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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF 

CNPJ 02.995.720/0001-60 

REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro do ano 2021, reuniram-se às 17 horas, em primeira 

convocação, em ambiente exclusivamente eletrônico (através da plataforma de videoconferência Google 

Meet), por ocasião de convocação da assembleia geral extraordinária da Confederação Brasileira de Surf, 

compareceram o Diretor Jurídico e representante da Confederação Brasileira de Surf (“CBSurf”), Dr. Marcelo 

Jucá, a Federação Pernambucana de Surf, representada por procuração pelo Sr. Geraldo Cavalcanti, a 

Federação de Surf do Espírito Santo, representada por seu Presidente Sr. Alberto Muniz Gomes Júnior, a 

Federação Sergipana de Surf, representada por seu Presidente Sr. Saulo de Moraes Silva Júnior, a Federação 

Paraibana de Surf, representada por seu Presidente Sr. Carlos Gilberto Palmeira Júnior, a Federação de Surf 

do Estado de Alagoas, representada por procuração pelo Dr. Vantuil Gonçalves Junior, a Federação de Surf 

do Estado do Ceará, representada por seu Presidente Sr. Amélio Gomes Rolim Júnior, a Federação Gaúcha 

de Surf, representada por seu Presidente Sr. Fernando Cunha, a FESERJ – Federação de Surf do Estado do 

Rio de Janeiro, representada por seu procurador e Diretor Jurídico Dr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da 

Silva, a Federação Maranhense de Surf, representada por procuração pelo Dr. Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly, 

a Federação Catarinense de Surf, representada por seu Presidente Sr. Renato Melo, a Federação Paranaense 

de Surf, representada por seu Presidente o Sr. Renato Trogue Mesquita, a Federação Paraense de Surf, 

representada por seu Presidente Sr. Noélio Sobrinho, os representantes dos Atletas eleitos em pleito realizado 

no dia 17 de setembro de 2021 pela CBSurf, o Sr. Carlos José Oliveira de Jesus, a Sra. Jéssika Matos de 

Souza, a Sra. Nathalie Martins Alves Cordeiro, o Sr. Alan Donato de Albuquerque Freire e o Sr. Luan Felipe 

Nogueira de Carvalho. Registrou-se, ainda, a presença do Sr. José Paulo Neves Ferreira, representante da 

Federação de Surf do Estado de São Paulo, do Sr. Silvio Silva, que se identificou como representante da 

Federação Paulista de Surf. Registrou-se a ausência dos representantes da Federação Baiana de Surf e da 

Federação de Surf do Estado do Rio Grande do Norte, além dos representantes dos atletas Nicole Calheiros 

Cahet, Thiago Henrique Pickler e Lucas Silveira, bem como dos membros da Comissão Eleitoral da CBSurf, 

todos devidamente convocados e convidados para o ato. Aberta a assembleia, o Dr. João Paulo A. da Veiga 

P. da Silva, representante da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, deu início aos trabalhos com a 

leitura da Edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária: “Considerando sentença prolatada pelo 

D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001, a qual 

julgou procedente o pedido das federações “confirmando a decisão liminar, declarar a ilegalidade da 

convocação da eleição do dia 18 de dezembro de 2020, bem como da eleição que foi remarcada para 

30/12/2020, nos termos da fundamentação supra, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.” e considerando anteriores requerimentos de convocação de Assembleias 

Gerais Extraordinárias datados de 23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de 2021, que 

não foram respondidos ou atendidos pela Confederação de Brasileira de Surf e seus dirigentes, as 

FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO SANTO, FEDERAÇÃO 

PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE 

ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ 
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– FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, 

FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, e FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF (“Federações”), abaixo 

assinadas, nos termos do artigo 60 do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto social da Confederação 

Brasileira de Surf – CBSurf, vêm, por meio desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, 

em caráter de URGÊNCIA, todos os membros da entidade para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA da 

CBSurf (“AGE”), conforme artigo 28 e lista abaixo, para debater e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. 

Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 

8140526-62.2020.8.05.0001, deliberar sobre a situação da representação legal da CBSurf, perante as 

federações, comissões, órgãos executivos, legislativos e esportivos, Secretaria Especial de Esportes do 

Ministério da Cidadania, Comitê Olímpico Brasileiro – COB, Associação Internacional de Surf – ISA e etc..; 2. 

Analisar, debater e deliberar sobre a decisão da Comissão Eleitoral, datada de 10 de novembro de 2021, bem 

como calendário eleitoral e regulamentos; e 3. Assuntos Gerais”. Registrou-se que o Edital de Convocação 

datado de 17 de novembro de 2021 e seus anexos instruem a presente ata também como anexos. Ato contínuo, 

o Dr. Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly, representante da Federação Maranhense de Surf, realizou a chamada 

dos presentes, confirmando-se a presença dos mesmos acima descritos, atendendo também pedido do Dr. 

Marcelo Jucá, Diretor Jurídico da CBSurf. Na sequência, o Dr. João Paulo A. da Veiga P. da Silva pediu a 

palavra e destacou a necessidade de eleição de Presidente e nomeação de Secretário para a condução dos 

trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, indicando o Dr. Vantuil Gonçalves Junior, representante da 

Federação de Surf do Estado de Alagoas, para exercer a função. Questionados os presentes se algum outro 

membro teria outra indicação, não houve qualquer manifestação. Questionados os presentes se haveria 

objeção à indicação do Dr. Vantuil Gonçalves Junior, não houve oposição da Assembleia Geral, razão pela 

qual este foi nomeado Presidente da Assembleia Geral Extraordinária. Investido na Presidência da Assembleia, 

o Dr. Vantuil Gonçalves Junior, enquanto representante da Federação de Surf do Estado de Alagoas e 

Presidente da Assembleia Geral Extraordinária, nomeou o Dr. João Paulo A. da Veiga P. da Silva, 

representante da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, como Secretário para auxiliar na condução 

dos trabalhos e deliberações constantes da ordem do dia, sem que se registrasse qualquer oposição à 

indicação. Na sequência, o Presidente realizou nova leitura do edital de convocação da Assembleia Geral 

Extraordinária da Confederação Brasileira de Surf e, atendendo a requerimento formulado ao início da 

Assembleia Geral, oportunizou o uso da palavra ao Dr. Marcelo Jucá, Diretor Jurídico e representante da 

CBSurf, que, após breve apresentação pessoal, indicou defender os interesses da CBSurf enquanto entidade 

nacional de administração do desporto e procedeu à leitura do despacho da Comissão Eleitoral que se 

manifestou pela impossibilidade de deliberar sobre os atos da comissão eleitoral devidamente constituída, 

desde que legais. Além disso, o Dr. Marcelo Jucá manifestou seu entendimento de que não haveria 

possibilidade de a assembleia decidir acerca da vacância do cargo de Presidente da CBSurf, nos termos da 

Lei Pelé, notadamente porque a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador não 

transitou em julgado. O Dr. Vantuil registrou que por muito tempo a CBSurf não ouviu seus membros que 

solicitavam a entidade a convocação de assembleias para discutir, elaborar e deliberar acerca da entidade, 

razão pela qual, as Federações não tiveram outra alternativa a não ser convocar a presente Assembleia para 

debater e chegar a uma conclusão acerca da decisão judicial válida e vigente, visando o futuro do surf brasileiro. 

Na sequência, oportunizou aos presentes que se manifestassem diante da sustentação do Dr. Marcelo Jucá. 

O Dr. Rodrigo Darbilly, representante da Federação Maranhense de Surf, manifestou o interesse no uso da 

palavra, indicando a existência de divergência de interpretação sobre o tema, primeiro em relação à Comissão 

Eleitoral instituída pela CBSurf que vem gerando preocupação na sua inércia e prática dos atos, sendo notável 
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que fora constituída desde julho de 2021. O Dr. João Paulo A. da Veiga P. da Silva, representante da Federação 

de Surf do Estado do Rio de Janeiro, se manifestou no sentido de que a posição da CBSurf em não promover 

a realização de eleições democráticas prejudica a continuidade em relação as atividades e desenvolvimento 

do surf nacional, solicitando a CBSurf que renuncie ao direito à interposição de recurso de apelação em face 

da sentença que julgou ilegal a eleição realizada em 30 de dezembro de 2020. Após as manifestações 

preliminares, o Presidente da Assembleia passou à leitura do primeiro item de pauta, compartilhando 

entendimento próprio de que o Presidente da CBSurf, Adalvo Argolo, não possui mais embasamento legal para 

condução da entidade e do procedimento eleitoral da Confederação na forma legal. O Dr. Marcelo Jucá, pela 

ordem, protestou pelo uso da palavra, o que foi concedido, para se manifestar no sentido de que (i) o Sr. Adalvo 

Argolo não conduz o processo eleitoral, conduzido pela Comissão Eleitoral constituída pela CBSurf; (ii) não há 

embasamento legal para destituição do Presidente do cargo sem que ocorra o devido processo legal, 

considerando não haver decisão transitada em julgado. Sendo aberta a palavra aos presentes, o Sr. Noélio 

Sobrinho, presidente da Federação Paraense de Surf, se manifestou no sentido de que há uma disputa de dois 

grupos políticos que impede o avanço do Surf brasileiro, destacando a necessidade de haver ferramenta para 

a modalidade usufruir das verbas recebidas pela Confederação, com a urgência da necessidade de decisão 

para que a entidade tenha seu funcionamento continuado e o seu objetivo atingido, qual seja, a promoção do 

Surf nacional. O Sr. Geraldo Cavalcanti, representante da Federação Pernambucana de Surf, registrou que até 

o momento não constam informações básicas acerca da eleição da Comissão de Atletas realizada 

recentemente, além de que as verbas recebidas pela CBSurf não são utilizadas por ausência de gestão pelo 

atual Presidente, manifestando que não há possibilidade de continuidade do Sr. Adalvo Argolo no cargo de 

Presidente da CBSurf diante das decisões judiciais vigentes e pela ausência de administração. O Dr. João 

Paulo A. da Veiga P. da Silva, representante da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, fez o uso da 

palavra com um questionamento direto ao Diretor Jurídico da CBSurf acerca da possibilidade de se abster da 

interposição de recurso de apelação em face da sentença que declarou a ilegalidade da eleição realizada em 

30 de dezembro de 2020. O Dr. Marcelo Jucá se manifestou que, na qualidade de advogado à CBSurf, não 

poderia deixar de recorrer pela entidade em face de decisão judicial que entende ser ilegal e afete os interesses 

da Confederação. Além disso, registrou que caso essa Assembleia Geral Extraordinária entenda pela 

destituição do Presidente Adalvo Argolo e pela ilegitimidade da Comissão Eleitoral, haveria severos prejuízos 

à continuidade do processo eleitoral agendado para março de 2022. O Dr. João Paulo, retomando a palavra, 

indicou a existência de incongruência no posicionamento da CBSurf uma vez que vai seguir o calendário 

estabelecido para março de 2022, ao mesmo tempo que vai seguir recorrendo da decisão judicial por entender 

que é legal a eleição realizada em 30 de dezembro de 2020. O Sr. Fernando Cunha, Presidente da Federação 

Gaúcha, registrou sua indignação, enquanto defensor da modalidade desde que assumiu a presidência da 

Federação Gaúcha, com o posicionamento da CBSurf de não possibilitar a realização de eleições 

democráticas, além de ter lançado evento com premiação maior na mesma época que outros Estados possuem 

eventos já agendados, desrespeitando as Federações e suas organizações próprias. O Sr. Carlos Gilberto, 

Presidente da Federação Paraibana de Surf, apresentou seu entendimento de que a CBSurf, hoje, não pensa 

na continuidade do Surf brasileiro, indicando a possibilidade de nova armação e surgir novo fato futuro 

provocado para adiar novamente a eleição agendada para o mês de março de 2022. O Sr. Alberto Muniz 

Gomes Júnior, Presidente da Federação de Surf do Espírito Santo, formulou questionamento à CBSurf para 

que se manifeste acerca da intenção de declarar a ilegalidade também o processo eleitoral programado para 

o mês de março de 2022. Após o questionamento, o Diretor Jurídico da Confederação, Dr. Marcelo Jucá, disse 

que tem o dever de discutir as razões que justificaram a anulação da eleição de dezembro de 2020, interpondo 
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recurso de apelação para reapreciação do caso pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Na prática, indicou 

o entendimento de que não haverá julgamento do recurso de apelação até março de 2022, e se não ocorrer o 

ajuizamento de novas demandas, a eleição agendada ocorrerá sem maiores óbices. O Dr. Rodrigo Darbilly, 

representante da Federação Maranhense de Surf, ponderou que o risco da eleição de março de 2022 existe 

hoje, independente da realização da presente assembleia geral, considerando os recursos cabíveis a serem 

interpostos judicialmente pela CBSurf no processo judicial que declarou a ilegalidade da eleição realizada em 

30 dezembro de 2020. Além disso, esclareceu que acerca do recebimento de recursos pela Confederação 

Brasileira de Surf o Sr. Adalvo Argolo é o atual representante da CBSurf junto aos órgãos competentes, e que 

a impossibilidade de recebimento de verbas se dá também pelas limitações da impossibilidade de certificação 

do cumprimento da legislação vigente, notadamente pela certificação de descumprimento do art. 18-A da Lei 

Pelé. O Presidente da Assembleia retomou a palavra, se manifestando no sentido de que o Presidente da 

CBSurf tem o dever de representar os interesses do surf nacional, registrando que o Presidente Adalvo Argolo 

desde dezembro de 2020 não responde as manifestações das Federações, restando as mesmas tomar as 

atitudes cabíveis dentro da forma da lei. Além disso, destacou o direito de defesa, de acordo com o devido 

processo legal, já ocorreu dentro do processo que ocasionou no afastamento do atual Presidente (Proc. nº 

8140526-62.2020.8.05.0001). Por essas razões, coloca em deliberação, considerando a sentença judicial 

prolatada pela 5ª Vara Cível, se no entendimento da presente AGE o Presidente Adalvo Argolo possui 

legitimidade para representar a CBSurf perante os órgãos executivos, legislativos e esportivos, como por 

exemplo, mas não se limitando, à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Comitê Olímpico 

Brasileiro, Associação Internacional de Surf – ISA, etc., até que seja realizada nova eleição da CBSurf, sendo 

esclarecido que a votação será realizada nos seguintes termos: (i) sim, o Sr. Adalvo Argolo possui legitimidade 

e pode seguir como representante legal da entidade até a realização de novo processo eleitoral; ou (ii) não, 

que o Sr. Adalvo Argolo não tem legitimidade para representar a CBSurf a partir da presente assembleia geral 

extraordinária. O Presidente da Assembleia destacou a necessidade de nomeação de algum representante da 

CBSurf em caso de se declarar a ilegitimidade do Sr. Adalvo Argolo para representação da CBSurf junto aos 

órgãos competentes, em um segundo momento de votação. O Dr. Marcelo Jucá formulou questionamento 

acerca da nomeação de novo representante da CBSurf, caso ocorra a decisão pela declaração de ilegitimidade 

do Sr. Adalvo Argolo para representar a CBSurf a partir da presente Assembleia Geral Extraordinária, se o 

efeito da nomeação é imediato ou tem que respeitar os trâmites legais, com o registro da presente ata em 

cartório, alertando sobre novo possível imbrolho no registro da ata. Imediatamente, o Presidente da Assembleia 

indicou seu posicionamento pessoal de que os efeitos passam a ocorrer quando do registro da ata perante o 

registro civil de pessoas jurídicas. Colhidos os votos dos representantes presentes, todos com suas câmeras 

ligadas e com registro por escrito no ambiente virtual de reunião, foi deliberado, por unanimidade dos presentes 

votantes, que o Sr. Adalvo Argolo não tem legitimidade para representar a CBSurf a partir da presente 

assembleia geral extraordinária, até a realização de novo processo eleitoral, sendo colhido o total de 16 votos, 

sendo 11 de representantes de Federações Estaduais de Surf e 5 atletas regularmente eleitos em 17 de 

setembro de 2021, votando nominalmente a Federação Pernambucana de Surf, por seu representante Sr. 

Geraldo Cavalcanti, a Federação de Surf do Espírito Santo, pelo seu Presidente Sr. Alberto Muniz Gomes 

Júnior, a Federação Sergipana de Surf, por seu Presidente Sr. Saulo de Moraes Silva Júnior, a Federação 

Paraibana de Surf, pelo seu Presidente Sr. Carlos Gilberto Palmeira Júnior, a Federação de Surf do Estado de 

Alagoas, representada por procuração pelo Dr. Vantuil Gonçalves Júnior, a Federação de Surf do Estado do 

Ceará, pelo seu Presidente Sr. Amélio Gomes Rolim Júnior, a Federação Gaúcha de Surf, pelo seu Presidente 

Sr. Fernando Cunha, a FESERJ – Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, pelo seu procurador e 
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Diretor Jurídico Dr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da Silva, a Federação Maranhense de Surf, 

representada por procuração pelo Dr. Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly, a Federação Catarinense de Surf, pelo 

seu Presidente Sr. Renato Melo, a Federação Paranaense de Surf, pelo seu Presidente o Sr. Renato Trogue 

Mesquita, a Federação Maranhense de Surf, dos representantes dos Atletas eleitos em pleito realizado no dia 

17 de setembro de 2021, quais sejam, Carlos José Oliveira de Jesus, Jéssika Matos de Souza, Nathalie Martins 

Alves Cordeiro, Alan Donato de Albuquerque Freire, Luan Felipe Nogueira de Carvalho, não estando presente 

no momento da votação a Federação Paraense de Surf, ausentes a Federação Baiana de Surf e a Federação 

de Surf do Estado do Rio Grande do Norte, e a Federação Paulista de Surf e a Federação de Surf do estado 

de São Paulo, impedidas de votar por irregularidades e pendências de constituição e filiação, além dos atletas 

Nicole Calheiros Cahet, Thiago Henrique Pickler, Lucas Silveira, também ausentes. Após o registro dos votos 

e declaração do resultado da deliberação acerca do primeiro item de pauta, foi concedida a palavra ao Sr. 

Silvio Silva, que se dizia representante da Federação Paulista de Surf, que fez manifestação de cunho pessoal, 

não relacionada à ordem do dia, e acabou reconhecendo que não mais é representante da Federação Paulista 

de Surf ou de qualquer outra entidade, razão pela qual, em que pese ter sido concedida palavra ao mesmo e 

permitida pelo Presidente a conclusão de sua manifestação, foi destacado tanto pelo Presidente da Assembleia 

quanto pelo Dr. Marcelo Jucá, Diretor Jurídico da CBSurf, que o Sr. Silvio não poderia sequer estar participando 

do ato e que somente foi permitida sua participação por terem acreditado ser ele o representante da nova 

federação. Em função disso, o Sr. Silvio foi removido do ambiente virtual da assembleia geral extraordinária. 

Ato contínuo, o Presidente questionou se os presentes teriam algum nome a indicar para atuar na 

representação da Confederação Brasileira de Surf junto aos órgãos competentes já citados até a realização de 

novo processo eleitoral. Sem haver novas manifestações, o Presidente indicou o nome do Dr. João Paulo, 

representante da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, dado seu conhecimento do procedimento e 

dos ritos pertinentes para a representação e sua atuação para o Surf nos últimos períodos, indicação 

corroborada pelo Sr. Geraldo Cavalcanti, Presidente da Federação Pernambucana de Surf. O Dr. Rodrigo 

Darbilly, representante da Federação Maranhense de Surf, indicou o Dr. Nikolas Bottos, advogado atuante e 

integrante de diversos Tribunais de Justiça Desportiva e outras entidades integrantes do Sistema Nacional do 

Desporto. Questionado aos demais membros se teriam alguma outra indicação, não houve manifestação. 

Após, o Dr. Rodrigo Darbilly, representante da Federação Maranhense, retirou indicação do Dr. Nikolas Bottos, 

concordando com a indicação do Dr. João Paulo, representante da Federação de Surf do Estado do Rio de 

Janeiro. Na sequência, o Dr. João Paulo manifestou seu aceite à indicação, registrando suas intenções em 

criar possibilidades paras as Filiadas resolverem as questões discutidas de forma célere e atuante. Sendo 

assim, como houve a indicação de apenas um nome, o Presidente questionou se algum dos presentes teria 

alguma objeção à indicação do Dr. João Paulo para a representação. Não havendo objeções, restou nomeado 

o Dr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da Silva, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n.º 

190.121 e no CPF/MF n.º 070.743.187-52, residente e domiciliado na Rua Souza Lima, n.º 384, apto 1003, 

Copacabana, Rio de Janeiro, CEP: 22.081-010, RJ, como representante transitório da CBSurf até que se 

conclua a nova eleição e posse do novo presidente que vier a ser eleito. Novamente, o Dr. Marcelo Jucá 

registrou o questionamento de em qual momento as votações da presente assembleia passarão a ter efeito, 

manifestando seu entendimento de que dependeria de registro da ata, sendo esclarecido pelo Presidente Dr. 

Vantuil Gonçalves Jr que comunga do entendimento de que os efeitos são produzidos, inclusive em relação a 

terceiros, com registro pertinente da ata, mas que representa a legítima e soberana deliberação da Assembleia 

Geral, poder maior da CBSurf. O Presidente, então, inaugurou os debates sobre o item 2 da ordem do dia, com 

a leitura do despacho da Comissão Eleitoral, datado de 10 de novembro de 2021, documento anexo ao Edital 
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de Convocação e compartilhado anteriormente com todos os presentes, que, em breve síntese, indica a 

Comissão Eleitoral suposta irregularidade na composição da Comissão de Atletas por 6 (seis) atletas titulares 

e não 8 (oito)nos termos da Lei Pelé, e que entende necessária a realização de nova eleição para formação 

de uma Comissão de Atletas ad hoc, com 8 membros eleitos somente para votar em Assembleia Eletiva, tendo 

em vista ainda que o mandato da atual Comissão de Atletas se encerraria em 31 de dezembro de 2021 e que 

não haveria tempo hábil para realização da eleição para diretoria da CBSurf até essa data. Com base nesse 

entendimento, a Comissão Eleitoral apresentou em seu despacho novo calendário eleitoral, com nova eleição 

de Comissão de Atletas ad hoc em 18 de dezembro de 2021, e posteriormente eleição para diretoria da CBSurf 

e Conselho Fiscal em 1º de março de 2022. Concluído o resumo do despacho exarado pela Comissão Eleitoral, 

ato contínuo, o Secretário e representante da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro Dr. João Paulo 

apresentou proposta de que, como os oito membros da atual Comissão de Atletas foram eleitos diretamente 

pelos atletas, que ocorresse a conversão dos dois atletas suplentes para titulares, regularizando a 

representação dos Atletas no Colégio Eleitoral da CBSurf, possibilidade essa que teria sido aventada pela 

própria Comissão Eleitoral em seu despacho, além de realizar a prorrogação do mandato dos atletas. O Dr. 

Marcelo Jucá, Diretor Jurídico da CBSurf, pediu a palavra e apresentou suas razões contra a proposta realizada 

pelo Dr. João Paulo, uma vez que, segundo seu entendimento, não poderiam atletas eleitos para a suplência 

serem convertidos por força da Assembleia em titulares, em atitude desrespeitaria a legislação. O Sr. Geraldo 

Cavalcanti, Presidente da Federação Pernambucana de Surf, pontuou que seu entendimento é de que foram 

eleitos 8 (oito) atletas de forma democrática, não havendo disposição no Estatuto da CBSurf ou na Lei Pelé 

acerca de suplência na Comissão de Atletas, de forma que os atletas eleitos por voto direto merecem e devem 

ter seu mandato prorrogado até a realização das eleições. Em seguida, o Presidente colocou que foram eleitos 

8 (oito) atletas, ressaltando que no Estatuto e na Lei Pelé são indicados para participarem da assembleia 

eleitoral da entidade os atletas eleitos, sem que haja diferenciação entre suplentes ou titulares, compartilhando 

o entendimento para deliberação de que todos aqueles eleitos democraticamente têm condição de representar 

os atletas do Surf nas eleições da Confederação e, consequentemente, prorrogar o mandato dos atletas até a 

eleição da CBSurf, quando for realizada. A atleta Sra. Jessika Matos de Souza pediu a palavra, indicou 

concordância ao posicionamento exposto pelo Dr. João Paulo no sentido de garantir o voto dos 8 (oito) atletas 

e apresentou questionamento se 6 (seis) atletas não seriam suficientes para a composição do colégio eleitoral, 

nos termos da lei. O Presidente esclareceu que, nos termos da Lei Pelé, 1/3 (um terço) da composição do 

colégio eleitoral deve ser composta por Atletas, de forma que sendo 15 (quinze) Federações, há a 

obrigatoriedade de serem 8 (oito) atletas no colégio eleitoral, aclarando, então, que seu entendimento não é 

de alçar os suplentes a titulares e, sim, no sentido de garantir que todos os atletas eleitos tenham o direito a 

voto por terem sido eleitos diretamente e democraticamente. A manifestação do Dr. Marcelo Jucá 

complementou a fala do Presidente por entender que houve um equívoco na decisão judicial uma vez que o 

cálculo deve ser feito com base no Colégio Eleitoral, porém foram eleitos 6 (seis) titulares e 2 (dois) suplentes 

para cumprimento da decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador. Na sequência, o Dr. Rodrigo 

Darbilly, representante da Federação Maranhense de Surf, fez uso da palavra e manifestou seu entendimento 

de que o que a lei prevê é a proporção de atletas votantes no colégio eleitoral da entidade e que esses atletas 

tenham sido eleitos diretamente e de forma independente pelos atletas filiados da entidade, e não o número 

dos membros da comissão de atletas de uma entidade entre titulares e suplentes. Ou seja, nos exatos termos 

da Lei Pelé, o requisito essencial para que o atleta integre o colégio eleitoral e vote nas eleições das entidades 

é sua eleição direta entre os atletas da própria entidade, independentemente de sua condição de titular ou 

suplente. Concluiu destacando que basta garantir o voto aos 8 (oito) atletas integrantes da atual Comissão de 
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Atletas, todos eleitos diretamente como determina a Lei Pelé, e que essa solução é de evidente legalidade, 

bem como é legal e legítima uma deliberação da Assembleia pela prorrogação do mandato da atual Comissão 

de Atletas até a realização da nova eleição da diretoria da CBSurf, o que, inclusive, representa benefício 

econômico para a entidade que não precisará realizar nova eleição desnecessária para formar uma Comissão 

de Atletas ad hoc somente para votar na eleição, tal qual constou do despacho da Comissão Eleitoral, e tornaria 

mais célere a realização do processo eleitoral. Após as manifestações, o Presidente apresentou e colocou em 

votação a proposta de prorrogação do mandato da atual Comissão de Atletas até a nova eleição da diretoria 

da CBSurf e que os 8 (oito) atletas eleitos democraticamente, de acordo com a Lei e com o estatuto da entidade, 

tenham o direito de voto na nova eleição, independente da questão de titularidade e suplência, devendo os 

membros da Assembleia votarem “sim” por essa proposta ou “não”. Encaminhada a proposta para votação, o 

Dr. João Paulo retirou sua proposta de conversão da suplência dos atletas para titularidade. Não havendo 

outros membros querendo fazer uso da palavra, o Presidente iniciou a votação da proposta para esse item da 

pauta, decidindo por fracionar em duas partes, o que foi objeto de sugestão pelo Dr. Marcelo Jucá. O primeiro 

ponto colocado em votação foi a interpretação da assembleia geral de que os 8 (oito) atletas legalmente eleitos 

tenham a legitimidade de representar os Atletas, conforme a legislação e o Estatuto, nas eleições da CBSurf, 

com a prorrogação de seu mandato. O segundo ponto é a deliberação do entendimento consolidado na 

assembleia acerca da possibilidade de voto dos 8 (oito) atletas eleitos ser enviado para a Comissão Eleitoral 

ou se não será reconhecido o procedimento eleitoral e a própria comissão eleitoral, com a convocação de novo 

processo eleitoral pelo representante eleito no item 1 desta assembleia geral. Após o pedido de esclarecimento 

do Dr. Marcelo Jucá, o Presidente aclarou que a votação seria dividida em dois pontos, sendo o primeiro ponto 

para votação o seguinte entendimento: “se os membros da assembleia entendem que os 8 (oito) membros 

eleitos de forma direta, em pleito do dia 17 de setembro de 2021 realizado conforme a legislação e decisão 

judicial, para a Comissão de Atletas têm legitimidade para representar os atletas nas eleições da CBSurf, e 

que, caso as eleições não ocorram até o final do mandato em 30 de dezembro de 2021, tenham seu mandato 

prorrogado até realização de eleições”, sendo o “sim” para a concordância com o entendimento e o “não” para 

discordância. A proposta foi acolhida por unanimidade dos presentes votantes da Assembleia Geral 

Extraordinária, sendo colhido o total de 14 votos, sendo 9 de representantes de Federações Estaduais de Surf 

e 5 atletas regularmente eleitos em 17 de setembro de 2021, votando nominalmente a Federação 

Pernambucana de Surf, pelo seu Presidente Sr. Geraldo Cavalcanti. a Federação de Surf do Espírito Santo, 

pelo seu Presidente Sr. Alberto Muniz Gomes Júnior, a Federação Sergipana de Surf, por seu Presidente Sr. 

Saulo de Moraes Silva Júnior, a Federação Paraibana de Surf, pelo seu Presidente Sr. Carlos Gilberto Palmeira 

Júnior, a Federação de Surf do Estado de Alagoas, representada por procuração pelo Dr. Vantuil Gonçalves 

Júnior,  pelo seu Presidente Sr. Amélio Gomes Rolim Júnior, a Federação Gaúcha de Surf, pelo seu Presidente 

Sr. Fernando Cunha, a FESERJ – Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, pelo seu procurador e 

Diretor Jurídico Dr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da Silva, a Federação Maranhense de Surf, 

representada por procuração pelo Dr. Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly, a Federação Paranaense de Surf, pelo 

seu Presidente o Sr. Renato Trogue Mesquita, a Federação Maranhense de Surf, dos representantes dos 

Atletas eleitos em pleito realizado no dia 17 de setembro de 2021, quais sejam, o Sr. Carlos José Oliveira de 

Jesus, a Sra. Jéssika Matos de Souza, a Sra. Nathalie Martins Alves Cordeiro, o Sr. Alan Donato de 

Albuquerque Freire, o Sr. Luan Felipe Nogueira de Carvalho, não estando presente no momento da votação 

os representantes da Federação de Surf do Estado do Ceará, da Federação Catarinense de Surf, da Federação 

Paraense de Surf,da Federação Baiana de Surf e, da Federação de Surf do Estado do Rio Grande do Norte,da 

Federação Paulista, por irregularidades e pendências de constituição, além dos atletas Nicole Calheiros Cahet, 
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Thiago Henrique Pickler, Lucas Silveira. Ato contínuo, conforme indicado anteriormente, passou-se à 

apreciação do segundo item de votação, sendo proposto que a deliberação seria acerca da legitimidade da 

Comissão Eleitoral para continuidade do processo eleitoral, com o novo representante da CBSurf eleito no item 

1 e colocando o entendimento acerca da legitimidade dos 8 (oito) atletas para votação no pleito, ou se o 

representante tem o dever de convocar novo processo eleitoral, inclusive nomeando nova Comissão Eleitoral 

para convocar o processo eleitoral. Entendendo haver a possibilidade de destituição da Comissão de Atletas, 

o Dr. Marcelo Jucá se manifestou no sentido de que está evidente que há um lado político na condução da 

assembleia, razão pela qual estaria claro de que um grupo estaria nomeando uma Comissão Eleitoral, levando 

à intensificação de investidas judiciais em face do processo eleitoral e da regularização da CBSurf. O 

Presidente esclareceu, então, que se trata de votação acerca da vontade e interpretação em decisão da 

assembleia geral, órgão máximo de deliberação da entidade, não se tratando de uma posição de um lado 

político e, sim, da assembleia geral da CBSurf legalmente convocada. O Dr. Marcelo Jucá pontuou que o que 

ocorre, na realidade, que nessa assembleia os presentes deixam claro que nenhum deles querem mais o Sr. 

