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COMISSÃO ELEITORAL 
 
 

 
 
 

ATA SESSÃO JUGAMENTO IMPUGNAÇÕES 
 

 
 

 
Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 

19h00min (dezenove), por videoconferência pela plataforma GOOGLE MEET 

(meet.google.com/xmh-ovdh-rrs), presentes: o Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza (Presidente 

da Comissão Eleitoral); a Dra. Julia Gelli Costa (Membra da Comissão Eleitoral); o Dr. Eduardo 

Affonso De Santis Mendes de Farias Mello (Membro da Comissão Eleitoral); o Dr. Carlos 

Santiago da Silva Ramalho (Secretário da Comissão Eleitoral); Aberto os trabalhos da audiência 

com os seguintes objetivos: 1) garantir a ampla defesa e o contraditório através de defesa oral 

pelas partes, vez que duas das três chapas apresentaram impugnação; 2) Homologação das 

candidaturas; O Sr. Presidente saudou a todos os presentes tendo os mesmos se identificado 

oralmente. Pela Chapa Ouro Olímpico se apresentaram na qualidade de Procuradores o Dr. 

Milton Jordão (OAB/BA nº 17.939) e Dr. Rodrigo Daebs (OAB/BA nº 66.688); Pela Chapa Novo 

Surf Brasil se apresentou como Procurador o Dr. Alcir Justino M. G. Junior (OAB/BA nº 62886); 

Pela Chapa Nação Surfa Brasil se apresentou como Procurador o Dr. Bruno Pinto Soares 

(OAB/RJ nº 221.065); Pela CBSURF se apresentou como Procurador, o Diretor Jurídico, Dr. 

Marcelo Jucá Barros (OAB/RJ 122.727) e como Representante o Dr. João Paulo A. da Veiga P. 

da Silva  (Administrador Provisório); Também se apresentaram os candidatos ao Conselho 

Fiscal presentes. Na sequencia o Sr. Presidente ressaltou novamente o objetivo da reunião 

mencionando que as chapas Nação Surfa Brasil e Ouro Olímpico haviam apresentado 

impugnação recíproca. O Sr. Presidente mencionou que as chapas haviam sido intimadas para 

apresentar contrarrazões o que ocorreu. Mencionou ainda que nos processos eleitorais que 

vem tendo a honra de conduzir sempre que há impugnações e questões de relevância a ser 

debatida, ele tem marcado sessão pública de julgamento visando dar publicidade e 

oportunidade para as partes e seus defensores se manifestarem. O Sr. Presidente mencionou 

o procedimento que seria adotado na reunião, colhendo os depoimentos do Sr. Adalvo Argolo, 

do Sr. Flavio Padaratz, a fim de esclarecer questões fáticas visando formar o convencimento e 

juízo de valor. Ato continuo seria franqueada a palavra aos advogados por 10 (dez) minutos e 

na sequencia seria passada a palavra para a Dra. Julia, membra da Comissão, para proceder 

voto em relação a documentação apresentada acerca das candidaturas, conforme exigência do 

Ato da Normativo da Eleição (ID_42_PE_CBSURF - 08-01-2022), no tocante a homologação 

ou não do pedido de candidatura. E, na sequencia colheria o voto acerca das impugnações. O 

Sr. Presidente mencionou que qualquer decisão tomada seria passível de recurso junto a 

Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem – CBMA.  O Sr. Presidente mencionou que havia 

homologado, através de Despacho monocrático, naquela manhã o colégio eleitoral e que caso 

alguém entendesse que o colégio eleitoral não estivesse dentro da legalidade poderia se utilizar 

de impugnação cujo pedido seria submetido aos pares da Comissão ou ainda seria realizada 

uma sessão para analisar o pedido. E, que na ausência de manifestação no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas o colégio eleitoral estaria homologado, configurado assim a preclusão.  
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Questão de ordem levantada pelo Dr. Milton Jordao: aos 09:34; Respondida na 

sequência. 

O Sr. Presidente indagou ao Sr. Secretario qual impugnação foi protocolada 

primeiro, a que respondeu ser a da Chapa Nação Surfa Brasil, enviada no dia 28/01/2022 as 

20:37 (vinte horas e trinta e sete minutos). O Sr. Presidente, então, informou que ouviria primeiro 

o representante da Chapa Nação Surfa Brasil, Sr. Flavio Padaratz e na sequencia o 

representante da Chapa Ouro Olímpico, Sr. Adalvo Argolo.  

