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Exmo. Sr. Dr. Presidente Gustavo Lopes, boa tarde!

Na qualidade de representante da chapa "Ouro Olímpico", venho por meio deste e-mail apresentar IMPUGNAÇÃO ao despacho
ID_73_PE_CBSURF-15-02-2022-DESPACHO proferido pelo Presidente desta Comissão Eleitoral, em 15.02.2022, referente a
comprovação da interposição do recurso protocolado pela Chapa “Nação Surfa Brasil” perante o Centro Brasileiro de Mediação e
Arbitragem – CBMA, consoante as razões delineadas na petição em anexo, bem como nos documentos que a instrui.

Despeço-me renovando os votos de estima e apreço!

Atenciosamente,

--  
RODRIGO DAEBS

Advogado 
OAB/BA 66.688   
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF – CBSurf. 

 

 

 

URGENTE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADALVO NOGUEIRA ARGOLO, brasileiro, casado, 

empresário, inscrito no CPF n° 278.069.105-06, residente e domiciliado na Rua Sítio do 

Pombal, 300, D-701, Pituaçu, Salvador/BA, candidato a Presidente, representando a 

Chapa “Ouro Olímpico”, por meio do seu advogado infrafirmado, vem respeitosamente 

apresentar IMPUGNAÇÃO ao despacho ID_73_PE_CBSURF-15-02-2022-DESPACHO 

proferido pelo Presidente desta Comissão Eleitoral, em 15.02.2022, referente a 

comprovação da interposição do recurso protocolado pela Chapa “Nação Surfa Brasil” 

perante o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem – CBMA contra decisão desta 

Comissão Eleitoral que acolheu pedido de impugnação do então candidato Flávio 

Padaratz e determinou a não homologação da chapa que o mesmo integra, em 

sessão/reunião realizada no dia 08.02.2022, nos termos do art. 35, §3º, do Regimento 

Eleitoral, constante da NOTA OFICIAL N° 001/2021 – ATO NORMATIVO DAS 

ELEIÇÕES, assim como no Estatuto da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf. 
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BREVE SÍNTESE DOS FATOS 

 

1. O impugnante compõe chapa devidamente inscrita 

junto à Comissão Eleitoral, que concorre às eleições para os cargos de Presidente e Vice-

presidente da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf. 

 

2. Ocorre que, em reunião/sessão virtual realizada por 

esta Comissão Eleitoral no dia 08.02.2022, foram analisados os pedidos de impugnação 

das chapas “Nação Surfa Brasil” e “Ouro Olímpico”. 

 

3.  A chapa “Nação Surfa Brasil”, encabeçada pelos Srs. 

Flavio Padaratz e Paulo Marcello Soares Moura, não teve sua candidatura homologada, 

sendo acolhida impugnação lançada contra o primeiro. 

 

4.  Assim, os representantes da chapa impugnada 

resolveram se insurgir contra a decisão proferida e interpuseram recurso perante o 

Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem – CBMA, como assim prevê o caput do art. 

35, do Regimento das Eleições, constante da NOTA OFICIAL N° 001/2021. 

 

5.  Acontece que, no mesmo artigo do Regimento 

Eleitoral, mais especificamente, no parágrafo terceiro, se prevê que o recorrente das 

decisões finais proferidas por esta Comissão, estará obrigado a “no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, apresentar a esta Comissão Eleitoral comprovante de protocolo, sob 

pena de não conhecimento do recurso.”  

 

6.  No caso em testilha, evidentemente, tal dever não foi 

cumprido, incidindo, portanto, consequências jurídicas naturais da preclusão e definidas 

no mencionado parágrafo. 
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7.  Senão, vejamos. 

 

DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PROTOCOLO 

DO RECURSO A ESTA COMISSÃO ELEITORAL NO PRAZO. 

 

8.  Como mencionado anteriormente, prevê o Regimento 

das eleições, que em casos de Recurso às decisões finais proferidas pela Comissão 

Eleitoral, deverá o recorrente apresentar em 24 (vinte e quatro) horas após a 

interposição recursal o comprovante de protocolo, sob pena de não conhecimento 

do recurso. 

 

9.  No entanto, o recorrente não cumpriu o 

procedimento previsto no artigo supramencionado. 

 

10. Isto porque, consoante se colhe através de fácil 

acesso ao Portal da Governança da entidade (espaço virtual onde é possível conferir todas 

as comunicações referentes ao processo eleitoral em curso), o administrador provisório, 

Dr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da Silva, publicou uma declaração identificada 

como ID_71_PE_CBSURF-14-02-2022-INFORMAÇÃO-RECURSO-JUNTO-AO-CBMA, onde, o 

mesmo, ratificava e atestava que houve comunicação à CBSurf de interposição de recurso 

da chapa “Nação Surfa Brasil” junto ao CBMA, através dos advogados da chapa 

Recorrente, às 20:38h, do dia 12.02.2022. 
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11. Além disso, no mesmo documento foram 

disponibilizados prints dos e-mails encaminhados pelos advogados do Recorrente à 

presidência da CBSurf, no dia 12.02.2022, onde estes informam ao administrador 

provisório da entidade sobre a interposição de recurso perante o CBMA e encaminharam 

o comprovante de protocolo do recurso. Por fim, também requerem que o administrador 

da entidade cientificasse a Comissão Eleitoral sobre o recurso interposto. 
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12. Em reposta, o Sr. João Paulo Agapito da Veiga 

