
www.cbsurf.org.br 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DA 

CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001 

 

 

 

 

 

 

  CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF (“CBSURF”), já qualificada nos autos do 

processo acima epigrafado, por seus atuais procuradores in fine assinados, vem, 

respeitosamente e tempestivamente, a presença de Vossa Excelência, solicitar PEDIDO 

DE RECONSIDERAÇÃO da r. decisão de fls., do dia 15 de julho de 2021, que determinou 

em desfavor da Ré, o bloqueio da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

 

1. Ab initio, é importante deixar muito claro que a manutenção da decisão de 

bloqueio do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) nesta fase processual irá 

acarretar sérios prejuízos para o desenvolvimento do surf brasileiro, tais como: impedir o 

pagamento das atividades administrativas de apoio aos atletas justamente as vésperas 

das Olimpíadas, além dos pagamentos dos fornecedores da entidade e de seus 

funcionários, que não receberão salários, podendo, ainda, acarretar em reflexos 

trabalhistas, e até mesmo comprometer o rendimento dos atletas nos Jogos Olímpicos, 

pois a crise institucional na entidade traz incertas e insegurança jurídica a todos aqueles 

que pertencem ao sistema. 

 

2. No dia 13/07/2021, o atual Diretor Jurídico da Ré (CBSurf), recém-contratado 

e ora signatário, apresentou ao juízo pedido de chamamento ao feito à ordem devido 

a incongruências processuais e ao final de sua explicação quanto aos fundamentos do 

que fora pedido, registrou que o momento é de cumprimento da decisão, consignando 
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que iria publicar o edital de convocação da eleição da Comissão de Atletas em 48 

(quarenta e oito) horas a contar daquela data.  

 

3. Em seguida, toda equipe de advogados envolvida na prestação de serviços 

para a Ré, iniciou verdadeira empreitada para conseguir que o sistema do TJ/BA 

fornecesse uma data para que se procedesse o despacho imediato dos pedidos ali 

contidos e, assim, no dia 8 de julho de 2021 foi realizado um agendamento para a data 

de 13 de julho de 2021.  

 

4. Nesta data, o Diretor Jurídico da Ré e a advogada de sua equipe, Dra. 

Amanda Borer, despacharam com V. Exa. por meio não presencial, destacando, 

dentre outros pontos que, além de existir uma questão processual importante para ser 

resolvida (chamamento do feito à ordem), por não respeito ao princípio do devido 

processo legal e busca da verdade real, outros pontos causavam preocupação, como, 

por exemplo, a destituição da Comissão de Atletas, à medida que o artigo 23, inciso III, 

parágrafo 2º, da Lei 9.615/98 (Lei Pelé) é muito claro ao afirmar que se tratam de 

mandatos eletivos e que a decisão atinge claramente direito de terceiros.  

 

5. Ora, Excelência, muito razoável chamar atenção que atletas eleitos para 

exercerem mandatos não podem ser tolhidos do exercício de suas funções, sem que 

integrem a lide e exerçam princípios básicos e fácil constatação, como o contraditório 

e ampla defesa. Diante dos argumentos lançados na ocasião. 

 

6. Vossa Excelência de maneira muito gentil, o que não podemos deixar de 

registrar, disse que nossos argumentos eram “relevantes”, mas que, apesar disso, as 

ordens judiciais precisavam ser cumpridas.  

 

7. Mais uma vez consignamos que todas as ordens judiciais seriam cumpridas e 

que naquela data seria feita a publicação do edital de convocação da eleição da 

Comissão de Atletas e que ainda se faziam estudos sobre a forma de se proceder a 

eleição, tendo em vista que 2 (dois) dos membros tinham sido eleitos exatamente da 

forma pleiteada pelos autores, através de um sistema usado por diversas 

confederações. 
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8. Data máxima vênia, restam evidentes as incongruências existentes no 

presente feito a dificultar a publicização do referido Edital, sob pena, inclusive, de 

causar nova nulidade no processo eleitoral, muito embora já demonstrada de modo 

insofismável a boa-fé processual da Ré, sobretudo no que tange a cooperação ao qual 

todo litigante deve estar adstrito, exegese dos arts. 5º e 6º do CPC. 

 

9. Exa., o ora signatário ingressou no presente feito há menos de 1 (um) mês e, 

justamente, por ser Diretor Juridico de outras Confederações do sistema olímpico, foi 

contratado pela Ré para que seja providenciada a lidima segurança jurídica no 

próximo pleito eleitoral que se aproxima. 

 

10. Verifica-se, assim, que o edital em questão fora publicado na data de 15 de 

julho de 2021, como pode ser verificado no próprio site da Ré (www.cbsurf.org.br). 

