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ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DESPORTIVA DO MOTOCICLISMO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo nº 003/19 
 
  

ALEX BARROS RACING nome fantasia de Sportspeed Marketing 
Brasil Ltda – Epp,  devidamente qualificada nos autos do Processo Desportivo  cujo 
número está em epígrafe, por intermédio de seu advogado e bastante procurador, vem 
respeitosamente a presença de V. Exa., com fulcro nos artigos  25, I, E, do Código 
Brasileiro de Justiça Desportiva, Lei nº 9.615/98, apresentar 
 
 

PEDIDO DE REVISÃO  
 
 

Contra a R. Decisão do Pleno do STJD do Motociclismo, exarada em 29 de novembro 
de 2019, a qual julgou improcedente o Recurso apresentado pela ora Recorrente, 
mantendo, por sua vez, a decisão da Confederação Brasileira de Motociclismo relativa 
a inspeção de motor da motocicleta Honda CBR 1000 RR 2018, chassi nº 
JH2SC77C7JK100179, Motor nº SC77E-6000557, pilotada por Eric Granado, categoria 
SuperBike Pro, Temporada 2019, pelos fatos e seguir narrados. 
 
 
I – BREVE RESUMO DOS FATOS 
 

Em 20.10.19 a Recorrente, em observância ao regulamento técnico 
específico da categoria SuperBike temporada 2019, registrou na secretaria de prova 
um protesto, dentro do prazo regulamentar, contra o piloto Eric Granado numeral 51, a 
fim de apurar eventual irregularidade técnica do item “C” – motor, nos itens 
relacionados a: (i) pistão, (ii) biela e (iii) virabrequim. 
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A partir de então, foram tomadas pela Secretaria as providências para 
a realização da vistoria técnica solicitada. 

 
Assim, a vistoria foi agendada e realizada no dia 23 de outubro de 

2019 na Unidade SENAI, órgão independente e isento, que mantém contratos para 
este fim com o organizador do evento. 

 
A vistoria foi acompanhada de membros do SENAI (professores e 

engenheiros), representantes da equipe protestante, representantes da equipe 
protestada, oficiais técnicos e membros da organização do SuperBike Brasil. 

 
Somente membros técnicos da equipe protestada, proprietária da 

motocicleta vistoriada, manusearam o motor a ser periciado até a total e completa 
desmontagem. 

 
Com a desmontagem realizada, passaram as partes a acompanhar 

todas as etapas do processo de vistoria, sendo (i) pesar, (ii)  medir, (iii)  avaliar 
visualmente os materiais e (iv)  confrontar com as especificações das fichas técnicas 
fornecidas pela FIM – Federação Internacional de Motociclismo. 

 
Por fim, apresentou-se o resultado final pelo SENAI o qual indicou 

existir diferenças entre as medidas das peças do mo tor vistoriado e os 
parâmetros fornecidos pela FIM , ou seja, deveria ter a CBM observado o 
regulamento SuperBike Brasil 2019, a aplicado o art. 22, item g), II., com a 
desclassificação da motocicleta vistoriada bem como de seu piloto, perdendo todos os 
pontos conquistados na 7ª Etapa – Goiânia. 

 
Entretanto, contrariando o Laudo emitido pelo SENAI a CBM emitiu 

parecer oposto, isentando a moto vistoriada de qualquer punição, mesmo 
reconhecendo haver diferenças entre os parâmetros obrigatórios e os encontrados no 
motor da motocicleta vistoriada, colocando, inclusive, seu parecer em clara contradição 
e eivado de irregularidades. 

 
Posteriormente, apresentou sua defesa ao recurso da Recorrente, 

alegando que a decisão recorrida estava correta, juntando naquela oportunidade dois 
documentos sendo (I) Carta da FIM – Federação Internacional do Motoc iclismo 
endereçada à CBM – fls. 97, tradução em fls. 122-B e (II) Declaração Técnica do 
Senai – fls. 102/103 , documentos que ratificavam a decisão da CBM, relatando que 
nada havia de errado no motor da motocicleta vistoria. 