Pereira da Silva, Interventor Provisório da CBSurf, informa que “no momento oportuno” 

notificaria a Comissão Eleitoral. 
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13. Acontece que, este não é o procedimento 

previsto no art. 35, §3º, do Regimento Eleitoral da CBSurf, que tem a seguinte redação 

sobre o tema:  

 

Art. 35. Os recursos das decisões finais da Comissão Eleitoral deverão ser interpostos 

no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA), instituição arbitral 

independente e imparcial, sediada na cidade do Rio de Janeiro, e serão processados na 

forma do Regulamento de Arbitragem Esportiva do CBMA, observados este 

Regulamento e a legislação aplicável. 
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Parágrafo Terceiro. O recurso contra decisão desta Comissão deve ser protocolado 

diretamente no CBMA no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados de intimação 

expedida pela Secretaria da Comissão Eleitoral, ficando o recorrente obrigado 

a no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apresentar a esta Comissão 

Eleitoral comprovante de protocolo, sob pena de não conhecimento 

do recurso. (grifo nosso) 

 

14. Portanto, não há do que se falar em 

apresentação de comprovante de protocolo da interposição do recurso à CBSurf, afinal, 

dispõe o artigo supramencionado que esta comunicação deverá ser feita diretamente à 

secretária da Comissão Eleitoral. 

 

15. Diga-se mais, o Recorrente tem plena ciência 

da existência de e-mail da Comissão Eleitoral, sabendo que o Senhor Interventor 

Provisório da CBSurf não faz parte do citado órgão colegiado! Afinal, a Lei Pelé demanda 

que este sodalício seja formado por pessoas alheias à administração da entidade, ou seja, 

goze de independência, conforme reza o artigo 22, inciso VI, do aludido diploma. 

 

16. Desta forma, rememora-se antigo brocardo 

latino: dormientibus non succurrit jus. 

 

17. Ressalte-se ainda, que foi consolidado 

unanimemente por esta Comissão Eleitoral, em recente em sessão/reunião virtual, 

realizada no dia 14.02.2022, que definiu o colégio eleitoral do pleito vindouro, que as 

comunicações a esta devem ser destinadas ao e-mail oficial da Comissão, que é de 

conhecimento de todos os participantes do pleito eleitoral. 

  

18. Por amor ao debate, ainda que fosse 

considerada válida a comunicação feita pelo Recorrente à CBSurf, o administrador 
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provisório Sr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da Silva, comprometeu-se a cientificar 

à Comissão Eleitoral em “momento oportuno” (melhor seria se o compromisso fosse feito 

para atender ao prazo fixado no Regulamento Eleitoral), consoante print anexado as 

linhas anteriores. 

 

19. Contudo, a cientificação somente ocorreu no 

dia 14.02.2022, ou seja, 72 (setenta e duas) horas após a interposição do recurso perante 

a CBMA, o que a tornou intempestiva, por violação ao quanto determinado pelo artigo 

35, §3º, do Regimento Eleitoral. 

 

20. Diz-se isso, pois, apesar de não existir previsão 

expressa, seja no Estatuto (no que reza sobre o processo eleitoral) ou no Regulamento 

das Eleições, com relação à contagem do prazo processual, esta Comissão Eleitoral, já 

consolidou entendimento que na ausência de norma específica, tal lacuna deverá ser 

preenchida através da legislação eleitoral comum, numa interpretação sistêmica das 

normas jurídicas. 

21. Não é outro entendimento do TSE sobre o 

tema - vide artigo 7° da Resolução nº 23.478/2016 do TSE - ao determinar que, 

durante o período eleitoral, a partir do encerramento do prazo para registro de 

candidatos, os prazos não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, podendo 

se encerrar, por exemplo, em fins de semana. 

 

22. No caso em apreço, se admite que incida tal 

regra, posto que o processo eleitoral se iniciou, havendo o encerramento do prazo para 

registro de candidaturas (20.01.22), e, por fim, o pleito se aproxima (22.02.22). Destarte, 

é flagrante a exiguidade de tempo, para que possa a parte insatisfeita apresentar recurso 

ao CBMA e ver sua pretensão analisada antes da realização Assembleia Geral Eleitoral.  
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Portanto, ante as razões esposadas, é ululante o não 

cumprimento do artigo 35, §3º, do Regimento das Eleições, logo, requer que seja 

revogado o despacho ID_73_PE_CBSURF-15-02-2022-DESPACHO proferido pelo 

Presidente desta Comissão Eleitoral, referente à determinação de se comprovar à 

interposição do recurso protocolado pela Chapa “Nação Surfa Brasil” perante o 

Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem – CBMA. 

 

 DOS PEDIDOS 

 

23. Portanto, o Impugnante vem requerer: 

 

a)  O recebimento e processamento do presente pedido; 

 

b) Que seja acolhida a presente Impugnação, para que 

seja revogado o despacho ID_73_PE_CBSURF-15-02-2022-DESPACHO referente à 

determinação de se comprovar à interposição do recurso protocolado pela Chapa “Nação 

Surfa Brasil” perante o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem – CBMA; 

 

c) Pugna, ainda, pela cientificação do conteúdo deste 

petitório ao Árbitro de Emergência designado pela CBMA para julgar o Recurso 

interposto pela chapa “Nação Surfa Brasil”, objetivando tomar conhecimento e deliberar 

acerca deste pleito; 

d) Por fim, requer à juntada dos documentos 

comprobatórios em anexo, além da produção de todos os meios lícitos de prova 

permitidos. 

Pede e espera deferimento. 

Salvador/BA, 16 de fevereiro de 2022. 
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RODRIGO DAEBS 

ADVOGADO 

OAB/BA. 66.688. 
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