Adalvo Argolo e sua Diretoria à frente na entidade, o que não necessariamente vai se consolidar pela existência 

dos trâmites burocráticos. Retomando a palavra, o Presidente compartilhou o entendimento de que, na 

verdade, a assembleia ora promovida pelas Federações e pelos atletas eleitos, quer uma eleição de forma 

justa, clara e transparente para o novo representante da CBSurf, ainda que seja o Sr. Adalvo, desde que 

obtenha os votos necessários para tanto, ao contrário do que ocorre no momento, quando atual Presidente da 

entidade busca se manter no cargo a partir de disputas judiciais. Passada a palavra ao Dr. João Paulo, este 

reiterou que não há qualquer perseguição a determinado gestor, defendendo-se de forma legítima a realização 

de uma eleição, garantindo o direito à voto, com concessão de prazo para regularização das Federações 

inaptas a voto, considerando que os atletas foram eleitos de forma adequada, entendo que realizar nova eleição 

para a Comissão de Atletas configuraria uma perda de tempo e recursos. Além disso, esclareceu que o 

entendimento da assembleia acerca da possibilidade de votação de todos os 8 (oito) atletas embasa esta 

possibilidade para a Comissão Eleitoral já instituída. Ressaltou, também, a necessidade de desenvolvimento 

do surf, afim de amparar os atletas e a própria modalidade, notadamente pela conciliação dentro da 

Confederação pelo bem do desporto, sugerindo, então, a proposta de intimar a atual Comissão Eleitoral 

informando que houve a pacificação da questão dos 8 (oito) atletas eleitos, garantindo-os o direito a voto e a 

prorrogação com seu mandato, para que sigam com o entendimento consolidado pela assembleia geral 

extraordinária, conferindo prazo de 72 (setenta e duas) horas a partir da ata pronta para manifestação da 

Comissão Eleitoral e adequação do calendário eleitoral uma vez que não haveria mais a necessidade de 

realizar nova eleição da Comissão de Atletas. A partir da proposta apresenta na fala do Sr. João Paulo, o 

Presidente consolidou o item de votação no sentido de deliberar acerca da “necessidade de comunicação à 

comissão eleitoral da legitimidade da Comissão de Atletas eleita no pleito de 17 de setembro de 2021, 

garantindo o direito a voto dos 8 (oito) atletas eleitos no novo processo eleitoral da CBSurf, com a prorrogação 

do seu mandato, não sendo necessária a realização de nova eleição para a Comissão de Atletas, se 

estabelecendo prazo de 72 (setenta e duas) horas para adequação do calendário eleitoral e redução do prazo 

para as eleições da CBSurf, conferindo ao representante da CBSurf eleito na presente Assembleia Geral 

Extraordinária autoridade para no caso de negativa constituir nova comissão eleitoral, por entender que aquela 

estaria atuando de forma parcial no processo eleitoral da Confederação.” Sendo assim, procedeu-se à votação, 

sendo o “sim” a concordância com o item de deliberação e o “não”, com a discordância. Colhido os votos da 

assembleia geral, foi aprovada por unanimidade dos presentes votantes a “necessidade de comunicação à 

comissão eleitoral da legitimidade da Comissão de Atletas eleita no pleito de 17 de setembro de 2021, 
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garantindo o direito a voto dos 8 (oito) atletas eleitos no novo processo eleitoral da CBSurf, com a prorrogação 

do seu mandato, não sendo necessária a realização de nova eleição para a Comissão de Atletas, se 

estabelecendo prazo de 72 (setenta e duas) horas para adequação do calendário eleitoral e redução do prazo 

para as eleições da CBSurf, conferindo ao representante da CBSurf eleito na presente Assembleia Geral 

Extraordinária autoridade para no caso de negativa pela comissão eleitoral, constituir nova comissão eleitoral, 

por entender que aquela estaria atuandol de forma parcial no processo eleitoral da Confederação”. Foram 

colhidos o total de 14 votos, sendo 9 de representantes de Federações Estaduais de Surf e 5 atletas 

regularmente eleitos em 17 de setembro de 2021, votando nominalmente a Federação Pernambucana de Surf, 

pelo seu Presidente Sr. Geraldo Cavalcanti,. a Federação de Surf do Espírito Santo, pelo seu Presidente Sr. 

Alberto Muniz Gomes Júnior, a Federação Sergipana de Surf, por seu Presidente Sr. Saulo de Moraes Silva 

Júnior, a Federação Paraibana de Surf, pelo seu Presidente Sr. Carlos Gilberto Palmeira Júnior, a Federação 

de Surf do Estado de Alagoas, representada por procuração pelo Dr. Vantuil Gonçalves Junior, pelo seu 

Presidente Sr. Amélio Gomes Rolim Júnior, a Federação Gaúcha de Surf, pelo seu Presidente Sr. Fernando 

Cunha, a FESERJ – Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, pelo seu procurador e Diretor Jurídico 

Dr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da Silva, a Federação Maranhense de Surf, representada por 

procuração pelo Dr. Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly, a Federação Paranaense de Surf, pelo seu Presidente o 

Sr. Renato Trogue Mesquita, a Federação Maranhense de Surf, dos representantes dos Atletas eleitos em 

pleito realizado no dia 17 de setembro de 2021, quais sejam, o Sr. Carlos José Oliveira de Jesus, a Sra. Jéssika 

Matos de Souza, a Sra. Nathalie Martins Alves Cordeiro, o Sr. Alan Donato de Albuquerque Freire, o Sr. Luan 

Felipe Nogueira de Carvalho, não estando presente no momento da votação os representantes da Federação 

de Surf do Estado do Ceará,da Federação Catarinense de Surf,da Federação Paraense de Surf,da Federação 

Baiana de Surf e da Federação de Surf do Estado do Rio Grande do Norte, da Federação Paulista, por 

irregularidades e pendências de constituição, além dos atletas Nicole Calheiros Cahet, Thiago Henrique Pickler, 

Lucas Silveira. Encerrado o ponto 2 (dois), o Presidente inaugura o ponto 3 (três) questiona se há assuntos 

gerais a serem tratados pela Assembleia Geral Extraordinária, ao passo que o Dr. Marcelo Jucá tomou a 

palavra para agradecer a oportunidade de esclarecimentos prestados durante o ato e o tratamento dispensado 

à sua pessoa, na qualidade de Diretor Jurídico da CBSurf, frisando que até os atos serem registrados no RCPJ 

estará à disposição para cumprir suas obrigações perante a Confederação, ressaltando que não apresenta 

concordância com o ato realizado e que irá se insurgir pelos meios cabíveis. Não havendo mais colocações, 

como todos os temas da ordem do dia foram apreciados e como ninguém mais quis fazer uso da palavra o 

Presidente declarou encerrada a assembleia geral extraordinária da CBSurf, realizada virtualmente no dia 29 

de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada, lida, achada conforme e assinada, de forma digital, pelo Dr. Vantuil 

Gonçalves Junior, Presidente da Assembleia Geral Extraordinária da CBSurf do dia 29 de novembro de 2021, 

por mim, Dr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da Silva, Secretário da Assembleia e representante da 

Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro. A lista de presença digital dos membros que participaram 

remotamente da Assembleia é parte integrante da Ata, como anexo. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE SURF 

 

Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, 

no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001, a qual julgou procedente o pedido das 

federações “confirmando a decisão liminar, declarar a ilegalidade da convocação da 

eleição do dia 18 de dezembro de 2020, bem como da eleição que foi remarcada para 

30/12/2020, nos termos da fundamentação supra, declarando extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.” e considerando 

anteriores requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados de 

23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de 2021, que não foram 

respondidos ou atendidos pela Confederação de Brasileira de Surf e seus dirigentes, as 

FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO SANTO, 

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE 

SURF DO ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ, 

FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, e 

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF (“Federações”), abaixo assinadas, nos termos do 

artigo 60 do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto social da Confederação Brasileira de 

Surf – CBSurf, vêm, por meio desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, 

em caráter de URGÊNCIA, todos os membros da entidade para ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINARIA da CBSurf (“AGE”), conforme artigo 28 e lista abaixo, para debater e 

deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

 

1. Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de 

Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001, deliberar sobre a situação 

da representação legal da CBSurf, perante as federações, comissões, órgãos 

executivos, legislativos e esportivos, Secretaria Especial de Esportes do Ministério da 

Cidadania, Comitê Olímpico Brasileiro – COB, Associação Internacional de Surf – ISA 

e etc..; 
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2. Analisar, debater e deliberar sobre a decisão da Comissão Eleitoral, datada de 10 de 

novembro de 2021, bem como calendário eleitoral e regulamentos; e 

 

3. Assuntos Gerais 

 

A AGE será realizada de forma eletrônica, através de link disponibilizado via e-mail para 

todos os membros da assembleia.   

 

Junto com a presente convocação está sendo encaminhada o inteiro teor da sentença 

prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 

8140526-62.2020.8.05.0001 e a decisão da Comissão Eleitoral de 10 de novembro de 2021. 

 

Lista dos membros da AGE, conforme artigo 28 do estatuto social da CBSurf: 

 

Federações Filiadas: 

FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPÍRITO SANTO, 

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE 

SURF DO ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ, FEDERAÇÃO 

GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, FEDERAÇÃO 

CATARINENSE DE SURF, FEDERAÇÃO PARAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO PAULISTA DE 

SURF, FESURF – FEDERAÇÃO DE SURF DO RIO GRANDE DO NORTE e FBSURF – FEDERAÇÃO 

BAIANA DE SURF.  

 

Representantes dos Atletas: 

CARLOS JOSÉ OLIVEIRA DE JESUS, JÉSSIKA MATOS DE SOUZA, NATHALIE MARTINS ALVES 

CORDEIRO, THIAGO HENRIQUE PICKLER, NICOLE CALHEIROS CAHET, ALAN DONATO DE 

ALBUQUERQUE FREIRE, LUAN FELIPE NOGUEIRA DE CARVALHO e LUCAS SILVEIRA. 

 

São Paulo, 17 de novembro de 2021. 

 

Atenciosamente, 
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FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF 
PEDRO DOS SANTOS LIMA 

 
 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPÍRITO 
SANTO 

ALBERTO MUNIZ GOMES JUNIOR 
 
 
 

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF 
CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR 

 
 
 

FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF 
SAULO DE MORAES SILVA JUNIOR 

 
 
 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE 
ALAGOAS 

BIANCA ANDRADE BARRETO 

 
 
 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO 
CEARÁ 

AMÉLIO GOMES ROLIM JUNIOR 
 
 
 

FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF 
FERNANDO CUNHA 

 
 
 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO 

p.p. JOÃO PAULO A. DA VEIGA P. DA SILVA 
 
 
 

FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF 
RICARDO RODRIGUES ATAÍDE 

 
 
 

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF 
RENATO MELO 

 
 
 

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF 
RENATO TROGUE MESQUITA 
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Adoção de assinatura: Assinatura desenhada no 

dispositivo
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Utilizar o endereço IP: 191.214.107.51

Assinado através de dispositivo móvel
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Enviado: 17/11/2021 12:55:04
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Adoção de assinatura: Assinatura desenhada no 
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Enviado: 17/11/2021 12:55:05

Visualizado: 17/11/2021 13:24:58 
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Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação
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Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 152.234.34.15

Assinado através de dispositivo móvel

Enviado: 17/11/2021 12:55:04

Visualizado: 17/11/2021 14:55:13 

Assinado: 17/11/2021 14:56:00
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SAULO DE MORAES SILVA JUNIOR

pranchassaulomoraes@gmail.com

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação
 de conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Assinatura desenhada no 

dispositivo

Utilizar o endereço IP: 191.190.196.64

Enviado: 17/11/2021 12:55:02

Visualizado: 17/11/2021 13:20:14 

Assinado: 17/11/2021 13:21:24

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos: 
      Não disponível através do DocuSign

Eventos de signatário presencial Assinatura Carimbo de data/hora

Eventos de entrega do editor Estado Carimbo de data/hora

Eventos de entrega do agente Estado Carimbo de data/hora

Evento de entrega do intermediário Estado Carimbo de data/hora

Eventos de entrega certificada Estado Carimbo de data/hora

Eventos de cópia Estado Carimbo de data/hora

Eventos relacionados com a 

testemunha

Assinatura Carimbo de data/hora

Eventos de notário Assinatura Carimbo de data/hora

Eventos de resumo de envelope Estado Carimbo de data/hora

Envelope enviado Com hash/encriptado 17/11/2021 12:55:05

Entrega certificada Segurança verificada 17/11/2021 13:20:14

Processo de assinatura concluído Segurança verificada 17/11/2021 13:21:24

Concluído Segurança verificada 18/11/2021 03:00:16

Eventos de pagamento Estado Carimbo de data/hora
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COMISSÃO ELEITORAL 

DECISÃO  

 

 

Trata-se de procedimento eleitoral da Confederação Brasileira de Surf. 

 

O processo judicial que tinha como objeto o pleito eleitoral foi sentenciado e, em seus 

fundamentos, constatou-se que o objeto daquela lide se delimitou à eleição já realizada e que foi 

anulada. 

 

Assim, diante da sentença exarada, não há decisão judicial que vincule esta eleição e a Comissão 

Eleitoral pode atuar com a autonomia que lhe confere a Lei Pelé. 

 

Foi apresentado requerimento por 12 Federações Estaduais no sentido que se realize as eleições 

em 30 dias. 

 

Inicialmente, é imprescindível reforçar o compromisso desta Comissão Eleitoral com o 

desenvolvimento do desporto. 

 

Independentemente do resultado das eleições, o bem do Surf deve ser o objetivo maior 

 

Sendo assim, a fim de não prejudicar a modalidade e permitir que a Confederação possa receber 

recursos públicos, é imprescindível que seja cumprido o art. 18-A, da Lei Pelé. 

 

Vê-se que a atual Comissão de Atletas possui em sua composição 6 (seis) titulares e 2 (dois) 

suplentes e, conforme já asseverado no despacho anterior, a fim de cumprir o art. 18-A da Lei Pelé, 

retromencionado, seriam necessários 8 titulares, o que também encontra respaldo no art. 72 do 

Estatuto. 

 

Esta Comissão poderia alçar os 2 suplentes a titulares. 

 

Entretanto, considerando o princípio da anterioridade eleitoral e, ainda, o grau de litigiosidade do 

pleito, esta Comissão deve, pelo bem da modalidade, atuar de forma a não deixar lastros para novas 

demandas judiciais. 

 

Dessa forma, alternativa outra não há, senão a realização de novas eleições para composição da 

Comissão de Atletas. 

 

A atual Comissão de Atletas tem mandato até o dia 31/12/2021 e não há tempo hábil para 

recompor a atual comissão e, ainda, realizar as eleições, sob pena de descumprimento de normas 

estatutárias e de prejuízo à princípios democráticos. 

 

Esta Comissão Eleitoral tem ciência do tempo já dispendido neste pleito e, também, da ansiedade 

dos envolvidos em uma célere solução. 
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No entanto, não se pode mitigar normas legais, estatutárias e princípios basilares e realizar o 

processo eleitoral de forma açodada e, ainda, abrir margem para novas demandas judiciais que 

atrasariam ainda mais o pleito. 

 

Assim, esta Comissão Eleitoral determina que seja realizada nova Eleição para Comissão de Atletas 

para o ato (ad hoc) e estabelece o seguinte cronograma eleitoral. 

 

- Eleição dos 8 titulares para a Comissão de Atletas – 18/12/2021 

- Publicação do Edital das Eleições da CBSURF – 10/01/2022 

- Inscrição das Chapas – 20/01/2022 

- Prazo para Impugnação de Chapas – 30/01/2022 

- Homologação das Chapas - 01/02/2022 

- Realização das Eleições – 01/03/2022 

- Posse da Diretoria Eleita – 01/03/2022 

 

Diante do exposto, determino ao Sr. Secretario que de ciência deste despacho a CBSURF, que por 

sua vez deverá informar aos atletas, e às Federações Estaduais, bem como torne público este despacho 

e, especialmente, o cronograma. 

 

Registre-se. Publique-se. Intime-se. 

 

 

De São Paulo/SP para Salvador/BA, 10 de novembro de 2021.  

 

 

  
Gustavo Lopes Pires de Souza  

Presidente da Comissão Eleitoral  

 

 

  
Julia Gelli Costa 

Membra Comissão Eleitoral  

  

 

 

 
Eduardo Affonso De Santis Mendes de Farias Mello  

Membro Comissão Eleitoral 
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Número: 8140526-62.2020.8.05.0001 
 

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

 Órgão julgador: 5ª V CÍVEL E COMERCIAL DE SALVADOR 

 Última distribuição : 11/12/2020 

 Valor da causa: R$ 1.000,00 

 Assuntos: Eleição 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

TJBA
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

FEDERACAO SERGIPANA DE SURFE (AUTOR) RODRIGO DA PAZ FERREIRA DARBILLY (ADVOGADO)

FEDERACAO PARAIBANA DE SURF (AUTOR) RODRIGO DA PAZ FERREIRA DARBILLY (ADVOGADO)

FEDERACAO DE SURF DO ESPIRITO SANTO (AUTOR) RODRIGO DA PAZ FERREIRA DARBILLY (ADVOGADO)

FEDERACAO PERNAMBUCANA DE SURF (AUTOR) RODRIGO DA PAZ FERREIRA DARBILLY (ADVOGADO)

FEDERACAO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS

(AUTOR)

RODRIGO DA PAZ FERREIRA DARBILLY (ADVOGADO)

FEDERACAO DE SURF DO ESTADO DO CEARA (AUTOR) RODRIGO DA PAZ FERREIRA DARBILLY (ADVOGADO)

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SURF (REU) FABIO LIRA DA SILVA (ADVOGADO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

15483
5964

04/11/2021 19:19 Sentença Sentença
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 
Comarca de Salvador
5ª Vara Cível e Comercial
Rua do Tingui, s/n, Campo da Pólvora, Fórum Ruy Barbosa, Sala 125, 1º Andar, Nazaré - CEP 40040-380,

Salvador-BA
E-mail: salvador5vcivelcom@tjba.jus.br

SENTENÇA

Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001

Classe - Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - [Eleição]

AUTOR: FEDERACAO SERGIPANA DE SURFE, FEDERACAO PARAIBANA DE SURF, FEDERACAO DE SURF
DO ESPIRITO SANTO, FEDERACAO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERACAO DE SURF DO ESTADO DE
ALAGOAS, FEDERACAO DE SURF DO ESTADO DO CEARA

REU: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SURF

 

 

Vistos etc.

FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, , FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO

SANTO, FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF,

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS e FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO

CEARÁ, qualificadas na inicial, através de advogado regularmente constituído, ajuizarama presente AÇÃO

DECLARATÓRIA E OBRIGACIONAL em face da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF - CBSurf, alegando, em

síntese, o seguinte:

A CBSurf lançou edital para eleição dos membros da diretoria da entidade, marcada para acontecer no dia 18

de novembro de 2020, violando dispositivos legais e estatutários, bem como nomeando membro da Comissão Eleitoral com

vínculo direto com a atual administração, cujo presidente concorre à reeleição pela terceira vez.

As autoras alegam, em síntese, que o edital da eleição deixou de indicar expressamente o nome

dos membros da comissão de atletas que teriam direito a voto na Assembleia Eleitoral, sem indicar

igualmente a forma como foram eleitos, que também deveria ocorrer por eleição direta entre os atletas,

com sistema imune a fraudes e garantida votação não presencial.

Afirma que o processo eleitoral deflagrado possibilitou a candidatura de interessado que conte com o apoio

de apenas uma federação, contrariando o Estatuto da entidade, que exige o apoio de pelo menos três federações filiadas.

Combatem, outrossim, a presença do advogado Marcelo Franklin na Comissão Eleitoral, já que ele advoga

para a entidade e seu atual presidente, o que se constituiria em impeditivo para sua atuação na referida comissão.
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Por último, aduzem que a Comissão de Atletas, que compõe o colégio eleitoral, foi formada ao arrepio do

Estatuto da entidade, de modo que sua participação no pleito é hábil a macular o processo eletivo.

Requereram a concessão de liminar para suspender a eleição convocada para o dia 18 de dezembro de 2020 e

a nomeação de um interventor para acompanhar e assegurar a lisura de novo procedimento eleitoral a ser convocado e da

formação de nova Comissão Eleitoral isenta, bem como a realização de eleições válidas para a formação da Comissão de Atletas.

No mérito, requereu que seja confirmada a liminar, com a procedência desta demanda para declarar a

ilegalidade da convocação da eleição para dia 18 de dezembro de 2020, do procedimento eleitoral, da forma de votação

exclusivamente presencial e da formação da Comissão Eleitoral e de Atletas.

Juntou documentos.

Através da decisão de ID 85738624, foi deferida em parte a medida de urgência, para suspender as eleições

da CBSurf que estavam programadas para ocorrer no dia 18.12.2020, determinando a adoção, pela entidade ré, das seguintes

providências para a retomada regular do pleito eleitoral: a) publicar novo edital especificando quais pendências devem ser

superadas para o exercício do direito de voto pelas federações dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte,

São Paulo, Sergipe, Espírito Santo e Pernambuco; b) estabelecer a necessidade de apoio de, no mínimo, três federações filiadas a

mais de um ano para o interessado em se candidatar, na forma do art. 24, I, do Estatuto da entidade; c) assegurar votação não

presencial, conforme exige o art. 22, IV, da Lei Pelé; d) afastar da Comissão Eleitoral o advogado Marcelo Franklin; e) recompor

a Comissão de Atletas através de novo pleito para a eleição de seis novos membros titulares e dois suplentes, possibilitando a

participação no colégio eleitoral dos cinco mais votados.

Contra essa decisão foi interposto o AI nº 8036433-51.2020.8.05.0000, no qual foi concedido parcial efeito

suspensivo, para sustar as determinações para a ré listar no edital as pendências obstativas de voto das federações dos Estados do

Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe, Espírito Santo e Pernambuco, e quanto à necessidade do

interessado ter o apoio de, no mínimo, três Federações filiadas como condição para a sua candidatura (ID 91326175).

Na decisão de ID 97655183,   foideterminadoo cancelamento da eleiçãorealizadano dia 30 de dezembro de

   2020, bem como que fossemrealizadasnovaseleições para a diretoria da CBSurf,na forma do estatuto social e em obediência à

 decisão judicial proferida anteriormente, realizando-se, previamente a este processo, eleições para a formação de nova Comissão

de Atletas. Além disso, foi indeferido os pedidos de deslocamento de competência e de reconhecimento da existência de

litisconsórcio necessário com o Presidente e Vice-Presidente eleitos na eleição do dia 30 de dezembro de 2020, bem como

indeferidoo pedido de intervenção formulado pelasFederações de Surf do Rio de Janeiro e Gaúcha.

Contra essa decisão foi interposto o AI de nº 8012467-25.2021.8.05.0000, no qual foi indeferido o efeito

suspensivo requerido.

Nova decisão foi proferida no ID 119157305, fixando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que a ré

CBSURF publicasse o edital de convocação de eleições diretas para a formação de nova Comissão de Atletas e, ato contínuo, 

adotasse as providências necessárias para a realização de novas eleições para a diretoria da CBSurf, sob pena de multa e demais

cominações legais.
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Através da decisão de ID 124595384, foram acolhidos os esclarecimentos prestados pela ré CBSurf e, em

consequência, foram indeferidos os pedidos formulados pela parte autora para que fosse declarado que o edital juntado no ID

119880174 não atendia aos requisitos legais e representava novo descumprimento de decisão judicial; de nomeação de um

interventor para conduzir, organizar, acompanhar e assegurar a lisura do novo processo eleitoral; e que fosse determinado à

CBSurf que informasse a lista de atletas aptos a votar em cada modalidade. Na mesma decisão, foi determinada a suspensão do

bloqueio do valor da multa anteriormente aplicado e determinada a intimação da ré para apresentar contestação.

Em seguida, a parte autora, n  a petição de ID 124909867, requereu (i) seja determinado por este D. Juízo à

CBSurf realizar a eleição da nova Comissão de Atletas no dia 23 de agosto de 2021, com inscrição de candidaturas até 15 de

agosto de 2021,inclusive entre todas as modalidades, conforme a própria entidade afirma no edital; (ii). seja determinado à CBSurf

a edição e publicação das regras e condições de elegibilidade de membro da Comissão de Atletas em 48h; (iii). seja determinado à

CBSurf informar em juízo a lista de atletas aptos a votar em cada modalidade para se garantir a publicidade do colégio eleitoral

apto a votar, conforme determina a Lei Pelé

Tais pedido restaram indeferidos na decisão de ID 129602793, oportunidade em que se registrou que no AI

de nº 024977-70.2021.8.05.0000, interposto por BRUNO GALINI RAMOS, EDER GEOVANI LUCIANO, IVAN TADEU DOS

SANTOS, LUIZ PHELIPE NETTO MONTEIRO NOBRE e WIGGOLLY SANTOS DOMINGOS DE ALMEIDA, alegadamente

terceiros interessados, foi indeferido o efeito suspensivo pretendido.

Contestação apresentada no ID 130725472 com pedido reconvencional. Alegou incompetência territorial,

requerendo o declínio para uma das Varas de São Paulo. Alega inépcia da inicial por não ter se manifestado sobre a conciliação.

Aduz representações processuais irregulares de algumas federações. Alega perda do objeto da ação pelo decurso do tempo, em

razão de ter nova data de eleição para 17/09/2021 e sendo que já está prevista nova eleição para eleger os membros da Comissão

de Atletas, cujo mandato 2021-2024.

No mérito, aduz a legalidade das eleições de 30/12/2020, sendo que respeitou as condições estatutárias.

Alega que que a Ré, obedecendo r. decisão que anulou a eleição do dia 18/12/2020, imediatamente designou nova Assembleia

Geral Eletiva, em 30/12/2020, nesta ocasião sendo integralmente respeitados todos os pontos que estavam supostamente

irregulares, notadamente a publicação de edital de convocação; a votação por meio virtual; e a correta modulação de composição

da comissão de atletas com 08 (oito) participantes. Requer a improcedência da ação em Reconvenção, requer que a FEDERAÇÃO

SERGIPANA DE SURF quite com seu débito junto a Ré no valor de R$ 3.685,47 (três mil, seis centos e oitenta e cinco reais e

quarenta e sete centavos); e a FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO SANTO quite com seu débito junto a Ré no valor de R$

3.685,47 (três mil, seis centos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

A parte ré peticiona no ID 141312799 apresentando o resultado das eleições de 17/06/2021.

Réplica no ID 143084249. Afirma que foi reconhecido o cancelamento da eleição realizada em 30.12.2020,

eis que realizado de forma ilegal e desrespeitando todas as regras estatutárias. Alega que primeira parte das decisões vigentes

desde dezembro de 2020, somente foi cumprida no último dia 17 de setembro de 2021, com a realização da primeira eleição direta

da história da CBSurf para formação de sua comissão de Atletas, conforme noticiado nos autos pela própria CBSurf. Alega nova

ilegalidade nas novas eleições marcadas. Requer seja determinada a imediata convocação de novo procedimento e a procedência

da demanda.
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Através da petição  de ID  143569710, a parte autora  informa que a ré realizou a eleição direta para a

formação da comissão de atletas requereu (i) seja determinado a intimação da CBSurf a convocar novo processo eleitoral para a

diretoria da entidade, alegando que a publicação de edital e a abertura de novo processo eleitoral para a Diretoria da CBSurf

deverá cumprir o procedimento específico previsto na Lei Pelé e no Estatuto, devidamente conduzido e regulamentado pela

Comissão Eleitoral instituída.

Manifestação da parte ré no ID 148808184.

Em seguida, foi proferida a decisão de ID 146177424, determinando  a intimação da parte ré para que

estabeleça o prazo para que as providências necessárias à publicação do edital de convocação nos termos estatutários, constando a

relação de eleitores e a convocação do processo eleitoral para a Diretoria da entidade.

A parte ré se manifestou no ID 151112052.

Nova petição da parte autora, requerendo, agora, (i) seja dirimida a dúvida apontada pela

Comissão Eleitoral, garantindo-se o voto aos 8 atletas eleitos diretamente da Comissão de Atletas, nos

exatos termos da Lei Pelé; e (ii) seja determinada a convocação com urgência de novo processo eleitoral

para diretoria da Confederação Ré, em cumprimento definitivo às decisões judiciais proferidas nestes

autos e considerando que o prazo do mandato tanto da Comissão Eleitoral constituída quanto da nova

Comissão de Atletas eleita se encerra em 31 de dezembro de 2021 (ID 151461615).

Por fim, foi juntado aos autos o ofício de ID 153110929, no qual a Comissão Eleitoral

se dirige a este juízo, dizendo que está atuando, analogicamente, “como uma espécie de auxiliar da

”, e requer que seja dirimida a questão quanto ao número de eleitores da Comissão de Atletas.Justiça

É o relatório. Decido.

Não havendo necessidade de produção de outras provas, cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos

do art. 355, inciso I, do CPC.

DAS PRELIMINARES

Em contestação, a ré alegou incompetência territorial, requerendo o declínio para uma das Varas de São

Paulo. Alega inépcia da inicial por não ter se manifestado sobre a conciliação. Aduz representações processuais irregulares de

algumas federações. Alega perda do objeto da ação pelo decurso do tempo, em razão de ter nova data de eleição para 17/09/2021 e

sendo que já está prevista nova eleição para eleger os membros da Comissão de Atletas, cujo mandato 2021-2024.

Rejeito a preliminar de  incompetência relativa, uma vez que a ré veio aos autos anteriormente, em várias

oportunidades e não arguiu tal incompetência, restando prorrogada a competência deste juízo.

Não há inépcia da inicial porque a autora não ter se manifestou sobre o interesse em conciliar, uma vez que a

conciliação pode ser tentada a qualquer tempo, nos termos da legislação processual.
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Quanto à perda de objeto da ação pelo decurso do tempo, não é o caso dos autos, uma vez que o pleito inicial

foi para a declaração de ilegalidade da convocação da eleição para dia 18 de dezembro de 2020.

Sabe-se que a confirmação da liminar não implica em perda de objeto.

Destarte, tendo sido a eleição cancelada e marcado o novo pleito através de liminar, o caso é de apreciação

do mérito para a confirmação ou não da liminar concedida, analisando se o cancelamento foi medida acertada e as suas

consequências jurídicas. Ademais, apenas haveria perda de objeto se já expirados os mandatos para os quais valeria a eleição, o

que não é o caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cumprimento da

liminar que não implica em perda do objeto da ação.  Princípio da causalidade. Pleito de redução dos honorários sucumbenciais.

Inteligência do disposto no art. 85, § 8º, do CPC. A fixação por apreciação equitativa não se restringe às hipóteses de causas de inestimável

ou irrisório proveito econômico ou de valor da causa muito baixo. Apreciação equitativa para que não haja ofensa ao princípio que veda o

enriquecimento sem causa. Verba sucumbencial reduzida. Recurso a que se dá parcial provimento.”  (TJ-SP - APL:

10314304320168260114 SP 1031430-43.2016.8.26.0114, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de

Publicação: 21/02/2019).

 

DO MÉRITO

A insurgência da parte autora diz respeito à ilegalidade da convocação da eleição convocada para o dia 18 de

dezembro de 2020 e da formação da Comissão Eleitoral e de Atletas.

Não obstante os arrazoados expendidos pela Confederação ré, tem-se que a pretensão autoral merece

respaldo.

Como destacado em sede liminar, a exigência de possibilitar-se a votação não presencial, de seu turno,

decorre do art. 22, IV, da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé), com sua atual redação atribuída pela Lei 14.073/20, que por sua vez adotou

medidas emergenciais destinadas ao setor esportivo em razão da pandemia causada pelo Coronavírus.

A participação do advogado Marcelo Franklin na Comissão Eleitoral está vedada pelo art. 22, VI, da Lei

Pelé, que impõe a constituição de comissão para o pleito eleitoral, que deve ser “ ”.apartada da diretoria da entidade desportiva

Em relação à legitimidade da Comissão de Atletas, é importante perceber que a Comissão de Atletas forma o

colégio eleitoral da entidade desportiva acionada, conforme pode ser visto do art. 22, II, do seu Estatuto, e com o art. 18-A, VII,

“h”, da Lei Pelé. Ocorre que a referida Comissão de Atletas, tal como se percebe do art. 62, § 1º, do Estatuto, deve ser composta

por, no máximo, seis membros titulares e dois suplentes. Dos componentes da Comissão de Atletas, apenas os mais votados, em

número correspondente a 1/3 das entidades filiadas (art. 62, §§ 2º e 3º, do Estatuto), integrarão a Assembleia Geral e terão direito a

voto (art. 22, II, do Estatuto).
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Nesse ponto, vale notar que são cinco os membros da Comissão de Atletas que devem integrar o colégio

eleitoral, já que, conforme o próprio edital, são 15 as federações filiadas à CBSurf. Nada obstante tais limitações impostas pela

norma máxima da confederação acionada, o Regimento Interno da Comissão de Atletas ampliou as vagas do órgão para oito

membros titulares, que estão todas ocupadas, em evidente contraposição ao Estatuto da entidade.

Em relação ao pedido de especificação no edital de convocação para as eleições, das pendências das

Federações com o órgão confederativo, não merece acolhimento, pois a determinação não encontra amparo na Lei Pelé, tampouco

no Estatuto da entidade, em especial no seu art. 23 e parágrafo único, que não especificam tal obrigação.

Da mesma forma, não encontra respaldo legal a obrigação do edital estabelecer a necessidade de apoio de,

no mínimo, três federações filiadas a mais de um ano para o interessado em se candidatar, diante da modificação empreendida na

Lei Pelé pela Lei nº 13.756/2018, estando a alínea “i”, do inciso VII, do art. 18-A, daquela Lei, estabelecendo a necessidade de

conter nos estatutos das entidades a “possibilidade de apresentação de candidatura ao cargo de presidente ou dirigente máximo

”, cujo cálculo dosda entidade com exigência de apoiamento limitada a, no máximo, 5% (cinco por cento) do colégio eleitoral

5%, no caso em exame, atinge o número de apenas um.

