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Ao 

Ilmo. Sr. Presidente do Comitê de Eleição da Confederação Brasileira de 
Voleibol João Petropolitano Gonçalves de Assis 

 

 

 

 

CHAPA RENOVA VÔLEI, neste ato representada por seu representante, 
Luiz Roberto Martins Castro, brasileiro, advogado, portador da OAB/SP 
149.731, vem por meio desta, seguindo os termos do Art. 22, parágrafo 1º do 
Regimento Interno das Assembleias Gerais, baseado no previsto no Art. 25, 
parágrafo 4º do Estatuto Social da CBV, apresentar o presente pedido de  

 

IMPUGANÇÃO DE REGISTRO DA CHAPA: #TRADIÇÃO, ÉTICA E 
INOVAÇÃO. 

 

Com base nos fatos e fundamentos legais a seguir expostos: 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

1. Em 16/11/2020 este Comitê Eleitoral se reuniu e encaminhou aos 

Representantes das Chapa o Termo de Homologação das Chapas Renova 

Vôlei e #Tradição, Ética e Inovação. 
 

2. Uma vez comunicada a homologação, conforme estipulado no Art. 22 do 
Regimento Interno das Assembleias Gerais abre-se prazo de 5 (cinco) dias 

para a apresentação de impugnações. 
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3. Desta forma, o prazo para a apresentação do pedido de  impugnações às 

chapas expira em 22/11/2020, um domingo. 
 

II – FATOS: 

 

4. O candidato ao cargo de Presidente pela chapa #TRADIÇÃO, ÉTICA E 

INOVAÇÃO, Sr. Walter Pitombo Laranjeiras foi, em 15/03/2013, 

empossado como Vice-Presidente da CBV para o quadriênio 2013/2016 
(anexo 1 – fls. 02/40). 
 

5. Em assembleia geral realizada em 14/03/2014 (anexo 2), os membros da 

CBV decidiram: 
 

a) Alterar o Estatuto Social da CBV, fixando em seu art. 19 § 4º, 

que o mandato de Presidente da CBV será de 4 (quatro) anos 

permitida uma única recondução; 

 

b) que, com a renúncia do então presidente Sr. Ary da Silva Graça, 
o Sr. Walter Pitombo Laranjeiras deixou de ser vice-presidente 

da CBV para assumir o cargo de Presidente da CBV a partir de 

20/12/2013 (fls. 3 e 4 do anexo 2). 
 

6. Desta forma, é certo que, a partir de 20/12/2013, o Sr. Walter Pitombo 

Laranjeiras passou a exercer o seu primeiro mandato como Presidente 

da CBV. 

 

7. O Estatuto Social da CBV foi novamente alterado em 19/12/2014 e em 
17/05/2015, contudo a previsão de apenas uma recondução restou 

mantida em ambas alterações (art. 19 ,§ 4º e art. 17, § 4º, respectivamente).  
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8. Já sob a égide da restrição estatutária de duas reconduções ao cargo de 

Presidente, em 14/04/2016, o Sr. Walter Pitombo Laranjeiras, no 
cargo de Presidente há quase dois anos e meio,  foi regularmente 

REELEITO PARA EXERCER O SEU SEGUNDO MANDATO 

como de Presidente da CBV.  
 

9. Tanto é verídico que o Sr. Walter Pitombo Laranjeiras passou a exercer 

seu segundo mandato consecutivo como Presidente da CBV, que o site da 
entidade (anexo 3) informa que: 
 

O presidente da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Walter 
Pitombo Laranjeiras, foi reeleito por aclamação para o próximo 
quadriênio, de 2017 a 2020, em assembleia geral extraordinária 
realizada na sede da entidade esportiva, no Rio de Janeiro, nesta 
quinta-feira (14.04). Da mesma forma, para a vice-presidência, foi 
reconduzido o atual ocupante do cargo, Neuri Barbieri, também 
presidente da Federação Paranaense de Voleibol. 

Participaram da assembleia os presidentes das federações estaduais 
das 27 unidades federativas do Brasil e os presidentes das 
Comissões de Atletas, André Heller (voleibol) e Emanuel Rego 
(voleibol de praia). (destaque e grifo nosso) 

10. Frise-se que, após a reeleição do Sr. Walter Pitombo Laranjeiras ocorrida 
em 14/04/2016, o Estatuto Social da CBV foi alterado em mais 2 (duas) 
oportunidades 05/05/2017 e 23/03/2019, sendo que em ambas foi 
mantida a vedação de mais de uma recondução do Presidente ao cargo.  