 

11. Nada obstante, para extrema surpresa, tendo em vista: (i) ingresso de novo 

Diretor Jurídico peticionando o cumprimento da decisão e demonstrando sua boa-fé; 

(ii) demora sistêmica para agendar data de encontro virtual com o juízo; e (iii) 

atendimento não presencial com este juízo (marcado via sistema TJBA) onde se 

explanou toda a situação e o que seria feito, porém, mesmo assim percebeu que na 

mesma data (dia 15/07/2021) foi exarado por V. Exa. o r. despacho que dá conta do 

bloqueio da vultuosa quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sem trânsito em 

julgado e sem sentença.  

 

12. M.M. Julgador, caso o bloqueio sub examine se efetive, de certo que irá 

prejudicar sobremaneira o processo eleitoral que já se encontra em curso, 

notadamente por demandar custos, já que inviabilizará por óbvio o pagamento da 

empresa que faz a gestão do sistema eletrônico para a realização da eleição da 

Comissão dos Atletas, uma vez que o mesmo deve ser pago com verba privada da 

entidade. Ou seja, o bloqueio desse montante faz com que a decisão não possa ser 

cumprida, pois a Ré precisa ter as contas liberadas para cumprir a ordem judicial e 

evidente que não nos furtaremos de pagar a multa fixada por Vossa Excelência, mas 

isso ocorrerá com o trânsito em julgado do processo e início da execução.  
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13. Além disso, esse bloqueio é capaz de inviabilizar a prórpria continuidade da 

CBSURF, que aliás, vive momento histórico diante da 1ª participação daquela 

modalidade esportiva em Jogos Olímpicos.  

 

14. Pois bem, a boa-fé é que se presume e não a má fé, podendo esse bloqueio 

ferir de morte a entidade de administração. 

 

15. Frisa-se, por oportuno, que a lisura do processo eleitoral está garantida e, 

como prova disso, mesmo Vossa Excelência tendo determinado a publicação em 48 

(quarenta e oito) horas apenas do edital de convocação da eleição da Comissão de 

Atletas, neste momento, a Ré já adianta a publicação também da nomeação 

Comissão Eleitoral, mostrando, mais uma vez, que decisões coercitivas e que se aplicam 

ao litigante desleal não serão mais necessárias na condução deste procedimento, pois 

a premissa básica de condução processual da nova Diretoria da CBSurf é a de que a 

boa-fé processual e o devido cumprimento das ordens judiciais são fundamentais para 

que se proceda o devido processo legal.  

 

16. Desta forma, está constituída a Comissão Eleitoral pelos seguintes membros: 

Sr. Gustavo Lopes Pires de Souza, Sr. Eduardo Affonso de Santis Mendes de Farias Mello 

e Sra. Julia Gelli Costa. Membros estes que foram nomeados por possuírem reputação 

ilibada e notório saber jurídico desportivo, além de serem experts na condução de 

processos eleitorais em entidades de administração do desporto, ficando a cargo deles 

a partir de agora todo o processo eleitoral da Ré, cumprindo, assim, o disposto em todo 

o art. 22 da Lei Pelé, principalmente seu inciso VI, e deixando o referido pleito 

totalmente apartados dos interesses da Diretoria. 

 

17. Portanto, nessa oportunidade, sendo até redundante, a Ré aproveita para 

reiterar que obedecerá e cumprirá todas as ordens judiciais emanadas por este d. juízo. 

 

 

DO PEDIDO 
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18. Diante de todo exposto, se REQUER à V. Exa., a RECONSIDERAÇÃO da r. 

decisão de fls., que determinou o bloqueio em contas da Ré no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), sobretudo por ter sido o Edital de Convocação de Eleição da 

nova Comissão de Atletas publicado antes da ciência dessa decisão, o que de fato 

ocorreu, e, além disso, pelo simples fato de estarmos há 4 (quatro) dias das Olimpíadas. 

 

19. Com essa ordem judicial, as contas de entidade estão bloqueadas em pleno 

Jogos Olímpicos, o que impede a Ré de pagar, por exemplo, seus fornecedores e 

funcionários, além de despesas essenciais a manutenção da entidade. 

 

20. Requer, outrossim, que a petição que requereu o chamamento do feito à 

ordem seja avaliada por Vossa Excelência por conter fatos e fundamentos de extrema 

relevância e que deve sua análise ser tida como essencial ao deslinde deste processo, 

uma vez que as razões ali apontadas trazem, em tese, prejuízo ao devido processo legal 

e a busca da verdade real. 

 

 

Nestes termos, 

Pede e espera deferimento. 

Salvador/BA, 19 de julho de 2021. 

 

 
MARCELO JUCÁ BARROS                           

OAB/RJ nº 122.727 – Diretor Jurídico da CBSurf                                            

 

 

 

 

RAFAEL CARNEIRO MACHADO PEREIRA 

OAB/RJ nº 120.785 
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