Assim sendo, observou-se que o trâmite da eleição realmente estava irregular e foi determinada a suspensão

das eleições de 18/12/2020 e, em razão disso, foi marcada uma nova eleição para 30/12/2020.

Em cumprimento à decisão de ID 97655183, essa última eleição foi cancelada e determinado que fossem

realizadas novas eleições para a formação de nova Comissão de Atletas.

Com efeito,   restou consignada a obrigação da demandada “recompor a Comissão de Atletas através de novo

pleito para a eleição de seis novos membros titulares e dois suplentes, possibilitando a participação no colégio eleitoral dos cinco

mais votados”. Tal se deu, após a verificação de que a comissão de atletas formada à época por oito membros titulares estava em

desacordo com a previsão do § 1º do art. 62 do estatuto da entidade, que determina que deve ser composta por, no máximo, seis

membros titulares e dois suplentes.

Sustentou, a parte ré, que a referida pendência estaria resolvida, uma vez que foi registrado um novo estatuto

em 07.12.2020, estabelecendo que a comissão de atletas é composta por oito membros.

Contudo, reprise-se, restou reconhecido o descumprimento da decisão liminar quedeterminou a

     recomposição da comissão de atletas “através de novo pleito para a eleição de seis novos membros titulares e dois suplentes”.

Ou seja, a referida decisão não apenas consignou o número de integrantes na composição da comissão, mas determinou de forma

expressa a realização de novo pleito, o que não foi realizado.

Outrossim, evidenciou-se a impossibilidade de aproveitamento de estatuto aprovado posteriormente à

convocação da eleição da entidade, sob pena de etapas diversas do mesmo processo eleitoral ser regida por estatutos diversos.

Também não se pode admitir que estatuto posterior valide atos ilegais, especialmente considerando seu anterior questionamento

judicial.
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Quanto aos limites da presente ação declaratória, certo que não se restringe, como pretende a parte ré, ao

pleito que ocorreria em 18.12.2020, sendo deste juízo a competência para analisar a legalidade e legitimidade de todo o processo

eleitoral convocado sob a égide do estatuto anterior, registrado em março de 2019, o que compreende a eleição do dia 30.12.2020,

de modo que não há que se falar em remessa destes autos à Comarca de São Paulo.

Assim, o registro de novo estatuto implicaria na necessidade de instauração de novo processo eleitoral, nos

moldes nele determinados. Por conseguinte, eventual questionamento a respeito deste novo processo eleitoral deverá atentar às

disposições da nova ordem jurídica, o que inclui o local onde deve ser proposta. Cabe a este juízo, como já discorrido, a análise de

todos os atos decorrentes do processo já iniciado, exclusivamente sob a égide do estatuto anterior.

 Através da decisão de ID 119157305, foi fixado o prazo de 48 horas para que a ré CBSURF publicasse o

edital de convocação de eleições diretas para a formação de nova Comissão de Atletas e, ato contínuo, adotasse as providências

necessárias para a realização de novas eleições para a diretoria da CBSurf, o que foi feito, como se observa da petição de ID

119879403, portaria de ID 119879407 e edital de ID 119880174.

A ré CBSurf esclareceu que publicou o edital de convocação para eleição da comissão de atletas em seu site,

além de ter constituído Comissão Externa para o trâmite do pleito eleitoral e nomeação de seus membros, designando o Presidente

da Comissão Eleitoral e nomeação de Secretário para atuação junto à Comissão Eleitoral, o que restou comprovado através dos

  documentos juntados nos IDs 124010500, 124010502, 124010609, 124010627 e 124250881.

Esclareceu, também, que o edital continha evidente erro material, que a eleição jamais ocorreria por e-mail e

que todas as entidades utilizam o sistema da BigMidia, salientando que o mesmo é seguro e imune a fraudes e que muitas das

entidades de administração vinculadas ao Sistema Nacional do Desporto utilizam esse mesmo sistema. Informou, ainda, que o

prazo fixado no edital, para que os candidatos possam lançar suas candidaturas e fazer campanhas da eleição, é extremamente

razoável e na média dos prazos utilizados por outras entidades de administração do desporto.

Assim sendo, já tendo sido realizada nova eleição para a Comissão de Atletas, tem-se por esgotada a

prestação jurisdicional neste processo.

DA RECONVENÇÃO

A ré requereu que as FEDERAÇÕES SERGIPANA E DO ESPÍRITO SANTO sejam condenadas a quitar

com o débito junto a Ré no valor de R$ 3.685,47 e R$ 3.685,47, respectivamente.

Tal pedido não merece ser conhecido, tendo em vista que a conexão é pressuposto para a reconvenção. Ou

seja, só se admite a reconvenção, se houver conexão entre ela e a ação principal ou entre ela e o fundamento da defesa.

DOS NOVOS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA E PELA COMISSÃO

ELEITORAL

Na petição de ID 121881351, a parte autora volta a discutir a regularidade de nova eleição, agora marcada

para setembro de 2021, e formula novos pleitos quanto à irregularidade do novo processo eleitoral.
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Como já explanado acima, este juízo já constatou que a Comissão Eleitoral segue com os trâmites legais para

a realização da eleição, em obediência à Lei Pelé e ao Estatuto da entidade.

Com efeito, os novos pleitos quanto ao trâmite do novo processo eleitoral já deflagradofogem, ultrapassam o

pedido inicial, tratando-se de novos pedidos feitos após a contestação da parte ré, de modo que só podem ser veiculados em outra

ação.

O pleito inicial foi para a declaração de ilegalidade da convocação da eleição para dia 18 de dezembro de

2020, devendo servir como delimitação da análise do mérito da presente ação.

Nesse sentido :

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA - PLANO DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE

COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA -

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -INOVAÇÃO NO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - VEDAÇÃO - VIOLAÇÃO AO

PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA E AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA- DANOS MORAIS

INOCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA TELEFÔNICA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A parte autora modificou a causa de pedir introduzindo na impugnação e no

recurso inominado fundamento diverso daquele declinado na petição inicial. Inadmissibilidade. 2. Violação ao princípio da estabilização

objetiva da demanda e ao princípio da adstrição ou congruência (arts. 329, I e 492 do CPC/15). 3. A simples cobrança, mesmo que indevida,

em fatura de serviços telefônicos, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de

expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores. 4. Não é toda situação desagradável e incômoda, que faz surgir, no

mundo jurídico, o direito à percepção de ressarcimento por danos morais. 5. Danos morais não evidenciados. 6. Sentença mantida. 7.

Recurso improvido.”(TJ-MT 10483078420208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de

Julgamento: 02/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/09/2021).

 

Por fim, em relação ao ofício encaminhado pela Comissão Eleitoral, não conheço do mesmo, tendo em vista

que que o Poder Judiciário não atua como órgão de consulta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO as preliminares arguídas na contestação, NÃO CONHEÇO do pedido

reconvencional, e, no mérito, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral para, confirmando a decisão liminar, declarar

a ilegalidade da convocação da eleição do dia 18 de dezembro de 2020, bem como da eleição que foi remarcada para 30/12/2020,

nos termos da fundamentação supra, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do

CPC.

Em face da mínima da parte autora, condeno a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),  o arbitramento empor apreciação equitativa, considerando que

percentual sobre o valor da causa importaria em soma irrisória.

P. R. I.

Salvador, 04 de novembro de 2021.
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Juiz de Direito
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Prezados Senhores e Senhoras, 
  
Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001 e considerando anteriores
requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados de 23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de 2021, que não
atendidos pela Confederação Brasileira de Surf e seus dirigentes, as FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO SANTO,
FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO
CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO
MARANHENSE DE SURF, e FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF, abaixo assinadas, nos termos do artigo 60 do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto da
Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, vêm, por meio desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, em caráter de URGÊNCIA, todos os
membros da entidade para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA da CBSurf ("AGE"), que será realizada remotamente com acesso pelo link:
https://meet.google.com/aam-axsd-jrc, conforme edital de convocação anexo e respectiva ordem dia de deliberações. 

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF
WhatsApp:
Renato Trogue (Presidente): (41) 99829-5160
Jéssica Dombrowski Netto (Assessora de Imprensa): (41) 98904-1010 
Facebook: fb.me/federacaoparanaensedesurf 
Instagram: https://www.instagram.com/FPsurfpr/ 
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Prezados Senhores e Senhoras,
 
Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001 e considerando
anteriores requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados de 23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de
2021, que não atendidos pela Confederação Brasileira de Surf e seus dirigentes, as FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF
DO ESPIRITO SANTO, FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE
ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, e FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF,
abaixo assinadas, nos termos do artigo 60 do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, vêm, por meio desta,
CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, em caráter de URGÊNCIA, todos os membros da entidade para ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA da CBSurf ("AGE"), que será realizada remotamente com acesso pelo link: https://meet.google.com/aam-axsd-jrc, conforme edital
de convocação anexo e respectiva ordem dia de deliberações.
 
 
 FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF
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Convocação AGE
De Federação de Surf de Alagoas FESEA <feseaal@gmail.com>
Para Federação de Surf de Alagoas FESEA <feseaal@gmail.com>, <pranchassaulomoraes@gmail.com>, <troguesurf@hotmail.com>,

<lgmaguiar@hotmail.com>, <jopaavps@gmail.com>, <carlosgpjunior@hotmail.com>, <mangagomes@gmail.com>,
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Prezados Senhores e Senhoras, 
  
Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001 e considerando anteriores
requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados de 23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de 2021, que não
atendidos pela Confederação Brasileira de Surf e seus dirigentes, as FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO SANTO,
FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO
CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO
MARANHENSE DE SURF, e FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF, abaixo assinadas, nos termos do artigo 60 do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto da
Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, vêm, por meio desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, em caráter de URGÊNCIA, todos os
membros da entidade para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA da CBSurf ("AGE"), que será realizada remotamente com acesso pelo link:
https://meet.google.com/aam-axsd-jrc, conforme edital de convocação anexo e respectiva ordem dia de deliberações. 

Atenciosamente
Bianca Barreto 
Presidente
--  
FESEA -Federação de Surf do Estado de Alagoas
Bianca Barreto
Presidente
(82) 9302-0004
9957-3256
8839-5139
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(sem assunto)
De FESURF FESURF <fesurffesurf882@gmail.com>
Para <feseaal@gmail.com>, <pranchassaulomoraes@gmail.com>, <troguesurf@hotmail.com>, <lgmaguiar@hotmail.com>, <jopaavps@gmail.com>,

<carlosgpjunior@hotmail.com>, <mangagomes@gmail.com>, <rrodriguesataide@gmail.com>, <fernandocunha@fgsurf.org.br>,
<nando@lojasplanetasurf.com.br> 20 mais...
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Prezados Senhores e Senhoras, 
  
Considerando a sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001 e considerando
anteriores requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados de 23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de 2021,
que não atendidos pela Confederação Brasileira de Surf e seus dirigentes, às FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPÍRITO SANTO,
FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO
CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO
MARANHENSE DE SURF, e FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF, abaixo assinadas, nos termos do artigo 60 do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto da
Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, vêm, por meio desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, em caráter de URGÊNCIA, todos os
membros da entidade para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da CBSurf ("AGE"), que será realizada remotamente com acesso pelo link:
https://meet.google.com/aam-axsd-jrc, conforme edital de convocação anexo e respectiva ordem dia de deliberações. 
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Convocação AGE
De CARLOS GILBERTO <carlosgpjunior@hotmail.com>
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<troguesurf@hotmail.com>, lgmaguiar@hotmail.com <lgmaguiar@hotmail.com>, jopaavps@gmail.com <jopaavps@gmail.com>, CARLOS
GILBERTO <carlosgpjunior@hotmail.com>, mangagomes@gmail.com <mangagomes@gmail.com>, fernandocunha@fgsurf.org.br
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Prezados Senhores e Senhoras,
 
Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001 e considerando
anteriores requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados de 23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de
2021, que não atendidos pela Confederação Brasileira de Surf e seus dirigentes, as FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO
ESPIRITO SANTO, FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF
DO ESTADO DO CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF,
FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, e FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF, abaixo assinadas, nos termos do ar�go 60 do Código Civil e ar�gos 29 e 37 do
estatuto da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, vêm, por meio desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, em caráter de
URGÊNCIA, todos os membros da en�dade para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA da CBSurf ("AGE"), que será realizada remotamente com acesso pelo
link: h�ps://meet.google.com/aam-axsd-jrc, conforme edital de convocação anexo e respec�va ordem dia de deliberações. 

Federação Paraibana de Surf 
Carlos Gilberto Palmeira Junior ( Presidente )
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<lgmaguiar@hotmail.com>, <jopaavps@gmail.com>, <carlosgpjunior@hotmail.com>, <mangagomes@gmail.com>,
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Prezados Senhores e Senhoras,
 
Considerando a sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001 e considerando
anteriores requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados de 23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de
2021, que não atendidos pela Confederação Brasileira de Surf e seus dirigentes, às FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF
DO ESPÍRITO SANTO, FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE
ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, e FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF,
abaixo assinadas, nos termos do artigo 60 do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, vêm, por meio
desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, em caráter de URGÊNCIA, todos os membros da entidade para ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA da CBSurf ("AGE"), que será realizada remotamente com acesso pelo link: https://meet.google.com/aam-axsd-jrc,
conforme edital de convocação anexo e respectiva ordem dia de deliberações.

Att:
Saulo Moraes (Presidente) (79) 9961-7568
Ig Ferreira (Vice) (79) 99141-9414
https://www.instagram.com/fssurfoficial/ 
___________________________________________________

Federação Sergipana de Surfe - C.N.P.J. 02.443.419/0001-43 

Rua Cedro, s/n - São José, Arena Batistão, Sala 14 / 

Aracaju-SE / CEP 49015-150 /
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Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para o dia 29 de novembro de 2021, às 17h
De João Paulo <jopaavps@gmail.com>
Para <presidente@cbsurf.org.br>, COMISSÃO ELEITORAL CBSURF <comissaoeleitoralcbsurf@cbsurf.org.br>,

<comissaoeleitoralcbsurf@hotmail.com>, Luiz Guilherme Morales de Aguiar <lgmaguiar@hotmail.com>, FESERJ <contato@feserj.org.br>,
<feseaal@gmail.com>, <pranchassaulomoraes@gmail.com>, <troguesurf@hotmail.com>, <carlosgpjunior@hotmail.com>,
<mangagomes@gmail.com> 20 mais...

Data 2021-11-20 08:08

 DocuSign_Convocação_AGE_Federações.pdf(~208 KB)   Sentença.pdf(~101 KB)   ID_22_PE_CBSURF - 10-11-2021 - DECISAO.pdf(~453 KB)

Prezados Senhores e Senhoras. 

Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de 
Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001 e considerando anteriores 
requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados de 23 de 
dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de 2021, que não atendidos pela 
Confederação Brasileira de Surf e seus dirigentes, as FEDERAÇÃO 
PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPÍRITO SANTO, 
FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, 
FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO 
ESTADO DO CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – 
FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO 
PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, e 
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF, abaixo assinadas, nos termos do artigo 60 
do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto da Confederação Brasileira de Surf – 
CBSurf, vêm, por meio desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 
17hs, em caráter de URGÊNCIA, todos os membros da entidade para 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA da CBSurf ("AGE"), que será 
realizada remotamente com acesso pelo link: https://meet.google.com/aam-axsd-jrc, 
conforme edital de convocação anexo e respectiva ordem dia de deliberações. 

João Paulo A. da Veiga P. da Silva

OAB/RJ n.º 190.121 

Diretor jurídico da FESERJ 

________________________________________________________________________

Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro | CNPJ 01.920.708/0001-23 | www.feserj.org.br
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CONVOCAÇÃO AGE
De amelio.junior <amelio.junior@uol.com.br>
Para fpsurfpr@gmail.com <fpsurfpr@gmail.com>
Cópia carlosgpjunior@hotmail.com <carlosgpjunior@hotmail.com>, <fernandocunha@fgsurf.org.com>, fecasurf@fecasurf.com.br

<fecasurf@fecasurf.com.br>, noeliopororoca@hotmail.com <noeliopororoca@hotmail.com>, <pedrolimasurf20@gmail.com>,
fbsurfbahia@yahoo.com <fbsurfbahia@yahoo.com>, presidente@cbsurf.org.br <presidente@cbsurf.org.br>,
<comissaoeleitoralcbsurf@cbsurf.org.br>, <comissaoeleitoralcbsurf@hotmail.com>, <luan_surf6@hotmail.com> 8 mais...

Data 2021-11-20 11:02

 DocuSign_Convocacao_AGE_Federacoes.pdf(~210 KB)   Sentenca.pdf(~102 KB)   ID_22_PE_CBSURF - 10-11-2021 - DECISAO.pdf(~456 KB)

Prezados Senhores e Senhoras, 
  
Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001 e considerando
anteriores requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados d e 23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de
2021, que não atendidos pela Confederação Brasileira de Surf e seus dirigentes, as FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF
DO ESPIRITO SANTO, FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE
ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, e FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF,
abaixo assinadas, nos termos do artigo 60 do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, vêm, por meio
desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, em caráter de URGÊNCIA, todos os membros da entidade para ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINARIA da CBSurf (“AGE”), que será realizada remotamente com acesso pelo link: https://meet.google.com/aam-axsd-jrc,
conforme edital de convocação anexo e respectiva ordem dia de deliberações. 
  

Amélio Júnior - Presidente 
FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ 
85 999868538/988538538
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ID 25 PE CBSURF – 22-11-2021 – CERTIDAO TRIAGEM

LEIA MAIS

26 de novembro de 2021

ID 24 PE CBSURF – 22-11-2021 – EDITAL CONVOCACAO AGE
FEDERACOES

LEIA MAIS

26 de novembro de 2021

ID 23 PE CBSURF – 22-11-2021 – E-MAILS FEDERACOES AGE

LEIA MAIS

26 de novembro de 2021

ID_22_PE_CBSURF – 10-11-2021 – DECISAO

LEIA MAIS

11 de novembro de 2021

ID_21_PE_CBSURF – 10-11-2021 – E-MAIL SOLICITACAO FESERJ E
RESPOSTA

LEIA MAIS

11 de novembro de 2021

ID_20_PE_CBSURF – 10-11-2021 – CERTIDAO TRIAGEM

LEIA MAIS

11 de novembro de 2021

ID_19_PE_CBSURF – 10-11-2021 – SOLICITACAO FEDERACOES



Oficial

R$ 849,77

Estado

R$ 241,90

Secretaria Fazenda

R$ 164,84

Reg. Civil

R$ 45,32

T. Justiça

R$ 58,93

M. Público

R$ 40,82

ISS

R$ 17,81

Total

R$ 1.419,39

Página

000040/000147

Registro Nº

159.049

28/12/2021

Protocolo nº 175.101 de 28/12/2021 às 12:01:38h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 159.049 em 28/12/2021 e averbado no registro nº 155.354 neste 2º Oficial de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Magali Martins Cardoso
- Substituta do Oficial.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

20/12/2021 14:14 Eleições 2021-2024 | CBSurf - Confederação Brasileira de Surf

https://cbsurf.org.br/eleicoes-2021-2024/ 2/2

LEIA MAIS

11 de novembro de 2021

ID_18_PE_CBSURF – 05-11-2021 – SENTENCA PROCESSO 5A VARA
CIVEL SALVADOR

LEIA MAIS

11 de novembro de 2021
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Data Código da reunião Nome do participante Identificador de participante Tipo de cliente
29 de nov. de 2021 20:40:20 BRT AAMAXSDJRC Rodrigo Darbilly rodrigo.darbilly@tgadvogados.com Web
29 de nov. de 2021 20:40:16 BRT AAMAXSDJRC Matheus Zanon Gonçalves Carlos matheus.zanon@tgadvogados.com Web
29 de nov. de 2021 20:36:02 BRT AAMAXSDJRC FESURF FESURF fesurffesurf882@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:33:36 BRT AAMAXSDJRC pranchassaulomoraes saulinho pranchassaulomoraes@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:33:36 BRT AAMAXSDJRC Moah Jessika moahcompany@gmail.com Web
29 de nov. de 2021 20:33:35 BRT AAMAXSDJRC Vantuil Gonçalves Jr. vantuil@tgadvogados.com Web
29 de nov. de 2021 20:33:34 BRT AAMAXSDJRC João Paulo jopaavps@gmail.com Web
29 de nov. de 2021 20:33:31 BRT AAMAXSDJRC Geraldo Cavalcanti fepesu81@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 20:33:30 BRT AAMAXSDJRC Carlos Bahia carlosbahiasurf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 20:33:28 BRT AAMAXSDJRC Nathalie Martins nathega@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:33:25 BRT AAMAXSDJRC Alan Donato alandonatocombr@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 20:33:25 BRT AAMAXSDJRC Fernando Cunha nandof.cunha64@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 20:33:19 BRT AAMAXSDJRC Carlos Gilberto carlosgpjunior@hotmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:33:15 BRT AAMAXSDJRC José paulo Neves Ferreira presidentespsurf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 20:32:58 BRT AAMAXSDJRC Marcelo Jucá marcelojucasportslaw@gmail.com Web
29 de nov. de 2021 20:32:44 BRT AAMAXSDJRC Federação Paranaense de Surf fpsurfpr@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:32:01 BRT AAMAXSDJRC Luan Carvalho luancarvalhomrf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 20:27:23 BRT AAMAXSDJRC Federação Paranaense de Surf fpsurfpr@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:25:28 BRT AAMAXSDJRC Carlos Gilberto carlosgpjunior@hotmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:06:07 BRT AAMAXSDJRC Carlos Gilberto carlosgpjunior@hotmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:05:42 BRT AAMAXSDJRC Carlos Gilberto carlosgpjunior@hotmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:02:03 BRT AAMAXSDJRC Fecasurf Email fecasurf@fecasurf.com.br Android
29 de nov. de 2021 19:58:28 BRT AAMAXSDJRC Amélio Júnior ameliogomes.rolim@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 19:43:33 BRT AAMAXSDJRC Fernando Cunha nandof.cunha64@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 19:35:12 BRT AAMAXSDJRC Silvio Silva silvio97855796@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 19:13:39 BRT AAMAXSDJRC Carlos Bahia carlosbahiasurf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 19:09:29 BRT AAMAXSDJRC Fernando Cunha nandof.cunha64@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 18:48:40 BRT AAMAXSDJRC Fernando Cunha nandof.cunha64@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 18:46:05 BRT AAMAXSDJRC Fernando Cunha nandof.cunha64@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 18:45:12 BRT AAMAXSDJRC Luan Carvalho luancarvalhomrf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 18:40:13 BRT AAMAXSDJRC Noélio Sobrinho noeliosobrinho02@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 18:37:10 BRT AAMAXSDJRC Carlos Bahia carlosbahiasurf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 18:33:39 BRT AAMAXSDJRC Carlos Bahia carlosbahiasurf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 18:31:36 BRT AAMAXSDJRC Luan Carvalho luancarvalhomrf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 18:01:34 BRT AAMAXSDJRC Fernando Cunha nandof.cunha64@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 17:40:55 BRT AAMAXSDJRC Alan Donato alandonatocombr@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 17:37:06 BRT AAMAXSDJRC João Paulo jopaavps@gmail.com Web
29 de nov. de 2021 17:31:24 BRT AAMAXSDJRC Amélio Júnior ameliogomes.rolim@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 17:24:23 BRT AAMAXSDJRC Fernando Cunha nandof.cunha64@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 17:17:11 BRT AAMAXSDJRC Noélio Sobrinho noeliosobrinho02@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 17:14:17 BRT AAMAXSDJRC Luan Carvalho luancarvalhomrf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 17:12:00 BRT AAMAXSDJRC Amélio Júnior ameliogomes.rolim@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 17:11:08 BRT AAMAXSDJRC Luan Carvalho luancarvalhomrf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 17:06:51 BRT AAMAXSDJRC Alan Donato alandonatocombr@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 17:03:06 BRT AAMAXSDJRC Vibe Praia vibepraia@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 17:02:47 BRT AAMAXSDJRC Carlos Gilberto carlosgpjunior@hotmail.com Android
29 de nov. de 2021 17:01:49 BRT AAMAXSDJRC Nathalie Martins nathega@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 16:55:28 BRT AAMAXSDJRC Geraldo Cavalcanti fepesu81@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 16:54:22 BRT AAMAXSDJRC Rodrigo Darbilly rodrigo.darbilly@tgadvogados.com Web
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Rodrigo Darbilly <rodpfd@gmail.com>

Requerimento convocação assembleia extraordinária - Procedimento eleitoral 
1 mensagem

Rodrigo Darbilly <rodpfd@gmail.com> 22 de dezembro de 2020 21:44
Para: "presidente@cbsurf.org.br" <presidente@cbsurf.org.br>, "adalvoargolo@gmail.com" <adalvoargolo@gmail.com>
Cco: rodrigo.darbilly@tgadvogados.com, vantuil@tgadvogados.com

Prezado Senhor,

 

Nos termos do ofício e documentos anexos e com base nos artigos 29, caput e §1º, e 36, I, ‘a’, do
Estatuto da CBSurf, as Federações vêm, através deste, requerer à CBSurf a CONVOCAÇÃO EM
CARÁTER DE URGÊNCIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada por
meio remoto em função do atual estágio de gravidade e crescimento da pandemia de COVID-19, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

 

1-      eleger os membros da Comissão Eleitoral para as eleições da Comissão de
Atletas;

2-      eleger os membros da Comissão Eleitoral para a eleição de Presidente e Vice-
Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da entidade;

3-      aprovar o novo calendário da eleição para Comissão de Atletas, modelo de
edital e as normas que regerão o procedimento, conforme proposta apresentada
pelas Federações (Anexo I);

4-      aprovar o novo calendário da eleição para Presidente e Vice-Presidente da
CBSurf, e para o Conselho Fiscal da entidade, modelo de edital de convocação e
as normas que regerão o procedimento, conforme proposta apresentada pelas
Federações (Anexo II);

5-      deliberar sobre o direito a voto nas novas eleições de Presidente e Vice-
Presidente, e Conselho Fiscal, a todas as Federações que participaram da
Assembleia Ordinária Extraordinária do dia 7 de março de 2020, exceto as que se
encontrem inativas e inaptas no cadastro do CNPJ.

 

           Os documentos que darão base para as deliberações acima encontram-se em anexo e deverão ser
encaminhados para as Federações junto como a convocação da Assembleia ora solicitada.

 

Sendo o que cabia para o momento, renovamos os votos de elevada estima e consideração.
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Atenciosamente,

 

 

Rodrigo Darbilly

OAB/RJ 121433

E-mail: rodpfd@gmail.com

+55 21 99725 7222

 

10 anexos

Edital AG_ELETIVA - 21.12.2020.pdf 
59K

Ofício Federações - AGE Processo Eleitoral CBSurf 21-12-2020.pdf 
151K

Proc Fed Alagoas.pdf 
423K

Procedimentos AGE CBSurf 21122020.pdf 
82K

Procuração - FESURF - CBSurf.pdf 
269K

Procuração Fed Pernambucana de Surf.PDF 
1291K

procuração federação Ceará.pdf 
127K

PROCURAÇÃO FEDERAÇÕES ASSINADA.pdf 
369K

PROCURACL'AL_O RIO.pdf 
474K

Reg Eleição Comissão de Atletas da CBSurf 21122020 (003).pdf 
151K
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Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2020 

 

 

 

 

À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF – CBSURF 

A/c.: Sr. Presidente Adalvo Argolo 

Via e-mail confidencial. 

 

 

Ref.: Convocação Assembleia Extraordinária – Processos Eleitorais.  

 

 

 Prezado Sr. Presidente, 

 

 As FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF 

DO ESPIRITO SANTO, FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO 

SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS e 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ (“Federações”), nos termos do 

artigo 29, caput e §1º, e artigo 36, I, ‘a’, do Estatuto da CBSurf, por seus advogados, 

requerem a V. Sa. a convocação, em caráter de urgência, de Assembleia Geral 

Extraordinária, a fim de que se delibere acerca do novo procedimento eleitoral da 

CBSurf e de sua Comissão de Atletas, pelas razões a seguir expostas. 

 

 Como se sabe, em decorrência de vícios verificados no procedimento eleitoral e 

na formação da Comissão de Atletas, as Federações propuseram em face da CBSurf a 

ação declaratória nº 8140526-62.2020.8.05.0001, com pedido de liminar para suspensão 

do pleito que se realizaria no último dia 18 de dezembro de 2020. 

 

 Reconhecendo a existência dos vícios apontados pelas Federações, o D. Juízo da 

5ª Vara Cível de Salvador, proferiu decisão suspendendo as eleições convocadas e 

concedendo parcialmente a liminar requerida pelas Federações, determinando à CBSurf 

o seguinte: 
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(i) Publicar novo edital especificando quais pendências devem ser 

superadas para o exercício do direito de voto pelas Federações; 

(ii) estabelecer a necessidade de apoio de, no mínimo, três federações 

filiadas a mais de um ano para o interessado em se candidatar, na 

forma do art. 24, I, do Estatuto da entidade; 

(iii) assegurar votação não presencial, conforme exige o art. 22, IV, 

da Lei Pelé; 

(iv) afastar da Comissão Eleitoral o advogado Marcelo Franklin; e  

(v) recompor a Comissão de Atletas através de novo pleito para 

a eleição de seis novos membros titulares e dois suplentes, 

possibilitando a participação no colégio eleitoral dos cinco mais 

votados; 

 

 Contra essa decisão a CBSurf interpôs agravo de instrumento nº 8036433-

51.2020.8.05.0000. Referido recurso foi distribuído para 4ª Câmara Cível do TJBA e 

designado Relator o Desembargador Emílio Salomão Resedá. 

 

 Então, o Desembargador Emílio Salomão Resedá proferiu decisão suspendendo 

apenas os 2 (dois) primeiros itens da decisão do D. Juízo da 5ª Vara Cível de Salvador, 

ratificando integralmente os demais termos da decisão. 

 

 Com isso, encontra-se a CBSurf obrigada, por decisões judiciais, a convocar 

novas eleições para Presidente e Vice-Presidente da entidade e para formação de 

uma nova Comissão de Atletas, bem como garantir nessas eleições votação não 

presencial por meio eletrônico remoto.  

 

 Após essas decisões, importante destacar que causou estranheza que somente 

na data de hoje, 21 de dezembro de 2020, tenha sido publicado no site da CBSurf 

novo Estatuto, aprovado em 7 de março de 2020, mas somente registrado no corrente 

mês de dezembro. 

 

 Sendo assim, independente das muitas dúvidas e incertezas sobre o processo que 

levou à aprovação desse novo estatuto, de forma colaborativa e para garantir a isenção, 

legalidade e um procedimento democrático, as Federações apresentam anexas propostas 
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de procedimentos eleitorais para as novas eleições da Comissão de Atletas e para 

Presidente e Vice-Presidente da CBSurf, visando à pacificação e ao bem maior da 

Comunidade do Surfe. 

 

 As propostas anexas contemplam todos os documentos necessários para 

convocação e regramento dos pleitos, nos estritos termos da Lei Pelé, do Estatuto da 

CBSurf e das decisões judiciais aqui citadas. Frise-se, estão anexos os modelos de editais 

de convocação, garantindo a votação não presencial, todos os procedimentos e normas 

que regerão os novos pleitos. 

 

 Ademais, fundamental que se defina, antecipadamente, quais as filiadas estarão 

aptas a participar com direito a voto das eleições para Presidente e Vice-Presidente da 

CBSurf. Desde já, encaminha-se a proposta de que seja reconhecido o direito a voto a 

todas as Federações que participaram da Assembleia Ordinária e Extraordinária do dia 7 

de março de 2020, exceto das que se encontrem inativas e inaptas no cadastro do CNPJ 

mantido pela Receita Federal.  

 

 Como as condições para que as filiadas possam participar hoje do processo 

eleitoral eram exatamente as mesmas para participar da assembleia do dia 7 de março de 

2020, em que ocorreu a Aprovação de Contas, importante a deliberação sobre esse tema 

até para que se evite eventuais arguições de nulidade dessa assembleia ocorrida em março 

de 2020, o que seria extremamente danoso para a CBSurf. 

 

 Portanto, mostra-se essencial a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, 

para que as Federações filiadas deliberem de forma soberana acerca dos novos 

procedimentos eleitorais que se farão necessários para as eleições da Comissão de Atletas 

e para Presidente e Vice-Presidente da entidade, bem como seu Conselho Fiscal, 

atendendo-se às decisões judiciais, às disposições da Lei Pelé e às disposições do Estatuto.  

 

 Diante do exposto e com base nos artigos 29, caput e §1º, e 36, I, ‘a’, do Estatuto 

da CBSurf, as Federações vêm, através deste, requerer à CBSurf a CONVOCAÇÃO EM 

CARÁTER DE URGÊNCIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 

ser realizada por meio remoto em função do atual estágio de gravidade e crescimento da 

pandemia de COVID-19, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
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1- eleger os membros da Comissão Eleitoral para as eleições da 

Comissão de Atletas; 

2- eleger os membros da Comissão Eleitoral para a eleição de 

Presidente e Vice-Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal 

da entidade; 

3- aprovar o novo calendário da eleição para Comissão de Atletas, 

modelo de edital e as normas que regerão o procedimento, 

conforme proposta apresentada pelas Federações (Anexo I); 

4- aprovar o novo calendário da eleição para Presidente e Vice-

Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da entidade, 

modelo de edital de convocação e as normas que regerão o 

procedimento, conforme proposta apresentada pelas Federações 

(Anexo II); 

5- deliberar sobre o direito a voto nas novas eleições de Presidente 

e Vice-Presidente, e Conselho Fiscal, a todas as Federações que 

participaram da Assembleia Ordinária Extraordinária do dia 7 de 

março de 2020, exceto as que se encontrem inativas e inaptas no 

cadastro do CNPJ. 