 

III – DIREITO: 

 

11.  Conforme se verifica dos documentos juntados, o Sr. Walter Pitombo 
Laranjeiras foi empossado como presidente da CBV em 20/12/2013, e, 
em 16/04/2016 foi reconduzido ao cargo de presidente da CBV, 
portanto, segundo os termos do Art. 25, § 4º do Estatuto da CBV 
atualmente em vigor: 
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“O mandato do Presidente ou dirigente máximo da CBV será de 04 
(quatro) anos, permitida 01 (uma) única recondução.” (grifo nosso). 

 

O SR. WALTER PITOMBO LARANJEIRAS NÃO PODE 
CONCORRER A UM TERCEIRO MANDATO SEGUIDO, SOB PENA 
DE INFRAÇÃO DIRETA AOS TERMOS DO ESTATUTO SOCIAL DA 
CBV, O QUE NÃO PODE SER ADMITIDO POR ESTE COMITE. 

 

12. É cediço ainda que, a norma limitando a recondução ilimitada de 
dirigentes esportivos visa EVITAR A PERPETUAÇÃO DE 
DIRIGENTES NO PODER DE ENTIDADES DE 
DESPORTIVAS, SEJA DE ADMINISTRAÇÃO SEJA DE 
PRÁTICA. 

13. Destaque-se, ainda, que o artigo 33, § 7º do Estatuto Social em vigor 
estabelece que:  

“Poderá ser candidato ao cargo de Presidente ou Vice-Presidente da CBV, 
qualquer pessoa, que seja brasileira nata, tenha idade superior a 21 (vinte e 
um) anos e que não esteja enquadrado nos critérios de inelegibilidade 
estabelecido no presente estatuto.” (grifo nosso). 

14. Desta forma, uma vez que o Sr. Walter Pitombo Laranjeiras: 

a) É Presidente da CBV desde 19/12/2013, portanto exerce o cargo de 

dirigente máximo da entidade, de forma ininterrupta, há praticamente 
7 (sete) anos; 

b) A própria CBV entende que o Sr. Walter Pitombo Laranjeiras já foi 
reeleito para o cargo de presidente da CBV em assembleia geral 
realizada em 16/04/2016; 

c) Que o Estatuto Social da CBV veda uma segunda reeleição de seu 
dirigente máximo; 
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É CERTO QUE O SR. WALTER PITOMBO LARANJEIRAS É, 
SEGUNDO OS TERMOS ESTATUTÁRIOS,  INELEGÍVEL PARA A 
DIPUTA DO CARGO DE PRESIDENTE DA CBV E PORTANTO A 
INSCRIÇÃO DA CHAPA QUE O POSSUI COMO CANDIDATO 
DEVE SER IMUGNADA POR ESSE COMITÊ. 

15. Assim, pelos motivos acima expostos, a inscrição da chapa #TRADIÇÃO, 

ÉTICA E INOVAÇÃO é irregular, logo, se mantida a sua participação no pleito 
eleitoral,  revestirá a eleição de ilegitimidade, ferindo os princípios éticos da 
moralidade e da probidade, o que não é admitido em uma entidade que busca a 
transparência e princípios de governança.  

  

IV - PEDIDO 

 

16. Isto posto, e com base no arrazoado, a Chapa RENOVA VÔLEI 
REQUER O PRESENTE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO SEJA 
RECEBIDO, PROCESSADO E DEFERIDO PARA CANCELAR A 
INSCRIÇÃO DA CHAPA #TRADIÇÃO, ÉTICA E INOVAÇÃO PARA 
CONCORRER AO PLEITO ELEITORAL DA CBV A SER 
REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 10/01/2021.  

17. Protesta provar o todo alegado por todos os meios de prova legalmente 
admitidas. 

Termos em que, 

P. Deferimento. 

São Paulo, 17 de novembro de 2020 

 
Representante da Chapa Revova Vôlei 

Luiz Roberto Martins Castro 
OAB/SP 149.731 



ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESII}ENTE DO COMITÊ DE ELEIÇÃO DA

C0NFEDERAÇÃO BRÂSILETRA DE YOLETBOL - JOÃO PETROPOLTTAT\IO

GONÇALVES DE, ÀSSrS.

