembro, Sub-18: 20 
a 22 de novembro e Sub-16: 18 a 20 de dezembro. Foi definida a realização de uma 
competição para cada categoria, com as categorias Sub-23, Sub-20 e Sub-18, sendo 
realizadas na cidade de São Paulo, e em caso de impossibilidade na cidade de ou Bragança 
Paulista. Como ressalva, foi definido que se não houver o Campeonato Sul-Americano Sub-
23, o Campeonato Brasileiro deve ser cancelado.  Sobre a realização do Campeonato 
Brasileiro Sub-16, devido os atletas serem menores de idade, a data desta competição, 
ficou para após o Troféu Brasil, no mês de dezembro, pois até lá, espera-se um declínio da 
curva epidemiológica da Covid-19. Passou-se então ao item 3. Apreciação e Aprovação 
da Revisão da Proposta Orçamentária da CBAt para 2020, com as considerações da 
Assembleia Geral da CBAt apresentadas na última reunião ordinária, para aumento, 
no período de setembro a dezembro de 2020, dos recursos destinados a ajuda do 
Centros de Formação do Atletismo – CFAs (integrantes do SNT) e para as federações 
estaduais. O Presidente solicitou ao Secretário que apresentasse as alterações efetuadas 
no Orçamento 2020 da CBAt em atendimento ao decidido pela Assembleia Geral Ordinária 
da CBAt no dia 15 de setembro de 2020. O Secretário discorreu sobre as reduções 
realizadas no orçamento, restando um saldo residual, com as reduções, R$ 616.282,45, no 
qual será destinado 70% dos recursos para as Federações Estaduais (R$ 15.977,69 
divididos em 4 meses de forma igualitária para cada Federação totalizando R$ 431.397,63) 
e 30% do montante para o “Projeto CFAs SNT-CNDA” (R$ 4.019,23 dividido em 4 meses 
para cada CFAs totalizando R$ 184.884,58). A redução aplicada e a destinação foram 
aprovadas pelo Conselho de Administração. Passou-se então ao item 4. Apreciação do 
Parecer da Assessoria Jurídica da CBAt sobre a Notícia de Fato recebida pela CBAt. 
O Presidente solicitou que fosse feita a leitura do parecer, o que foi realizado pelo 
Secretário, o qual encontra-se transcrito a seguir: “DESPACHO – A - Presidência da CBAt 
– Aos 17/09/2020. - Expediente s/nº - Ref. Notícia de fato/representação envolvendo 
conduta de dirigente da CBAt. Primeiramente, sugerimos seja o presente expediente 
devidamente autuado (numeração do processo), encapado e numeradas suas folhas. A 
representação, em suma, aponta que o Sr Wlamir Leandro Motta Campos: a-) de 2017 a 
2020 exerceu a função de Diretor Jurídico da ADAB - atividade privativa de advogado 
inscrito nos quadros da OAB; e, b-) que a empresa de que é sócio-administrador (WMC 
Consultores Ltda) não emite certidões negativas de FGTS e CND. Imputa ao representado 
a prática de ilícitos penais capitulados no art. 37 do Decreto-Lei nº. 3.688/1941 e artigos 
171 e 299, ambos do Código Penal, relacionados ao alegado exercício ilegal da profissão 
de advogado. E segundo consta na representação, estes dados caracterizam lesão ao 
Código de Ética e Conduta da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO – CBAt, 
que em seu art. 16 dispões que seus dirigentes deverão: “Manter conduta ilibada à frente 
da entidade à qual dirige, evitando o envolvimento em ações que possam desabonar a 
credibilidade e comprometer a imagem da CBAt e/ou das Federações vinculadas e do 
atletismo como um todo.” Este, em suma, o enquadramento fático-jurídico urdido pelo 
representante e que embasou sua representação. E com base nos termos da 
representação, sugerimos que poderá ser formado o processo de sindicância 
administrativa, nos termos do artigo 49, § 4º, inciso  XXIII, do Estatuto da CBAt, para 
apuração dos fatos narrados na Noticia de Fato, devendo ser oficiado o Sr. Wlamir Leandro 