 

 Os documentos que darão base para as deliberações acima encontram-se em anexo 

e deverão ser encaminhados para as Federações junto como a convocação da Assembleia 

ora solicitada. 

 

Sendo o que cabia para o momento, renovamos os votos de elevada estima e 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________________________________________ 

p.p. FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF 
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______________________________________________________________ 

p.p. FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

______________________________________________________________ 

p.p. FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF 

 

 

______________________________________________________________ 

p.p. FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF 

 

 

______________________________________________________________ 

p.p FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS 

 

 

______________________________________________________________ 

p.p. FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ 
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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA 

 

O Presidente da Confederação Brasileira de Surf (“CBSurf”), Sr. Adalvo Argolo, no uso das atribuições estatutárias que 

lhes foram conferidas, convoca Assembleia Geral Eletiva (“AGE”), que será realizada de for totalmente eletrônica, 

conforme legislação em vigor, no dia xx de janeiro de 2021, às 10 horas, em 1ª convocação, com a presença da maioria 

absoluta de seus membros e, não havendo quórum para a sua instalação, às 11 horas em 2ª e última convocação, 

com qualquer número, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

 

a) Eleição de Presidente, Vice-Presidente e Conselho Fiscal da CBSurf para o quadriênio 2021 a 2024. 

 

Nos termos do estatuto o colégio eleitoral será composto pelos representantes das seguintes Federações e da 

Comissão de Atletas: 

FEDERAÇÕES: [_____________] 

REPRESENTANTES ATLETAS: [_____________] 

 

Com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, a CBSurf enviará por e-mail aos integrantes da AGE e publicará em 

seu sítio eletrônico Nota Oficial contendo todas as instruções referentes a realização da Assembleia, indicando, ainda, 

o meio eletrônico a ser utilizado, que deverá garantir sistema de votos imune a fraudes e assegurar a identificação do 

participante, produzindo todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. 

 

Essas medidas, em especial a realização da assembleia totalmente por meio eletrônico, visam a assegurar maior 

participação do colégio eleitoral na referida AGE, garantindo o processo democrático e transparente, o direito ao voto, 

zelando pela saúde e integridade física de seus membros, devido ao momento grave da pandemia de COVID 19, em 

que se registra aumento vertiginoso de casos e transmissão do coronavírus.  

 

Todas as informações referentes ao registro da chapa de candidatura aos cargos de Presidente, Vice-Presidente e 

Conselho Fiscal estão contidas no Estatuto da CBSurf e nos seguintes documentos: (i) Atos da Comissão Eleitoral; (ii) 

Regulamento para Candidatura à Presidente e Vice Presidente; (iii) Regulamento para Candidatura a membro do 

Conselho Fiscal, todos disponíveis no sítio eletrônico da entidade na sessão destinada a eleição 

(https://cbsurf.org.br/eleicoes-2021-2024/). 

   

 
Rio de Janeiro, xx de janeiro de 2021. 

 
 
 
 

Adalvo Argolo 
Presidente  
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REGULAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA 
 
 

Art. 1 - Quando da convocação da Assembleia Geral Eletiva (“AGE”), a CBSurf 

publicará, na mesma data, no site da entidade em área dedicada à eleição 

(https://cbsurf.org.br/eleicoes-2021-2024/ ), a composição e contatos oficiais da 

Comissão Eleitoral, que foi escolhida por maioria de votos de seus membros, na 

Assembleia Geral da CBSurf, realizada na data de xx de janeiro de 2021.  

 

§ 1º – O Comissão Eleitoral deverá eleger o seu Presidente na primeira reunião e 

comunicar através de Nota Oficial 001 da Comissão Eleitoral. 

 

§ 2° - A eleição será convocada e realizada de modo transparente e democrático, sendo 

garantido um sistema de votação não presencial (eletrônica – por sistema de 

videoconferência), imune a fraudes, com o acompanhamento da apuração pelos 

candidatos através de meios de comunicação, de acordo com o estabelecido na legislação 

vigente.  

 

§ 3° - A partir do momento de publicação da composição da Comissão Eleitoral, esta irá 

conduzir todo o processo da eleição da CBSurf, de acordo com o estabelecido na 

legislação vigente, no Estatuto da CBSurf e neste Regulamento.  

 

§ 4º – Todos os atos e decisões da Comissão Eleitoral deverão ser publicados no site da 

CBSurf, na área dedicada a eleição (https://cbsurf.org.br/eleicoes-2021-2024/ ). 

 

 

Art. 2 - Convocada a AGE, os candidatos deverão protocolar, até o dia xx de janeiro de 

2021, o registro das chapas para a eleição de Presidente e Vice-Presidente, e as 

candidaturas individuais para membro do Conselho Fiscal. A documentação para registro 

de chapa, conforme listada abaixo, deverá ser encaminhada para o e-mail oficial da 

Comissão Eleitoral da CBSurf, que é: eleicao@cbsurf.org.br  

 

1. Currículo dos candidatos; 

2. Plano de gestão; 

3. Certidões Criminais das Justiças Federal e Estadual, 1º e 2º grau, da circunscrição 

do domicílio dos candidatos; e 

4. Indicação formal e com firma reconhecida, de, pelo menos 3 (três) Federações 

Estaduais de Administração do Surf, conforme estabelecido no art. 24 do Estatuto.  

 

§ 1º - A inscrição da chapa deverá conter o nome completo, identidade e CPF dos 

candidatos a Presidente e Vice-Presidente, com cópia autenticada dos documentos 

oficiais que comprovem as informações (Anexo I), mesmos dados e documentos devem 

ser apresentados pelos candidatos ao Conselho Fiscal.  

 

§ 2º – No registro da chapa e candidatura ao Conselho Fiscal, a Comissão Eleitoral deverá 

enviar e-mail informando o recebimento da documentação relativa ao pedido de registro, 

no prazo máximo de 2 (dois) dias. 
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Art. 3 - Poderá ser candidato ao cargo de Presidente ou Vice-Presidente da CBSurf e, 

ainda, a membro do Conselho Fiscal, qualquer pessoa, que seja brasileira, tenha idade 

superior a 21 (vinte e um) anos, apresente a documentação estabelecida no art. 2 do 

presente Regulamento e que não esteja enquadrada nos critérios de inelegibilidade, de 

acordo com o Estatuto da entidade. 

  

Art. 4 – Cada chapa deverá indicar, quando do pedido do registro, 01 (um) representante 

para coordenar e acompanhar todo processo eleitoral junto a Comissão Eleitoral.  

 

Parágrafo único - No caso das candidaturas ao Conselho Fiscal, o próprio candidato 

exercerá a representação, ou procurador por ele nomeado. 

 

Art. 5 – Após a solicitação de registro da chapa ou candidatura, protocolada, conforme o 

presente Regulamento, a mesma será examinada, juntamente com a sua documentação, 

pela Comissão Eleitoral, admitindo-se a impugnação no prazo de 03 (três) dias. 

 

§ 1º - Havendo irregularidade na composição da chapa, o seu coordenador poderá saná-

la no prazo de 3 (três) dias, a contar da decisão da Comissão Eleitoral, aplicando-se o 

mesmo prazo e procedimento para a regularização de pendência nas candidaturas ao 

Conselho Fiscal. 

 

§ 2º - Até 10 (dez) dias após o pedido de registro da chapa ou candidatura de membro do 

Conselho Fiscal, a Comissão Eleitoral deverá deferir ou impugnar de forma definitiva o 

pedido de registro, cuja decisão não cabe recurso, apenas pedido de reconsideração que 

deverá ser interposto em até 2 (dois) dias.  

 

§ 3º - Se a chapa ou candidato que tiver o seu pedido de registro impugnado interpor o 

pedido de reconsideração, a Comissão Eleitoral terá até 2 (dois) dias, a contar da data da 

interposição, para proferir a sua decisão final.  

 

Art. 6 – Após todo processo de registro da chapa ou candidatura, estando a mesma 

confirmada para a disputa da eleição, de acordo com a Comissão Eleitoral, a mesma 

publicará em até 15 (quinze) dias antes da data da eleição, no site oficial, as chapas 

concorrentes, juntamente com o currículo dos candidatos e o plano de gestão 

(https://cbsurf.org.br/eleicoes-2021-2024/ ). 

 

Art. 7 - Todas as comunicações e decisões referentes ao processo eleitoral serão 

proferidas pela Comissão Eleitoral, informadas aos representantes de cada chapa ou 

candidato ao Conselho Fiscal através dos e-mails cadastrados e divulgadas no site oficial 

da CBSurf em página específica da eleição (https://cbsurf.org.br/eleicoes-2021-2024/).  

 
Votação 
 
Art. 8 – Na AGE, o exercício do voto será individual. 

  

§ 1º - Os Entidades Estaduais de Administração do Surf representar-se-ão pelos 

respectivos Presidentes ou, no impedimento desses, por um dos membros de sua diretoria 

legalmente constituído, desde que devidamente credenciado pelo Presidente. Os demais 

membros deverão se fazer representar de forma pessoal e intrasferível. 
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§ 2º - No caso de credenciamento de outro membro da diretoria para participar da AGE, 

esses deverão enviar a devida procuração, com fins específicos, para a Comissão 

Eleitoral, com até 2 (dois) dias de antecedência da data da AGE. 

 

§ 3º - O eleitor deverá votar em apenas uma das chapas inscritas. 

 

§ 4º - Serão considerados nulos, os votos que estiverem em desconformidade com as 

regras constantes do presente Regulamento e o Estatuto da entidade. 

 

§ 4º - A votação será aberta e será permitido o acesso a AGE aos veículos de comunicação 

que se cadastrarem conforme diretrizes da Comissão Eleitoral, para o fim de acompanhar 

a mesma. 

 

Art. 9 – Terão direito a voto as Entidades de Administração Estaduais do Surf e atletas 

pertencentes a Comissão de Atletas, descritos Nota Oficial 002 da Comissão Eleitoral. 

 

Apuração e Proclamação dos Eleitos 
 
Art. 10 – Encerrado o período de votação, seguir-se-á imediatamente a contagem dos 

votos, sendo o cômputo geral e a proclamação do resultado de responsabilidade da 

Comissão Eleitoral. 

 

Art. 11 – Será considerada eleita a chapa (Presidente e Vice-Presidente) que obtiver 

maior número de votos, considerando os membros presentes, mesma sistemática 

aplicável à eleição dos membros do Conselho Fiscal, ficando eleitos os 3 (três) mais bem 

votados, ficando os dois seguintes como suplentes. 

 

Art. 12 – No caso de empate, será considerado eleita a chapa que tiver o candidato a 

Presidente mais idoso, valendo o mesmo critério para a eleição dos membros do Conselho 

Fiscal.  

 

Art. 13 – Encerrada a AGE e lavrada a respectiva ata, será ela assinada pela Mesa 

Diretora, ou seja, Presidente da Assembleia e o Secretário Geral, assinando, também, o 

Presidente da Comissão Eleitoral, os coordenadores das chapas, os candidatos ao 

Conselho Fiscal, consumando a eficácia de todos os atos praticados e dando assim, fim 

ao processo de eleição. 
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REGULAMENTO PARA ELEIÇÃO DA COMISSÁO DE ATLETAS DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF - CBSURF 

 

Considerando as últimas alterações na legislação desportiva, a  

determinação da Lei 9615 (Lei Pelé) que prevê a  participação de 1/3 de 

atletas no colégio eleitoral das entidades nacionais de administração do 

desporto e em conformidade com o artigo 62 do estatuto da CBSurf,  que 

estabeleceu em seu parágrafo primeiro que a Comissão de Atletas será 

composta por até 8 (oito) Atletas a CBSurf, vem por meio desta, apresentar 

o Regulamento para a Eleição da Comissão de Atletas da CBSurf 

(“Regulamento), de acordo com o estabelecido na Assembleia Geral da 

entidade, realizada no dia xx de janeiro de 2021 (“AGE”).  

 

O presente Regulamento deverá ser publicado no site da entidade na 

área dedicada aos atletas: https://cbsurf.org.br/comissao-de-atletas/, em 

até 24 (vinte e quatro horas) da data de realização da AGE. 

 

 REGULAMENTO 

A eleição dos membros das Comissões de Atletas da CBSurf, deve 

obedecer às determinações descritas neste Regulamento, na Lei 9.615/98 

e no Estatuto Social da entidade.  

 

1) CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO:  
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Estarão aptos para votar na eleição para formação da Comissão de 

Atletas da CBSurf, todos os atletas da modalidade principal surfe listados 

no Ranking 2020 da entidade, conforme Anexo I. Além dos atletas listados 

no Ranking 2020, poderão participar os atletas classificados para as 

Olimpíadas de Tóquio 2021, quais sejam: Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, 

Silvana Lima e Tatiana Webb, bem como os atletas aptos das modalidades 

Long Board, Bodyboarding, Parasurf e Sup, informados pelas respectivas 

entidades organizadoras de acordo com os rankings de 2020 das 

respectivas modalidades.  

 

2) COMISSÃO ELEITORAL 

Para organizar todo o processo da eleição da Comissão de Atletas da 

CBSurf, foi criada Comissão Eleitoral composta de 3 (três) ex-atletas, 

conforme ata da AGE (Anexo II). 

Os nomes e contatos dos membros da Comissão Eleitoral serão 

divulgados no site da CBSurf, na seção específica da Comissão de Atletas 

(https://cbsurf.org.br/comissao-de-atletas/), em até 24 (vinte e quatro 

horas) da data de realização da AGE. 

 

3) CONVOCAÇÃO: 

A convocação para eleição da Comissão de Atletas da CBSurf, será 

realizada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da sua realização, 

por meio de nota oficial da CBSurf, publicada no site da entidade em sua 

área principal (https://cbsurf.org.br/), bem como na área da Comissão de 

Atletas (https://cbsurf.org.br/comissao-de-atletas/), que, também, deverá 
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ser enviada para o e-mail cadastrado dos atletas, conforme item 1 do 

presente Regulamento. Caso a CBSurf não tenha o e-mail de algum dos 

atletas aptos a votar, conforme item 1, deverá realizar todos os meios 

possíveis para obtê-lo.   

 A convocação deverá conter, no mínimo, (i) a data e horário de início 

e término da eleição, (ii) que será realizada totalmente de forma eletrônica 

através do sistema de videoconferência, informando todos os 

procedimentos para acesso ao sistema, (iii) composição e contatos da 

Comissão Eleitoral, e (iv) todas as etapas e regras do processo eleitoral, 

conforme estabelecido no presente Regulamento.  

 

4) INSCRIÇÃO / REGISTRO DAS CHAPAS:  

 

As inscrições das chapas deverão ocorrer no dia xx de janeiro de 

2021, de 09:00hs às 18:00hs. Os documentos, conforme estabelecido no 

presente Regulamento, deverão ser encaminhados para e-mail específico 

criado para a Comissão Eleitoral, que conduzirá todo o processo de eleição 

da Comissão de Atletas: eleicaocomissaodeatletas2021@cbsurf.org.br  

 

Para registro da chapa deverá ser apresentado juntamente com a 

ficha cadastral (modelo conforme Anexo III), devidamente preenchida, 

cópia dos seguintes documentos pessoais de cada membro que compõe a 

chapa: (i) CPF, (ii) RG e (iii) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – 

atualizada e autenticada.   

O registro da chapa somente será aceito com a apresentação de 

todos os documentos acima citados.  
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A composição das chapas deverá seguir os seguintes critérios: 

 

I - Composição das Chapas:  

 

 Cada chapa deverá ser composta por 8 (oito) membros, conforme 

estabelecido no artigo 62 da CBSurf, sendo eles: 

  

1) Presidente;  

2) Vice-Presidente; 

3) 1º Secretário; 

4) 2º Secretário; 

5) Colaborador 1; 

6) Colaborador 2; 

7) Colaborador 3; e 

8) Colaborador  4. 

II – Critérios para Composição das Chapas: 

Para ocupar os cargos da Comissão de Atletas da CBSurf, além do já 

previsto no presente regulamento, os membros deverão obedecer aos 

seguintes critérios:  

a) Ter mais de 18 (dezoito) anos de idade;  

b) Ser atleta ou ex-atleta de Surf, Para Surfing, Longboard, Stand Up Paddle 

e Bodyboarding;   

c) Não estar cumprindo penalidades aplicadas pelo ISA, COB, CBSurf e pelo 

Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Surf; e 

d) Nunca ter sido punido por doping.  
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A composição das chapas deverá possuir entre os membros titulares, 

no mínimo: 1 (um) membro representante do Surf Masculino, 1 (um) 

membro representante do Surf Feminino; 1 (um) membro do ParaSurf, 1 

membro do Longboard; 1 membro do Stand Up Paddle e 1 membro do 

Bodyboarding. 

As chapas deverão ter composição homogênea, tendo 50% dos 

membros homens e 50% de mulheres. 

 

III – Análise das Chapas Inscritas:  

A análise das chapas inscritas será realizada pela Comissão Eleitoral 

no momento do registro.  

A homologação das chapas deverá ocorrer no prazo máximo de 3 

(três) dias úteis a contar da data de registro, através de nota oficial da 

Comissão Eleitoral, publicada no site da entidade na área da Comissão de 

Atletas (https://cbsurf.org.br/comissao-de-atletas/). 

No caso de inscrição de apenas 1 (uma) chapa, homologada pela 

Comissão Eleitoral, está será eleita por aclamação.   

 

5) HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO:  

 

O resultado da votação, com a consequente divulgação da chapa 

vencedora, será homologado através de nota oficial da Comissão Eleitoral 

no site da entidade, na área da Comissão de Atletas 

(https://cbsurf.org.br/comissao-de-atletas/). 
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Local de assinatura, xx de janeiro de 2021. 

Assinatura do presidente da Confederação Brasileira de Surf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Ficha de inscrição 

CHAPA - COMISSÃO ESTADUAL DE ATLETAS  

 

NOME DA CHAPA:  

 

COMPOSIÇÃO DA CHAPA 

 

FUNÇÃO: PRESIDENTE 

NOME COMPLETO: 

IDENTIDADE: ORGÃO EXPEDIDOR: CPF: 

Nº DE REGISTRO CBV:  

ENDEREÇO: 

CEP: CEL: (    ) E-MAIL: 

ASSINATURA:  

 

FUNÇÃO: VICE-PRESIDENTE 

NOME COMPLETO: 

IDENTIDADE: ORGÃO EXPEDIDOR: CPF: 
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Nº DE REGISTRO CBV: 

                                                                      ENDEREÇO: 

CEP: CEL: (    ) E-MAIL: 

ASSINATURA:  

 

FUNÇÃO: SECRETÁRIO 

NOME COMPLETO: 

IDENTIDADE: ORGÃO EXPEDIDOR: CPF: 

Nº DE REGISTRO CBV: 

ENDEREÇO: 

CEP: CEL: (    ) E-MAIL: 

ASSINATURA:  
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RUA 8 DE SETEMBRO, 1394 – Varjota - FORTALEZA-CE  
CNPJ: 13.544.749/0001-41 

 

OUTORGANTE: FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ, entidade inscrita no 

CNPJ sob o nº 13.544.749/0001-41, com sede na Rua 8 de setembro, 1394, CEP 60.175-210, na 

cidade de Fortaleza Estado do Ceará, neste ato representada na forma de seu Estatuto por 

AMÉLIO GOMES ROLIM JUNIOR, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de 

identidade nº 1.418993 , inscrito no CPF sob o nº 234.718.083-53, residente e domiciliado na 

Rua Nunes Valente 687 ap 401, Meirelles, Fortaleza, Ceará. 

 

OUTORGADOS: VANTUIL GONÇALVES JUNIOR, brasileiro, advogado, inscrito na 

OAB/RJ sob o nº 113.869 e no CPF sob o nº 028.451.717-81, PEDRO TRENGROUSE 

LAIGNIER DE SOUZA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 122.133 e no CPF 

sob o nº 033.443.056-97, RODRIGO DA PAZ FERREIRA DARBILLY, brasileiro, 

advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 121.433 e no CPF sob o nº 073.671.867-28, FELIPE 

JAIME PACHECO E SILVA MOCCIA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n° 

429.298 e no CPF sob o n° 402.625.248-56 e o estagiário LUCAS BARROSO SILVA, 

brasileiro, solteiro, inscrito na OAB sob o n° 216.629-E e no CPF sob o n° 162.528.507-80, 

todos integrantes do escritório de advocacia TRENGROUSE & GONÇALVES  

ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ sob o n° 17.426.838/0001-44 com sede na 

Rua Saturnino de Brito, n° 158, gr. 201, Lagoa, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22470-030. 

 

PODERES: Pelo presente instrumento, o Outorgante conferem aos Outorgados mandato geral 

para o foro com os poderes da cláusula ad judicia et extra, inclusive com poderes especiais para 

propor medidas judiciais, transigir, dar quitação, firmar compromisso e renunciar ao direito, 

propor medidas judiciais, interpor recursos, tudo com o especial fim de representar os interesses 

em face da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, inclusive administrativamente perante a 

entidade, podendo praticar todo e qualquer ato necessário para o bom e fiel cumprimento deste 

mandato, bem como substabelecer o presente, no todo ou em parte, com ou sem reserva de 

poderes. 

Fortaleza, 10 de dezembro de 2020 
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PROCURAÇÃO	

	

OUTORGANTE:	FEDERAÇÃO	Federação	do	Espírito	Santo	de	Surf,	Federação	inscrita	no	

CNPJ	 sob	o	nº	03.769.506/0001-58,	 com	sede	na	Rua José Farias nº 98, Praia do 

Canto, CEP	29.045/430,	 na	 cidade	Vitória,	 Espirito	 Santo,	 neste	 ato	 representada	 na	

forma	 de	 seu	 Estatuto	 por	 seu	 Presidente	 Representante	 Marco	 Antônio	 Alves	 do	

Espirito	Santo,	brasileiro,	[casado],	[Auditor	Fiscal],	portador	da	carteira	de	identidade	

nº	584.782	SSP	ES	,	inscrito	no	CPF	sob	o	nº	774984027-34,	residente	e	domiciliado	na	

Rua	José	Alves,09	Praia	de	Santa	Mônica	Guarapari-ES	Cep	29.221-115	.	

	

OUTORGADOS:	VANTUIL	GONÇALVES	JUNIOR,	brasileiro,	advogado,	inscrito	na	OAB/RJ	

sob	o	nº	113.869	e	no	CPF	sob	o	nº	028.451.717-81,	PEDRO	TRENGROUSE	LAIGNIER	DE	

SOUZA,	brasileiro,	advogado,	 inscrito	na	OAB/RJ	sob	o	nº	122.133	e	no	CPF	sob	o	nº	

033.443.056-97,	RODRIGO	DA	PAZ	FERREIRA	DARBILLY,	brasileiro,	advogado,	inscrito	

na	OAB/RJ	sob	o	nº	121.433	e	no	CPF	sob	o	nº	073.671.867-28,	FELIPE	JAIME	PACHECO	

E	SILVA	MOCCIA,	brasileiro,	advogado,	inscrito	na	OAB/SP	sob	o	n°	429.298	e	no	CPF	

sob	 o	 n°	 402.625.248-56	 e	 o	 estagiário	 LUCAS	 BARROSO	 SILVA,	 brasileiro,	 solteiro,	

inscrito	na	OAB	sob	o	n°	216.629-E	e	no	CPF	sob	o	n°	162.528.507-80,	todos	integrantes	

do	escritório	de	advocacia	TRENGROUSE	&	GONÇALVES		ADVOGADOS	ASSOCIADOS,	

inscrito	no	CNPJ	sob	o	n°	17.426.838/0001-44	com	sede	na	Rua	Saturnino	de	Brito,	n°	

158,	gr.	201,	Lagoa,	Rio	de	Janeiro	-	RJ,	CEP	22470-030.	

	

PODERES:	Pelo	presente	instrumento,	o	Outorgante	conferem	aos	Outorgados	mandato	

geral	para	o	foro	com	os	poderes	da	cláusula	ad	judicia	et	extra,	inclusive	com	poderes	

especiais	para	propor	medidas	judiciais,	transigir,	dar	quitação,	firmar	compromisso	e	

renunciar	ao	direito,	propor	medidas	judiciais,	interpor	recursos,	tudo	com	o	especial	

fim	de	representar	os	interesses	em	face	da	Confederação	Brasileira	de	Surf	–	CBSurf,	

inclusive	administrativamente	perante	a	entidade,	podendo	praticar	 todo	e	qualquer	

ato	necessário	para	o	bom	e	fiel	cumprimento	deste	mandato,	bem	como	substabelecer	

o	presente,	no	todo	ou	em	parte,	com	ou	sem	reserva	de	poderes.	

	

Rio	de	Janeiro,	8	de	dezembro	de	2020.	
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Rio de Janeiro, 5 de abril de 2021 

 

 

À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF – CBSURF 

A/c.: Sr. Presidente Adalvo Argolo 

Via e-mail confidencial. 

 

 

Ref.: Convocação, em caráter de urgência, de Assembleia Geral Extraordinária – Ordem do Dia: 

Processos Eleitorais: Nova Comissão de Atletas e Diretoria.  

 

 

 Prezado Sr. Presidente, 

 

 As FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO SANTO, 

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO 

ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE 

SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO 

MARANHENSE DE SURF E FEDERAÇÃO PAULISTA DE SURF, FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF 

e FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF (“Federações”), nos termos do artigo 60 do Código Civil1, 

por seus advogados, requerem a V. Sa. a convocação, em caráter de urgência, de Assembleia 

Geral Extraordinária, a fim de que se delibere acerca do novo procedimento eleitoral da CBSurf 

e de sua Comissão de Atletas, em acordo com as decisões proferidas pelo Poder Judiciário do 

estado da Bahia, que suspenderam a eleição convocada para o dia 18 de dezembro de 2020 e 

cancelaram a eleição ilegal realizada em 30 de dezembro de 2020. 

 

 Como se sabe, em decorrência de vícios verificados no procedimento eleitoral e na 

formação da Comissão de Atletas, as Federações propuseram em face da CBSurf a ação 

declaratória nº 8140526-62.2020.8.05.0001, com pedido de liminar para suspensão do pleito que 

se realizaria no último dia 18 de dezembro de 2020. 

 
1 Art. 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos 
associados o direito de promovê-la. 
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 Reconhecendo a existência dos vícios apontados pelas Federações, o D. Juízo da 5ª Vara 

Cível de Salvador, proferiu decisão suspendendo as eleições convocadas e concedendo 

parcialmente a liminar requerida pelas Federações, determinando à CBSurf o seguinte: 

 

(i) Publicar novo edital especificando quais pendências devem ser superadas 

para o exercício do direito de voto pelas Federações; 

(ii) estabelecer a necessidade de apoio de, no mínimo, três federações 

filiadas a mais de um ano para o interessado em se candidatar, na forma 

do art. 24, I, do Estatuto da entidade; 

(iii) assegurar votação não presencial, conforme exige o art. 22, IV, da Lei 

Pelé; 

(iv) afastar da Comissão Eleitoral o advogado Marcelo Franklin; e  

(v) recompor a Comissão de Atletas através de novo pleito para a eleição 

de seis novos membros titulares e dois suplentes, possibilitando a 

participação no colégio eleitoral dos cinco mais votados; 

 

 Contra essa decisão a CBSurf interpôs agravo de instrumento nº 8036433-

51.2020.8.05.0000. Referido recurso foi distribuído para 4ª Câmara Cível do TJBA e designado 

Relator o Desembargador Emílio Salomão Resedá. 

 

 Então, o Desembargador Emílio Salomão Resedá proferiu decisão suspendendo apenas 

os 2 (dois) primeiros itens da decisão do D. Juízo da 5ª Vara Cível de Salvador, ratificando 

integralmente os demais termos da decisão. 

 

 Com isso, conforme decisões do Tribunal de Justiça da Bahia, a CBSurf estava obrigada a 

convocar nova eleição cumprindo o seguinte: 

 

(i) Publicar edital de convocação de eleições para Comissão de Atletas, elegendo 

uma nova comissão na forma da lei e do estatuto, antes da eleição para 

diretoria da entidade; 
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(ii) Após realizada a eleição e formada a nova comissão de atletas, publicar 

novo edital de convocação das eleições para Presidente, Vice-Presidente e 

Conselho Fiscal da Entidade; 

(iii) assegurar votação não presencial, conforme exige o art. 22, IV, da Lei Pelé 

 

 Após essas decisões, importante destacar que causou estranheza que somente no dia 21 

de dezembro de 2020, tenha sido publicado no site da CBSurf novo Estatuto, aprovado em 7 

de março de 2020, mas somente registrado no mês de dezembro. 

 

 Em 22 de dezembro de 2020, ocorreu a publicação de edital no site da CBSurf, ratificando 

atos anteriores declarados nulos por decisões judiciais e, simplesmente, convocando uma 

Assembleia Geral Extraordinária Eletiva para o dia 30.12.2020. 

 

 Como essa convocação desrespeitava as decisões judiciais do TJBA e, mais uma vez, 

violava o próprio estatuto da entidade, as Federações (mais de 1/5 das filiadas) enviaram ofício 

à CBSurf, em 23 de dezembro de 2020, requerendo a convocação de uma assembleia 

extraordinária para que todas as entidades, em conjunto, deliberassem sobre o novo processo 

eleitoral, de forma soberana, o que foi de forma arbitrária completamente ignorado pela CBSurf. 

 

 Neste sentido, as Federações não receberam nenhuma resposta da CBSurf, o que 

configura mais um descumprimento do Estatuto da própria entidade. 

 

 Apesar dos claros termos da decisão judicial, a CBSurf, após ignorar o ofício das 

federações, decidiu seguir com a eleição, convocando Assembleia Extraordinária para o dia 

30.12.2020, sem cumprir integralmente a decisão judicial e, ainda, aproveitando que todo o 

Poder Judiciário Nacional estava de recesso até o dia 07.01.2021. 

 

 Com essa convocação de Assembleia Extraordinária publicada no site da CBSurf dia 

22.12.2020, convocando eleição dia 30.12.2020, no penúltimo dia do ano e em meio ao recesso 

do Judiciário, as Federações apresentaram diversas petições na ação informando o 

descumprimento das decisões judiciais, em 23.12.2020, 27.12.2020, 28.12.2020, mas não foram 

apreciadas porque o Judiciário estava em recesso. 
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 Realizada a Assembleia Extraordinária em 30.12.2020, ocorreu a reeleição de Adalvo 

Argolo pelo terceiro mandato consecutivo. Nessa eleição, além da comissão de atletas destituída 

por decisão judicial, participaram apenas 5 de 15 federações filiadas. 

 

Após vários requerimentos das Federações demonstrando o flagrante descumprimento 

das decisões judiciais pela CBSurf, e garantido o contraditório à entidade, o Juiz da 5ª Vara Cível 

e Comercial de Salvador, proferiu decisão reconhecendo que a CBSurf descumpriu as decisões 

judiciais e determinou o cancelamento da eleição ilegal realizada no dia 30.12.2020. Vale 

destacar os principais trechos dessa decisão: 

 

(i) “é necessário reconhecer o descumprimento da decisão liminar que 

determinou a recomposição da comissão de atletas “através de novo pleito 

para a eleição de seis novos membros titulares e dois suplentes”. Ou seja, a 

referida decisão não apenas consignou o número de integrantes na 

composição da comissão, mas determinou de forma expressa a realização de 

novo pleito, o que não foi realizado.”; 

(ii) “não se pode admitir que estatuto posterior valide atos ilegais, especialmente 

considerando seu anterior questionamento judicial” e “o registro de novo 

estatuto implicaria na necessidade de instauração de novo processo 

eleitoral”; 

(iii) “DEFIRO o pedido formulado pela parte autora no ID 95597443, para 

determinar o cancelamento da eleição realizada no dia 30 de dezembro de 

2020, bem como para determinar que sejam realizadas novas eleições para a 

diretoria da CBSurf, na forma do estatuto social e em obediência à decisão 

judicial proferida anteriormente, realizando-se, previamente a este processo, 

eleições para a formação de nova Comissão de Atletas, sob pena de multa no 

valor de R$ 50.000,000 (cinquenta mil reais), que poderá ser alterada, se 

necessário, crime de desobediência e demais cominações legais.”. 

 

 Portanto, conforme decisão de 25.03.2021 do Juiz da 5ª Vara Cível e Comercial de 

Salvador, está cancelada a eleição realizada em 30.12.2020 e a CBSurf está obrigada a convocar 
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novo processo eleitoral para a diretoria da entidade, realizando-se, previamente a este processo, 

eleições para a formação de nova Comissão de Atletas, respeitando todos os prazos e publicações 

necessárias. 