CHÀPA #TRADIÇÃO, ÉtlCÀ E INOVAÇÃO, neste ato representada por

seu representante, Sr. Igor Fernandes Ribeiro Dantas, vem, respeitosamente, a presença

de Vossa Senhoria apresentar RESPOSTA ao pedido de Impugnação de Registro de

Chap4 elaborado pela Chapa Renova Vôlei em 17 de novembro de 2020, pelas razões

de fato e direito que passa a expor:

1. BREYE REST]MO DA DEMANDA

Em breve síntese, a Chapa Renova Vôlei alega em seu pedido de Impugnação de

Registro de Chapa que o Sr. Walter Pitombo LaraÍljeiras, candidato ao cargo de

Presidente pela chapa #TRADIÇÃO, Étlca E INOVAÇÃO, não poderia concoÍrer ao

atual pleito eleitoral, uma yez que estaria infringindo os ternos do Estatuto Social da

CBV.

Tais alegações, todaviq não merecern prosperaÍ como se demonstrará a seguir:

DA REALIDAI}E DO§ FATOS

Aos 12 (doze) dias do mês de março do ano 2010, foi realizada Assembleia

Geral Extraordinária da Confederação Brasileira de Voleibol, onde ocoÍreu, de forma

antecipada, eleição da Presidência e Vice-Presidência para o quadriênio 20l3l20l7.Na

referida Assembleia, foram eleitos para Presidente o Sr. Ary da Silva Graça Filho g

para Yice-Presidente o,Sr.'Walter.Pitombo Laranieiras, ficando a posse agendada

paÍa ocoffer na Assembleia Geral Ordinrária do ano de 2013.



Aos 15 (quinze) dias do mês de maÍço do ano ZAl3, foi realizada a Assembleia

Geral Ordinária, onde se deu, de maneira formal, a posse dos cargos. Ocorre que, não

obstante a cerimônia de posse, o Sr. Ary da Silva Graça Filho, ao fim da respectiva

AGO, solicitou licença ao cargo de Presidente por tempo indeterminado, passando a

assumir as funções, de forma interina, o Vice-Presidente Walter Pitombo Laraqieiras.

Em 20 de dezembro de 2013, o Sr. Ary da Silva Graça Filho apresentou carta renúncia,

oficializando a sua retirada definitiva do cargo de Presidente.

Por fim, após o exercício do mandato tampão, em 14 de abril de 2016 foi

realizada Assembleia Geral Ordinária para eleger o Presidente da CBV, visando o

quadriênio 201712021. Nessa eleição, o Sr. Walter Pitombo Laranjeiras foi eleito, nela

primeira yez, e empossado na Assembleia Gerai Ordiruária rcalizadaem24 de março de

2ü77,já de acordo com a nova redação do Estatuto da CBV, alterado em 14 de março

de 2014 para ajuste às modificações inseridas na Lei Pelé pela Lei no 12.86812A1.3.

J. DO DIREITO

Como se depreende da leitura do parágrafo 4o, artigo 25, do Estatuto Social da

Confederação Brasileira de Voleibol: "O mandato do Presidente ou dirigente miiximo da

CBV será de 04 (quatro) anos, permúida 01 (uma) úÍlica recon ".

Importante salientar que a palavra recondução é sinônimo de reeleição. ou seja,

o Presidente ou dirigente máximo da CBV somente poderá se reeleger uma única vez.

Além disso, essa restrição de uma única reeleição foi uma alteração inserida no Estatuto

em Assembleia Geral ocorrida em 14 de março de2014.

Neste particular, esclareça-se, ainda, que essa restriçâo foi inserida no Estatuto

para adequação ao artigo 18-4, inciso I, da Lei no 9.615, de 1998 (Lei Pelé), que foi

incluído pelo artigo 19 da Lei no 12.868, de 20131.

1 "Art. 18-4. Sem prejuízo do disposto no art. 18, as entidades sem fins lucrativos componettes do
Sisterna Nacional do Desporto, referidas no parágrafo único do art. 13, somente poderão receber reÇursos
da administração pública federal direta e indireta caso: (Incluldo pela Lei n" 12.868, de 2013)

I - seu presidente ou dirigente máximo tenham o mandato de até 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) únic4,
recondução; (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)".