 
Com base nestes documentos acima citados, a Ilustre Relatora, 

Doutora Cristiane D´Elia, entendeu, em resumo, que a entidade máxima do 
Motociclismo Mundial – FIM emitiu parecer destinado a CBM confirmando e ratificando 
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que não havia irregularidades na motocicleta vistoriada, que, por sua vez, o próprio 
órgão responsável pela vistoria técnica, o SENAI também emitiu uma Declaração 
Técnica também ratificando e concordando com a decisão inicial da CBM de não haver 
irregularidades na motocicleta vistoriada, e, sendo assim, não haveria maneira outra de 
entender pela regularidade da motocicleta vistoriada frente as regras do Campeonato, 
inexistindo, assim, punição a ser aplicada. 

 
Então, por unanimidade, o recurso da ora Recorrente fora negado 

provimento. 
 
Entretanto, o que deveria ter sido um julgamento tendo por base a 

lisura, a honestidade, o caráter lídimo, enfim, a verdade, se mostrou agora ter sido 
exatamente o oposto, uma vez ter a Requerida juntado documentos FALSOS  para 
embasar sua defesa e consequentemente buscar dolosamente enganar  este Elevado 
Tribunal a proferir decisão em seu favor. 

 
É o que se passa a demonstrar agora. 
 

II – DOS DOCUMENTOS FALSOS 
 

É com pesar que a Recorrente retorna a este Ilustre Tribunal para 
realizar esta denúncia e comprovar a juntada pela Requerida de documentos falsos  à 
sua defesa original. 

 
Não há vitoriosos na mentira. 
 
O esporte se entristece, não merece esta mancha inapagável. 
 
Neste sentido, é dever da Recorrente trazer o presente processo ao 

caminho correto, ao caminho da verdade, não para benefício próprio, mas por aquilo 
que sempre procurou fazer pelo Motociclismo Nacional, ajudar a crescer, se 
desenvolver e trazer alegrias aos amantes deste maravilhoso esporte. 

 
Por outro lado, tais atitudes não podem passar despercebidas e 

impunes, se trata de atos criminosos, criação de documentos falsos utilizando nomes 
de terceiros, pessoas físicas e entidades nacional e mundialmente conhecidas e 
respeitadas, onde os responsáveis por tais criações certamente serão identificados e 
punidos. 

 
Importante ressaltar que as provas falsas juntas pela Requerida 

viabilizam a anulação do julgamento realizado por este Ilustre Tribunal, nos termos do 
art. 112 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, como melhor adiante se verá. 
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A) Da Declaração Técnica do Senai – Fls. 102/103 
 

Quando do julgamento do recurso apresentado pela Recorrente, 
ocorrido em 29 de novembro de 2019, antes de se iniciar a sessão a Recorrente foi 
surpreendida com a juntada nos autos do processo de um documento denominado 
Declaração Técnica emitida pelo Senai, apresentado pela Recorrida, juntado em fls. 
102/103, cujo conteúdo, que não se faz necessário aqui transcrever, ratificava a 
decisão da CBM sobre a regularidade da moto vistoriada. 

 
O mesmo procedimento ocorreu com o documento de fls. 97, carta da 

FIM, que será tratado no item a seguir. 
 
Então, como sabido e acima resumido, este Ilustre Tribunal, tendo por 

base ambos os documentos referidos, negou provimento ao recurso da Recorrente. 
 
Com o fim da sessão de julgamento e do retorno a São Paulo, a 

Recorrente, por intermédio de seu advogado, entrou em contato com o Senai para 
questionar o motivo de ter este órgão emitido uma segunda Declaração Técnica 
contendo informações contraditórias com seu primeiro Laudo emito, conversando 
diretamente com a pessoa que seria a responsável pela emissão da referida 
Declaração Técnica, o Sr. Gabriel Cavaggioni. 

 
Então a verdade  veio à tona. 
 
O Sr. Gabriel simplesmente revelou que NÃO havia emitido nenhuma 

Declaração Técnica! 
 
Então, foi explicado todo o caso ao Sr. Gabriel e este, ciente da 

gravidade da questão, de terem produzido um documento falso utilizando seu nome e 
do Senai, decidiu levar a questão à chefia do Senai. 