Questão de ordem pelo Diretor Jurídico da CBSURF, Dr. Marcelo Juca Barros: aos 

11:44; Respondida na sequência onde passou-se a deliberar sobre a questão cujos debates 

foram do minuto 13:29 ao 50:59 sendo decidido ao final pela Comissão Eleitoral a data do dia 

21 de janeiro de 2022, incluído este, como termo final para habilitação do colégio eleitoral apto 

ao voto, bem como foi aberto prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a ser iniciado a partir da 

publicação da ata da reunião, para os presentes e para as Federações que porventura estejam 

inaptas queiram se manifestar. O Sr. Presidente, então, mencionou que havendo manifestação 

seria marcada uma sessão para apreciação do tema.   

Após algumas manifestações, passou-se a oitiva do depoimento do Sr. Flávio 

Padaratz, candidato na Chapa Nação Surfa Brasil: aos 01:01:26 até 01:34:36 minutos, que 

respondeu às perguntas da Comissão Eleitoral; 

Na sequência passou-se a oitiva do depoimento do Sr. Adalvo Argolo, candidato 

na Chapa Ouro Olímpico: aos 01:34:37 até 02:03:58 minutos, que também respondeu às 

perguntas da Comissão Eleitoral. 

Ato continuo fez uso da palavra como Procurador da Chapa Nação Surfa Brasil, o 

Dr.  Bruno Pinto Soares, aos 02:04:10 até 02:18:22 minutos. 

Na sequência, fez uso da palavra como Procurador da Chapa Ouro Olímpico, o 

Dr.  Milton Jordao, aos 02:18:58 até 02:35:59 minutos. 

Na sequência passou a deliberação da análise documental dos registros de 

candidaturas. E, após algumas ponderações do Sr. Presidente a palavra foi repassada a 

Relatora Dra. Julia Gelli Costa: aos 02:39:02 até 02:54:14. 

Restou homologada os registros de candidatura das chapas: NAÇÃO SURFA 

BRASIL; OURO OLIMPICO e NOVO SURF BRASIL, esta última com pendencia de vicio 

sanável para apresentação do documento de identidade do vice-presidente com autenticação 

em cartório, no prazo de 48 (quarenta e oito horas, após a publicação da ata. 

Restaram homologadas os registros de candidaturas dos membros ao Conselho 

Fiscal, exceto do Sr. Douglas Lima dos Santos, por ausência de certidões judiciais estaduais do 

domicilio.  

Na sequência, após algumas ponderações do Sr. Presidente passou-se a análise 

do mérito das impugnações: aos 02:54:57 até 03:43:24. 

Quanto a impugnação apresentada pela CHAPA NAÇÃO SURFA BRASIL em 

desfavor a CHAPA OURO OLIMPICO: 

O Sr. Presidente proferiu o voto em: 02:54:57 até 03:03:30, que votou pela rejeição 

da impugnação e homologação da CHAPA OURO OLIMPICO; 

O Dr. Eduardo Affonso De Santis Mendes de Farias Mello proferiu o seu voto em: 

03:03:43 até 03:06:18, acompanhando integralmente o voto do Sr. Presidente; 

A Dra. Julia Gelli Costa proferiu voto em: 03:06:32 até 03:07:21, acompanhando 

integralmente o voto do Sr. Presidente. 

Resultado: Por unanimidade a Comissão Eleitoral rejeitou a impugnação e 

homologou a candidatura da CHAPA OURO OLIMPICO. 
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Quanto a impugnação apresentada pela CHAPA OURO OLIMPICO em desfavor 

da CHAPA NAÇÃO SURFA BRASIL: 

O Sr. Presidente proferiu o voto em: 03:07:38 até 03:21:23, que votou pelo 

acolhimento da impugnação e não homologação da CHAPA NAÇÃO SURFA BRASIL; 

O Dr. Eduardo Affonso De Santis Mendes de Farias Mello proferiu o seu voto em: 

03:21:26 até 03:26:38, divergindo do voto do Sr. Presidente e votou pela rejeição da 

impugnação e homologação da CHAPA NAÇÃO SURFA BRASIL; 

A Dra. Julia Gelli Costa proferiu voto em: 03:26:44 até 03:43:22, acompanhando 

integralmente o voto do Sr. Presidente. 

Resultado: Por 2 votos a 1 a Comissão Eleitoral acolheu a impugnação e não 

homologou a candidatura da CHAPA NAÇÃO SURFA BRASIL. 

Na sequência o Sr. Presidente proclamou o resultado e após algumas 

manifestações a reunião foi encerrada, tendo o Sr. Presidente agradecido a presença de todos, 

cuja ata após lavrada foi assinada por mim Secretário, pelo Sr. Presidente e pelos membros da 

Comissão. 

 

A reunião virtual encontra-se disponível no link: 

https://drive.google.com/file/d/1XH61DcY7EN-w3AGZOy93c_PhwVq5Irdi/view?usp=sharing 
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