Apesar do Sr. Walter Pitombo Laranjeiras ter exercido as funções de Presidente

desde o ano de 2013, ele sequer havia sido eleito parâ tal carso, assumindo o aludido

posto por conta da licença e posterior renúncia do Sr. Ary da Silva Graça Filho.

Somente em 20t6 o Sr. Walter Pitombo Laranjeiras foi, pela primeira yez,

democraticamente eleito Presidente da CBV para o quadriônio 2AúD021.

Neste sentido, devaneio alegar uma segunda reeleição ou recondução, quando se

fala de candidato que somente foi eleito uma única vez. A posse de 2017 é a primeira

que se deu de forma democriática e, por isso, não pode ser considerada como uma

reeleição/recondução e sim como uma eleição de fato.

Ainda, não menos importante, vale reiterar que o dispositivo contido no

panágrafo 4o, artigo 25, do Estatuto Social da Confederação Brasileira de Voleibol, foi

originalmente inclúdo no Estatuto Social da CBV em assembleia geral realizada em

1410312014, e colrespondia ao paúgrafo 4o, artigo 19. Com as posteriores alterações no

Estatuto, a disposição citada hoje se encoatra no parágrafo 4o, artigo 25, conforme já

mencionado. Assim, mesmo que o primeiro mandato não tivesse sido um "mandato

tampão", ele iniciou-se antes da nova regra estafutaria restritiv4 não se aplicando ao

mandato que estava em curso, mas somente aos que sobreviesse dali em diante.

Neste prism4 a própria Lei 12.868, de 2013, corrobora esse entendimento, ao

faeer inserir expressamente na Lei Pelé o parágrafo 3o, inciso I, do artigo "18-A"

ressalvando que "serd respeitado o períado de mandalo do presidenle ou dirigente

ruíximo eleitos antes da vigênciu desta Lei".

Assim, fica claÍo que deve ser respeitado o mandato que teve início antes da

publicação da Lei, que era inexistente à época da primeira posse, não sendo computado

para fins de aplicação da regra nova.

O direito pátrio, segundo o artigo 6o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de sçtembro

de 1942 (Lei de Introdugão às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), é cristalino ao

ensinar que: '',4 Lei ern vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ata jurídico

perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". Aind4 segundo o paragrafo 1"



mesmo artigo 6o,"Reputc-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente

Go tempo em que se efetuou".

Em outros termos, tais preceitos vedam a retroatividade da lei, norma erigida à

condição de princípio, agasalhado no artigo 5o, )OO(VI da Constituição Federal

Brasileira: "A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa

julgada".

O direito brasileiro, assim, determina que atos jurídicos perfeitos devem ser

respeitados, e que esses atos são perfeitos na sua consumação de acordo com a lei

vigente no tempo em que foi efetuado o ato.

Neste prism4 o que se tem ó que, de um ato de posse concretizado em 2013,

antes da nova regra estatutária e expressamente preservado pela lei, não se pode

derivar um efeito impeditivo lastreado em uma recomendação posterior ao ato. Mesmo

porque, esta posse se deu para o cargo de Vice-Presidente, posteriormente transformada

para o caÍgo de Presidente, em razão da renúncia do titular do cargo de Presidente.

A posse de 2017 foi a primeira que se deu na vigência da nova regra estatutaria

e, também, legal, eis que, no mândato anterior, a nova determinação sobreveio no

entremeio do período e, por isso, não pode gerar efeitos retroativos, prejudicando aquele

ato jurídico perfeito e já acabado.

Em que pese o direito do Sr. Walter Pitombo Laranjeiras ser cristalino para

concorrer ao pleito eleitoral da CBV, afinal o candidato foi eleito democraticamente ao

cargo de Presidente uma única vez, vale reforgar o ensinamento jurídico que embasa a

questão: "Normas de proibição, como é sabida, não comportam inÍerpreÍação extensiva

ou analógica, para alcançar íotot ou situações parq além do regulado, porquanto

devam ser completas q^só po;sam ser aplicadas nos limites dos elementos abarcados no

seu texto". "4t/',h



4. CONCLUSÃO

Como vimos acima, é notório que a candidatura do Sr. Walter Pitombo

Laranjeiras em nada desrespeita os preceitos estabelecidos no Estatuto Social da

confederação Brasileira de voleibol e na Lei Pelé $,ei9.61511998).