 

  Sendo assim, independente das muitas dúvidas e incertezas sobre o processo que levou 

à aprovação desse novo estatuto, de forma colaborativa e para garantir a isenção, legalidade e o 

procedimento democrático, as Federações, por meio desta, apresentam anexas propostas de 

procedimentos eleitorais para os novos processos eleitorais para Comissão de Atletas e para 

Presidente e Vice-Presidente da CBSurf, visando à pacificação e ao bem maior da Comunidade 

do Surfe. 

 

 As propostas anexas contemplam todos os documentos necessários para convocação e 

regramento dos processos e pleitos, nos estritos termos da Lei Pelé, do Estatuto da CBSurf e das 

decisões judiciais aqui citadas. Frise-se, estão anexos os modelos de editais de convocação de 

novo processo eleitoral, garantindo a votação não presencial, todos os procedimentos e normas 

que regerão os novos pleitos. 

 

 Ademais, fundamental que se defina, antecipadamente, quais as filiadas estarão aptas a 

participar com direito a voto das eleições para Presidente e Vice-Presidente da CBSurf. Desde já, 

encaminha-se a proposta de que seja reconhecido o direito a voto a todas as Federações, exceto 

das que se encontrem inativas e inaptas no cadastro do CNPJ mantido pela Receita Federal, 

considerando que foram essas que participaram de todas as assembleias da entidade até o 

momento, inclusive a que aprovou o novo estatuto da CBSurf.  

 

 Portanto, mostra-se essencial a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para que 

as Federações filiadas deliberem de forma soberana acerca dos novos procedimentos eleitorais 

que se farão necessários para as eleições da Comissão de Atletas e para Presidente e Vice-

Presidente da entidade, bem como seu Conselho Fiscal, atendendo-se às decisões judiciais, às 

disposições da Lei Pelé e às disposições do Estatuto.  

 

 Diante do exposto e pelo caráter de urgência do assunto e por não ter sido atendido 

pedido de convocação anterior enviado em 23.12.2020, com base no artigo 60 do Código Civil, 
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as Federações vêm, novamente, requerer à CBSurf a CONVOCAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA 

DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, expedindo o ato convocatório no prazo máximo de 

3 (três) dias úteis, e marcada a assembleia em data com 8 (oito) dias de antecedência dada a 

urgência, a ser realizada por meio remoto em função do atual estágio de gravidade e crescimento 

da pandemia de COVID-19, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

 

1- escolher os membros da Comissão Eleitoral para as eleições da Comissão de 

Atletas; 

2- escolher os membros da Comissão Eleitoral para a eleição de Presidente e Vice-

Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da entidade; 

3- aprovar o calendário do novo processo eleitoral para eleição da Comissão de 

Atletas, modelo de edital e as normas que regerão o procedimento, conforme 

proposta apresentada pelas Federações (Anexo I); 

4- aprovar o calendário do novo processo eleitoral para eleição para Presidente e 

Vice-Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da entidade, modelo de 

edital de convocação e as normas que regerão o procedimento, conforme 

proposta apresentada pelas Federações (Anexo II); 

5- deliberar sobre a situação das federações filiadas e garantir o direito a voto do 

novo processo eleitoral para eleições de Presidente e Vice-Presidente e 

Conselho Fiscal a todas as Federações, exceto as que se encontrem inativas e 

inaptas no cadastro do CNPJ; 

6- deliberar sobre a adoção do sistema de voto aberto para o novo processo 

eleitoral para eleição para de Presidente e Vice-Presidente da CBSurf, e para o 

Conselho Fiscal da entidade. 

 

 Por fim, destacam as Federações aqui signatárias que, caso não prossiga a CBSurf com a 

convocação no prazo acima fixado, de acordo com a lei e o estatuto da entidade, as mesmas 

realizarão a convocação e organização da AGE diretamente, tendo em vista que a CBSurf ignorou 

anterior pedido similar de convocação enviado no dia 23 de dezembro de 2020, que foi realizado 

por meio eletrônico a CBSurf e diretamente ao seu Presidente nos e-mails divulgados pela própria 

CBSurf e que constam do cadastro perante o COB. 
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 Os documentos que darão base para as deliberações acima encontram-se em anexo e 

deverão ser encaminhados para as Federações junto como a convocação da Assembleia ora 

solicitada. Todos as Federações signatárias assinaram o presente, de forma digital, com a devida 

certificação de autenticidade e identidade. 

 

 Sendo o que cabia para o momento, renovamos os votos de elevada estima e 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 
 

FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF 

PEDRO DOS SANTOS LIMA 

 
 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPÍRITO SANTO 

MARCO ANTÔNIO ALVES DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF 

CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR 

 
 

FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF 

SAULO DE MORAES SILVA JUNIOR 

 
 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE 

ALAGOAS 

BIANCA ANDRADE BARRETO 

 
 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ 

AMÉLIO GOMES ROLIM JUNIOR 

 
 

FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF 

FERNANDO CUNHA 

 
 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

LUIZ GUILHERME MORALES DE AGUIAR 

 
 

FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF 

RICARDO RODRIGUES ATAÍDE 

 
 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE SURF 

MURILO FERREIRA LIMA – ADMINISTRADOR 

 
 

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF 

RENATO MELO 

 
 

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF 

LUCIANO ROSARIO 
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TERMO DE ADESÃO À CONVOCAÇÃO DE  

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CBSURF 

 

 

 

 FEDERAÇÃO PARAENSE DE SURF, neste ato representada por seu Presidente o 

Sr. Noelio Sobrinho, vem aderir e manifestar sua expressa concordância com a iniciativa 

das Federações, com base no artigo 60 do Código Civil, de requerer à CBSurf a 

CONVOCAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 

, a ser realizada por meio remoto em função do atual estágio de gravidade e crescimento 

da pandemia de COVID-19, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

 

1- escolher os membros da Comissão Eleitoral para as eleições da 

Comissão de Atletas; 

2- escolher os membros da Comissão Eleitoral para a eleição de 

Presidente e Vice-Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da 

entidade; 

3- aprovar o calendário do novo processo eleitoral para eleição da 

Comissão de Atletas, modelo de edital e as normas que regerão o 

procedimento, conforme proposta apresentada pelas Federações 

(Anexo I); 

4- aprovar o calendário do novo processo eleitoral para eleição para 

Presidente e Vice-Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da 

entidade, modelo de edital de convocação e as normas que regerão o 

procedimento, conforme proposta apresentada pelas Federações 

(Anexo II); 

5- deliberar sobre a situação das federações filiadas e garantir o direito a 

voto do novo processo eleitoral para eleições de Presidente e Vice-

Presidente e Conselho Fiscal a todas as Federações, exceto as que se 

encontrem inativas e inaptas no cadastro do CNPJ; 

6- deliberar sobre a adoção do sistema de voto aberto para o novo 

processo eleitoral para eleição para de Presidente e Vice-Presidente 

da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da entidade. 

 

Sendo o que nos cabia, segue firmado o presente termo na data de 15 de abril 

de 2021. 

 

FEDERAÇÃO PARAENSE DE SURF 

NOELIO SOBRINHO 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF - CBSURF 

 

Pelo presente edital, ficam convocados os atletas para:  

 
1. DO OBJETIVO 

Eleição dos membros da Comissão de Atletas da CBSurf, em cumprimento ao que estabelece o 

artigo 72 do Estatuto da Entidade. 

 
2. DA CANDIDATURA 

2.1 Nos termos do artigo 72 do Estatuto da entidade, serão eleitos: 

4 (quatro) atletas representantes do Surf; 

1 (um) atleta representante do Long Board; 

1 (um) atleta representante do SUP; 

1 (um) atleta representante do Parasurf; 

1 (um) atleta representante do Bodyboarding. 

2.2 Só poderão se candidatar e ocupar os cargos de membros da Comissão os atletas maiores 

de 18 anos e que participaram efetivamente de campeonatos nacionais ou internacionais no 

ano de 2019 ou no ano 2020, figurando nos rankings nacionais ou internacionais das respetivas 

modalidades no ano de 2019 ou no ano 2020 (Surf, Parasurf, Longboard, Stand Up Paddle e 

Bodyboarding). 

2.3 São inelegíveis para os cargos de membros da Comissão atletas que estejam ocupando cargo 

de direção em entidade de qualquer modalidade do Surf, respondendo processo administrativo 

da entidade ou ainda que não estejam com situação regular junto a mesma, bem como 

cumprindo penalidades aplicadas pelo ISA, COB, CBSurf e pelo Superior Tribunal de Justiça 

Desportiva do Surf ou pelas autoridades antidopagem, bem como aqueles que forem cônjuges 

ou tiverem vínculo de parentesco de 1º e 2º graus com quaisquer membros da diretoria da 

CBSurf. 

2.4 Os interessados em se candidatar deverão preencher o anexo I (Formulário de Inscrição), 

que está disponível no link [_____________________] apondo sua assinatura. 

Parágrafo Único: Os registros das candidaturas deverão ser digitalizados e enviados para o e-

mail [____________________] até o dia __/__/2021. 

2.5 As validações das candidaturas ocorrerão até o dia __/__/2021, com publicação de circular 

com os nomes dos candidatos que ficará disponível no link 

[_____________________________]. 
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2.6 Em caso de impugnação do direito de participar da eleição o processo eleitoral dos membros 

da Comissão Eleitoral da CBSurf assegurará defesa prévia,  

 
3. DA VOTAÇÃO 

3.1 A votação será de modo eletrônico. Acontecerá no dia __/__/2021 com início às 09:00 horas 

e encerramento as 17:00 horas. O link para votação junto do processo para criação de login será 

divulgado através de circular junto com a lista de candidatos. 

3.2 Poderão votar para a escolha dos membros da comissão todos os atletas maiores de 18 anos 

e que participaram efetivamente de campeonatos nacionais ou internacionais no ano de 2019 

ou no ano 2020, figurando nos rankings nacionais ou internacionais das respetivas modalidades 

no ano de 2019 ou no ano 2020 (Surf, Parasurf, Longboard, Stand Up Paddle e Bodyboarding). 

3.3 Cada eleitor deverá votar no número de vagas disponíveis na respectiva modalidade. 

3.4 Cada eleitor poderá votar somente uma vez, sendo impossibilitado o voto por procuração. 

3.5 A apuração dos votos será no dia __/__/2021, com divulgação do resultado às 19:00 horas. 

 
4. DA CAMPANHA ELEITORAL 

4.1 Na campanha eleitoral, que terá início 10 (dez) dias antes da data da apuração dos votos, 

será assegurada plena liberdade de propaganda aos candidatos e eleitores.] 

4.2 Os gestores da entidade não poderão criar obstáculos ao desenvolvimento da campanha, 

mas deverão, contudo, zelar pela manutenção da disciplina e da ordem. 

4.3 Será vedada a fixação de materiais de campanha nas dependências da entidade. 

 
5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E POSSE 

5.1 Serão considerados eleitos, os candidatos que obtiverem o maior número de votos em sua 

modalidade. 

5.2 Ocorrendo empate, será considerado eleito o atleta filiado à entidade há mais tempo e, 

persistindo o empate, será considerado vencedor o atleta mais velho. 

5.3 O resultado com o nome dos eleitos para compor a Comissão de Atletas, será divulgado 

através de circular logo após a Comissão Eleitoral encerrar os trabalhos da eleição. 

5.4 O mandato dos membros da comissão será de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) única 

recondução. 

 
São Paulo/Salvador, __ de _______ de 2021 

 

Regulamento Eleitoral da Comissão de Atletas da CBSurf 
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 Estabelece normas relativas ao processo eletivo 

da Comissão de Atletas da Confederação 

Brasileira de Surfe (CBSurf), de acordo com a Lei 

nº 9615/1998 (“Lei Pelé”), com o Estatuto da 

CBSurf aprovado em 2019, e nos termos das 

decisões judiciais proferidas pelo Poder Judiciário 

do Estado da Bahia nos autos do processo nº 

8140526-62.2020.8.05.0001. 

 

CAPÍTULO I – DO OBJETO 

 

Art. 1º - Este Regulamento Eleitoral tem por objetivo organizar, estabelecer procedimentos e 

disciplinar o Processo da Eleição dos membros da Comissão de Atletas da CBSurf. 

§ 1º - Os membros eleitos da Comissão de Atletas, além da cooperação e acompanhamento dos 

trabalhos da CBSurf, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do esporte e 

representar os interesses dos atletas perante a entidade, terão direito cada um a um voto nas 

Assembleias Gerais da CBSurf. Também fica garantida a participação de um atleta como membro 

do Conselho de Administração na forma do Estatuto da CBSurf. 

§ 2º - Será designada pela presidência da CBSurf uma Comissão Eleitoral que será responsável 

pela organização do Processo Eleitoral, cujos membros deverão ser apartados da diretoria da 

CBSurf; 

§ 3º - Também não poderá integrar a Comissão Eleitoral quem possuir vínculo profissional com 

a CBSurf, ou em um período de 12 (doze) meses que antecederem a instituição da Comissão, e 

nem cônjuges ou os que tiverem vínculo de parentesco de 1º e 2º graus com quaisquer membros 

da diretoria da CBSurf. 

 

CAPÍTULO II – DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

Art. 2º - A Comissão Eleitoral é o grupo de trabalho transitório e com finalidade específica, 

composta por 3 (três) membros. 

§ 1º - A Comissão Eleitoral será formada por 1 (um) membro indicado pela CBSurf e 2 (dois) 

membros indicados pelas Federações, que se reunirão para deliberar tais nomes e indica-los À 

CBSurf. 

§ 2º - A Comissão Eleitoral será formada até o final do mês de abril do ano olímpico. 
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§ 3º - Formada a Comissão Eleitoral, seus membros elegerão de imediato seu Presidente e 

Secretário. 

 

Art. 3º - Compete à Comissão Eleitoral: 

I. orientar e conduzir o processo eleitoral conforme este Regulamento; 

II. receber a inscrição dos atletas e proceder ao exame dos requisitos a serem observados pelos 

candidatos como referido no Artigo 14 deste Regulamento; 

III. orientar os candidatos sobre as questões por eles apresentadas, a fim de assegurar a 

legitimidade e a moralidade do processo eleitoral, a isonomia entre os candidatos, o 

cumprimento das normas eleitorais, do Estatuto da CBSurf, encaminhando as infrações aos 

órgãos competentes, respeitando os processos estabelecidos; 

IV. preparar as cédulas eleitorais, o respectivo envio aos eleitores e organizar o local de apuração 

da votação, assegurando-se votação não presencial e por sistema imune à fraude; 

V. dar publicidade do processo eleitoral em todas as suas fases, de modo que os associados e 

interessados possam acompanhar os trabalhos; 

VI. promover a apuração dos votos; 

VII. deliberar sobre os pedidos de impugnação de votos; 

VIII. redigir a Ata de Apuração do Resultado; 

IX. encaminhar a Ata com o resultado da eleição, para homologação pela Diretoria; 

X. deliberar sobre os casos omissos neste Regulamento. 

 

Art. 4º - As decisões nas reuniões da Comissão Eleitoral serão tomadas pelos votos da maioria 

simples de seus membros. 

 

Art. 5º - A Comissão Eleitoral se extinguirá automaticamente com a posse dos eleitos. 

 

CAPÍTULO III – DO PROCESSO ELEITORAL 

 

Art. 6º - As eleições de que trata este regulamento serão realizadas a cada quatro anos, 

acompanhando o ciclo olímpico e o voto será facultativo, acontecerão através de eleição on-line 

no site www.cbsurf.org.br, ou outro seguro e imune à fraude que esta indicar, ou, ainda, de 

forma presencial. 

§ 1º - A convocação para eleição da Comissão de Atletas da CBSurf, será realizada com no 

mínimo 10 (dez) dias de antecedência da sua realização, por meio de nota oficial da CBSurf, 

publicada no site da entidade em sua área principal (https://cbsurf.org.br/), bem como na área 
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da Comissão de Atletas (https://cbsurf.org.br/comissao-de-atletas/), que, também, deverá ser 

enviada para o e-mail cadastrado dos atletas, conforme item 1 do presente Regulamento. Caso 

a CBSurf não tenha o e-mail de algum dos atletas aptos a votar, conforme item 1, deverá realizar 

todos os meios possíveis para obtê-lo.   

§ 2º - A convocação deverá conter, no mínimo, (i) a data e horário de início e término da eleição, 

(ii) que será realizada totalmente de forma eletrônica através do sistema de videoconferência, 

informando todos os procedimentos para acesso ao sistema, (iii) composição e contatos da 

Comissão Eleitoral, e (iv) todas as etapas e regras do processo eleitoral, conforme estabelecido 

no presente Regulamento. 

 

Art. 7º - A Comissão Eleitoral, em até 05 (cinco) dias úteis após sua constituição, publicará no 

site da CBSurf, em local de fácil acesso, edital de instalação do processo eleitoral, convocando 

os atletas para registro das candidaturas, informando o correio eletrônico para envio das 

correspondências dos interessados. 

§ 1º - O registro da candidatura será através de correio eletrônico, devendo ser enviado no 

endereço informado no Edital em até 10 dias úteis após a publicação do Edital. 

§ 2º - Os interessados em se candidatar deverão inscrever na correspondência eletrônica o seu 

nome completo, número de CPF, a qual modalidade pertencem e o currículo esportivo, enviando 

através do seu e-mail de cadastro, conforme modelo constante do Anexo I no Edital de 

convocação para candidatura. 

§ 3º - Existindo entidade específica da modalidade, o Presidente da respectiva entidade deverá 

indicar o atleta, comprovando-se que este foi escolhido por eleição direta entre os atletas da 

modalidade, valendo-se deste regulamento como base para organizar e regulamentar a eleição. 

§ 4º - Indicado o atleta na forma do parágrafo 3º supra, caberá à Comissão Eleitoral verificar se 

a escolha do mesmo seguiu o que determina a Lei, o Estatuto e o presente regulamento, 

podendo rejeitar a indicação em caso de descumprimento das normas. 

§ 5º - Não havendo registro válido de candidatura da modalidade específica, a vaga do mesmo 

será preenchida com um atleta adicional da modalidade Surf. 

 

Art. 8º - Recebidas todas as inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará no site da CBSurf os 

candidatos com seu respectivo currículo e enviará para cada atleta com direito a voto os passos 

a seguir através do e-mail de cadastro. 

§ 1º - O endereço de envio será aquele constante do cadastro da CBSurf, competindo aos 

eleitores mantê-lo atualizado. 
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§ 2º - Na correspondência a Comissão Eleitoral deverá informar um endereço de e-mail para que 

os eleitores sanem eventuais dúvidas. 

§ 3º - Em caso de votação eletrônica, a Comissão Eleitoral enviará e-mail individual informando 

os procedimentos para o login de acesso ao sistema de votação, que deverá ser efetuado até às 

24 horas do dia anterior ao dia de votação. 

§ 4º - No caso de ser votação presencial, a Comissão Eleitoral, editará as normas apropriadas 

para cada caso. 

Art. 9º - A votação eletrônica acontecerá em um único dia, tendo início às 9h e encerramento às 

17h e o seu resultado publicado até às 19h do mesmo dia. 

 

Art. 10º - Nos termos do artigo 72 do Estatuto da entidade, serão eleitos: 

I. 4 (quatro) atletas representantes do Surf; 

II. 1 (um) atleta representante do Long Board; 

III. 1 (um) atleta representante do SUP; 

IV. 1 (um) atleta representante do Parasurf; 

V. 1 (um) atleta representante do Bodyboarding. 

 

Art. 11 - Após a realização das eleições, os membros da Comissão deverão eleger entre eles, no 

prazo de até 30 dias, respeitando as mesmas regras deste Regulamento, o Presidente e Vice-

Presidente para representá-los. 

Parágrafo Único - O Presidente é membro automático do Conselho de Administração da CBSurf. 

 

Art. 12 - O mandato dos membros da Comissão será de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) única 

recondução. 

 

Art. 13 - Poderão votar para a escolha dos membros da Comissão todos os atletas maiores de 

18 anos e que participaram efetivamente de campeonatos nacionais ou internacionais no ano 

de 2019 ou no ano 2020, figurando nos rankings nacionais ou internacionais das respetivas 

modalidades no ano de 2019 ou no ano 2020. 

 

 

§ 1º - Cada eleitor deverá votar no número de vagas disponíveis na respectiva modalidade, ou 

seja, 2 (duas) no Surf, 1 (uma) no Long Board, 1 (uma) no SUP, 1 (uma) no Parasurf e 1 (uma) no 

Bodyboarding. 
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§ 2º - Em caso de empate, será considerado eleito o atleta filiado à entidade há mais tempo e, 

persistindo o empate, será considerado vencedor o atleta mais velho. 

 

Art. 14 - Só poderão se candidatar e ocupar os cargos de membros da Comissão os atletas 

maiores de 18 anos e que participaram efetivamente de campeonatos nacionais ou 

internacionais no ano de 2019 ou no ano 2020, figurando nos rankings nacionais ou 

internacionais das respetivas modalidades no ano de 2019 ou no ano 2020 (Surf, Parasurf, 

Longboard, Stand Up Paddle e Bodyboarding). 

§ 1º - São inelegíveis para os cargos de membros da Comissão atletas que estejam ocupando 

cargo de direção em entidade de qualquer modalidade do Surf, respondendo processo 

administrativo da entidade ou ainda que não estejam com situação regular junto a mesma, bem 

como cumprindo penalidades aplicadas pelo ISA, COB, CBSurf e pelo Superior Tribunal de Justiça 

Desportiva do Surf ou pelas autoridades antidopagem, bem como aqueles que forem cônjuges 

ou tiverem vínculo de parentesco de 1º e 2º graus com quaisquer membros da diretoria da 

CBSurf; 

§ 2º - É obrigatório o afastamento preventivo e imediato dos membros eleitos, caso incorram 

em quaisquer das hipóteses do parágrafo primeiro, assegurado o processo regular e a ampla 

defesa para a destituição. 

§ 3º - Para registro da candidatura deverá ser apresentado juntamente com a ficha cadastral, 

devidamente preenchida, cópia dos seguintes documentos pessoais de cada candidato: (i) cópia 

de RG e CPF, (ii) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – atualizada e autenticada; e (iii) 

Certidões Criminais das Justiças Federal e Estadual, 1º e 2º grau, do domicílio dos candidatos. 

§ 4º - O registro da chapa somente será aceito com a apresentação de todos os documentos 

acima citados. 

 

Art. 15 - Em caso de impugnação do direito de participar da eleição o processo eleitoral dos 

membros da Comissão Eleitoral da CBSurf assegurará defesa prévia. 

 

Art. 16 - Cada eleitor poderá votar somente uma vez, sendo impossibilitado o voto por 

procuração. 

 

CAPÍTULO IV - DA CAMPANHA ELEITORAL 

 

Art. 17 - Na campanha eleitoral, que terá início 10 (dez) dias antes da data da apuração dos 

votos, será assegurada plena liberdade de propaganda aos candidatos e eleitores. 
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§ 1º - Os gestores da entidade não poderão criar obstáculos ao desenvolvimento da campanha, 

mas deverão, contudo, zelar pela manutenção da disciplina e da ordem. 

§ 2º - Os atletas que se candidatarem a algum dos cargos previstos no artigo 10º deste 

regulamento deverão respeitar os respectivos calendários de treino e competição, de forma que 

a campanha eleitoral não lhe traga prejuízos. 

§ 3º - Será vedada a fixação de materiais de campanha nas dependências da entidade, ou nas 

mídias sociais da CBSurf. 

§ 4º - Serão franqueadas aos candidatos as dependências físicas da entidade para a realização 

de reuniões, desde que não prejudiquem o seu normal funcionamento. 

§ 5º - As atividades da campanha encerrar-se-ão 24 (vinte e quatro) horas antes da data fixada 

para apuração dos votos. 

 

CAPÍTULO V- DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E POSSE 

 

Art. 18 – Os integrantes da Comissão Eleitoral constituirão a Mesa Apuradora. 

 

Art. 19 - Antes de iniciar a apuração, todas as ocorrências lançadas na Ata de Votação deverão 

ser analisadas e resolvidas pela Mesa Apuradora e Comissão Eleitoral. 

 

Art. 20 - O sistema de votação eletrônica deverá permitir auditoria caso seja requerida pelos 

participantes, onde neste será analisado os dados utilizados para o voto on-line, sendo: data e 

hora de realização da votação e quantidade de votos feitos por pessoa de acordo Art. 13, inciso 

I. 

 

Art. 21 - Serão considerados eleitos, os candidatos que obtiverem o maior número de votos em 

sua modalidade. 

Parágrafo único - Ocorrendo empate, será considerado eleito o atleta filiado à entidade há mais 

tempo e, persistindo o empate, será considerado vencedor o atleta mais velho. 

 

Art. 22 - Concluída a apuração dos votos o presidente da Mesa Apuradora, com o apoio do 

Secretário, deverá: 

I. Lavrar a Ata de Apuração; 

II. Preencher o Boletim de Apuração; 

III. Se eleição presencial, recolocar as cédulas nas urnas, lacrá-las e assinar o lacre; 

DocuSign Envelope ID: D132E2BF-84E0-4C67-9755-8E913BC98255DocuSign Envelope ID: A975EF4D-E39B-4B9A-8FB6-A7C0843DFE84



Oficial

R$ 849,77

Estado

R$ 241,90

Secretaria Fazenda

R$ 164,84

Reg. Civil

R$ 45,32

T. Justiça

R$ 58,93

M. Público

R$ 40,82

ISS

R$ 17,81

Total

R$ 1.419,39

Página

000083/000147

Registro Nº

159.049

28/12/2021

Protocolo nº 175.101 de 28/12/2021 às 12:01:38h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 159.049 em 28/12/2021 e averbado no registro nº 155.354 neste 2º Oficial de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Magali Martins Cardoso
- Substituta do Oficial.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

9 
 

IV. Se eleição eletrônica, fechar sistema de apuração e validar com usuário e senha do 

presidente da mesa; 

V. Entregar a Comissão Eleitoral os documentos acima citados e as urnas; 

VI. Encerrar os trabalhos da eleição. 

 

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 25 - Eventuais omissões ou conflitos deste regulamento e outras normativas serão dirimidos 

mediante a interpretação conjunta de normas aplicáveis à espécie, dentre estas o Estatuto da 

CBSurf. 
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ANEXO II 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF – CBSurf 

 

O Presidente da Confederação Brasileira de Surf (“CBSurf”), Sr. Adalvo Argolo, no uso das 

atribuições estatutárias que lhes foram conferidas, convoca Assembleia Geral Eletiva (“AGE”), 

que será realizada de for totalmente eletrônica, conforme legislação em vigor, no dia __ de maio 

de 2021, às 10 horas, em 1ª convocação, com a presença da maioria absoluta de seus membros 

e, não havendo quórum para a sua instalação, às 10:30 horas em 2ª e última convocação, com 

qualquer número, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

 

1- Eleger Presidente e Vice-Presidentes da CBSurf quadriênio 2021/2024; 

2- Eleger 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes do Conselho Fiscal da CBSurf 

quadriênio 2021/2024; e 

3- Proclamar o resultado da eleição e empossar os eleitos. 

 

Colégio Eleitoral e Registro de Chapas: 

O Colégio Eleitoral da AGE será formado pelas 15 (quinze) Federações filiadas, desde que não 

se encontrem inaptas, inativas ou baixadas em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

perante a Receita Federal, e 8 (oito) membros da Comissão de Atletas eleitos, cuja listagem será 

publicada em nota oficial/circular no site da CBSurf. As inscrições de chapas e candidaturas 

individuais (para o Conselho Fiscal) deverão ocorrer até às 18h (Brasília) do dia __ de ______ 

de 2021, por meio eletrônico através do e-mail: [__________________]. O Regulamento, 

formulários e informações serão publicados por nota oficial/circular no sítio oficial da entidade 

[_____________________________]. Todos deverão observar e fazer cumprir o Estatuto, as 

Notas Oficiais e Circulares publicadas sobre o processo eleitoral. 

 

 

Presidente CBSurf 
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Ato Normativo 001/2021 

Regulamento do Processo Eleitoral 
Confederação Brasileira de Surf – CBSurf 

 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O Ato Normativo de Regulamentação do Processo Eleitoral da Confederação Brasileira 
de Surf (“CBSurf”) traz a premissa de garantir a democratização e a transparência de 
toda Assembleia Geral Ordinária Eletiva (“AGOE”), conforme dispositivos estatutários e 
regulamentares desta entidade, com a chancela do Comitê de Eleição, devidamente 
instituído na forma do Estatuto e com os poderes necessários para organização e 
condução de todo o Processo Eleitoral. 
 
Este normativo deverá ser observado por todos(as) os(as) postulantes e participantes 
do processo eleitoral da CBSurf que concorram para o cargo de Presidente e Vice-
Presidente, que se candidatam em formato de chapa, bem como os candidatos 
individuais que pretendam se candidatar para membro do Conselho Fiscal. 
 
 
O presente Ato Normativo, em conjunto com a Lei nº 9.615/1998 (“Lei Pelé”), o Estatuto 
e demais Regimentos da CBSurf, consolida e regulamenta o processo eleitoral da 
Entidade.  
 
 
 
  

DocuSign Envelope ID: D132E2BF-84E0-4C67-9755-8E913BC98255DocuSign Envelope ID: A975EF4D-E39B-4B9A-8FB6-A7C0843DFE84



Oficial

R$ 849,77

Estado

R$ 241,90

Secretaria Fazenda

R$ 164,84

Reg. Civil

R$ 45,32

T. Justiça

R$ 58,93

M. Público

R$ 40,82

ISS

R$ 17,81

Total

R$ 1.419,39

Página

000088/000147

Registro Nº

159.049

28/12/2021

Protocolo nº 175.101 de 28/12/2021 às 12:01:38h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade
e/ou eficácia contra terceiros sob nº 159.049 em 28/12/2021 e averbado no registro nº 155.354 neste 2º Oficial de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Magali Martins Cardoso
- Substituta do Oficial.

R$ 0,00

Condução Despesas

R$ 0,00

 
REGULAMENTO PROCESSO ELEITORAL 

 
 
Art. 1º - A Assembleia Geral Ordinária Eletiva (“AGOE”) será realizada no dia __ de 
____ de 2021, de forma não presencial (on-line), para eleger e dar provimento aos 
cargos da Presidência (Presidente e Vice-Presidente), e 3 (três) membros titulares e 3 
(três) suplentes do Conselho Fiscal da CBSurf, para um mandato de 04 (quatro) anos, 
entre 2021 e 2025, conforme estabelecido no estatuto da CBSurf em vigor.  
 
Art. 2º - A Assembleia Geral Eletiva terá início às 10:00h (dez horas) em primeira 
convocação, com a presença da maioria absoluta do colégio eleitoral, e 10:30h (dez 
horas e trinta minutos), com qualquer quórum, com início da votação imediatamente 
após a instalação da Assembleia Geral Eletiva.  
 
Art. 3º - Devidamente instituído e nomeado na forma do Estatuto, cabe ao Comitê de 
Eleição da AGOE: 
 

▪ Reunir-se antes da AGOE para deliberar sobre o cumprimento regular do 
processo eleitoral, conforme diretrizes estatutárias, de regimentos internos, do 
presente Ato Normativo, dos demais normativos e da legislação aplicável 
vigente;  

 
▪ Verificar se os perfis dos candidatos atendem aos critérios exigidos para cada 

cargo, respeitando-se princípios profissionais e éticos. Cabe, ainda, a realização 
de análise de antecedentes dos candidatos aos cargos eletivos após registro da 
chapa, podendo solicitar a impugnação de candidatura caso identifique 
irregularidades previstas no Estatuto, bem como na legislação vigente; 

 
▪ Acompanhar a conformidade dos procedimentos de votação durante as eleições; 
 
▪ Orientar os procedimentos a serem observados para a realização da eleição, 

inclusive quanto à apuração do seu resultado, garantindo um sistema de votos 
imune a fraudes e que deverá ser acompanhada pelos candidatos e divulgada 
pelos meios de comunicação.     

 
 
DO REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
Art. 4º - A indicações das chapas e candidatos deverão ser protocoladas, até às 18:00 
(dezoito horas) do dia __ de _______ de 2021, de forma física na secretaria da sede 
da CBSurf, por meio eletrônico através do e-mail: [________________], aos 
cuidados do Comitê de Eleição, conforme modelo do Anexo 01, bem como 
carta/declaração de apoio firmada por menos 1 (uma) Federação, em dia com as 
obrigações estatutárias, contendo, no mínimo, as seguintes informações e documentos: 
 

1. Pedido de registro de chapa;  
2. Carta/declaração de apoio firmada por menos 1 (uma) Federação; 
3. Termo de Responsabilidade; 
4. Currículo dos candidatos; 
5. Plano de gestão; e 
6. Certidões Criminais das Justiças Federal e Estadual, 1º e 2º grau, da 

circunscrição do domicílio dos candidatos. 
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Parágrafo 1º - A indicação e pedido de inscrição deverá conter o nome completo, 
identidade e CPF dos candidatos a Presidente e Vice-Presidente, com cópia autenticada 
dos documentos oficiais de identidade que comprovem as informações. A inscrição de 
candidato a membro do Conselho Fiscal será por requerimento individual, contendo os 
mesmos documentos, com exceção do documento previsto no item 5 supra.  
 
