
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF


A comissão eleitoral da CBSurf composta pelos seus respectivos membros Eduardo Santos, 
Thomaz Sousa Lima Mattos de Paiva e Cezar Menezes Almeida, realizaram de forma virtual 
reunião no dia 22 (vinte e dois) de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), às 10h (dez horas), para 
analisar parecer jurídico e documentos enviados pelos advogados da Pinheiro Dias 
Advogados Associados, a pedido da administração da CBSurf, com o intuito de dar 
seguimento ao processo eleitoral. Conforme estabelecido pelo documento, todas as 
pendências apontadas pelas decisões judiciais que suspenderam o pleito foram sanadas uma 
vez que: 1) foi implementado sistema de votação remota; 2) houve a recomposição da 
comissão eleitoral, inclusive com revisão e ratificação das decisões anteriores; 3) foi 
apresentado o novo estatuto da entidade, registrado em 07 (sete) de dezembro do corrente 
ano, o qual estabelece com clareza a quantidade de atletas no colégio eleitoral, mesmo 
entendo esta comissão que a regra também estava clara e atendida pelo estatuto anterior, ou 
seja, em ambos os cenários a composição do número de atletas no colégio eleitoral foi feita 
de acordo à regra estabelecida em ambos os documentos. Após discussão, a comissão 
eleitoral que decidiu, por unanimidade, no sentido de que a suspensão provisória do pleito se 
encerra na medida que todas as providências para acatar a decisão judicial foram tomadas. A 
comissão eleitoral decidiu então que deve ser retomado o processo eleitoral de onde foi 
parado, tendo em vista a necessidade da continuidade das atividades da CBSurf após o fim 
do mandato da atual gestão. Por fim, estabelece a comissão eleitoral que a administração da 
CBSurf, através dos seus advogados, notifiquem o Poder Judiciário desta decisão e enviem 
toda a documentação comprobatória da solução das pendências que provocaram a 
suspensão provisória do pleito, informando também da retomada da eleição conforme 
convocação que deverá ser feita pelo presidente da CBSurf nos termos dos poderes que lhe 
são atribuídos de acordo com o estatuto da confederação. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião e lavrada a presente ata por mim, Cezar Menezes Almeida, presidente da 
Comissão Eleitoral, que será assinada pelos membros da comissão e publicada na página da 
eleição no site da CBSurf: https://cbsurf.org.br/eleicoes-2021-2024/.
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