Por todo exposto, requer-se a este Comitê que julgue improcedente o pedido de

Impugnação de Registro de Chapa elaborado pela Chapa Renova Vôlei, haja vista a

incontroversa adequação do candidato às normas e princípios da Confederação

Brasileira de Voleibol.

Termos em que,

Pede Deferimento.

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2020

CPF: 199.A71.844-20



 
 

 

COMITÊ DE ELEIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL 

 

 

 

PROCESSO Nº 001/2020 

PEDIDO DE IMPUGNÇÂO DO REGISTRO DA CHAPA #TRADIÇÃO, ÉTICA E INOVAÇÃO 

 

 

 

1- RELATÓRIO: 

 

Trata-se de impugnação apresentada pelo Representante da Chapa Renova Vôlei 

(“Impugnante”) contra a homologação do registro da Chapa #TRADIÇÃO, ÉTICA E 

INOVAÇÃO (“Impugnada”). 

 

Alega a Impugnante que o Sr. Walter Pitombo Laranjeiras, candidato ao cargo de Presidente 

pela Impugnada, não poderia concorrer ao cargo pelas seguintes razões: (i) “É Presidente da 

CBV desde 19/12/2013, portanto exerce o cargo de dirigente máximo da entidade, de forma 

ininterrupta, há praticamente 7 (sete) anos”; (ii) “o Sr. Walter Pitombo Laranjeiras já foi reeleito 

para o cargo de presidente da CBV em assembleia geral realizada em 16/04/2016”; e (iii) “o 

Estatuto Social da CBV veda uma segunda reeleição de seu dirigente máximo”. 

 

Devidamente notificada, a Impugnada apresentou resposta à impugnação, defendendo a 

legalidade da candidatura do Sr. Walter Pitombo Laranjeiras e que não haveria qualquer 

violação ao Estatuto da CBV.  

 

É o relatório.  

 

2- FUNDAMENTAÇÃO: 

 

Inicialmente, esse Comitê conhece da impugnação, uma vez que preenchidos os requisitos 

para sua apresentação, em especial o da tempestividade. Também é tempestiva a defesa 

apresentada pela Impugnada. 

 

Como se extrai da narrativa da Impugnante e da Impugnada, em 12 de março do ano 2010, 

realizou-se Assembleia Geral Extraordinária da Confederação Brasileira de Voleibol. Nesta 



 
 

assembleia acabou ocorrendo a eleição antecipada do Presidente e Vice-Presidente da CBV, 

com mandato para o quadriênio 2013/2016. 

 

Os eleitos na ocasião foram o Sr. Ary Graça Filho (Presidente) e o Sr. Walter Pitombo 

Laranjeiras (Vice-Presidente), que foram empossados em Assembleia realizada em 15 de 

março de 2013. Na mesma Assembleia, o então Presidente empossado, o Sr. Ary Graça Filho, 

requereu seu licenciamento do cargo por prazo indeterminado, pois estava em campanha para 

concorrer ao cargo de Presidente da Federação Internacional de Voleibol – FIVB, passando o 

Sr. Walter Pitombo Laranjeiras, então Vice-Presidente, a exercer interinamente a Presidência. 

 

A licença do Sr. Ary Graça Filho perdurou até 20 de dezembro de 2013, quando então 

apresentou carta renunciando ao mandato para o qual fora eleito, uma vez que venceu a 

eleição para o cargo de Presidente da FIVB. Diante da renúncia do então Presidente eleito e 

a vacância do cargo, o Sr. Walter Pitombo Laranjeiras, Vice-Presidente, passou a exercer a 

presidência da CBV pelo restante do mandato, o que foi formalizado em Assembleia realizada 

somente em 14 de março de 2014. 

 

Além de formalizar o exercício da presidência pelo Sr. Walter Pitombo Laranjeiras até o final 

do mandato para o qual foi eleito e renunciou o Sr. Ari graça Filho, na mesma Assembleia foi 

deliberada alteração do Estatuto da CBV para adequá-lo aos termos da Lei nº 12.868, de 15 

de outubro de 2013, que acresceu o artigo 18-A à Lei nº 9.615/1998 (“Lei Pelé”). 