Parágrafo 2º - Não é permitida a declaração de apoio pelas Federações para mais de 
uma Chapa para eleição da Presidência, nem o pedido de inscrição de um mesmo 
Candidato em mais de uma chapa.  
 
Art. 5º - Os Candidatos, para que possam participar e concorrer no processo eleitoral, 
deverão comprovar no ato do pedido de registro de sua candidatura, além dos requisitos 
estabelecidos no Estatuto Social da CBSurf, do presente Ato Normativo e disposições 
legais aplicáveis, carta/declaração formal e expressa de apoio de pelo menos 1 (uma) 
Federação filiada a CBSurf e que se encontre em dia com suas obrigações. O membro 
que indicar uma chapa ou candidato, fica proibido de indicar/apoiar qualquer outra.  
 
 
Art. 6º - É inelegível e impedido de exercer qualquer função na CBSurf, a pessoa que: 
 

1. Condenados por crime doloso em sentença definitiva; 
2. Estiver cumprindo pena de detenção; 
3. Tiver praticado atos ou fatos temerários à imagem ou patrimônio da CBSurf ou a 

qualquer membro da CBSurf, devidamente comprovados em procedimento 
judicial ou administrativo, com decisão definitiva; 

4. Tenha comprovada participação ou vinculação com movimentos autônomos, 
associação ou pessoa jurídica com histórico de práticas delituosas ou 
contravencionais previstas em lei; 

5. Tiver sofrido qualquer penalidade administrativa considerada como grave; 
6. Inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão 

administrativa definitiva; 
7. Inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; 
8. Afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em 

virtude de gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade; 
9. Inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; 
10. Falidos; 
11. Seja cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins até o 2º (segundo) grau ou 

por afinidade do presidente ou dirigente máximo da CBSURF, na eleição que o 
suceder, conforme determina o inciso II, parágrafo 3º do Art. 18-A da Lei 9615/98;  

12. Para o cargo de Presidente, que não se enquadre no previsto no Art. 18-A, inciso 
I, da Lei Pelé, inserido pela Lei nº 12.868/2013.   

 
Art. 7º - Cada chapa deverá indicar, quando do pedido do registro, um representante 
para acompanhar todo processo eleitoral junto ao Comitê de Eleição, valendo a 
representação para todo o processo, inclusive a apuração, sendo estes o responsável 
pela Chapa perante a CBSurf e Comitê de Eleição. 
 
Parágrafo único - No caso das candidaturas ao Conselho Fiscal, o próprio candidato 
exercerá a representação, ou procurador por ele nomeado. 
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Art. 8º - Após encerrado o prazo de registro de candidaturas, e divulgada a relação de 
chapas registradas e de candidatos ao Conselho Fiscal pelo Comitê de Eleição por meio 
de ato publicado no site da CBSurf, terá início o prazo de 3 (três) dias para 
impugnações a pedido de registro de chapas e candidatos. 
 
Parágrafo 1º- Havendo irregularidade sanável na composição da chapa, de candidato 
ao Conselho Fiscal ou em seus documentos, o Comitê de Eleição poderá intimar o 
representante/coordenador para saná-la também no prazo de 3 (três) dias. 
 
Parágrafo 2º - Toda a documentação necessária para o registro de chapas e de 
candidatos ao Conselho Fiscal será examinada pelo Comitê de Eleição, conjuntamente 
com eventuais impugnações. 
 
Parágrafo 3º- Encerrado o prazo de impugnação a registro de chapas e de candidatos 
ao Conselho Fiscal, o Comitê de Eleição deverá deferir ou não o pedido de registro de 
chapa ou do candidato. Da decisão do Comitê de Eleição que indeferir o registro de 
chapa ou de candidatura ao Conselho Fiscal, cabe recurso de reconsideração ao próprio 
Comitê de Eleição, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação da decisão do 
Comitê no site da CBSurf. Os recursos eventualmente interpostos serão apreciados pelo 
Comitê de Eleição, no prazo de até 5 (cinco) dias após o seu recebimento.  
 
Art. 9º - Deferido o pedido e homologado o registro de chapa ou candidatura ao 
Conselho Fiscal, será considerada para ordem de colocação na cédula de votação, ou 
qualquer outra forma em que a eleição vier a ocorrer. 
 
Art. 10 - Havendo a apresentação ou homologação de 1 (uma) única chapa, a eleição 
poderá ser feita por aclamação para Presidente e Vice-Presidente. Havendo número 
menor de candidatos ao preenchimento das vagas dos membros do Conselho Fiscal, 
confirmada a vacância de cargos, nova eleição deverá ser realizada em até 90 (noventa) 
dias. 
  
Art. 11 - A chapa deverá ser completa e indivisível, sendo apresentadas em cédula única, 
contendo impressos os nomes dos candidatos, de modo que não haja dúvida quanto à 
identidade dos concorrentes.  
 
Art. 12 - Encerrado o prazo para registro de candidatura, é vedada a substituição de 
qualquer nome, salvo por motivo de falecimento, quando poderá haver substituição dos 
inscritos, mediante proposição de novo nome apresentado pelos mesmos signatários 
da candidatura registrada.  
 
Art. 13 - A CBSurf não registrará a candidatura que estiver em desconformidade com as 
exigências previstas no Estatuto da instituição, na Lei Pelé e no presente Ato Normativo.  
 
Art. 14 - Para critério de estabelecimento do registro das candidaturas, será considerada 
a data e horário do recebimento da candidatura na caixa de entrada do e-mail 
disponibilizado pela CBSurf.  
 
Art. 15 - Após todo processo de registro e homologação de chapa, estando a mesma 
confirmada para a disputa das eleições, de acordo com o Comitê de Eleição, a CBSurf 
disponibilizará, em até 10 (dez) dias antes da data da AGOE, em seu site oficial, as 
chapas concorrentes, juntamente com o currículo dos candidatos e o plano de gestão. 
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Parágrafo único - Aos candidatos, será assegurado espaço específico no site oficial da 
CBSurf a oportunidade para apresentação de programa de gestão proposto por cada 
chapa concorrente.  
 
Art. 16 - O processo eleitoral assegurará:  
 

1. Colégio Eleitoral constituído de todas as federações filiadas, desde que desde que 
não se encontrem inaptas, inativas ou baixadas em seu Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica perante a Receita Federal, representantes eleitos dos Atletas que 
integram a Comissão de Atletas da CBSurf;  

2. Defesa prévia, em caso de impugnação, do direito de participar da eleição;  
3. Eleição convocada mediante edital publicado em órgão de imprensa de grande 

circulação onde se situa a sede da CBSurf, por 03 (três) vezes, bem como no site 
oficial da entidade;  

4. Sistema de recolhimento dos votos imune à fraude, garantida votação não 
presencial;  

5. Acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios de comunicação ou 
membros da comunidade da Surf interessados.  

6. Exercício do voto individual, sendo permitido o uso de procuração, com fins 
específicos, firma reconhecida por autenticidade, sendo admitida apenas a 
representação unipessoal, ou seja, não se admite a multiplicidade e procurações 
para um único outorgado, não se admitindo voto por procuração de membros da 
Comissão de Atletas. 

 
Parágrafo 1º - Os processos de votação, recolhimento dos votos e apuração das 
eleições serão objetos de regulamentação baixada por resolução do Comitê de Eleição. 
O sistema de votação deverá ser imune à fraude, adaptando-se, sempre que 
necessário, suas disposições a novos sistemas técnicos, inclusive mecânicos e 
eletrônicos, respeitadas as demais normas estatutárias.  
 
Parágrafo 2º - Ficam impedidos de participação no processo eleitoral os membros que 
estiverem cumprindo penalidades impostas pela ISA, COB, CBSurf e pelo Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva do Surf ou outros órgãos de administração desportiva 
nacional ou internacional. 
 
Parágrafo 3º - A impugnação ao registro de chapa ou de postulante a cargo eletivo será 
admitida no prazo previsto no presente regulamento, e será julgada pelo Comitê de 
Eleição, garantido o direito de defesa prévia da chapa impugnada, em até 3 (três) dias 
após a apresentação da impugnação por decisão fundamentada.  
 
Parágrafo 4º - Em observância ao princípio da publicidade, a apuração dos votos poderá 
ser acompanhada pelos candidatos, meios de comunicação e quaisquer pessoas 
interessadas, sem direito a interferências prejudiciais ao andamento do pleito.  
 
Art. 17 - Os votos dos membros do colégio eleitoral, na modalidade presencial ou na 
modalidade não presencial, serão realizados por voto aberto.  
 
Parágrafo 1º - O membro do colégio eleitoral, declarará seu voto escolhendo uma única 
chapa, ou abstendo-se de escolher qualquer uma delas, o que significará “Abstenção”.  
 
Parágrafo 2º - O membro do colégio eleitoral, declarará seu voto escolhendo até 3 (três) 
candidatos ao Concelho Fiscal.  
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Parágrafo 3º - A votação se dará na seguinte ordem: primeiro votam os membros 
representantes das Entidades filiadas pela ordem alfabética, considerado o nome do 
Estado, e o Distrito Federal, representado, seguido dos membros da Comissão de 
Atletas, em ordem alfabética.  
  
Parágrafo 4º - É vedada a substituição ou simples exclusão/inclusão de nome ou nomes, 
em qualquer cédula.  
 
Art. 18 - Terminada a votação, proceder-se-á à contagem global dos votos, a qual deverá 
coincidir com o número total de votantes, sob pena de ser anulada a votação. Em 
seguida, passarão à apuração dos votos, sendo o cômputo geral e a proclamação do 
resultado de responsabilidade da Mesa Diretora da AGOE. 
 
Art. 19 - Será considerada vencedora a chapa que obtiver o maior número de votos 
válidos. 
 
Art. 20 - Havendo um empate, será considerado eleito, o candidato a Presidente de 
maior idade e consequentemente, o seu Vice-Presidente. 
 
Art. 21 – Os membros de Conselho Fiscal serão eleitos segundo a ordem quantitativa 
de votos obtidos, dentro do número de vagas preestabelecido; a saber: 
 
1º candidato mais votado – Membro titular 
2º candidato mais votado – Membro titular 
3º candidato mais votado – Membro titular 
4º candidato mais votado – 1º Membro suplente 
5º candidato mais votado – 2º Membro suplente 
6º candidato mais votado – 3º Membro suplenteos  
 
Art. 22 - Encerrada a Assembleia Geral Eletiva e lavrada a respectiva ata, será ela 
assinada pelo Presidente da Assembleia Geral Eletiva, o Secretário Geral, o Presidente 
do Comitê Eleitoral e coordenadores das chapas, consumando a eficácia de todos os 
atos praticados e dando assim, fim ao processo de eleição. 
 
Art. 23. Terão direito a voto, conforme premissas estabelecidas no Estatuto da CBSurf 
e no presente Regulamento, os membros de cada segmento, desde que regularizadas 
suas situações perante a CBSurf até a data limite de __ de _______ 2021, abaixo 
listados: 
 
Federações Estaduais 
 
1.  
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
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Oficial

R$ 849,77

Estado

R$ 241,90

Secretaria Fazenda
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12.   
13.   
14.   
15.  
 
 
 
Comissão de Atletas 
 

1.  
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
 
Art. 24. Por ocasião da votação nas eleições, ao ser chamado, o representante da 
entidade filiada ou clube, que será seu Presidente ou, no comprovado impedimento 
deste, quem o respectivo Estatuto atribua poderes de representação, ou uma pessoa 
dotada de Procuração com reconhecimento de firma do Presidente representado, ou 
membro de comissão com direito a voto, deverá se identificar, informando o nome e ente 
representado, seu CPF, e em seguida votar em uma das Chapas para Presidência e em 
até 3 (três) candidatos ao Conselho Fiscal.  
 
Art. 25. Todo o processo eleitoral será conduzido pelo Comitê de Eleição, devidamente 
nomeado na forma do Estatuto para tal fim, prosseguindo até o encerramento da 
Assembleia Geral Eletiva, que obedecerá ao disposto neste normativo e no Estatuto da 
CBSurf.  
 
Art. 26. Da Assembleia Geral Eletiva lavrar-se-á a respectiva ata.  
 
Art. 27. Concluída a Assembleia Geral Eletiva e proclamado o resultado, seguir-se-á 
com a posse dos membros eleitos na mesma assembleia.  
 
Art. 28. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos, na melhor forma da 
legislação vigente, pelo Comitê de Eleição.  
 
Art. 29. A eleição obedecerá, além deste normativo, o Estatuto da CBSurf e a legislação 
vigente.  
 
Art.  30.  O presente normativo foi aprovado pelo Conselho de Administração da CBSurf. 
 
Art. 31 Para a formalização da candidatura, será necessário o envio do Requerimento 
de Registro de candidatura para os cargos de Presidente e Vice-Presidentes da CBSurf 
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(chapa) conforme modelo abaixo, acompanhado dos seguintes anexos: 
 
 
Anexo 1: Pedido de registro de Chapa para Presidente e Vice-Presidentes, 
acompanhado de carta/declaração de apoio de pelo menos 1 (uma) Federação filiada, 
desde que não se encontrem inaptas, inativas ou baixadas em seu Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica perante a Receita Federal; 
 
Anexo 2: Indicação Representante Acompanhamento do Processo Eleitoral; 
 
Anexo 3: Declaração de Critérios de Elegibilidade; 
 
Anexo 4: Currículo do Candidato Presidente e Vice-Presidentes (modelo livre); 
 
Anexo 5: Certidões Criminais 
  
Anexo 6: Plano de gestão (modelo livre). 
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PEDIDO DE REGISTRO DE CHAPA 
 
 

xxxxxx, xx de xxxxx de 2021 
 
 
Oficio nº xx/2020 
 
 
Ao Comitê de Eleição da Assembleia Geral Eletiva da CBSurf 
 
 
Ref.: Registro de Chapa para a eleição e provimento dos cargos de Presidente e 
Vice-Presidentes da CBSurf para um mandato de 04 (quatro anos), entre 2021 e 
2024. 
 
 
Vimos por meio deste requerer o registro da Chapa (nome da chapa) para fins de 
candidatura para provimento dos cargos de Presidente e Vice-Presidentes, assim 
subscritos: 
 

CARGO PRESIDENTE 
NOME  

ENDEREÇO  
E-MAIL  

TELEFONE  
CPF  

IDENTIDADE  
 

CARGO VICE-PRESIDENTE 
NOME  

ENDEREÇO  
E-MAIL  

TELEFONE  
CPF  

IDENTIDADE  
 
Para tanto, DECLARAMOS conhecer o Estatuto Social e do Código de Ética da 
Entidade, bem como das vedações especificadas no Regulamento do Processo 
Eleitoral; e, plenos cumpridores dos requisitos estabelecidos ao cargo pleiteado.  
 
Ademais, declaramos estar cientes de que a candidatura para o corpo executivo da 
CBSurf será feita através de chapas eletivas e que a não aceitação de algum de seus 
integrantes inviabilizará a homologação da mesma. 
 
Enviamos, anexos a este formulário, os documentos listados abaixo: 
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Oficial
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1- Instrumento de indicação de candidatura firmado por pelo menos 1 (um) 
membro do colégio eleitoral, em pleno gozo dos seus direitos; 

2- Currículo profissional; 
3- Carta subscrita, manifestando a aceitação em candidatar-me ao respectivo 

cargo; 
4- Demais documentos previstos no regulamento do processo eleitoral. 

 
 

 
_________________________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO A PRESIDENTE 
 

 
_________________________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO A VICE-PRESIDENTE 
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Oficial

R$ 849,77

Estado

R$ 241,90
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PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA CONSELHO FISCAL 

 
 

xxxxxx, xx de xxxxx de 2020 
 
 
Oficio nº xx/2020 
 
 
Ao Comitê de Eleição da Assembleia Geral Eletiva da CBSurf 
 
 
Ref.: Registro de candidatura para a eleição e provimento dos cargos de membro 
do Conselho Fiscalpara um mandato de 04 (quatro anos), entre 2021 e 2024. 
 
Venho por meio deste registrar minha candidatura para provimento do cargo de 
membro do Conselho Fiscal da CBSurf: 
 

COMITÊ EXECUTIVO 
CARGO MEMBRO CONSELHO FISCAL 
NOME  

ENDEREÇO  
E-MAIL  

TELEFONE  
CPF  

IDENTIDADE  
 

Ademais, declaro estar ciente de que os candidatos serão eleitos segundo a ordem 
quantitativa de votos obtidos, dentro do número de vagas preestabelecido; a saber: 
 
1º candidato mais votado – Membro titular 
2º candidato mais votado – Membro titular 
3º candidato mais votado – Membro titular 
4º candidato mais votado – 1º Membro suplente 
5º candidato mais votado – 2º Membro suplente 
6º candidato mais votado – 3º Membro suplente 
 
Envio, anexos a este formulário, os documentos listados abaixo: 
 
• Instrumento de indicação de candidatura firmado por pelo menos 1 (um) dos 

membros do colégio eleitoral, em pleno gozo dos seus direitos; 
• Currículo profissional; 
• Carta subscrita, manifestando a aceitação em candidatar-me ao respectivo cargo. 

 
____________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO A MEMBRO DO CONSELHO FISCAL 
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ANEXO 01 

INDICAÇÃO FORMAL DE APOIO  
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTES 

 
 
Em atendimento ao Estatuto da CBSurf, Eu, ________________________________ 
(nome completo), inscrito no CPF sob o nº_____________________, formalizo o apoio 
à candidatura da chapa _______________________, tendo como candidato a 
Presidente o Sr (a). _________________________________ e Vice-Presidente o Sr(a). 
_________________________, assinando o presente com firma reconhecida, 
declarando que sou representante de entidade filiada da CBSurf conforme abaixo e 
estando em pleno gozo dos meus direitos Estatutários. 
 
Nome da Entidade: 
__________________________________________________________ 
 
 

Nome Federação Estadual 
Nome Presidente 

 
  

DocuSign Envelope ID: D132E2BF-84E0-4C67-9755-8E913BC98255DocuSign Envelope ID: A975EF4D-E39B-4B9A-8FB6-A7C0843DFE84
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ANEXO 02 
INDICAÇÃO REPRESENTANTE  

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL  
 
Em atendimento ao Estatuto da CBSURF, declaro que o Sr(a) 
______________________, inscrito no CPF sob o nº__________________ e portador 
da carteira de identidade nº __________, órgão expedidor _______________, telefone 
_______________ e e-mail ____________________, é o representante da chapa 
_______________________ para acompanhar todo processo eleitoral junto ao Comitê 
de Eleição, valendo a representação para todo o processo eleitoral. 
 

___________________________, ___ de ________ de 2021. 
 
 

___________________________________________ 
(Assinatura -Candidato à Vaga de PRESIDENTE) 

 
 

___________________________________________ 
(Assinatura -Candidato à Vaga de VICE-PRESIDENTE) 
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Oficial

R$ 849,77

Estado

R$ 241,90

Secretaria Fazenda

R$ 164,84

Reg. Civil

R$ 45,32

T. Justiça

R$ 58,93

M. Público

R$ 40,82

ISS

R$ 17,81

Total

R$ 1.419,39
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ANEXO 03 
DECLARAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

PRESIDENTE 
 

DECLARANTE : 
CPF : 
IDENTIDADE : 

 
Pelo presente instrumento o DECLARANTE, acima qualificado, na condição de 
candidato a cargo eletivo da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), declara que 
conhece os termos do Estatuto Social da CBSurf, devendo satisfazer os seguintes 
requisitos para compor os poderes da CBSurf: 
 

a) Ter idade superior a 18 (dezoito) anos; 
b) Ser brasileiro e ter reputação ilibada; 
c) Estar em dia com as obrigações financeiras e documentais junto a CBSurf, se for o caso;  
d) Agir em conformidade com os princípios e normas estabelecidas pela CBSurf, COB e 

ISA, bem como a legislação vigente;  
e) Zelar pelo fair play esportivo e os princípios da ética desportiva; e 
f) Agir sempre com estrita observância das Regras Oficiais de Surf, de suas modalidades, 

e dos Regulamentos editados pela ISA, COB, CBSurf ou outros órgãos de administração 
desportiva nacional ou internacional, e cumprir fielmente as decisões do CAS. 

 
Declara ainda conhecer que são ao mesmo tempo inelegíveis para quaisquer dos 
poderes da CBSurf: 
 

a) Condenados por crime doloso em sentença definitiva; 
b) Estiver cumprindo pena de detenção; 
c) Tiver praticado atos ou fatos temerários à imagem ou patrimônio da CBSurf ou a qualquer 

membro da CBSurf, devidamente comprovados em procedimento judicial ou 
administrativo, com decisão definitiva; 

d) Tenha comprovada participação ou vinculação com movimentos autônomos, associação 
ou pessoa jurídica com histórico de práticas delituosas ou contravencionais previstas em 
lei; 

e) Tiver sofrido qualquer penalidade administrativa considerada como grave; 
f) Inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão administrativa 

definitiva; 
g) Inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; 
h) Afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude de 

gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade; 
i) Inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; 
j) Falidos; 
k) Seja cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins até o 2º (segundo) grau ou por 

afinidade do presidente ou dirigente máximo da CBSurf, na eleição que o suceder, 
conforme determina o inciso II, parágrafo 3º do Art. 18-A da Lei 9615/98;  

l) Para o cargo de Presidente, que não se enquadre no previsto no Art. 18-A, inciso I, da 
Lei Pelé, inserido pela Lei nº 12.868/2013. 

 
 
 

___________________________________________ 
(Assinatura -Candidato à Vaga de PRESIDENTE) 
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DECLARAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
VICE-PRESIDENTE 

 
DECLARANTE : 
CPF : 
IDENTIDADE : 

 
Pelo presente instrumento o DECLARANTE, acima qualificado, na condição de 
candidato a cargo eletivo da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), declara que 
conhece os termos do Estatuto Social da CBSurf, devendo satisfazer os seguintes 
requisitos para compor os poderes da CBSurf: 
 

a) Ter idade superior a 18 (dezoito) anos; 
b) Ser brasileiro e ter reputação ilibada; 
c) Estar em dia com as obrigações financeiras e documentais junto a CBSurf, se for o caso;  
d) Agir em conformidade com os princípios e normas estabelecidas pela CBSurf, COB e 

ISA, e outras entidades, bem como a legislação vigente;  
e) Zelar pelo fair play esportivo e os princípios da ética desportiva; e 
f) Agir sempre com estrita observância das Regras Oficiais de Surf, suas modalidades, e 

do Regulamentos editados pela ISA, COB, CBSurf e pelo Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva do Surf ou outros órgãos de administração desportiva nacional ou 
internacional Interno da ICF, e cumprir fielmente as decisões do CAS. 

 
Declara ainda conhecer que são ao mesmo tempo inelegíveis para quaisquer dos 
poderes da CBSurf: 
 

a) Condenados por crime doloso em sentença definitiva; 
b) Estiver cumprindo pena de detenção; 
c) Tiver praticado atos ou fatos temerários à imagem ou patrimônio da CBSurf ou a qualquer 

membro da CBSurf, devidamente comprovados em procedimento judicial ou 
administrativo, com decisão definitiva; 

d) Tenha comprovada participação ou vinculação com movimentos autônomos, associação 
ou pessoa jurídica com histórico de práticas delituosas ou contravencionais previstas em 
lei; 

e) Tiver sofrido qualquer penalidade administrativa considerada como grave; 
f) Inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão administrativa 

definitiva; 
g) Inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; 
h) Afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude de 

gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade; 
i) Inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; 
j) Falidos; 
k) Seja cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins até o 2º (segundo) grau ou por 

afinidade do presidente ou dirigente máximo da CBSURF, na eleição que o suceder, 
conforme determina o inciso II, parágrafo 3º do Art. 18-A da Lei 9615/98;  

l) Para o cargo de Presidente, que não se enquadre no previsto no Art. 18-A, inciso I, da 
Lei Pelé, inserido pela Lei nº 12.868/2013.   

 
 

___________________________________________ 
(Assinatura -Candidato à Vaga de VICE-PRESIDENTE) 
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ANEXO 03 

 
DECLARAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

CONSELHO FISCAL 
 

DECLARANTE : 
CPF : 
IDENTIDADE : 

 
Pelo presente instrumento o DECLARANTE, acima qualificado, na condição de 
candidato a cargo eletivo da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), declara que 
conhece os termos do Estatuto Social da CBSurf, devendo satisfazer os seguintes 
requisitos para compor os poderes da CBSurf: 
 

a) Ter idade superior a 18 (dezoito) anos; 
b) Ser brasileiro e ter reputação ilibada; 
c) Estar em dia com as obrigações financeiras e documentais junto a CBSurf, se for o caso;  
d) Agir em conformidade com os princípios e normas estabelecidas pela CBSurf, COB e 

ISA, bem como a legislação vigente;  
e) Zelar pelo fair play esportivo e os princípios da ética desportiva; e 
f) Agir sempre com estrita observância das Regras Oficiais de Surf e do Regulamento 

Regulamentos editados pela ISA, COB, CBSurf e pelo Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva do Surf ou outros órgãos de administração desportiva nacional ou 
internacional Interno da ICF, e cumprir fielmente as decisões do CAS. 

 
Declara ainda conhecer que são ao mesmo tempo inelegíveis para quaisquer dos 
poderes da CBSurf: 
 

a) Condenados por crime doloso em sentença definitiva; 
b) Estiver cumprindo pena de detenção; 
c) Tiver praticado atos ou fatos temerários à imagem ou patrimônio da CBSurf ou a qualquer 

membro da CBSurf, devidamente comprovados em procedimento judicial ou 
administrativo, com decisão definitiva; 

d) Tenha comprovada participação ou vinculação com movimentos autônomos, associação 
ou pessoa jurídica com histórico de práticas delituosas ou contravencionais previstas em 
lei; 

e) Tiver sofrido qualquer penalidade administrativa considerada como grave; 
f) Inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão administrativa 

definitiva; 
g) Inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; 
h) Afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude de 

gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade; 
i) Inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; 
j) Falidos; 
k) Seja cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins até o 2º (segundo) grau ou por 

afinidade do presidente ou dirigente máximo da CBSURF, na eleição que o suceder, 
conforme determina o inciso II, parágrafo 3º do Art. 18-A da Lei 9615/98;  

l) Para o cargo de Presidente, que não se enquadre no previsto no Art. 18-A, inciso I, da 
Lei Pelé, inserido pela Lei nº 12.868/2013.   

 
 

___________________________________________ 
(Assinatura -Candidato à Vaga Conselho Fiscal) 
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ANEXO 04 
CURRÍCULO DO CANDIDATO  

PRESIDENTE 
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CURRÍCULO DO CANDIDATO  
VICE-PRESIDENTE 
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ANEXO 05 
 
 

CERTIDÕES CRIMINAIS DAS JUSTIÇAS FEDERAL E ESTADUAL, 1º E 2º GRAU, 
DA 

CIRCUNSCRIÇÃO DO DOMICÍLIO DO CANDIDATO A PRESIDENTE 
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Rio de Janeiro, 16 de abril de 2021 

 

À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF – CBSURF 

A/c.: Sr. Presidente Adalvo Argolo 

Via e-mail confidencial. 

 

C/C: Federações Filiadas à CBSurf 

 

 

Ref.: Ratificação de CONVOCAÇÃO URGENTE de Assembleia Geral Extraordinária – 

Direito Absoluto das Federações – Reiterado Descumprimento de decisão judicial pela 

CBSurf e seu presidente.  

 

 

 Prezado Sr. Presidente, 

 

 As FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO 

SANTO, FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO 

CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, FEDERAÇÃO PAULISTA DE SURF 

E FEDERAÇÃO PARAENSE DE SURF (“Federações”), tendo em vista o teor de resposta 

enviada pela CBSurf, vêm NOTIFICAR V. Sa. por NOVO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO 

JUDICIAL e ratificam a CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, em caráter 

de urgência, a fim de que se delibere acerca do novo procedimento eleitoral da CBSurf e de 

sua Comissão de Atletas, de acordo com as decisões proferidas pelo Poder Judiciário do 

Estado da Bahia, que cancelaram a eleição ilegal realizada em 30 de dezembro de 2020. 

 

 Inicialmente, importante frisar que a resposta da CBSurf ao pedido legal de 

convocação de AGE, com fulcro no artigo 60 do Código Civil, é mais um exemplo clássico de 

manipulação de fatos, deturpação de interpretação de decisões judiciais claras e, até mesmo, 

de dispositivos legais e estatutários, o que é comportamento padrão da CBSurf.  
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Infelizmente, não se percebe da conduta da CBSurf nenhum compromisso verdadeiro 

e sincero com a comunidade e atletas do Surfe Nacional ou com o desenvolvimento do 

desporto. Muito pelo contrário. O único compromisso que se vê é com a violação da lei, de 

seu próprio estatuto e total desrespeito e descaso com o Poder Judiciário e suas decisões. 

 

Importante destacar que esta já é a segunda recusa imotivada da CBSurf em convocar 

AGE mesmo diante de pedido legítimo de suas filiadas, devidamente respaldado pelo 

Estatuto da entidade, seja ele qual for, e legalmente respaldado pelo disposto no artigo 60 do 

Código Civil.  

 

 Vale destacar que o primeiro pedido de convocação de AGE formulado pelas 

Federações (mais de 1/5 das filiadas) era datado de 23 de dezembro de 2020, pedido este 

que, repita-se, tal qual o datado de 5 de abril de 2021, foi de forma arbitrária e ilegal rejeitado 

pela CBSurf. 

 

 Sobre a decisão liminar plenamente vigente, importante destacar uma vez mais os 

termos da fundamentação utilizada pelo Juiz da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que 

reconheceu o flagrante descumprimento das decisões judiciais anteriores e determinou o 

cancelamento da eleição ilegal realizada no dia 30.12.2020: 

 

(i) “é necessário reconhecer o descumprimento da decisão liminar que 

determinou a recomposição da comissão de atletas “através de novo pleito 

para a eleição de seis novos membros titulares e dois suplentes”. Ou seja, a 

referida decisão não apenas consignou o número de integrantes na 

composição da comissão, mas determinou de forma expressa a realização 

de novo pleito, o que não foi realizado.”; 

(ii) “não se pode admitir que estatuto posterior valide atos ilegais, 

especialmente considerando seu anterior questionamento judicial” e “o 

registro de novo estatuto implicaria na necessidade de instauração de 

novo processo eleitoral”; 

(iii) “DEFIRO o pedido formulado pela parte autora no ID 95597443, para 

determinar o cancelamento da eleição realizada no dia 30 de dezembro 

de 2020, bem como para determinar que sejam realizadas novas eleições 
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para a diretoria da CBSurf, na forma do estatuto social e em obediência 

à decisão judicial proferida anteriormente, realizando-se, previamente 

a este processo, eleições para a formação de nova Comissão de Atletas, 

sob pena de multa no valor de R$ 50.000,000 (cinquenta mil reais), que 

poderá ser alterada, se necessário, crime de desobediência e demais 

cominações legais.”. 

 

 Portanto, a decisão de 25.03.2021 do Juiz da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador é 

bastante clara: está cancelada a eleição realizada em 30.12.2020 e a CBSurf está 

obrigada a convocar novo processo eleitoral para a diretoria da entidade, realizando-

se, previamente a este processo, eleições para a formação de nova Comissão de 

Atletas. 

 

 Distorcendo os fatos e inventando teses jurídicas processuais completamente 

infundadas e pouco ortodoxas, a CBSurf sustenta que não estaria obrigada a cumprir a nova 

decisão judicial, pois teria interposto recurso de embargos de declaração contra a mesma e que não se estaria diante de “decisão definitiva” com “coisa julgada material”. 
 

 Nada mais absurdo para variar. A Decisão proferida contra a CBSurf é decisão de 

natureza liminar que deve ser cumprida de imediato, é lição comezinha e direito e que 

dispensa maiores argumentações processuais. 

 

 Sem que seja interposto recurso com efeito suspensivo ou proferida decisão que 

suspenda os efeitos de decisão de natureza liminar, está a parte contra a qual se proferiu 

obrigada a dar cumprimento à decisão, sob pena de incorrer em multa e crime de 

desobediência, o que resta configurado, desde já, diante dos termos dessa resposta 

apresentada pela CBSurf. 

 

 Ademais, importante destacar que o recurso de embargos de declaração opostos 

pela CBSurf não era recurso dotado de efeito suspensivo e já foi rejeitado pelo Juiz da 

5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, ratificando a decisão proferida que cancelou a 

eleição realizada em 30.12.2020.  
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 Repita-se à exaustão, por decisão judicial válida, eficaz e vigente, está cancelada a 

eleição realizada em 30.12.2020 e a CBSurf está obrigada a convocar novo processo 

eleitoral para a diretoria da entidade, realizando-se, previamente a este processo, 

eleições para a formação de nova Comissão de Atletas. 

 

 Como se vê, é flagrante a má-fé da CBSurf.  

