
Ata da Reunião da Comissão Especial de Direito Desportivo.

Aos 15 dias do mês de março, às 18:00 horas, realizou-se reunião ordinária da

Comissão Especial de Direito Desportivo, via plataforma digital Zoom. Participaram

da reunião os seguintes Membros:

Caio Medauar, Fernanda Bini,Talita Garcez, José Valentim, Emerson Lucio

Rodrigues Carlos, Eduardo Biasin Mafra, Samir Hauache, Rafael Lewandoswski

Libertucci, José Valentim, Ana Cibele Alves Valadares, Luciano Krybus Scarpinella

Bueno, Daniel Jorge Moraes, Luciano de Souza Siqueira, Vinicius Leonardo

Loureiro Morrone, Gabriel de Lima Sandoval Santos, Vagner Luís Aguiar Barbosa,

Luccas Cardoso Galdi, Thiago Nocacio Lima, Luiz Roberto Martins Castro, Ana

Freire, Talita Garcez, Guilherme Agostini Silva, André Blota Laza, Rodrigo Felipe

Ramos, Jefferson Hélio da Costa Carvalho, Liselaine Marques de Castro Rosa. Luis

Guilherme Krenek Zainaghi, Daniel Zenito Junior, Luiz Marcondes, Rodnei Jericó,

Mariana Cechini, Renata Fernandes Gomes da Silva, Marcelo Muoio, Desirée

Emmanuelle, João Guilherme Guimarães Gonçalves, Giulio Zanone, Napoleão

Abreu Jr, André Felipe Abrão Querino dos Santos, Sálvio Spinola, Silvio Barsboza,

Gustavo Delbin, Gabriel Casaqui, Mariana Chamelette, Ana Mizutori, Luiz Carlos

Jarola, Cassius, Catia,Anselmo Silva, Alberto Fulvio Luchi, Rodnei Jericó, Edmilson

Osorio, Gustavo Almeida, Saulo Castro, Emerson Lucio, Maria Fernanda

Fernandes,Vagner Luís Aguiar Barbosa,

Aberto os trabalhos, o Presidente informou sobre as nomeações dos membros da

comissão, esclarecendo que foram nomeados aqueles que participaram da primeira

reunião, todavia, ainda não foi concluída pela OAB/SP todas as nomeações dos

membros efetivos. Desta forma, com intuito de integrar os membros ainda não

nomeados fica à disposição a participação pelo grupo criado via WhatsApp de todos

os membros.

Ato contínuo, sobre o novo regimento interno foi aprovado por aclamação e inicia a

vigência em data hodierna.

Quanto ao calendário de eventos anual deixa de ser esclarecido todas as previsões

de datas em razão da ausência da Secretária Dra Patrícia, tema que fica designado

para a próxima reunião.



 A  seguir,  o  Presidente  comenta  sobre  o  sucesso  do  evento  realizado  no  dia  da 

 Mulher em parceria com o IBDD. 

 Acerca  dos  próximos  eventos  a  serem  realizados  pela  Comissão  de  Direito 

 Desportivo,  destaca-se  o  webinar  sobre  apostas  esportivas  que  será  realizado  em 

 06 de abril às 19 horas. 

 Outrossim,  também  merece  atenção  o  evento  presencial  que  está  sendo  organizado 

 para  meados  de  junho,  em  comemoração  ao  dia  internacional  do  Desporto,  a  ser 

 realizado  presencialmente  no  auditório  sede  da  OAB/SP  no  mês  de  junho, 

 inicialmente agendado para o dia 23/06. 

 Além  dos  eventos  promovidos  pela  comissão,  será  dado  apoio  quando  solicitado  a 

 eventos  promovidos  por  instituições  de  Direito  Desportivo,  como  o  solicitado  pelo 

 IDD que acontecerá em meados de julho. 

 Dada  a  palavra  ao  Vice-Presidente,  foi  esclarecido  a  forma  de  utilização  das  mídias 

 sociais e a criação de linkedin da comissão de Direito Desportivo. 

 Sobre  temas  diversos,  o  membro  Dr  Rafael  Lewandowisk  foi  nomeado  para 

 coordenar  e  relatar  um  grupo  de  trabalhos  para  envio  de  propostas  a  reforma  do 

 CBJD. 

 Acerca  disso,  o  Presidente  Dr  Ezabella  sugeriu  previamente  que  antes  de  definir  o 

 grupo  de  trabalhos,  seja  inicialmente  verificado  junto  a  Secretaria  Especial  do 

 Esporte  a  fase  do  projeto  de  reforma  do  CBJD  para  constatar  sobre  a 

 tempestividade do envio de propostas. 

 Neste  sentido,  o  Dr.  Luiz  Roberto  Castro  e  Dra  Mariana  Chamellete  pediram  a 

 palavra e destacaram que o IBDD já tem um grupo de trabalho sobre o tema. 

 Assim  sendo,  o  Presidente  também  solicitou  ao  coordenador  para  que  faça  contato 

 com  o  IBDD  e  verifique  se  existe  a  possibilidade  de  enviar  em  anexo  propostas 

 formatadas pela comissão de Direito Desportivo. 

 Encerrou-se  a  reunião  às  19  horas,  com  a  assinatura  do  presente  na  lista  entregue 
 à Secretaria das Comissões. 

 Felipe Legrazie Ezabella 
 Comissão Especial de Direito Desportivo 