 

Referido artigo 18-A inserido na Lei Pelé previu o seguinte em seu inciso I: 

 

Art. 18-A. Sem prejuízo do disposto no art. 18, as entidades sem fins 
lucrativos componentes do Sistema Nacional do Desporto, referidas no 
parágrafo único do art. 13, somente poderão receber recursos da 
administração pública federal direta e indireta caso: (Incluído pela Lei nº 
12.868, de 2013) 
 
I - seu presidente ou dirigente máximo tenham o mandato de até 4 
(quatro) anos, permitida 1 (uma) única recondução; (grifou-se) 

 

Quanto à vigência desse novo dispositivo, a Lei nº 12.868/2013 dispôs o seguinte no Parágrafo 

único do artigo 20: 

 

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Parágrafo único. O disposto no art. 18-A, acrescido à Lei nº 9.615, de 
24 de março de 1998, produz efeitos a partir do 6º (sexto) mês 
contado da publicação desta Lei. (grifou-se) 



 
 

 

Sendo assim, o novo artigo 18-A entrou em vigor em abril de 2014, um mês depois da 

Assembleia de 15 de março de 2014, que alterou o Estatuto da CBV para incluir essa restrição 

de uma única “recondução” para o mandato de Presidente, então inserida no parágrafo 4ª do 

artigo 19. Atualmente, no Estatuto vigente, essa disposição corresponde ao artigo 25, 

parágrafo 4º. 

 

Ou seja, essa restrição somente passou a existir após a eleição do Sr. Ary Graça Filho 

(Presidente) e o Sr. Walter Pitombo Laranjeiras (Vice-Presidente) para o quadriênio 2013/2016 

e quando o Sr. Walter Pitombo Laranjeiras já se encontrava no exercício da Presidência da 

CBV pela renúncia do Sr. Ary Graça Filho. 

 

Com isso, importante atentar para o disposto no inciso I do §3º do mesmo artigo 18-A da Lei 

Pelé, conforme alegou a Impugnada em sua defesa. Confira-se o teor desse dispositivo: 

 

§ 3º Para fins do disposto no inciso I do caput: 
 
I - será respeitado o período de mandato do presidente ou dirigente 
máximo eleitos antes da vigência desta Lei. (grifou-se) 

 

Ou seja, diferente do que alegou a Impugnante, a própria norma excluiu a incidência de seus 

efeitos aos mandatos já em curso antes da vigência da Lei e da inovadora restrição. Logo, para 

fins de aplicação da nova sistemática da Lei e do Estatuto da CBV, a incidência dá-se a partir 

da eleição da CBV para o quadriênio 2017/2021. 

 

Ademais, em relação ao mandato 2013/2016, o Sr. Walter Pitombo Laranjeiras apenas 

assumiu o cargo em função da renúncia do Sr. Ary Graça Filho e para completar o mandato 

deste.  

 

3- DECISÃO: 

 

Esse Comitê Eleitoral considera como primeira eleição do Sr. Walter Pitombo Laranjeiras para 

o cargo de Presidente da CBV aquela realizada em 14 de abril de 2016, quando eleito para o 

quadriênio 2017/2021, com sua posse concretizada em 24 de março de 2017. 

 

Sendo a eleição para o quadriênio 2017/2021, considerada a primeira do Sr. Walter Pitombo 

Laranjeiras, reconhecemos a legalidade do registro de sua candidatura como presidente para 



 
 

o quadriênio 2021/2025 e, consequentemente, a validade do registro da Chapa #TRADIÇÃO, 

ÉTICA E INOVAÇÃO, eis que se encontra de acordo com as disposições estatutárias.  

 

Dessa forma, entende esse Comitê que as razões expostas pela Impugnante, mesmo sendo 

tempestivas, não merecem prosperar, devendo ser acolhidas as razões de defesa da 

Impugnada para que seja mantida a homologação da Chapa e da elegibilidade do Sr. Walter 

Pitombo Laranjeiras. 

 

Assim, vistos, relatados e discutidos os presentes autos, os membros do Comitê de Eleição da 

Confederação Brasileira de Voleibol decidem, por unanimidade, rejeitar a impugnação ao 

REGISTRO DA CHAPA: #TRADIÇÃO, ÉTICA E INOVAÇÃO, mantendo-se a sua homologação 

para participar do pleito a ser realizado na Assembleia Geral convocada para o  dia 10 de 

janeiro de 2021. 

 

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2020 

 

 

 

 

 

João Petropolitano Gonçalves de Assis 

Presidente 

 

 