 

 Importante destacar, quanto à convocação e realização de eleição para formação 

de uma nova Comissão de Atletas, previamente à realização de nova eleição para 

entidade, o descumprimento da decisão judicial é tão flagrante que nem a própria 

CBSurf se manifesta a esse respeito. 

 

 Cinge-se a divagar apenas sobre o número de atletas que deveriam compor a 

Comissão, e tudo isso com base em um estatuto que não estava vigente à época. Alega-se que 

o registro de um estatuto novo em meados de dezembro de 2020, que alteraria o estatuto em 

vigor à época de convocação da eleição da CBSurf, teria o condão de convalidar as 

irregularidades acerca da formação dessa comissão de atletas, o que definitivamente não se 

sustenta. 

 

E, não se sustenta, pois em nada altera o fato de que os integrantes da atual 

comissão não foram escolhidos pelos atletas filiados à entidade por meio de eleição 

direta, exatamente como determina o estatuto da entidade, seja ele qual for, e a Lei Pelé. 

 

Tanto não houve eleição desses membros, que dois deles sequer atletas são, como 

é o caso dos representantes do Stand Up Padgle e do Surfe Adaptado (para surfing) 

que são os respectivos presidentes, dirigentes, da Confederação Brasileira de Stand Up 

Paddle -CBSUP e da Entidade do Surf Adaptado. 

 

Portanto, as perguntas sobre a formação, composição e eleição da comissão de atletas 

da CBSurf continuam sem resposta, independentemente do número de atletas que a 

compõem. Afinal, quando ocorreram as eleições? Quais atletas foram eleitos em cada 

uma delas e com qual votação (documentos comprobatórios da eleição de todos eles 

simplesmente não existem)? Quais atletas e quantos votaram em cada uma delas? 
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Todas essas perguntas continuam sem respostas, pois a CBSurf nada esclareceu sobre elas, 

devendo uma nova eleição democrática e transparente ser convocada, com prazos e 

cronograma razoáveis, exatamente na forma dos pedidos de convocação de AGE 

apresentados pelas Federações. Mas não é só. 

 
Importante destacar que a continuidade do processo eleitoral viciado no dia 

30.12.2020, para além de descumprir os comandos das decisões judiciais, pasme-se, 

descumpriu, novamente, o próprio Estatuto da entidade. O descumprimento do 

Estatuto é igualmente flagrante, uma vez que realizou eleição em uma Assembleia 

Geral Extraordinária. 

 

E aqui, frise-se, seja pelo Estatuto de 2019, seja pelo Estatuto registrado pela CBSurf em 

dezembro de 2020, as eleições da entidade somente podem ocorrer em Assembleia Geral 

ORDINÁRIA, nunca em Assembleia Geral Extraordinária, conforme o disposto no artigo 34, II, 

do Estatuto de 2019 e o disposto nos artigos 30 e 34, II, do Estatuto Registrado pela CBSurf em 

dezembro de 2020. 

 

A convocação da Assembleia Eletiva possui procedimento específico previsto no 

Estatuto, sob pena de nulidade da convocação e da assembleia que venha a ser realizada, como 

é o caso da Assembleia realizada pela CBSurf em 30.12.2020, devidamente cancelada pelo Poder 

Judiciário. 

 

 Diante do exposto e por não ter sido atendido pedido de convocação já pela segunda 

vez e sem embasamento, com base no artigo 60 do Código Civil, as Federações vêm, 

NOTIFICAR a CBSurf que prossiga COM A CONVOCAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, expedindo o ato convocatório no prazo 

máximo de 48h (quarenta e oito horas), para, cumprindo a decisão judicial vigente, 

deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

 

1- escolher os membros da Comissão Eleitoral para as eleições da Comissão de 

Atletas; 

2- escolher os membros da Comissão Eleitoral para a eleição de Presidente e 

Vice-Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da entidade; 
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3- aprovar o calendário do novo processo eleitoral para eleição da Comissão 

de Atletas, modelo de edital e as normas que regerão o procedimento, 

conforme proposta apresentada pelas Federações; 

4- aprovar o calendário do novo processo eleitoral para eleição para 

Presidente e Vice-Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da 

entidade, modelo de edital de convocação e as normas que regerão o 

procedimento, conforme proposta apresentada pelas Federações; 

5- deliberar sobre a situação das federações filiadas e garantir o direito a voto 

do novo processo eleitoral para eleições de Presidente e Vice-Presidente e 

Conselho Fiscal a todas as Federações, exceto as que se encontrem inativas 

e inaptas no cadastro do CNPJ; 

6- deliberar sobre a adoção do sistema de voto aberto para o novo processo 

eleitoral para eleição para de Presidente e Vice-Presidente da CBSurf, e para 

o Conselho Fiscal da entidade. 

 

 Por fim, destacam as Federações aqui signatárias que, caso não prossiga a CBSurf com 

a convocação no prazo acima fixado, de acordo com a lei e o estatuto da entidade, as mesmas 

realizarão a convocação e organização da AGE diretamente, informando que cópia da 

presente notificação será enviada a todos às federações filiadas. 

 

 Sendo o que cabia para o momento, renovamos os votos de elevada estima e 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 
 

FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF 

PEDRO DOS SANTOS LIMA 

 
 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPÍRITO 

SANTO 

MARCO ANTÔNIO ALVES DO ESPÍRITO 

SANTO 

 
 

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF 

CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR 

 
 

FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF 

SAULO DE MORAES SILVA JUNIOR 
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FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE 

ALAGOAS 

BIANCA ANDRADE BARRETO 

 
 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO 

CEARÁ 

AMÉLIO GOMES ROLIM JUNIOR 

 
 

FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF 

FERNANDO CUNHA 

 
 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

LUIZ GUILHERME MORALES DE AGUIAR 

 
 

FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF 

RICARDO RODRIGUES ATAÍDE 

 
 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE SURF 

MURILO FERREIRA LIMA – 

ADMINISTRADOR 

 
 

FEDERAÇÃO PARAENSE DE SURF 

NOELIO CORTE DE OLIVEIRA SOBRINHO 
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rodrigo.darbilly@tgadvogados.com

De: rodrigo.darbilly@tgadvogados.com
Enviado em: sexta-feira, 16 de julho de 2021 19:54
Para: presidente@cbsurf.org.br; adalvoargolo@gmail.com
Cc: Vantuil Gonçalves Jr.; amelio.junior@uol.com.br; feseaal@gmail.com; 

carlosgpjunior@hotmail.com; fernandocunha@fgsurf.org.br; 
presidencia2017fesurf@outlook.com; pedrolimasurf20@gmail.com; 
pranchassaulomoraes@gmail.com; 'Luiz Guilherme Morales de Aguiar'; 'João 
Paulo'; evandro@fgsurf.org.br

Assunto: Ofício CBSurf Novas Eleições Comissão de Atletas e Diretoria 
Anexos: Federações - Ofício CBSurf Nova Decisão e Eleições 15-07-2021 

ASSINADO.pdf; Doc. 1 - Procurações e Atos 1.pdf

Prioridade: Alta

Prezados Senhores, 
 
Segue anexo ofício das Federações com o intuito de, uma vez mais, tentar colaborar para que os novos  processos 
eleitorais para Comissão de Atletas e Diretoria sejam de fato isentos, cumpram as decisões judiciais do Juízo da 5ª 
Vara Cível e Comercial de Salvador e cumpram a legislação vigente e o próprio Estatuto da CBSurf. 
 
Para isso, essencial sejam observados os dispositivos da Lei Pelé impões regras de governança, transparência e 
compliance, bem como a instituição de processo eleitoral igualmente transparente, seguro, democrático e que 
assegurasse a maior participação da categoria dos atletas e demais filiados da entidade. 
 
Tais dispositivos encontram-se inseridos ao longo da Seção IV que trata do Sistema Nacional do desporto, artigos 13 
ao 24. 
 
Merecem destaque o disposto nos artigos 18-A e 22 da Lei Pelé, que trata especificamente da melhoria de governança 
e dos processos eleitorais, aplicáveis às entidades de prática desportiva, confederações e outras entidades. 

 
Sendo assim, os novos processos eleitorais devem cumprir o disposto no artigo 18-A e no artigo 22 da Lei Pelé e seus 
incisos: 
 

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; (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 
II - atendam às disposições previstas nas alíneas “b” a “e” do § 2o e no § 3o do art. 12 da Lei no 
9.532, de 10 de dezembro de 1997; (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)   
III - destinem integralmente os resultados financeiros à manutenção e ao desenvolvimento dos 
seus objetivos sociais;   (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)   
IV - sejam transparentes na gestão, inclusive quanto aos dados econômicos e financeiros, 
contratos, patrocinadores, direitos de imagem, propriedade intelectual e quaisquer outros 
aspectos de gestão;   (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)  
V - garantam a representação da categoria de atletas das respectivas modalidades no âmbito 
dos órgãos da entidade incumbidos diretamente de assuntos esportivos e dos órgãos e 
conselhos técnicos responsáveis pela aprovação de regulamentos das competições; (Redação 
dada pela Lei nº 13.756, de 2018) 
VI - assegurem a existência e a autonomia do seu conselho fiscal;   (Incluído pela Lei nº 12.868, 
de 2013)   
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VII - estabeleçam em seus estatutos:   (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)   
a) princípios definidores de gestão democrática;   (Incluído pela Lei nº 12.868, de 
2013)   
b) instrumentos de controle social; (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)   
c) transparência da gestão da movimentação de recursos;   (Incluído pela Lei nº 
12.868, de 2013)  
d) mecanismos de controle interno; (Redação dada pela Lei nº 13.756, de 2018)   
e) alternância no exercício dos cargos de direção; (Incluído pela Lei nº 12.868, de 
2013)   
f) aprovação das prestações de contas anuais por conselho de direção, precedida por 
parecer do conselho fiscal; e   (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)  
g) participação de atletas nos colegiados de direção e na eleição para os cargos da 
entidade; e   (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)  
h)  colégio eleitoral constituído de representantes de todos os filiados no gozo de seus 
direitos, observado que a categoria de atleta deverá possuir o equivalente a, no 
mínimo, 1/3 (um terço) do valor total dos votos, já computada a eventual 
diferenciação de valor de que trata o inciso I do caput do art. 22 desta 
Lei;         (Redação dada pela Lei nº 14.073, de 2020) 
i) possibilidade de apresentação de candidatura ao cargo de presidente ou dirigente 
máximo da entidade com exigência de apoiamento limitada a, no máximo, 5% (cinco 
por cento) do colégio eleitoral; (Incluído pela Lei nº 13.756, de 2018) 
j) publicação prévia do calendário de reuniões da assembleia geral e posterior 
publicação sequencial das atas das reuniões realizadas durante o ano; e  (Incluído pela 
Lei nº 13.756, de 2018 
k)  participação de atletas nos colegiados de direção e no colégio eleitoral por meio 
de representantes de atletas eleitos diretamente e de forma independente pelos 
atletas filiados da entidade, assegurado, ao menos, 1/5 (um quinto) de representação 
de cada sexo; (Redação dada pela Lei nº 14.073, de 2020) 

VIII - garantam a todos os associados e filiados acesso irrestrito aos documentos e informações 
relativos à prestação de contas, bem como àqueles relacionados à gestão da respectiva 
entidade de administração do desporto, os quais deverão ser publicados na íntegra no sítio 
eletrônico desta.   (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 
(...) 
Art. 22. Os processos eleitorais assegurarão: 
I - colégio eleitoral constituído de todos os filiados no gozo de seus direitos, admitida a 
diferenciação de valor dos seus votos, observado o disposto no § 1o deste artigo; (Redação dada 
pela Lei nº 13.756, de 2018) 
II - defesa prévia, em caso de impugnação, do direito de participar da eleição; 
III - eleição convocada mediante edital publicado em órgão da imprensa de grande circulação, 
por três vezes; 
IV – sistema de recolhimento dos votos imune a fraude, assegurada votação não presencial; 
(Redação dada pela Lei nº 14.073, de 2020) 
V - acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios de comunicação. 
VI – constituição de pleito eleitoral por comissão apartada da diretoria da entidade 
desportiva; (Incluído pela Lei nº 14.073, de 2020). 
VII – processo eleitoral fiscalizado por delegados das chapas concorrentes e pelo conselho 
fiscal. (Incluído pela Lei nº 14.073, de 2020). (grifou-se) 

 
Sem cumprir integralmente os dispositivos legais e estatutários, e convocar as eleições em prazo razoável, a CBSurf 
incorrerá em novo descumprimento de decisão judicial e novas ilegalidades. 
 
Diante do exposto, as Federações movidas pelo espírito de comparticipação e pensando no melhor para a 
Comunidade do Surfe, colocam-se à disposição da CBSurf para apoiar na construção desses novos processos 
eleitorais. 
 
Sendo o que nos cabia para o momento, subscrevemo-nos. 
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Atenciosamente, 
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Rio de Janeiro, 15 de julho de 2021 

 

À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF – CBSURF 

A/c.: Sr. Presidente Adalvo Argolo 

Via e-mail confidencial. 

 

C/C: Federações Filiadas à CBSurf 

 

 

Ref.: Convocação e realização de novas eleições para Comissão de Atletas e novas 

eleições para Diretoria – Nova Decisão Judicial reconhecendo descumprimento de 

decisões anteriores pela CBSurf e seu presidente.  

 

 

 Prezado Sr. Presidente, 

 

 As FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO 

SANTO, FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS , FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO 

CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF e FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO (“Federações”), tendo em vista o teor de NOVA DECISÃO JUDICIAL 

proferida Poder Judiciário do Estado da Bahia, em 15 de julho de 2021, ratificando decisões 

anteriores, expõem e requerem o que segue acerca do novo procedimento eleitoral da CBSurf 

e de sua Comissão de Atletas que deverá ser convocado. 

 

 Inicialmente, registramos nossa indignação com a conduta da CBSurf que, desde 

dezembro de 2020, vem, de forma contumaz, descumprindo decisões judiciais claras e 

cogentes. Tal conduta, afasta-se por completo dos deveres institucionais da CBSurf, entidade 

nacional de administração do desporto, com a comunidade e atletas do Surfe Nacional e com 

o desenvolvimento do desporto. E, ainda pior, desrespeitando a lei, seu próprio estatuto e 

desrespeitando o Poder Judiciário e suas decisões, o que culminou, inclusive, com a aplicação 

de multa. 
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Importante destacar, ainda, que as Federações buscaram o diálogo com a CBSurf, por 

diversas vezes, exatamente pensando no melhor para a comunidade e atletas do Surfe 

Nacional e o desenvolvimento do desporto, propondo à CBSurf até mesmo a convocação de 

AGE para que suas filiadas pudessem debater em conjunto e deliberar de forma legítima e 

soberana sobre os novos processos eleitorais para Comissão de Atletas e para Diretoria da 

entidade. Infelizmente, tal qual fez em relação às decisões judiciais, a CBSurf preferiu dar de 

ombros às suas filiadas e seguir com sua conduta ilegal e atentatória à dignidade Justiça e 

suas decisões.  

 

 Não por outras razões, nova decisão judicial foi proferida pelo Exmo. Juiz da 5ª 

Vara Cível e Comercial de Salvador, reconhecendo o flagrante descumprimento das decisões 

judiciais anteriores e determinando a imediata convocação e realização de eleições 

para formação de uma NOVA Comissão de Atletas e, também, convocação e realização 

de novo processo eleitoral para a Diretoria da CBSurf. Veja-se trecho importante dessa 

nova decisão proferida em 15 de julho de 2021: 

 

“Já se passaram 15 (quinze) dias e até a presente data a CBSURF não adotou 
as providências necessárias ao cumprimento das decisões proferidas por este 
juízo e também pelo Tribunal de Justiça da Bahia, conduta essa que vai de 
encontro ao dever de colaboração das partes com a Justiça, previstos nos arts. 
5º e 6º do CPC, dilatando injustificadamente a marcha do processo e 
comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional. 
 
Vale ressaltar, ainda, que, de acordo com o art. 77, do CPC, são deveres das 
partes cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar 
embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória 
ou final, cuja violação pode ser punida como ato atentatório à dignidade da 
justiça. 
 
Assim sendo, não resta outra alternativa a este juízo senão majorar a multa 
cominatória anteriormente aplicada e a adoção de outras formas para dar 
efetividade ao cumprimento da obrigação. 
Ante o exposto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da 
publicação da presente decisão, para que a ré CBSURF publique o edital de 
convocação de eleições diretas para a formação de nova Comissão de Atletas 
e, ato contínuo, adote as providências necessárias para a realização de novas 
eleições para a diretoria da CBSurf, sob pena de multa no valor de R$ 
100.000,000 (cem mil reais), nomeação de um interventor para conduzir, 
organizar, acompanhar e assegurar a lisura do novo procedimento eleitoral, 
comunicação à Autoridade Policial para apuração da prática, em tese, de 
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crime de desobediência pelo atual representante legal da Confederação e 
demais cominações legais. 
 
Pelo descumprimento da decisão anterior deste juízo, determino o bloqueio 
do valor da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), através do sistema 
SISBAJUD, fixada no decisão anterior, que deverá permanecer em depósito 
judicial até o final do processo.” 

 

 Portanto, a nova decisão do Exmo. Juiz da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador é 

bastante clara: está ratificado o cancelamento da eleição realizada em 30.12.2020 e a 

CBSurf está obrigada a convocar novo processo eleitoral para a diretoria da entidade, 

realizando-se, previamente a este processo, eleições para a formação de uma nova 

Comissão de Atletas. 

 

 Importante destacar, aqui, quanto à convocação e realização de eleição para 

formação de uma nova Comissão de Atletas, previamente à realização de nova eleição 

para entidade, que tal eleição deve se dar por meio de eleição direta, exatamente como 

determina o estatuto da entidade, seja ele qual for, e nos termos dos artigos 18-A, VII, ‘h’ e ‘k’, 

e 23, III, §3º da Lei Pelé. 

 

Ratificando a necessidade de realização de eleições diretas para a formação da 

comissão de atletas, como é de conhecimento da CBSurf e consta dos autos do processo 

judicial, as Federações submeteram consulta à Secretaria Especial do Esporte do 

Ministério da Cidadania, entidade máxima na fiscalização do cumprimento da Lei Pelé, que 

confirmou de forma expressa e taxativa que as comissões de atletas da Confederações 

devem ser formadas por meio de eleição direta entre os atletas filiados da entidade. 

Confira-se a esclarecedora resposta da Secretaria: 

 

“Resposta: Visando uma eleição direta e de forma independente, 
todos os atletas filiados devem ter o direito ao voto e a escolha de 
seus representantes. Vale ressaltar que somente poderão receber 
recursos da administração pública federal direta e indireta as 
entidades que atenderem todos os requisitos previstos na lei em 
comento. 
(...) 
Resposta: O §2º do art. 23 e inciso V do art. 18-A, ambos da Lei 
9.615/98, referem-se à participação da categoria de atletas das 
respectivas modalidades no âmbito dos órgãos da entidade 
incumbidos diretamente de assuntos esportivos e dos órgãos e 
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conselhos técnicos responsáveis pela aprovação de regulamentos das 
competições, a alínea “k” do art. 18-A, refere-se ao colégio eleitoral 
e colegiado de direção, sendo que as eleições para a representação 
devem ocorrer conforme especificado na legislação.” (grifou-se)  

 

 Nos termos do artigo 72 do Estatuto da entidade, serão eleitos: 4 (quatro) atletas 

representantes do Surf; 1 (um) atleta representante do Long Board; 1 (um) atleta 

representante do SUP; 1 (um) atleta representante do Parasurf; 1 (um) atleta representante 

do Bodyboarding.  

 

Logo, somente poderão se candidatar e votar os atletas maiores de 18 anos e que 

participaram efetivamente de campeonatos nacionais ou internacionais, figurando nos 

rankings nacionais ou internacionais das respetivas modalidades (Surf, Parasurf, Longboard, 

Stand Up Paddle e Bodyboarding). 

 

Como em algumas dessas modalidades os atletas não estão diretamente filiados à 

CBSurf, mas sim à respectivas Confederações de modalidade, as respectivas entidades 

deverão convocar e realizar essas eleições diretas, nos exatos termos da Lei Pelé, Estatutos e 

das decisões judiciais. E mais, são inelegíveis para os cargos de membros da Comissão atletas 

que estejam ocupando cargo de direção em entidade de qualquer modalidade do Surf, pois 

não podem acumular a função de dirigentes com a de membro de Comissão de Atletas. 

 

Por sua vez, a publicação de edital e a abertura de novo processo eleitoral para a Diretoria da 

CBSurf deve respeitar o procedimento específico previsto na Lei Pelé e no Estatuto, respeitando os 

prazos de convocação neles previstos, instituindo previamente uma Comissão Eleitoral, isenta e de 

fato desvinculada da Diretoria da entidade e que não mantenha relações pessoais com a mesma e 

seus dirigentes, sob pena de nulidade do processo. 

 

Ademais, tal nova Comissão Eleitoral deverá editar o devido regulamento do processo 

eleitoral com regras claras de todo o processo, o que jamais ocorreu. 

 

Diante do exposto, as Federações, uma vez mais e movidas totalmente pelo espírito de 

comparticipação e pensando no melhor para a Comunidade do Surfe, colocam-se à disposição da 

CBSurf para apoiar na construção desses novos processos eleitorais, entendendo, ainda, que todas as 
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demais federações filiadas, que se encontre ativas e com suas diretorias regularmente eleitas, 

também sejam chamadas ao debate.  

 

Por fim, destacam as Federações que continuarão a exercer com afinco e rigor o direito de 

fiscalizar os atos praticados pela CBSurf para instaurar esses processos eleitorais, e que não hesitará 

em informar ao D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador eventuais novos 

descumprimentos das decisões judiciais, requerendo a aplicação das penalidades cabíveis, 

sem prejuízo, até mesmo, da adoção de novas medidas judiciais 

 

 Sendo o que cabia para o momento, renovamos os votos de elevada estima e 

consideração. 

 

Atenciosamente, 

 
 

FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF 

PEDRO DOS SANTOS LIMA 

 
 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPÍRITO 

SANTO 

MARCO ANTÔNIO ALVES DO ESPÍRITO 

SANTO 

 
 

FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF 

CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR 

 
 

FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF 

SAULO DE MORAES SILVA JUNIOR 

 
 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE 

ALAGOAS 

BIANCA ANDRADE BARRETO 

 
 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO 

CEARÁ 

AMÉLIO GOMES ROLIM JUNIOR 

 
 

FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF 

FERNANDO CUNHA 

 
 

FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

LUIZ GUILHERME MORALES DE AGUIAR 
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__________________________________________________________________________ 

Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro | CNPJ 01.920.708/0001-23 | www.feserj.org.br 

PROCURAÇÃO 
 

OUTORGANTE: 
 
LUIZ GUILHERME MORALES DE AGUIAR, brasileiro, casado, engenheiro 

civil, portador da Cédula de Identidade n. 11.530.910-6, emitida pelo IFP/RJ, inscrito 

no CPF/MF sob o n. 084.288.847-06, residente e domiciliado na Avenida Nossa 

Senhora de Copacabana, n. 1.424, apto 903, Copacabana, Rio de Janeiro, CEP: 22.070-

012, RJ, atual presidente eleito da FESERJ – Federação de Surfe do Estado do Rio de 

Janeiro, doravante nomeado outorgante. 

 

OUTORGADO: 
 
JOÃO PAULO AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, inscrito na Ordem 

dos Advogados do Brasil sob o nº 190.121 na Seção do Estado do Rio de Janeiro, 

representante de João Paulo Agapito da Veiga Sociedade Individual de Advocacia, cuja 

sede está domiciliada na Rua Souza Lima, n.º 384, apto 1003, Copacabana, Rio de 

Janeiro, CEP: 22.081-010, RJ. 

 
PODERES: 
 
Pelo presente instrumento particular de procuração, nomeio e constituo como bastante 

procurador acima qualificado, outorgando-lhe, amplos poderes, inerentes ao bom e fiel 

cumprimento deste mandato para o foro em geral, na forma do art. 105, do CPC/2015, 

Lei n.º 13.105/2015 e do art. 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, Lei n.º 

10.406/2002 e os poderes especiais para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, 

substabelecer, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, desistir, reconhecer a 

procedência do pedido, receber (alvarás, mandados de pagamento, rpv e precatórios), 

dar quitação e assinar declaração de hipossuficiência econômica, praticar todos os atos 

perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, nos órgãos da 

administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou 

empresas privadas, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, dando tudo por bom e 

valioso, especificamente para representar o outorgante e a FESERJ – Federação de 

Surfe do Estado do Rio de Janeiro, junto à Assembleia Geral Extraordinária que será 

realizada no dia 29 de novembro 2021, podendo votar e ser votado, além dos seus 

desdobramentos e em todos os recursos,  incidentes e diligências inerentes ao referido 

procedimento. 

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2021. 

 

 

____________________________________________________ 

LUIZ GUILHERME MORALES DE AGUIAR 
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DECLARAÇÃO 

Nome completo:________________________________________________________ 

RG: ____________________ 

CPF OU CNPJ____________________________________________________________ 

NACIONALIDADE_________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL, EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTAVÉL _______________________________ 

PROFISSÃO ____________________________________________________________ 

FILIAÇÃO – MAE _________________________________________________________ 

FILIAÇÃO – PAI__________________________________________________________ 

DOMICILIO E 
RESIDÊNCIA____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ENDEREÇO ELETRONICO __________________________________________________ 

Declaro, nos termos do artigo 8º do Decreto 10.278, de 18/03/2020, que regulamentou o artigo 3º da 
Lei 13.874 de 20/09/2019 e o artigo 2º-A, da Lei 12.682 de 09/07/2012, que efetuei a digitalização do 
presente documento, o qual reproduz, integralmente, o documento físico que encontra-se em minha 
posse, respondendo pela conformidade do processo de digitalização, que seguiram os padrões 
determinados pelo artigo 5º do referido decreto. 

P. Deferimento,

___________________________________ 
(Local e data) 

_____________________________________ 
(assinatura) 

CPF RG 

João Paulo Agapito da Veiga Pereira da Silva

08.807.310-1

070.743.187-52

Brasileira

Casado

Advogado

Maria Eugenia Agapito da Veiga

Luiz Carlos Pereira da Silva

Rua Souza Lima, n.º 384, apto 1003, Copacabana, Rio de Janeiro, 

CEP: 22.081-010, RJ

jopaavps@gmail.com

São Paulo, 23 de dezembro de 2021





Data Código da reunião Nome do participante Identificador de participante Tipo de cliente
29 de nov. de 2021 20:40:20 BRT AAMAXSDJRC Rodrigo Darbilly rodrigo.darbilly@tgadvogados.com Web
29 de nov. de 2021 20:40:16 BRT AAMAXSDJRC Matheus Zanon Gonçalves Carlos matheus.zanon@tgadvogados.com Web
29 de nov. de 2021 20:36:02 BRT AAMAXSDJRC FESURF FESURF fesurffesurf882@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:33:36 BRT AAMAXSDJRC pranchassaulomoraes saulinho pranchassaulomoraes@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:33:36 BRT AAMAXSDJRC Moah Jessika moahcompany@gmail.com Web
29 de nov. de 2021 20:33:35 BRT AAMAXSDJRC Vantuil Gonçalves Jr. vantuil@tgadvogados.com Web
29 de nov. de 2021 20:33:34 BRT AAMAXSDJRC João Paulo jopaavps@gmail.com Web
29 de nov. de 2021 20:33:31 BRT AAMAXSDJRC Geraldo Cavalcanti fepesu81@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 20:33:30 BRT AAMAXSDJRC Carlos Bahia carlosbahiasurf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 20:33:28 BRT AAMAXSDJRC Nathalie Martins nathega@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:33:25 BRT AAMAXSDJRC Alan Donato alandonatocombr@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 20:33:25 BRT AAMAXSDJRC Fernando Cunha nandof.cunha64@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 20:33:19 BRT AAMAXSDJRC Carlos Gilberto carlosgpjunior@hotmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:33:15 BRT AAMAXSDJRC José paulo Neves Ferreira presidentespsurf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 20:32:58 BRT AAMAXSDJRC Marcelo Jucá marcelojucasportslaw@gmail.com Web
29 de nov. de 2021 20:32:44 BRT AAMAXSDJRC Federação Paranaense de Surf fpsurfpr@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:32:01 BRT AAMAXSDJRC Luan Carvalho luancarvalhomrf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 20:27:23 BRT AAMAXSDJRC Federação Paranaense de Surf fpsurfpr@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:25:28 BRT AAMAXSDJRC Carlos Gilberto carlosgpjunior@hotmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:06:07 BRT AAMAXSDJRC Carlos Gilberto carlosgpjunior@hotmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:05:42 BRT AAMAXSDJRC Carlos Gilberto carlosgpjunior@hotmail.com Android
29 de nov. de 2021 20:02:03 BRT AAMAXSDJRC Fecasurf Email fecasurf@fecasurf.com.br Android
29 de nov. de 2021 19:58:28 BRT AAMAXSDJRC Amélio Júnior ameliogomes.rolim@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 19:43:33 BRT AAMAXSDJRC Fernando Cunha nandof.cunha64@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 19:35:12 BRT AAMAXSDJRC Silvio Silva silvio97855796@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 19:13:39 BRT AAMAXSDJRC Carlos Bahia carlosbahiasurf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 19:09:29 BRT AAMAXSDJRC Fernando Cunha nandof.cunha64@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 18:48:40 BRT AAMAXSDJRC Fernando Cunha nandof.cunha64@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 18:46:05 BRT AAMAXSDJRC Fernando Cunha nandof.cunha64@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 18:45:12 BRT AAMAXSDJRC Luan Carvalho luancarvalhomrf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 18:40:13 BRT AAMAXSDJRC Noélio Sobrinho noeliosobrinho02@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 18:37:10 BRT AAMAXSDJRC Carlos Bahia carlosbahiasurf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 18:33:39 BRT AAMAXSDJRC Carlos Bahia carlosbahiasurf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 18:31:36 BRT AAMAXSDJRC Luan Carvalho luancarvalhomrf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 18:01:34 BRT AAMAXSDJRC Fernando Cunha nandof.cunha64@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 17:40:55 BRT AAMAXSDJRC Alan Donato alandonatocombr@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 17:37:06 BRT AAMAXSDJRC João Paulo jopaavps@gmail.com Web
29 de nov. de 2021 17:31:24 BRT AAMAXSDJRC Amélio Júnior ameliogomes.rolim@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 17:24:23 BRT AAMAXSDJRC Fernando Cunha nandof.cunha64@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 17:17:11 BRT AAMAXSDJRC Noélio Sobrinho noeliosobrinho02@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 17:14:17 BRT AAMAXSDJRC Luan Carvalho luancarvalhomrf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 17:12:00 BRT AAMAXSDJRC Amélio Júnior ameliogomes.rolim@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 17:11:08 BRT AAMAXSDJRC Luan Carvalho luancarvalhomrf@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 17:06:51 BRT AAMAXSDJRC Alan Donato alandonatocombr@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 17:03:06 BRT AAMAXSDJRC Vibe Praia vibepraia@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 17:02:47 BRT AAMAXSDJRC Carlos Gilberto carlosgpjunior@hotmail.com Android
29 de nov. de 2021 17:01:49 BRT AAMAXSDJRC Nathalie Martins nathega@gmail.com Android
29 de nov. de 2021 16:55:28 BRT AAMAXSDJRC Geraldo Cavalcanti fepesu81@gmail.com iOS
29 de nov. de 2021 16:54:22 BRT AAMAXSDJRC Rodrigo Darbilly rodrigo.darbilly@tgadvogados.com Web
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF 


CNPJ 02.995.720/0001-60 


REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021. 


