
Vistos.

Trata-se de impugnação apresentada pela Federação Sergipana de Boxe alegando, em síntese, que pediu
informações sobre a sua situação junto à CBBoxe e que nada lhe foi informado; alega, também, ter pago
recentemente a anuidade devida. Pede, a final, o deferimento da inscrição do chefe de equipe, antes indeferida.

É o relatório.

 A impugnação não procede.

 Como reconhecido pela Federação impugnante, a taxa/anuidade foi paga FORA do prazo estabelecido pelo
Estatuto da Entidade (art. 12, III e IV), já de longa data disponibilizado no sítio eletrônico da entidade
(http://cbboxe.org.br/wp-content/uploads/2018/06/ESTATUTO-CBBOXE-ATUALIZADO-ATA-DE-ASSEMBLEIA-
PUBLICACOES-EDITAL.compressed.pdf).

 Logo, o que se tem é que a pendência financeira, em tese, teria sido quitada, mas a irregularidade estatutária
momentânea está caracterizada. A valer a tese da Federação impugnante ter-se-ia situação de benefício indevido a
uma Federação em detrimento de outras, que efetivamente observaram as regras estatutárias.

 Observe-se, ademais, que se está a falar apenas no indeferimento da inscrição do chefe de equipe, já que todos
os atletas e técnicos que representarão o Estado tiveram a inscrição DEFERIDA, como convidados. Esclareça-se,
ainda, que o chefe de equipe referido poderá, se quiser, comparecer no evento, sob suas custas integrais
(alimentação, transporte e hospedagem), apenas e tão somente não podendo ingressar na área de competição.

 Por tais razões, rejeito a impugnação.

 Intime-se por email.

 Otilio Toledo

Supervisor do Evento

Assessoria jurídica

Em 06/11/2018 16:02, Valter Duarte escreveu:

Presados boa tarde,
vimos por meio deste, solicitar revisão acerca da lista de indeferimento  publicada pela CBBoxe, através do site oficial da inscrição para o
campeonato nacional elite e juvenil masculino 2018.
 na mesma consta como indeferido o Nome do professor Valter Duarte moreira, (presidente fsboxe, como chefe de equipe)?.
informamos que reiterados emails enviados a esta Confederação, solicitando quais as pendencias alem das já conhecidas por nossa diretoria,
e que foram devidamente quitadas e sanadas, haviam contra a FSBoxe ?.
porem não recebemos respostas aos mesmos, oque nos fez entender, não haver alguma outra irregularidade. 
realizamos o pagamento das anuidades, e anexamos comprovantes, alem de toda a documentação de legalidade da diretoria atual, como
estatuto, atas, cer dões, e suas publicações, alem da  renuncia do an go presidente, e a posse do atual presidente e de toda a diretoria desta
federação, solicitamos o DEFERIMENTO.
ou seja não há  irregularidade  da fsboxe perante a Confederação Brasileira de Boxe.
entendemos que por ser muitos nomes e situações adversas, e acreditando na integridade e respeito que essa Confederação tem por seus
afiliados, solicitamos que ra fiquem o devido equivoco. ao tempo que solicitamos mais uma vez a mudança do nome e dados do atual
presidente no site desta confederação .

I

Re: SOLICITAÇÃO DE DEFERIMENTO DO PRESIDENTE FSBoxe CHEFE DE
EQUIPE.
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