Motta Campos, para que apresente justificativas pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, em respeito ao artigo 5º, LV, da CRB. Para tanto deverá ser fornecida a cópia integral 
da representação, de maneira formal. Escoado o prazo legal, com ou sem a resposta, o 
processo deverá ser encaminhado ao Conselho de Administração com a conclusão para 
ciência e deliberação, respeitado o impedimento do envolvido na deliberação. É nosso 
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entendimento, sub censura. Celio Okumura Fernandes - OAB/SP 182.588 e Leniane Mosca 
- OAB/SP 145.436”. Em seguida o Vice-Presidente usou da palavra dizendo que em relação 
a empresa WMC Consultores Ltda., que por ser funcionário público na época, poderia ser 
sócio administrador da mesma e que a empresa encerrou as atividades em 2006, razão de 
não ter a empresa as certidões. Disse que estranhou que no dia seguinte a reunião do dia 
15 de setembro de 2020, foi procurado pela imprensa e que o assunto havia vazado da 
CBAt e que isso não era aceitável; que ele prestou os esclarecimentos devidos e nada foi 
publicado. Também disse que tudo que chega a CBAt tem que virar inquérito administrativo 
e que não entendia isso, pois até o próprio Conselheiro Hélio já havia dito que os fatos não 
estavam relacionados ao seu cargo de Vice-Presidente da CBAt. O Conselheiro Orliandes 
usou da palavra corroborando a colocação do Vice-Presidente sobre o vazamento das 
informações. O Presidente indagou ao Vice-Presidente quem seria a imprensa e ele 
informou que foi o jornalista Demétrio do UOL, registrando que o mesmo nada publicou 
após seus esclarecimentos. O Conselheiro Marcos igualmente se posicionou a respeito, 
dizendo que era bom que o jornalista falou com ele primeiro, pois anteriormente falou de 
outros conselheiros em matéria sem qualquer consulta prévia. O Conselheiro Hélio disse 
que o próprio denunciante poderia ter informado a imprensa. O Vice-Presidente disse que 
essa não foi a primeira denúncia recebida pela CBAt e desejava saber e que somente esta 
foi sugerido transformar em inquérito administrativo e que solicitava um parecer ao jurídico 
para que a matéria seja tratada com sigilo; indagou se alguma outra denúncia foi recebida 
pela CBAt, ao que o Presidente respondeu que não. Seguiu-se debate a respeito. O 
Conselheiro Marcos diz que vê que o parecer da Assessoria Jurídica parece ser confuso. 
O Presidente esclareceu como seria realizada a defesa do Vice-Presidente. O Conselheiro 
Marcos disse que entendia que devia ser seguido o parecer da Assessoria Jurídica, com o 
que todos concordaram. O Presidente então solicitou a todos que se compusesse a 
Comissão de Inquérito Administrativo. O Presidente disse que a primeira coisa que iria fazer 
era contratar um advogado independente, neutro para acompanhar a comissão. Propôs 
que o Professor Martinho Nobre dos Santos seja o Presidente dessa Comissão de Inquérito; 
que iria convidar o Professor Joel Lucas Vieira de Oliveira, Presidente da FPA, o Professor 
Claudio Roberto de Castilho do CBC, o Sr. Florenilson Itacaramby de Almeida, árbitro da 
CBAt e o medalhista Olímpico Edson Luciano Ribeiro além dos suplentes. Neste momento, 
o Vice-Presidente recordou que a Comissão de Inquérito é composta por três membros e 
que alguns eram membros da Assembleia Geral e portanto, do colégio eleitoral da próxima 
eleição da CBAt; o Vice-Presidente disse que a prática é de serem somente três nomes; o 
Conselheiro Orliandes sugeriu que o Presidente analisasse os três nomes e amanhã 
informaria ao Conselho para decisão. O Conselheiro Marcos falou que então o Conselho 
decidisse se seriam três ou cinco nomes. O Conselheiro Orliandes indagou se o Presidente 