 
Posteriormente foi realizada uma consulta formal ao Senai, 

encaminhando a referida “Declaração Técnica” juntada aos autos pela Requerida, o 
qual confirmou, mediante emissão de Declaração, esta sim verdadeira, assinada pelo 
Ilustre Diretor Sr. João Domingos Chiari Sanchez, que não emitiu a referida 
“Declaração Técnica” juntada pela Recorrida, tratando pois, de um documento falso, 
conforme abaixo reproduzida e anexada, veja-se: 
 

: 
: 
: 
: 
: 
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Então, se a “Declaração Técnica” juntada pela Recorrida era falsa, 
imediatamente a dúvida também recaiu sobre a Carta da FIM, também juntada aos 
autos pela Recorrida, em fls. 97. 

 
E o resultado não foi diferente. 
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B) Da Carta da FIM – Fls. 97 
 

Buscando novamente a verdade, foi realizada a consulta a FIM – 
Federação Internacional de Motociclismo, para atestar a veracidade da carta juntada 
pela Requerida às fls. 97. 

 
Então veio a resposta formal da entidade, confirmando que a referida 

“Carta” juntada pela Requerida tratava-se de um documento FALSO, que não foi 
elaborada pela FIM e tão pouco assinada ou emitida pelo Sr. Charles Hennekam, 
conforme segue abaixo e anexa, veja-se: 
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Assim, em posse da referida resposta formal da FIM, a Requerente 
encaminhou o documento para realização da tradução juramentada, demonstrando a 
lisura e validade Nacional do documento, conforme abaixo e anexo, veja-se: 
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Percebam, Ilustres Julgadores, que a FIM é específica em afirmar que 
o conteúdo da carta juntada pela Requerida em fls. 97 bem como ela própria é falsa, 
uma história inventada e escrita completamente sem o conhecimento e envolvimento 
da FIM. 

 
Assim, forma desmascaradas as condutas da Requeria, que 

necessitou juntar documentos falsos aos presentes autos para enganar este Ilustre 
Tribunal a proferir um julgamento a seu favor. 

 
Uma completa vergonha. 

 
III – DA REVISÃO  
 

Vejam, Preclaros Julgadores, poderia a Requerente divagar sobre toda 
a história mentirosa, os documentos falsos, falar sobre a conduta moral, o dever de 
lealdade e agir com a verdade, obrigações legais das Partes em todo e qualquer 
processo, seja ele administrativo, judicial ou desportivo, entretanto não se faz 
necessário, mesmo porque este Ilustre Tribunal é exímio e profundo conhecedor de 
todos estes princípios, ainda que a Requerida desconheça a sua maioria. 

 
Neste sentido, questiona-se: por qual motivo a Requerida juntaria 

documentos falsos para ter uma decisão a seu favor? 
 
Pelo simples motivo de não estar com a razão, e de os documentos 

verdadeiros  que instruíram o processo levaria ao reconhecimento por este Ilustre 
Tribunal que a motocicleta vistoriada estava irregular face ao regulamento técnico do 
campeonato. 

 
Assim, necessitou a Requerida agir da maneira que agiu. 
 
Trata-se, pois, de clara e comprovada má-fé processual, também 

aplicada ao Direito Desportivo. 
 
Então, em casos como este, é aplicada a denominada Revisão dos 

processos, conforme determina o art. 112 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: 
 

“Art. 112. A revisão dos processos findos será admi tida:  
I - quando a decisão houver resultado de manifesto erro de fato ou 
de falsa prova; 
II - quando a decisão tiver sido proferida contra l iteral disposição de 
lei ou contra a evidência da prova;  
III - quando, após a decisão, se descobrirem provas  da inocência do 
punido ou de atenuantes relevantes.” 
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Do comando normativo acima transcrito verifica-se que o inciso I é bem 
claro consoante a revisão quando a decisão for baseada em falsa prova. 

 
No presente caso não somente existe a falsa prova, como os próprios 

documentos encartados aos autos pela Requerida são falsos! 
 
E percebam, Ilustres Julgadores, não é a Requerente quem está 

afirmando que os documentos de fls. 97 e fls. 102/103 são falsos, quem afirma são os 
próprios emitentes que tiveram seus nomes vinculados a este escárnio. 

