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OFÍCIO DECISÃO 115/2020 FCB-SP-BR 

 

 
Recurso de defesa OFÍCIO/DECISÃO - 111/2020-SP-FCB   Registro: 01/2020 
 

 
 

Vistos, relatados e discutidos o Recurso de defesa com pedido de anulação 

de decisão referente ao Ofício/Decisão 111/2020-SP-FCB, em que é recorrente SANDRO 

EDUARDO FREITAS RIBEIRO.  
 

ACORDAM, a Diretoria proferir a seguinte decisão: Negaram provimento 
ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.  

 

O julgamento teve a participação dos membros da Diretoria da Federação 

Columbófila Brasileira – FCB.  

 

Divinópolis/MG, 24 de novembro de 2020.  

 

Roberto Carlos de Souza  
Relator  
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Recorrente: Sandro Eduardo Freitas Ribeiro  

Recorrida: Federação Columbófila Brasileira  
 

 

Trata-se de recurso interposto sob decisão de exclusão 
de sócio ocupante de cargo de diretoria como 2º 
Secretário da Sociedade Columbófila Governador 
Valadares. Em primeira análise não se identifica a 
probabilidade do direito reclamado pelo recorrente. 
Exegese do artigo 14, letra “e” do Estatuto Social. 
Presente o interesse de agir da Entidade Federativa. Dolo 
configurado no modus agendi do recorrente. Recurso não 
provido.      

 
 
 

Vistos. 
 

Trata-se de recurso interposto contra OFÍCIO/DECISÃO - 111/2020-SP-FCB, 
que excluiu o sócio dos quadros sociais da Federação Columbófila Brasileira.  

 

Alega estar amparado por causas excludentes de ilicitude nos termos do artigo 
23 do Código Penal Brasileiro. Ainda, que a Entidade Federativa não proporcionou anilhas de qualidade 

visíveis e duráveis. Reputa que sua atitude  foi necessária ao comercializar anilhas sem autorização pelo 

fato omisso da FCB.  
 

É o relatório.  
 
Cuida-se de recurso interposto contra decisão de exclusão de sócio da Entidade 

Federativa, o qual fazia parte do Clube Sociedade Columbófila Governador Valadares, ocupando o cargo 

de 2º Secretário. Invocou para si o artigo 23 do CPB, o qual não é aplicável à espécie.  
 

É de ressaltar, no presente caso, que o excluído saber ler, escrever e invoca 

para si direitos alegando estado de necessidade insculpido no Código Penal Brasileira, esquecendo de 
que o artigo 11, e incisos I, VIII e X do Estatuto Social, são taxativos ao estabelecer:  

 

 

“Artigo 11: São direitos e deveres dos associados das Sociedades ou 
Clubes Columbófilos: 
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I – ter seus pombos devidamente anilhados com anilhas oficiais, 
adquiridas obrigatoriamente junto à Federação Columbófila 
Brasileira e por ela reconhecidas, acompanhadas de seus 

respectivos comprovantes de propriedade; 

 

VIII. pautar sua conduta no meio sócio columbófilo com 
probidade, responsabilidade e respeito às normas 
regulamentares e aos dirigentes das entidades columbófilas; 

 

 

X – zelar pelo bom nome da Columbofilia Nacional, empenhando-

se pelo seu engrandecimento. 
 

 

Pois bem, o recurso não comporta provimento.  
 

Não se verificam preenchidos, de fato, os requisitos necessários a autorizar 

quem quer que seja a realizar comercialização de anilhas não oficiais e fornecidas pela Entidade 
Federativa (FCB).  

Nos termos do artigo 11, Inciso I, todos os associados das Sociedades ou 

Clubes Columbófilos devem ter seus pombos anilhados com anilhas oficiais e tais anilhas devem ser 
adquiridas obrigatoriamente junto à Federação Columbófila Brasileira e por ela reconhecidas.  

 

O recorrente como se vê das provas colimadas que embasou a exclusão, estava 
comercializando em todo o território brasileiro, anilhas “falsificadas” com origem duvidosa por não serem 

oficiais e oriundas da Entidade Federativa, para que isso não bastasse a prova material colhida é robusta 

e não pariam dúvidas.  
E mais, pelo fato de comercialização de anilhas “falsificadas” devidamente 

comprovado através de diversos Grupo de WhatsApp, o comportamento do recorrente não seguiu sua 

conduta no meio sócio columbófilo com probidade, diga-se ainda, não teve a premissa para zelar pelo 

bom nome da Columbofilia Nacional, ao inserir e motivar diversos sócios da Entidade Federativa a fazer 
aquisição de anilhas “falsificadas” e não reconhecidas pela Federação Columbófila Brasileira, exegesse 

do artigo 11, incisos VIII e X.   

 
Quanto ao alegado “estado de necessidade” como invocado na tese da defesa,  

embasada do art. 23, do Código Penal Brasileiro, não se amolda ou se aplica ao caso em comendo, por 

trata-se de cumprimento as exigências contidas como  Norma social da Entidade Federativa, denominada 
Federação Columbófila Brasileira - FCB.   
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 É do conhecimento público que a Entidade Federativa adquiriu anilhas da 

empresa CAPRI, sediada no Brasil com autorização da Federação Columbófila Internacional – FCI, 

sendo certo que, alguns lotes de anilhas fabricadas foram entregues aos sócios com defeito de 

fabricação.  
A Entidade Federativa FCB em momento algum foi omissa ou negligente 

quanto ao alegado na peça recursal.  

 
A fornecedora CAPRI efetuou as trocas das anilhas com defeito a todos os 

Clubes associados da Entidade, nessa linha de interpretação, a Entidade e/ou Fabricante, não foram 

omissas ou negligentes, ademais, a omissão se caracteriza quando há produtos fornecidos com defeito 
e a fabricante não os repõem por produto equivalente ou similar, mesmo contendo outra numeração de 

serial.  

Também, não se pode aplicar no caso concreto a teoria do estado de 
necessidade insculpido no artigo 23, do CP, aqui, o que se amolda, ao caso concreto, é a inteligência 

insculpida como regras descritas no Estatuto Social da Entidade Federativa, por evidência de fortes 

indícios de autoria e materialidade, decorrentes da vendagem ilegal de anilhas “falsificadas” e sem 
autorização pela Federação Columbófila Brasileira e Federação Columbófila Internacional - FCI.    

 

Assim, o recurso interposto só mereceria acolhimento caso comprovada a 
divergência entre a tese abordada. Não é, contudo, o que se verifica no presente caso, uma vez que, o 

Estatuto Social é de fácil interpretação com escritas objetivas e claras que são determinantes  vedando 

a  comercialização de anilhas falsificadas, qual seja, anilhas não oficiais com a logomarca FCB-BR-FCI.  
 

Portanto, não há divergência quanto a decisão proferida que culminou a 

EXCLUSÃO dos quadros sociais do recorrente a autorizar o provimento da insurgência.  

 
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso interposto por 

SANDRO EDUARDO FREITAS RIBEIRO.  
 
Divinópolis/MG, 24 de novembro de 2020. 

 

 
Roberto Carlos de Souza  
Relator  

 
 

   
 


