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Prezados Senhores, 

 

    Tendo em vista o recente torneio de seleção 

realizado visando a participação brasileira no campeonato Sul-

americano do corrente ano busca-se com a presente considerar e, a 

final, requerer a V. Sas. o quanto segue: 

 

    I – breve síntese da questão 

 

    Como é sabido no âmbito da pequena 

comunidade bridgística do Brasil, o torneio de seleção foi vencido 

pela equipe composta por Marcos Thoma, Pablo Ravenna, Gabriele 

Tusa, Federico Kladt, José Nader e Rafael Duque. Desta forma, o 

sexteto conquistou o direito de representar o Brasil no torneio 

continental o qual, por sua vez, confere a possibilidade de estar 



 

 

presente no mundial a ser disputado, ao que tudo indica, na Italia de 

modo, finalmente, presencial. 

    Os dois primeiros componentes da equipe 

vencedora assumiram, no entanto, ulterior compromisso relativo ao 

mesmo evento esportivo mas em outra modalidade, a saber o torneio 

de equipe mista, o que configura um obstáculo à luz do conteúdo do 

regulamento do torneio de seleção, onde se lê: 

     “o jogador que conquista uma vaga em 

determinada modalidade poderá participar de outra se abrir mão, previamente, do 

direito que a anterior lhe assegurou”. 

     Neste sentido, têm se interpretado que, 

pelo regulamento, o simples fato do jogador participar de outra 

modalidade da seletiva (ou seja, a mera busca pela vaga no torneio 

continental) automaticamente lhe retiraria o direito de participar da 

modalidade onde a vaga já se consolidou. 

     A este respeito, portanto, é que se 

gostaria de tecer algumas reflexões que possam eventualmente 

auxiliar na compreensão do problema. É do que se tratará a seguir. 

 

     II – a redação da cláusula e sua 

pertinente intepretação. 

 

     O trecho do regulamento menciona 

claramente que quem conquista uma vaga em uma modalidade não 

pode participar de “outra” (verbis).  



 

 

 

    A locução parece muito clara, no sentido de 

que quem conquista uma vaga em uma modalidade “A” não pode 

participar de outra modalidade “B”, o que é pertinente principalmente 

pelo fato de que geralmente as datas e horários dos torneios 

continentais podem se sobrepor. 

    Deste modo, o dispositivo determina que 

quem conquistou vaga na modalidade livre, por exemplo, não poderá 

jogar a modalidade feminino, já que os torneios a serem 

oportunamente disputados poderiam se sobrepor inviabilizando a 

necessária e adequada disponibilidade do jogador. 

    Perceba-se que a incompatibilidade é de 

modalidades, como aliás o próprio dispositivo adverte expressamente 

quando diz que não se poderá participar de “outra”, ou seja, outra 

modalidade. 

    Ocorre que a restrição às modalidades em si 

não guarda qualquer relação com as seletivas realizadas para, 

naquelas, conquistar uma vaga. Assim sendo, de acordo com o 

dispositivo mencionado quem conquista uma vaga na modalidade “A” 

e quer participar da modalidade (e não seletiva) “B”, pode fazê-lo 

abrindo mão da anterior. Em outras palavras, o impedimento é para 

participar de dois torneios continentais e não de duas seletivas destes 

mesmos torneios. É isto que se depreende da leitura do dispositivo. 

 



 

 

    Todavia, não é assim que tem sido divulgado 

o entendimento a respeito da cláusula, cogitando de que a simples 

participação em uma nova seletiva (ou seja, a mera tentativa de obter 

uma vaga) retiraria automaticamente do jogador a vaga já conquistada. 

    O entendimento carece até mesmo de 

adequação lógica, pois estaria sujeitando a oportunidade de se 

adquirir licitamente um direito, à obrigatoriedade de se renunciar a 

um direito já adquirido. Isso configura evidentemente um 

contrassenso. 

    Uma coisa é comparar direitos com direitos 

e, ao adquirir um, entender ser este incompatível com “outro” anterior 

(como aliás diz o regulamento); outra é sujeitar o direito de tentar 

vencer ao dever de abandonar, compulsoriamente, o que é vitória 

consolidada. 

    Tal entendimento não faz sentido e não é o 

que se extrai da simples leitura do artigo, motivo pelo qual se 

entende deva ser observado o tema à luz destas reflexões, acolhendo-

se o requerimento formulado ao final do presente requerimento. 