 
Aliás, tanto o SENAI quanto a FIM, são os únicos que podem atestar 

se os documentos que estão em seus nomes foram por eles ou não emitidos, ninguém 
mais. 

 
E como visto, não os emitiu. 
 
Portanto, está mais do que comprovado que os documentos de fls. 97 

e fls. 102/103 são falsos e foram juntados pela Requerida aos presentes autos para 
iludir, enganar este Elevado Tribunal e então conseguir um julgamento favorável par si. 

 
Como é cediço do art. 113 do mesmo Código Brasileiro de Justiça 

Desportiva, a Revisão é admissível até três anos do trânsito em julgado da decisão 
condenatória, estando o presente requerimento dentro do prazo legal estipulado. 

 
Portanto, clara está a necessidade de revisão da decisão prolatada em 

29 de novembro de 2019 por este Elevado Tribunal, pois fora baseada em documentos 
falsos juntados pela Requerida, com a sua total anulação e prolação de uma nova 
decisão tendo por base os argumentos e documentos verdadeiros juntados pela 
Requerente.  

 
Por fim, nos termos do art. 115 do mesmo diploma legal, a revisão está 

sendo pedida pelo prejudicado, no caso a equipe Requerente e totalmente instruída 
com os documentos probantes da necessidade desta revisão, quais sejam, as 
declarações da FIM e SENAI sobre os documentos falsos juntados pela Requerida, 
veja-se: 
 

“Art. 115. A revisão só pode ser pedida pelo prejud icado, que deverá 
formulá-la em petição escrita, desde logo instruída  com as provas 
que a justifiquem, nos termos do art. 112.” 

 
Desta forma, demonstrada está a total legalidade do presente pedido 

de Revisão requerendo desde já a este Elevado Tribunal seu recebimento, 
processamento e, ao final, total provimento. 
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IV – DA NECESSÁRIA REFORMA INTEGRAL DA DECISÃO PROL ATADA 
 

Está devidamente comprovado que a Requerida CBM juntou aos autos 
documentos falsos  para enganar  este Elevado Tribunal que as medidas realizadas 
pelo Senai na moto vistoriada estavam dentro do regulamento técnico e então 
conseguir uma decisão ao seu favor. 

 
Assim, tendo a Respeitável Decisão prolatada por este Honrado 

Tribunal ter sido baseada em documentos falsos e mentirosos, tem agora este Elevado 
Tribunal a oportunidade de trazer o julgamento ao caminho correto, ao caminho direito, 
ao caminho da verdade. 

 
E, diante da extrema gravidade do ocorrido, em verdade, a pena 

aplicada deve ser pela desclassificação total do campeonato Superbike Brasil 2019 e 
não somente da Etapa em que a motocicleta foi vistoriada. 

 
Então, mesmo correndo o risco de ser repetitivo, necessário se faz 

transcorrer novamente os fatos, análises e conclusões que compõem o presente 
processo. 

 
Neste sentindo, descartando-se os documentos falsos  juntados pela 

CBM, e analisando o laudo técnico do SENAI de fls. 16/30, único documento 
verdadeiro em questão, notou-se que as medições das bielas da moto vistoriada está 
acima da tolerância do regulamento técnico. 

 
Mesmo reconhecendo a Requerida CBM que há divergência entre os 

parâmetros a ser seguidos e os encontrados no motor da moto vistoriada, entendeu a 
CBM, em nítida contradição, que tal diferença não poderia ser considerada 
irregularidade. 

 
Assim dispôs e seu relatório: 

 

 
 

Veja que a própria CBM atesta que a medição excede a tolerância  da 
ficha técnica, entretanto relatada, de forma contraditória, que tal excesso não pode ser 
interpretada como irregularidade. 
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Ora, sé há um limite e uma tolerância de variação e esta tolerância  é 
excedida então não há irregularidade? 

 
Então, para que serve o limite e a tolerância de variação? 
 
Aliás, os próprios nomes já dizem, TOLERÂNCIA  e LIMITE. 
 
