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Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Eleitoral da Confederação Brasileira de Surf 

– CBSurf, Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza 

 

 

 

 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF – CBSurf, associação privada sem fins lucrativos, 

entidade de administração do desporto, inscrita no CNPJ sob o nº 02.995.720/0001-

60, com sede à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1485, 2º andar, Jardim Paulistano, São 

Paulo/SP, CEP: 01.452-002, neste ato representada por seu Presidente ADALVO 

NOGUEIRA ARGOLO, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 261800817, 

SSP/BA, inscrito no CPF sob o no 278.069.105-06, residente e domiciliado à Rua Sítio do 

Pombal, nº 300, apto D701, Pituacu, Salvador/BA, vêm, respeitosamente à presença 

de Vossa Senhoria, por intermédio de seu procurador abaixo assinado, apresentar 

IMPUGNAÇÃO A ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS ocorrida no dia 18 de dezembro 

de 2021. 

 

Como é cediço, na data de hoje, 18 de dezembro de 2021, ocorreu a 

eleição da Comissão de Atletas da CBSurf. 

Ocorre que 02 (dois) candidatos apresentaram pedido de renúncia 

perante esta Comissão Eleitoral as vésperas da eleição causando espanto a CBSurf. 

Porém, chegou ao conhecimento desta entidade, através de e-mail enviado pelo Sr. 

Marcelo Barros, presidente da Federação Baiana de Surf, que os candidatos 

renunciaram a candidatura por terem sido ameaçados pelo salva-vidas Alisson Reis 

a mando do Sr. Teco Padaratz, notadamente oposição política do Sr. Adalvo Argolo, 

atual presidente da CBSurf. Vejamos: 
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Além disso, a propaganda realizada anteriormente pela oposição da a 

entender que são 05 (cinco) candidatos de um mesmo grupo induzindo o eleitor a 

erro, como se fosse algo oficial, ou seja, com o único objetivo de ludibriar todos os 

eleitores a votarem nos 05 (cinco) nomes divulgados. Observa-se: 
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Ora, esta entidade não compactua com esse tipo de política e não pode 

aceitar calada que essas pessoas continuem colocando seus interesses pessoais a 

frente da comunidade brasileira do surf. 

Diante do exposto, requer que o resultado da referida eleição da 

Comissão de Atletas seja suspenso e, consequentemente, não homologado. 

 

São Paulo, 18 de dezembro de 2021. 

 

 
 

Marcelo Jucá Barros  

Diretor Jurídico CBSurf 
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