 

    III – As consequências de mérito da 

restrição do regulamento: utilidade e eficácia para o Bridge 

nacional. 

 

    Em que pesem os argumentos tecidos acima, 

todavia, busca-se nesta oportunidade trazer ulteriores e mais 



 

 

profundos argumentos sobre o tema, porque se entende que a restrição 

exigida pelo dispositivo mencionado, admitindo por hipótese que 

possa ser interpretada de modo diverso de como acima 

demonstrado, não somente seria inadequada para o momento mas, 

em verdade, traria prejuízo ao Bridge brasileiro. 

    E isso pelo simples fato de que, como ocorre 

em inúmeras ocasiões, um regulamento é criado para proteger e 

defender pessoas e direitos em determinado momento histórico. 

Com o tempo, entretanto, imprevistos surgem que modificam o 

cenário de modo tão violento a ponto de que, ao se aplicar o 

regulamento anteriormente elaborado, corre-se o risco de prejudicar 

justamente as pessoas e direitos que se pretendia tutelar. 

 

    É exatamente o que ocorre atualmente. 

 

    De fato, a restrição mencionada faz parte de 

um cenário onde se buscava obter alguns efeitos positivos para o 

torneio e, de consequência, para o bridge como um todo. Efeitos 

como, por exemplo, evitar a já mencionada impossibilidade de se 

atender a dois torneios simultaneamente, permitir o acesso de mais 

participantes, desautorizar o monopólio da participação brasileira por 

certos competidores de maior influência, etc.  

    O intuito, como visto é pertinente. Ocorre 

que o cenário que hoje se observa é completamente diferente daquele 



 

 

que, anteriormente, justificaria o obstáculo perpetrado pelo 

regulamento. 

    De início, atente-se para o fato de que a 

pandemia restringiu amplamente a frequência de participantes, 

propiciando o primeiro torneio de seleção da história contando com 

apenas quatro equipes. O mesmo se verifica com o torneio misto, a ser 

realizado em breve. 

    Neste contexto, se percebe que o nível de 

competição foi bastante reduzido, com a ausência de boa parte dos 

expoentes nacionais da modalidade. Este contexto exige, como 

estratégia primordial, propiciar aos participantes as melhores 

condições possíveis de representar o bridge do Brasil no exterior, 

considerando ainda o atual cenário de restrições e início da desejada 

retomada sócio-econômica global. 

    É de se levar em conta neste raciocínio as 

próprias metas de divulgação e ampliação do bridge estabelecidas 

justamente por esta Diretoria e manifestadas à coletividade através de 

redes sociais e outros meios de comunicação, onde o próprio sucesso 

de outras iniciativas (como o trabalho realizado com novos jogadores 

iniciantes na categoria juvenil) mostra justamente o aspecto prioritário 

do projeto de fortalecimento da modalidade. 

    Levando em conta este nobre intuito a 

restrição cogitada no regulamento poderia propiciar, no atual estado 

das coisas, situação inadmissível diametralmente oposta a tudo quanto 

se busca defender. Afinal, há que se considerar a possibilidade de que 

mencionados jogadores venham a disputar o torneio misto de seleção, 

mas não se classifiquem para o torneio continental. 



 

 

    Neste contexto, tendo sido automaticamente 

desligados do torneio de seleção livre no qual se sagraram vencedores 

se consubstanciaria a absurda situação pela qual dois excelentes 

jogadores com intenção de defender o Brasil no exterior estariam 

eliminados por completo do processo, mesmo tendo vencido.  

    E isso ocorreria, ressalte-se, justamente no 

ano em que o torneio de seleção teve historicamente seu mais 

reduzido número de participantes.  

    Não tem como defender o entendimento de 

que tais providencias beneficiam o bridge do Brasil. 

    Neste contexto, é evidente ser prioridade do 

Bridge brasileiro viabilizar o encaminhamento das equipes mais 

qualificadas tecnicamente para a disputa dos torneios internacionais 

que ora se realizam.  

    Ora, mas diante do estreitíssimo universo de 

jogadores que se predispuseram a disputar os torneios de seleção deste 

ano atípico, o que seria mais adequado para tal finalidade? Propiciar 

prerrogativas que possam auxiliar os poucos competidores a melhor 

representar o país, ou estabelecer obstáculos que dificultem (ou 

inviabilizem por completo) este mister? 