Pouco interessa se o limite foi excedido em pouco ou muito, se há 

limite, há de ser respeitado. 
 
Não existe tolerância da tolerância. 
 
Mas, como visto, se a CBM não respeita nem a juntada de documentos 

verdadeiros, o que dirá sobre respeitar Limites, Tolerância, Regulamento, por isso 
necessário se faz a reforma integral de sua decisão com o provimento de nova decisão 
por este Ilustre Tribunal a favor da Requerente. 

 
Ainda, continuou a CBM tentar se justificar por não aplicar as regras do 

Campeonato: 
 

 
 
Vejam, Nobres Julgadores, a análise é justamente oposta. 
 
Como pode a CBM afirmar que a biela atente com precisão a 

especificação de seu material se não houve análise do material da biela?  
 
Relembra-se, a análise pelo SENAI foi realizada para os tamanhos e 

pesos  das peças e não na composição do material utilizado, tanto que não há 
nenhuma referência no Laudo a respeito. 

 
Ora, de forma matreira tenta a CBM colocar que o material utilizado 

está dentro dos padrões do regulamento, sem, contudo, haver qualquer análise 
realizada. 

 
E tem mais. 
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A CBM ainda informa em “conclusão técnica”, justificando a não 
punibilidade da motocicleta vistoriada, argumentos que não fazem parte da análise 
específica para se definir se houve ou não regularidade na construção do motor 
vistoriado, segundo os parâmetros determinados pelo Regulamento, veja-se: 
 

 

 
 

Perceba, Ilustre Julgador, a conclusão atécnica, contraditória e 
desprovida de fundamento legal da CBM. 

 
A questão não é se houve ganho de potência, ou mesm o perda. 
 
O que se está discutindo é se o motor da moto vistoriada está ou não 

com seus componentes em tamanhos e pesos em conformidade com o Regulamento, 
simples assim. 

 
Se as medidas estiverem dentro dos padrões fornecidos, não há 

problema e a motocicleta está apta a competir. 
 
Por outro lado, se as medidas estiverem em desacordo com os 

padrões fornecidos a motocicleta se mostra irregular e não está apta a competir. 
 
No presente caso foi comprovada a segunda opção. 
 
Assim, o Regulamento deve ser aplicado, com a desclassificação da 

motocicleta vistoriada, nos termos do art. 22, item g), II. do Regulamento Esportivo 
Geral do Superbike Brasil, conforme abaixo: 
 

“Art. 22 – Disciplinar 
 
(...) 
 
g) Em caso de desclassificação por itens técnicos e m treino ou 
corrida, as penalizações serão: 
 
II. Em corrida na 1ª ocorrência: Será desclassifica do da corrida e 
largará em último na corrida da etapa seguinte;” 
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Por fim, vale destacar o conteúdo final do relatório da CBM, correndo o 
risco de ser repetitivo, mas que confirma que as bielas estão com pesos e materiais 
incorretos, em razão de sua variação de medição, abaixo: 
 

 
Vejam, Elevados Julgadores, o que relata a CBM: “uma biela não tem 

como estar com o peso e material correto, em razão de uma micro variação de 
medição”. 

 
Em outras palavras, se há uma variação, ainda que micro (o que não é 

no presente caso) uma biela não tem como estar com o peso e material correto. 
 
Ou seja, existindo a variação, ainda que micro, a biela está com o peso 

e material incorretos. 
   
Assim, necessária se faz a anulação da R. Decisão anterior proferida 

por este Ilustre Tribunal, por todos os fatos acima narrados e documentos ora 
juntados, proferindo nova decisão para a reforma integral da decisão inicial CBM, 
reconhecendo que a moto vistoriada estava em descordo com o regulamento técnico 
do Campeonato, tendo por base o Laudo Técnico do Senai de fls. 16/31, aplicando-se 
integralmente a Lei ao presente caso.  
 