havia buscado contemplar os setores do Atletismo representados na Assembleia Geral da 
CBAt, com a indicação dos nomes já citados. O Vice-Presidente realçou que desejava que 
fossem mantidos os usos e costumes na entidade. O Presidente disse que acompanhava 
essa colocação e sugeriu que o Professor Martinho Nobre dos Santos fosse o Presidente 
da Comissão, e que os membros fossem o Professor Joel Lucas Vieira de Oliveira e o Sr. 
Florenilson Itacaramby de Almeida. O Presidente confirmou que o advogado que pretende 
contratar o será para assessorar a Comissão, o que foi aprovado por unanimidade. Nesse 
momento adentraram a reunião os Advogados Célio Okumura Fernandes, Fabio Nadal 
Pedro e Leniane Mosca, assessores jurídicos da CBAt. O Presidente solicitou que o Diretor 
Executivo explanasse aos mesmos as dúvidas em relação a Portaria de nomeação da 
Comissão de Inquérito, ao que foi respondido que poderia ser feita citando apenas o 
protocolo do documento na CBAt, sem a citação de nomes de pessoas. O Conselheiro 
Orliandes indagou se caso essa denúncia chegue a outros órgãos ou entidades e os 
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detalhes sejam divulgados, como ficaria a situação do Conselho de Administração, o que 
foi esclarecido, tendo o Dr. Nadal informado que essa praxe é seguida no serviço público 
quando de sindicâncias e inquéritos que tratam de funcionários públicos. Os assessores 
esclareceram as dúvidas dos presentes, tendo o Dr. Nadal esclarecido sobre a colocação 
do Vice-Presidente na reunião de 15 de setembro de 2020, sobre a ligação da assessoria 
da CBAt com o Vice-Presidente. Reforçou que a assessoria jurídica da CBAt está pronta 
para assessorar a Comissão de Inquérito, sem entrar no mérito do processo em si, apenas 
alertando para que se cumpram os ritos legais exigidos com a finalidade de se garantir o 
contraditório. Na sequência, seguiu-se debate sobre se as atas das reuniões do dia 15 de 
setembro e a de hoje deveriam ser publicadas no site da CBAt, atendendo a legislação em 
vigor ou se seria esperada a conclusão do inquérito para se garantir a confidencialidade. 
Ao final foi realizada votação, tendo os Conselheiros aprovado a publicação de ambas as 
atas normalmente, sendo que o Vice-Presidente não participou desta votação. Encerrado 
o item da Ordem do Dia, o Presidente discorreu sobre a questão da data da Assembleira 
Geral Extraordinária da CBAt prevista para ser realizada no mês de outubro para tratar da 
concessão de títulos honoríficos da CBAt e a revisão do estatuto da entidade, informando 
que deseja convocar a mesma para um sábado e domingo; seguiu-se debate e ao final foi 
aprovado que a reunião extraordinária da Assembleia Geral deve ser convocada para os 
dias 24 e 25 de outubro de 2020, com a pauta já citada.Nada mais havendo a tratar e nem 
quem quisesse fazer uso da palavra, eu, Martinho Nobre dos Santos, Diretor Executivo, 
lavrei a presente ata, a qual foi disponibilizada a todos por mensagem de e-mail, sendo 
aprovada por manifestação escrita de todos. 
 
Bragança Paulista, 23 de setembro de 2020. 

 
Martinho Nobre dos Santos 
Diretor Executivo - Secretário 

 
Warlindo Carneiro da Silva Filho 
Presidente do Conselho de Administração 

 
Wlamir Leandro Motta Campos 
Vice-Presidente do Conselho de Administração 

 
José Orliandes de Barros 
Representante da Federações Estaduais 

 
Marcos Paulo Garcia de Andrade  
Representante da Federações Estaduais 
 
Kauiza Moreira Venâncio 
Presidente da Comissão de Atletas da CBAt 
 
Rosemar Maria Coelho Neto Menasse 
Atleta Olímpica 

 
Hélio Marinho Gesta de Melo 
Membro do Conselho da WA 

 