    Parece claro tratar-se da primeira hipótese. O 

regulamento sob análise, que seria perfeito para uma grande 

associação em tempos normais, como assim projetado, não se revela 

adequado para uma pequena associação em busca de crescimento em 

momento histórico absolutamente atípico. 



 

 

    É evidente que os elaboradores do 

regramento não poderiam a seu tempo prever o imprevisível e, 

portanto, a regra atende adequadamente a momento diverso. Mas 

aplicar a regra de forma fria e sem interpretação equivale, atualmente, 

a promover justamente o que se pretendia evitar ou seja, prejuízo 

flagrante ao bridge nacional. 

    Há mais. 

    A informação mais recente, ou seja, bem 

posterior em relação ao regulamento publicado, dá ciência de que os 

torneios sul-americanos nas modalidades livre e misto serão realizados 

em datas diversas.  

    Ou seja, não há incompatibilidade de 

agendas para quem eventualmente pretenda atuar em duas 

modalidades diversas, o que faz todo sentido (a) em uma temporada 

tão atípica quanto a presente e (b) em uma modalidade de jogo que 

conta com tão poucos adeptos e, desafortunadamente, em franca 

redução. 

    Sendo assim, por qual razão não seria viável 

a participação dos jogadores em dois torneios?  

    A única resposta para esta indagação seria: 

porque a regra assim o diz.  

    Neste contexto, a regra confeccionada para 

momento e ambiente completamente diverso, seria aplicada 

hodiernamente obtendo apenas um resultado, qual seja o de 



 

 

contrariar os mesmos interesses bridgísticos que se buscou 

proteger.  

    É evidente que isso não faz sentido. O 

regulamento é idealizado, montado e confeccionado para fins 

diametralmente opostos aos que se verificariam nesta restrita 

aplicação. Não se pode defender tal aplicação para efeitos que 

simplesmente não beneficiam ninguém. 

    Bem por isso é que se entende que a restrição 

não pode ser aplicada atualmente, não somente para permitir aos 

jogadores mencionados jogarem nova modalidade de seleção mas, em 

primeira análise, até mesmo disputar os dois torneios continentais 

(livre e misto), para os quais não há incompatibilidade alguma e 

permitiria ao Brasil maiores chances de bons resultados. 

 

    IV – As regras relativas aos membros 

convidados de equipes vencedoras. 

    Na remota hipótese de que a manifestação 

acima não seja acolhida pelos elementos ventilados resta a 

necessidade de, com a eventual ausência dos dois jogadores 

mencionados, a equipe livre complementar seu quadro com dois 

outros jogadores, como preconiza a regra atinente ao capítulo IX do 

regulamento (Nomeação das equipes). 

    Há que se atentar para o fato de que a regra 

para tal complementação de jogadores conte com membros “que 



 

 

tenham participado de algum torneio de seleção de 2021 e que a 

equipe se mantenha fora dos casos especiais” (verbis). 

    Portanto, em se tratando a exigência de 

jogadores presentes em qualquer modalidade de seleção, busca-se 

aqui tão-somente resguardar o eventual direito de convidar tempesti-

vamente todo e qualquer participante de qualquer modalidade de 

seleção, mesmo que não daquela livre que a equipe subscritora irá 

representar.  

 

    V – Requerimentos finais. 

 

    Por todo o exposto, tendo em vista o 

conteúdo do regulamento e os sólidos argumentos acerca de sua 

eficácia e operabilidade para o Bridge brasileiro, requerem seja 

autorizada, de plano, a possibilidade de a equipe livre do Brasil ser 

integrada pelos dois jogadores mencionados (Marcos Thoma e Pablo 

Ravenna) mesmo que estes venham a integrar a equipe brasileira que 

disputará o sul-americano misto na data aprazada. 

    Subsidiariamente, na remota hipótese de que 

assim não se entenda, requerem que os jogadores aludidos possam 

disputar a seleção mista para, somente ao seu término, optarem (diante 

da suposta incompatibilidade) qual equipe irão integrar no mesmo 

torneio continental. 

    Por fim, sempre em caráter subsidiário, 

requerem que caso sejam rejeitados os requerimentos acima, seja 



 

 

confirmada a prerrogativa da equipe de convidar, para complementar 

seus quadros, todo e qualquer jogador que tenha disputado qualquer 

das seletivas do corrente ano. 

 

 

São Paulo, 23 de agosto de 2021. 

 

Gabriele Tusa 