VI – DO PEDIDO 
 

Por todo exposto e sem prejuízo do mais que possa vir a ser trazido 
aos presentes autos, requer a este Ilustre Tribunal: 

 
I – Seja a presente Revisão recebida e processada, na melhor forma 

de direito, até final da decisão; 
 
II – Ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente 

Revisão, anulando-se a R. Decisão anterior uma vez prolatada tendo por base 
documentos falsos  juntados pela Requerida, proferindo-se um nova decisão para a 
reforma integral da decisão inicial CBM, reconhecendo a violação do Regulamento 
Esportivo Geral do SuperBike Brasil 2019 ocasionada pela motocicleta vistoriada, uma 
vez que em desacordo com os parâmetros obrigatórios a serem seguidos, mediante 
inequívoca comprovação pelo laudo técnico pericial apresentado pelo SENAI de fls. 
16/31, determinando-se a exclusão integral do Campeonato Superbike Brasil 2019 ou, 
de forma subsdiária, aplicação da punição prevista no art. 22, item g), II do referido 
Regulamento; 
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III – Seja a Requerida intimada da data de julgamento para comparecer 
e apresentar suas deliberações orais; 

 
IV – Requer a juntada do comprovante de pagamento das Custas de 

Revisão, de acordo com a Tabela emitida pela CBM, no valor de R$ 1.116,00 (um mil e 
cento e dezesseis reais); 

  
Por fim, protesta pelo pagamento de custas ou emolumentos 

complementares, se houverem, quando da intimação por ele Ilustre Tribunal, para que 
não seja considerado deserto. 

 
Requer ainda que todas as publicações sejam expedidas em nome do 

advogado abaixo constituído sob pena nulidade. 
 
 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

 
São Paulo, 27 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

LUCIANO ALVAREZ 
ADVOGADO 

OAB/SP 211.321 

LUCIANO 
ALVAREZ

Digitally signed by LUCIANO ALVAREZ 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=43419613000170, 
ou=Assinatura Tipo A3, ou=0003980200, 
ou=ADVOGADO, ou=<valor>, cn=LUCIANO 
ALVAREZ, 
email=luciano.alvarez@alvarezadvocacia.com 
Date: 2020.01.27 16:59:41 -03'00'
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REGIMENTO DE CUSTAS - STJD 2019 
 

 
 

DISCRIMINAÇÃO R$ 
Cópia 0,60 Por folha 

Certidão 270,00 
Perícia 495,00 
Inspeção 643,00 
Pedido de abertura de inquérito 786,00 
Revisão 1116,00 
Impugnação 786,00 
Medidas não previstas no código 1.595,00 
Reabilitação 1.848,00 
Preparo Recurso decisão 
Comissão Disciplinar 
Preparo Recurso Decisão do Pleno 
STJD 

1265,00 
 
6.171,00 

Mandado de garantia 2.398,00 
 

 





Memorando no 1.13102512019

A/C
llmo Sr. Luciano AIvarez.

Em resposta à vossa solicitação, encaminhada por e-mail no dia 3 de dezembro de
2019, declaro para os devidos fins que:

. Somente o documento intitulado de Avaliação Comparativa de Componentes
de Motores de Motocicletas, elaborado em atendimento à proposta de
Atendimento 726 I 2019 para a empresa SUPERBIKE BRASIL foi emitido por
esta escola, de acordo com o contrato entre o SENAI-SP e a Associação dos
Pilotos de Motovelocidade.

o O documento em questão registrou somente as medições realizadas pelo Sr.
Gabriel Cavaggioni, funcionário desta casa, em componentes do motor da
motocicleta CBR 1000 RR FIREBLADE 2018, chassi JH2SC77C7JK100179,
número do motor SC77E-6000557, sob o olhar das equipes Honda Racing e
Alex Barros Racing, no dia 23 de outubro de 2019.

o Desconhecemos a autoria do documento "Declaração Técnica", uma vez que
a deliberação sobre os aspectos de atendimento, ou não, ao regulamento
cabia à comissão organizadora.

Permaneço à disposição.

Atenciosamente,

iari Sanchez
-3/SP

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
lndustrial

Escola Senai "Conde José
Vicente de Azevedo"
cFP 1.13

Rua Moreira de Godói, 226 - lpiranga
CEP 04266 - 060 Sáo Paulo - SP
Tel.: (í 1) 2066 -í988
e-mail: atendimentol 1 3@sp.senai.br
www.sp.senai.br
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