 


 


Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro do ano 2021, reuniram-se às 17 horas, em primeira 


convocação, em ambiente exclusivamente eletrônico (através da plataforma de videoconferência Google 


Meet), por ocasião de convocação da assembleia geral extraordinária da Confederação Brasileira de Surf, 


compareceram o Diretor Jurídico e representante da Confederação Brasileira de Surf (“CBSurf”), Dr. Marcelo 


Jucá, a Federação Pernambucana de Surf, representada por procuração pelo Sr. Geraldo Cavalcanti, a 


Federação de Surf do Espírito Santo, representada por seu Presidente Sr. Alberto Muniz Gomes Júnior, a 


Federação Sergipana de Surf, representada por seu Presidente Sr. Saulo de Moraes Silva Júnior, a Federação 


Paraibana de Surf, representada por seu Presidente Sr. Carlos Gilberto Palmeira Júnior, a Federação de Surf 


do Estado de Alagoas, representada por procuração pelo Dr. Vantuil Gonçalves Junior, a Federação de Surf 


do Estado do Ceará, representada por seu Presidente Sr. Amélio Gomes Rolim Júnior, a Federação Gaúcha 


de Surf, representada por seu Presidente Sr. Fernando Cunha, a FESERJ – Federação de Surf do Estado do 


Rio de Janeiro, representada por seu procurador e Diretor Jurídico Dr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da 


Silva, a Federação Maranhense de Surf, representada por procuração pelo Dr. Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly, 


a Federação Catarinense de Surf, representada por seu Presidente Sr. Renato Melo, a Federação Paranaense 


de Surf, representada por seu Presidente o Sr. Renato Trogue Mesquita, a Federação Paraense de Surf, 


representada por seu Presidente Sr. Noélio Sobrinho, os representantes dos Atletas eleitos em pleito realizado 


no dia 17 de setembro de 2021 pela CBSurf, o Sr. Carlos José Oliveira de Jesus, a Sra. Jéssika Matos de 


Souza, a Sra. Nathalie Martins Alves Cordeiro, o Sr. Alan Donato de Albuquerque Freire e o Sr. Luan Felipe 


Nogueira de Carvalho. Registrou-se, ainda, a presença do Sr. José Paulo Neves Ferreira, representante da 


Federação de Surf do Estado de São Paulo, do Sr. Silvio Silva, que se identificou como representante da 


Federação Paulista de Surf. Registrou-se a ausência dos representantes da Federação Baiana de Surf e da 


Federação de Surf do Estado do Rio Grande do Norte, além dos representantes dos atletas Nicole Calheiros 


Cahet, Thiago Henrique Pickler e Lucas Silveira, bem como dos membros da Comissão Eleitoral da CBSurf, 


todos devidamente convocados e convidados para o ato. Aberta a assembleia, o Dr. João Paulo A. da Veiga 


P. da Silva, representante da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, deu início aos trabalhos com a 


leitura da Edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária: “Considerando sentença prolatada pelo 


D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001, a qual 


julgou procedente o pedido das federações “confirmando a decisão liminar, declarar a ilegalidade da 


convocação da eleição do dia 18 de dezembro de 2020, bem como da eleição que foi remarcada para 


30/12/2020, nos termos da fundamentação supra, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos 


termos do art. 487, inciso I, do CPC.” e considerando anteriores requerimentos de convocação de Assembleias 


Gerais Extraordinárias datados de 23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de 2021, que 


não foram respondidos ou atendidos pela Confederação de Brasileira de Surf e seus dirigentes, as 


FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO SANTO, FEDERAÇÃO 


PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE 


ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ 
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– FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, 


FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, e FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF (“Federações”), abaixo 


assinadas, nos termos do artigo 60 do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto social da Confederação 


Brasileira de Surf – CBSurf, vêm, por meio desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, 


em caráter de URGÊNCIA, todos os membros da entidade para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA da 


CBSurf (“AGE”), conforme artigo 28 e lista abaixo, para debater e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. 


Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 


8140526-62.2020.8.05.0001, deliberar sobre a situação da representação legal da CBSurf, perante as 


federações, comissões, órgãos executivos, legislativos e esportivos, Secretaria Especial de Esportes do 


Ministério da Cidadania, Comitê Olímpico Brasileiro – COB, Associação Internacional de Surf – ISA e etc..; 2. 


Analisar, debater e deliberar sobre a decisão da Comissão Eleitoral, datada de 10 de novembro de 2021, bem 


como calendário eleitoral e regulamentos; e 3. Assuntos Gerais”. Registrou-se que o Edital de Convocação 


datado de 17 de novembro de 2021 e seus anexos instruem a presente ata também como anexos. Ato contínuo, 


o Dr. Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly, representante da Federação Maranhense de Surf, realizou a chamada 


dos presentes, confirmando-se a presença dos mesmos acima descritos, atendendo também pedido do Dr. 


Marcelo Jucá, Diretor Jurídico da CBSurf. Na sequência, o Dr. João Paulo A. da Veiga P. da Silva pediu a 


palavra e destacou a necessidade de eleição de Presidente e nomeação de Secretário para a condução dos 


trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, indicando o Dr. Vantuil Gonçalves Junior, representante da 


Federação de Surf do Estado de Alagoas, para exercer a função. Questionados os presentes se algum outro 


membro teria outra indicação, não houve qualquer manifestação. Questionados os presentes se haveria 


objeção à indicação do Dr. Vantuil Gonçalves Junior, não houve oposição da Assembleia Geral, razão pela 


qual este foi nomeado Presidente da Assembleia Geral Extraordinária. Investido na Presidência da Assembleia, 


o Dr. Vantuil Gonçalves Junior, enquanto representante da Federação de Surf do Estado de Alagoas e 


Presidente da Assembleia Geral Extraordinária, nomeou o Dr. João Paulo A. da Veiga P. da Silva, 


representante da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, como Secretário para auxiliar na condução 


dos trabalhos e deliberações constantes da ordem do dia, sem que se registrasse qualquer oposição à 


indicação. Na sequência, o Presidente realizou nova leitura do edital de convocação da Assembleia Geral 


Extraordinária da Confederação Brasileira de Surf e, atendendo a requerimento formulado ao início da 


Assembleia Geral, oportunizou o uso da palavra ao Dr. Marcelo Jucá, Diretor Jurídico e representante da 


CBSurf, que, após breve apresentação pessoal, indicou defender os interesses da CBSurf enquanto entidade 


nacional de administração do desporto e procedeu à leitura do despacho da Comissão Eleitoral que se 


manifestou pela impossibilidade de deliberar sobre os atos da comissão eleitoral devidamente constituída, 


desde que legais. Além disso, o Dr. Marcelo Jucá manifestou seu entendimento de que não haveria 


possibilidade de a assembleia decidir acerca da vacância do cargo de Presidente da CBSurf, nos termos da 


Lei Pelé, notadamente porque a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador não 


transitou em julgado. O Dr. Vantuil registrou que por muito tempo a CBSurf não ouviu seus membros que 


solicitavam a entidade a convocação de assembleias para discutir, elaborar e deliberar acerca da entidade, 


razão pela qual, as Federações não tiveram outra alternativa a não ser convocar a presente Assembleia para 


debater e chegar a uma conclusão acerca da decisão judicial válida e vigente, visando o futuro do surf brasileiro. 


Na sequência, oportunizou aos presentes que se manifestassem diante da sustentação do Dr. Marcelo Jucá. 


O Dr. Rodrigo Darbilly, representante da Federação Maranhense de Surf, manifestou o interesse no uso da 


palavra, indicando a existência de divergência de interpretação sobre o tema, primeiro em relação à Comissão 


Eleitoral instituída pela CBSurf que vem gerando preocupação na sua inércia e prática dos atos, sendo notável 
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que fora constituída desde julho de 2021. O Dr. João Paulo A. da Veiga P. da Silva, representante da Federação 


de Surf do Estado do Rio de Janeiro, se manifestou no sentido de que a posição da CBSurf em não promover 


a realização de eleições democráticas prejudica a continuidade em relação as atividades e desenvolvimento 


do surf nacional, solicitando a CBSurf que renuncie ao direito à interposição de recurso de apelação em face 


da sentença que julgou ilegal a eleição realizada em 30 de dezembro de 2020. Após as manifestações 


preliminares, o Presidente da Assembleia passou à leitura do primeiro item de pauta, compartilhando 


entendimento próprio de que o Presidente da CBSurf, Adalvo Argolo, não possui mais embasamento legal para 


condução da entidade e do procedimento eleitoral da Confederação na forma legal. O Dr. Marcelo Jucá, pela 


ordem, protestou pelo uso da palavra, o que foi concedido, para se manifestar no sentido de que (i) o Sr. Adalvo 


Argolo não conduz o processo eleitoral, conduzido pela Comissão Eleitoral constituída pela CBSurf; (ii) não há 


embasamento legal para destituição do Presidente do cargo sem que ocorra o devido processo legal, 


considerando não haver decisão transitada em julgado. Sendo aberta a palavra aos presentes, o Sr. Noélio 


Sobrinho, presidente da Federação Paraense de Surf, se manifestou no sentido de que há uma disputa de dois 


grupos políticos que impede o avanço do Surf brasileiro, destacando a necessidade de haver ferramenta para 


a modalidade usufruir das verbas recebidas pela Confederação, com a urgência da necessidade de decisão 


para que a entidade tenha seu funcionamento continuado e o seu objetivo atingido, qual seja, a promoção do 


Surf nacional. O Sr. Geraldo Cavalcanti, representante da Federação Pernambucana de Surf, registrou que até 


o momento não constam informações básicas acerca da eleição da Comissão de Atletas realizada 


recentemente, além de que as verbas recebidas pela CBSurf não são utilizadas por ausência de gestão pelo 


atual Presidente, manifestando que não há possibilidade de continuidade do Sr. Adalvo Argolo no cargo de 


Presidente da CBSurf diante das decisões judiciais vigentes e pela ausência de administração. O Dr. João 


Paulo A. da Veiga P. da Silva, representante da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, fez o uso da 


palavra com um questionamento direto ao Diretor Jurídico da CBSurf acerca da possibilidade de se abster da 


interposição de recurso de apelação em face da sentença que declarou a ilegalidade da eleição realizada em 


30 de dezembro de 2020. O Dr. Marcelo Jucá se manifestou que, na qualidade de advogado à CBSurf, não 


poderia deixar de recorrer pela entidade em face de decisão judicial que entende ser ilegal e afete os interesses 


da Confederação. Além disso, registrou que caso essa Assembleia Geral Extraordinária entenda pela 


destituição do Presidente Adalvo Argolo e pela ilegitimidade da Comissão Eleitoral, haveria severos prejuízos 


à continuidade do processo eleitoral agendado para março de 2022. O Dr. João Paulo, retomando a palavra, 


indicou a existência de incongruência no posicionamento da CBSurf uma vez que vai seguir o calendário 


estabelecido para março de 2022, ao mesmo tempo que vai seguir recorrendo da decisão judicial por entender 


que é legal a eleição realizada em 30 de dezembro de 2020. O Sr. Fernando Cunha, Presidente da Federação 


Gaúcha, registrou sua indignação, enquanto defensor da modalidade desde que assumiu a presidência da 


Federação Gaúcha, com o posicionamento da CBSurf de não possibilitar a realização de eleições 


democráticas, além de ter lançado evento com premiação maior na mesma época que outros Estados possuem 


eventos já agendados, desrespeitando as Federações e suas organizações próprias. O Sr. Carlos Gilberto, 


Presidente da Federação Paraibana de Surf, apresentou seu entendimento de que a CBSurf, hoje, não pensa 


na continuidade do Surf brasileiro, indicando a possibilidade de nova armação e surgir novo fato futuro 


provocado para adiar novamente a eleição agendada para o mês de março de 2022. O Sr. Alberto Muniz 


Gomes Júnior, Presidente da Federação de Surf do Espírito Santo, formulou questionamento à CBSurf para 


que se manifeste acerca da intenção de declarar a ilegalidade também o processo eleitoral programado para 


o mês de março de 2022. Após o questionamento, o Diretor Jurídico da Confederação, Dr. Marcelo Jucá, disse 


que tem o dever de discutir as razões que justificaram a anulação da eleição de dezembro de 2020, interpondo 
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recurso de apelação para reapreciação do caso pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Na prática, indicou 


o entendimento de que não haverá julgamento do recurso de apelação até março de 2022, e se não ocorrer o 


ajuizamento de novas demandas, a eleição agendada ocorrerá sem maiores óbices. O Dr. Rodrigo Darbilly, 


representante da Federação Maranhense de Surf, ponderou que o risco da eleição de março de 2022 existe 


hoje, independente da realização da presente assembleia geral, considerando os recursos cabíveis a serem 


interpostos judicialmente pela CBSurf no processo judicial que declarou a ilegalidade da eleição realizada em 


30 dezembro de 2020. Além disso, esclareceu que acerca do recebimento de recursos pela Confederação 


Brasileira de Surf o Sr. Adalvo Argolo é o atual representante da CBSurf junto aos órgãos competentes, e que 


a impossibilidade de recebimento de verbas se dá também pelas limitações da impossibilidade de certificação 


do cumprimento da legislação vigente, notadamente pela certificação de descumprimento do art. 18-A da Lei 


Pelé. O Presidente da Assembleia retomou a palavra, se manifestando no sentido de que o Presidente da 


CBSurf tem o dever de representar os interesses do surf nacional, registrando que o Presidente Adalvo Argolo 


desde dezembro de 2020 não responde as manifestações das Federações, restando as mesmas tomar as 


atitudes cabíveis dentro da forma da lei. Além disso, destacou o direito de defesa, de acordo com o devido 


processo legal, já ocorreu dentro do processo que ocasionou no afastamento do atual Presidente (Proc. nº 


8140526-62.2020.8.05.0001). Por essas razões, coloca em deliberação, considerando a sentença judicial 


prolatada pela 5ª Vara Cível, se no entendimento da presente AGE o Presidente Adalvo Argolo possui 


legitimidade para representar a CBSurf perante os órgãos executivos, legislativos e esportivos, como por 


exemplo, mas não se limitando, à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Comitê Olímpico 


Brasileiro, Associação Internacional de Surf – ISA, etc., até que seja realizada nova eleição da CBSurf, sendo 


esclarecido que a votação será realizada nos seguintes termos: (i) sim, o Sr. Adalvo Argolo possui legitimidade 


e pode seguir como representante legal da entidade até a realização de novo processo eleitoral; ou (ii) não, 


que o Sr. Adalvo Argolo não tem legitimidade para representar a CBSurf a partir da presente assembleia geral 


extraordinária. O Presidente da Assembleia destacou a necessidade de nomeação de algum representante da 


CBSurf em caso de se declarar a ilegitimidade do Sr. Adalvo Argolo para representação da CBSurf junto aos 


órgãos competentes, em um segundo momento de votação. O Dr. Marcelo Jucá formulou questionamento 


acerca da nomeação de novo representante da CBSurf, caso ocorra a decisão pela declaração de ilegitimidade 


do Sr. Adalvo Argolo para representar a CBSurf a partir da presente Assembleia Geral Extraordinária, se o 


efeito da nomeação é imediato ou tem que respeitar os trâmites legais, com o registro da presente ata em 


cartório, alertando sobre novo possível imbrolho no registro da ata. Imediatamente, o Presidente da Assembleia 


indicou seu posicionamento pessoal de que os efeitos passam a ocorrer quando do registro da ata perante o 


registro civil de pessoas jurídicas. Colhidos os votos dos representantes presentes, todos com suas câmeras 


ligadas e com registro por escrito no ambiente virtual de reunião, foi deliberado, por unanimidade dos presentes 


votantes, que o Sr. Adalvo Argolo não tem legitimidade para representar a CBSurf a partir da presente 


assembleia geral extraordinária, até a realização de novo processo eleitoral, sendo colhido o total de 16 votos, 


sendo 11 de representantes de Federações Estaduais de Surf e 5 atletas regularmente eleitos em 17 de 


setembro de 2021, votando nominalmente a Federação Pernambucana de Surf, por seu representante Sr. 


Geraldo Cavalcanti, a Federação de Surf do Espírito Santo, pelo seu Presidente Sr. Alberto Muniz Gomes 


Júnior, a Federação Sergipana de Surf, por seu Presidente Sr. Saulo de Moraes Silva Júnior, a Federação 


Paraibana de Surf, pelo seu Presidente Sr. Carlos Gilberto Palmeira Júnior, a Federação de Surf do Estado de 


Alagoas, representada por procuração pelo Dr. Vantuil Gonçalves Júnior, a Federação de Surf do Estado do 


Ceará, pelo seu Presidente Sr. Amélio Gomes Rolim Júnior, a Federação Gaúcha de Surf, pelo seu Presidente 


Sr. Fernando Cunha, a FESERJ – Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, pelo seu procurador e 
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Diretor Jurídico Dr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da Silva, a Federação Maranhense de Surf, 


representada por procuração pelo Dr. Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly, a Federação Catarinense de Surf, pelo 


seu Presidente Sr. Renato Melo, a Federação Paranaense de Surf, pelo seu Presidente o Sr. Renato Trogue 


Mesquita, a Federação Maranhense de Surf, dos representantes dos Atletas eleitos em pleito realizado no dia 


17 de setembro de 2021, quais sejam, Carlos José Oliveira de Jesus, Jéssika Matos de Souza, Nathalie Martins 


Alves Cordeiro, Alan Donato de Albuquerque Freire, Luan Felipe Nogueira de Carvalho, não estando presente 


no momento da votação a Federação Paraense de Surf, ausentes a Federação Baiana de Surf e a Federação 


de Surf do Estado do Rio Grande do Norte, e a Federação Paulista de Surf e a Federação de Surf do estado 


de São Paulo, impedidas de votar por irregularidades e pendências de constituição e filiação, além dos atletas 


Nicole Calheiros Cahet, Thiago Henrique Pickler, Lucas Silveira, também ausentes. Após o registro dos votos 


e declaração do resultado da deliberação acerca do primeiro item de pauta, foi concedida a palavra ao Sr. 


Silvio Silva, que se dizia representante da Federação Paulista de Surf, que fez manifestação de cunho pessoal, 


não relacionada à ordem do dia, e acabou reconhecendo que não mais é representante da Federação Paulista 


de Surf ou de qualquer outra entidade, razão pela qual, em que pese ter sido concedida palavra ao mesmo e 


permitida pelo Presidente a conclusão de sua manifestação, foi destacado tanto pelo Presidente da Assembleia 


quanto pelo Dr. Marcelo Jucá, Diretor Jurídico da CBSurf, que o Sr. Silvio não poderia sequer estar participando 


do ato e que somente foi permitida sua participação por terem acreditado ser ele o representante da nova 


federação. Em função disso, o Sr. Silvio foi removido do ambiente virtual da assembleia geral extraordinária. 


Ato contínuo, o Presidente questionou se os presentes teriam algum nome a indicar para atuar na 


representação da Confederação Brasileira de Surf junto aos órgãos competentes já citados até a realização de 


novo processo eleitoral. Sem haver novas manifestações, o Presidente indicou o nome do Dr. João Paulo, 


representante da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, dado seu conhecimento do procedimento e 


dos ritos pertinentes para a representação e sua atuação para o Surf nos últimos períodos, indicação 


corroborada pelo Sr. Geraldo Cavalcanti, Presidente da Federação Pernambucana de Surf. O Dr. Rodrigo 


Darbilly, representante da Federação Maranhense de Surf, indicou o Dr. Nikolas Bottos, advogado atuante e 


integrante de diversos Tribunais de Justiça Desportiva e outras entidades integrantes do Sistema Nacional do 


Desporto. Questionado aos demais membros se teriam alguma outra indicação, não houve manifestação. 


Após, o Dr. Rodrigo Darbilly, representante da Federação Maranhense, retirou indicação do Dr. Nikolas Bottos, 


concordando com a indicação do Dr. João Paulo, representante da Federação de Surf do Estado do Rio de 


Janeiro. Na sequência, o Dr. João Paulo manifestou seu aceite à indicação, registrando suas intenções em 


criar possibilidades paras as Filiadas resolverem as questões discutidas de forma célere e atuante. Sendo 


assim, como houve a indicação de apenas um nome, o Presidente questionou se algum dos presentes teria 


alguma objeção à indicação do Dr. João Paulo para a representação. Não havendo objeções, restou nomeado 


o Dr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da Silva, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o n.º 


190.121 e no CPF/MF n.º 070.743.187-52, residente e domiciliado na Rua Souza Lima, n.º 384, apto 1003, 


Copacabana, Rio de Janeiro, CEP: 22.081-010, RJ, como representante transitório da CBSurf até que se 


conclua a nova eleição e posse do novo presidente que vier a ser eleito. Novamente, o Dr. Marcelo Jucá 


registrou o questionamento de em qual momento as votações da presente assembleia passarão a ter efeito, 


manifestando seu entendimento de que dependeria de registro da ata, sendo esclarecido pelo Presidente Dr. 


Vantuil Gonçalves Jr que comunga do entendimento de que os efeitos são produzidos, inclusive em relação a 


terceiros, com registro pertinente da ata, mas que representa a legítima e soberana deliberação da Assembleia 


Geral, poder maior da CBSurf. O Presidente, então, inaugurou os debates sobre o item 2 da ordem do dia, com 


a leitura do despacho da Comissão Eleitoral, datado de 10 de novembro de 2021, documento anexo ao Edital 
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de Convocação e compartilhado anteriormente com todos os presentes, que, em breve síntese, indica a 


Comissão Eleitoral suposta irregularidade na composição da Comissão de Atletas por 6 (seis) atletas titulares 


e não 8 (oito)nos termos da Lei Pelé, e que entende necessária a realização de nova eleição para formação 


de uma Comissão de Atletas ad hoc, com 8 membros eleitos somente para votar em Assembleia Eletiva, tendo 


em vista ainda que o mandato da atual Comissão de Atletas se encerraria em 31 de dezembro de 2021 e que 


não haveria tempo hábil para realização da eleição para diretoria da CBSurf até essa data. Com base nesse 


entendimento, a Comissão Eleitoral apresentou em seu despacho novo calendário eleitoral, com nova eleição 


de Comissão de Atletas ad hoc em 18 de dezembro de 2021, e posteriormente eleição para diretoria da CBSurf 


e Conselho Fiscal em 1º de março de 2022. Concluído o resumo do despacho exarado pela Comissão Eleitoral, 


ato contínuo, o Secretário e representante da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro Dr. João Paulo 


apresentou proposta de que, como os oito membros da atual Comissão de Atletas foram eleitos diretamente 


pelos atletas, que ocorresse a conversão dos dois atletas suplentes para titulares, regularizando a 


representação dos Atletas no Colégio Eleitoral da CBSurf, possibilidade essa que teria sido aventada pela 


própria Comissão Eleitoral em seu despacho, além de realizar a prorrogação do mandato dos atletas. O Dr. 


Marcelo Jucá, Diretor Jurídico da CBSurf, pediu a palavra e apresentou suas razões contra a proposta realizada 


pelo Dr. João Paulo, uma vez que, segundo seu entendimento, não poderiam atletas eleitos para a suplência 


serem convertidos por força da Assembleia em titulares, em atitude desrespeitaria a legislação. O Sr. Geraldo 


Cavalcanti, Presidente da Federação Pernambucana de Surf, pontuou que seu entendimento é de que foram 


eleitos 8 (oito) atletas de forma democrática, não havendo disposição no Estatuto da CBSurf ou na Lei Pelé 


acerca de suplência na Comissão de Atletas, de forma que os atletas eleitos por voto direto merecem e devem 


ter seu mandato prorrogado até a realização das eleições. Em seguida, o Presidente colocou que foram eleitos 


8 (oito) atletas, ressaltando que no Estatuto e na Lei Pelé são indicados para participarem da assembleia 


eleitoral da entidade os atletas eleitos, sem que haja diferenciação entre suplentes ou titulares, compartilhando 


o entendimento para deliberação de que todos aqueles eleitos democraticamente têm condição de representar 


os atletas do Surf nas eleições da Confederação e, consequentemente, prorrogar o mandato dos atletas até a 


eleição da CBSurf, quando for realizada. A atleta Sra. Jessika Matos de Souza pediu a palavra, indicou 


concordância ao posicionamento exposto pelo Dr. João Paulo no sentido de garantir o voto dos 8 (oito) atletas 


e apresentou questionamento se 6 (seis) atletas não seriam suficientes para a composição do colégio eleitoral, 


nos termos da lei. O Presidente esclareceu que, nos termos da Lei Pelé, 1/3 (um terço) da composição do 


colégio eleitoral deve ser composta por Atletas, de forma que sendo 15 (quinze) Federações, há a 


obrigatoriedade de serem 8 (oito) atletas no colégio eleitoral, aclarando, então, que seu entendimento não é 


de alçar os suplentes a titulares e, sim, no sentido de garantir que todos os atletas eleitos tenham o direito a 


voto por terem sido eleitos diretamente e democraticamente. A manifestação do Dr. Marcelo Jucá 


complementou a fala do Presidente por entender que houve um equívoco na decisão judicial uma vez que o 


cálculo deve ser feito com base no Colégio Eleitoral, porém foram eleitos 6 (seis) titulares e 2 (dois) suplentes 


para cumprimento da decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador. Na sequência, o Dr. Rodrigo 


Darbilly, representante da Federação Maranhense de Surf, fez uso da palavra e manifestou seu entendimento 


de que o que a lei prevê é a proporção de atletas votantes no colégio eleitoral da entidade e que esses atletas 


tenham sido eleitos diretamente e de forma independente pelos atletas filiados da entidade, e não o número 


dos membros da comissão de atletas de uma entidade entre titulares e suplentes. Ou seja, nos exatos termos 


da Lei Pelé, o requisito essencial para que o atleta integre o colégio eleitoral e vote nas eleições das entidades 


é sua eleição direta entre os atletas da própria entidade, independentemente de sua condição de titular ou 


suplente. Concluiu destacando que basta garantir o voto aos 8 (oito) atletas integrantes da atual Comissão de 
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Atletas, todos eleitos diretamente como determina a Lei Pelé, e que essa solução é de evidente legalidade, 


bem como é legal e legítima uma deliberação da Assembleia pela prorrogação do mandato da atual Comissão 


de Atletas até a realização da nova eleição da diretoria da CBSurf, o que, inclusive, representa benefício 


econômico para a entidade que não precisará realizar nova eleição desnecessária para formar uma Comissão 


de Atletas ad hoc somente para votar na eleição, tal qual constou do despacho da Comissão Eleitoral, e tornaria 


mais célere a realização do processo eleitoral. Após as manifestações, o Presidente apresentou e colocou em 


votação a proposta de prorrogação do mandato da atual Comissão de Atletas até a nova eleição da diretoria 


da CBSurf e que os 8 (oito) atletas eleitos democraticamente, de acordo com a Lei e com o estatuto da entidade, 


tenham o direito de voto na nova eleição, independente da questão de titularidade e suplência, devendo os 


membros da Assembleia votarem “sim” por essa proposta ou “não”. Encaminhada a proposta para votação, o 


Dr. João Paulo retirou sua proposta de conversão da suplência dos atletas para titularidade. Não havendo 


outros membros querendo fazer uso da palavra, o Presidente iniciou a votação da proposta para esse item da 


pauta, decidindo por fracionar em duas partes, o que foi objeto de sugestão pelo Dr. Marcelo Jucá. O primeiro 


ponto colocado em votação foi a interpretação da assembleia geral de que os 8 (oito) atletas legalmente eleitos 


tenham a legitimidade de representar os Atletas, conforme a legislação e o Estatuto, nas eleições da CBSurf, 


com a prorrogação de seu mandato. O segundo ponto é a deliberação do entendimento consolidado na 


assembleia acerca da possibilidade de voto dos 8 (oito) atletas eleitos ser enviado para a Comissão Eleitoral 


ou se não será reconhecido o procedimento eleitoral e a própria comissão eleitoral, com a convocação de novo 


processo eleitoral pelo representante eleito no item 1 desta assembleia geral. Após o pedido de esclarecimento 


do Dr. Marcelo Jucá, o Presidente aclarou que a votação seria dividida em dois pontos, sendo o primeiro ponto 


para votação o seguinte entendimento: “se os membros da assembleia entendem que os 8 (oito) membros 


eleitos de forma direta, em pleito do dia 17 de setembro de 2021 realizado conforme a legislação e decisão 


judicial, para a Comissão de Atletas têm legitimidade para representar os atletas nas eleições da CBSurf, e 


que, caso as eleições não ocorram até o final do mandato em 30 de dezembro de 2021, tenham seu mandato 


prorrogado até realização de eleições”, sendo o “sim” para a concordância com o entendimento e o “não” para 


discordância. A proposta foi acolhida por unanimidade dos presentes votantes da Assembleia Geral 


Extraordinária, sendo colhido o total de 14 votos, sendo 9 de representantes de Federações Estaduais de Surf 


e 5 atletas regularmente eleitos em 17 de setembro de 2021, votando nominalmente a Federação 


Pernambucana de Surf, pelo seu Presidente Sr. Geraldo Cavalcanti. a Federação de Surf do Espírito Santo, 


pelo seu Presidente Sr. Alberto Muniz Gomes Júnior, a Federação Sergipana de Surf, por seu Presidente Sr. 


Saulo de Moraes Silva Júnior, a Federação Paraibana de Surf, pelo seu Presidente Sr. Carlos Gilberto Palmeira 


Júnior, a Federação de Surf do Estado de Alagoas, representada por procuração pelo Dr. Vantuil Gonçalves 


Júnior,  pelo seu Presidente Sr. Amélio Gomes Rolim Júnior, a Federação Gaúcha de Surf, pelo seu Presidente 


Sr. Fernando Cunha, a FESERJ – Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, pelo seu procurador e 


Diretor Jurídico Dr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da Silva, a Federação Maranhense de Surf, 


representada por procuração pelo Dr. Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly, a Federação Paranaense de Surf, pelo 


seu Presidente o Sr. Renato Trogue Mesquita, a Federação Maranhense de Surf, dos representantes dos 


Atletas eleitos em pleito realizado no dia 17 de setembro de 2021, quais sejam, o Sr. Carlos José Oliveira de 


Jesus, a Sra. Jéssika Matos de Souza, a Sra. Nathalie Martins Alves Cordeiro, o Sr. Alan Donato de 


Albuquerque Freire, o Sr. Luan Felipe Nogueira de Carvalho, não estando presente no momento da votação 


os representantes da Federação de Surf do Estado do Ceará, da Federação Catarinense de Surf, da Federação 


Paraense de Surf,da Federação Baiana de Surf e, da Federação de Surf do Estado do Rio Grande do Norte,da 


Federação Paulista, por irregularidades e pendências de constituição, além dos atletas Nicole Calheiros Cahet, 
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Thiago Henrique Pickler, Lucas Silveira. Ato contínuo, conforme indicado anteriormente, passou-se à 


apreciação do segundo item de votação, sendo proposto que a deliberação seria acerca da legitimidade da 


Comissão Eleitoral para continuidade do processo eleitoral, com o novo representante da CBSurf eleito no item 


1 e colocando o entendimento acerca da legitimidade dos 8 (oito) atletas para votação no pleito, ou se o 


representante tem o dever de convocar novo processo eleitoral, inclusive nomeando nova Comissão Eleitoral 


para convocar o processo eleitoral. Entendendo haver a possibilidade de destituição da Comissão de Atletas, 


o Dr. Marcelo Jucá se manifestou no sentido de que está evidente que há um lado político na condução da 


assembleia, razão pela qual estaria claro de que um grupo estaria nomeando uma Comissão Eleitoral, levando 


à intensificação de investidas judiciais em face do processo eleitoral e da regularização da CBSurf. O 


Presidente esclareceu, então, que se trata de votação acerca da vontade e interpretação em decisão da 


assembleia geral, órgão máximo de deliberação da entidade, não se tratando de uma posição de um lado 


político e, sim, da assembleia geral da CBSurf legalmente convocada. O Dr. Marcelo Jucá pontuou que o que 


ocorre, na realidade, que nessa assembleia os presentes deixam claro que nenhum deles querem mais o Sr. 


Adalvo Argolo e sua Diretoria à frente na entidade, o que não necessariamente vai se consolidar pela existência 


dos trâmites burocráticos. Retomando a palavra, o Presidente compartilhou o entendimento de que, na 


verdade, a assembleia ora promovida pelas Federações e pelos atletas eleitos, quer uma eleição de forma 


justa, clara e transparente para o novo representante da CBSurf, ainda que seja o Sr. Adalvo, desde que 


obtenha os votos necessários para tanto, ao contrário do que ocorre no momento, quando atual Presidente da 


entidade busca se manter no cargo a partir de disputas judiciais. Passada a palavra ao Dr. João Paulo, este 


reiterou que não há qualquer perseguição a determinado gestor, defendendo-se de forma legítima a realização 


de uma eleição, garantindo o direito à voto, com concessão de prazo para regularização das Federações 


inaptas a voto, considerando que os atletas foram eleitos de forma adequada, entendo que realizar nova eleição 


para a Comissão de Atletas configuraria uma perda de tempo e recursos. Além disso, esclareceu que o 


entendimento da assembleia acerca da possibilidade de votação de todos os 8 (oito) atletas embasa esta 


possibilidade para a Comissão Eleitoral já instituída. Ressaltou, também, a necessidade de desenvolvimento 


do surf, afim de amparar os atletas e a própria modalidade, notadamente pela conciliação dentro da 


Confederação pelo bem do desporto, sugerindo, então, a proposta de intimar a atual Comissão Eleitoral 


informando que houve a pacificação da questão dos 8 (oito) atletas eleitos, garantindo-os o direito a voto e a 


prorrogação com seu mandato, para que sigam com o entendimento consolidado pela assembleia geral 


extraordinária, conferindo prazo de 72 (setenta e duas) horas a partir da ata pronta para manifestação da 


Comissão Eleitoral e adequação do calendário eleitoral uma vez que não haveria mais a necessidade de 


realizar nova eleição da Comissão de Atletas. A partir da proposta apresenta na fala do Sr. João Paulo, o 


Presidente consolidou o item de votação no sentido de deliberar acerca da “necessidade de comunicação à 


comissão eleitoral da legitimidade da Comissão de Atletas eleita no pleito de 17 de setembro de 2021, 


garantindo o direito a voto dos 8 (oito) atletas eleitos no novo processo eleitoral da CBSurf, com a prorrogação 


do seu mandato, não sendo necessária a realização de nova eleição para a Comissão de Atletas, se 


estabelecendo prazo de 72 (setenta e duas) horas para adequação do calendário eleitoral e redução do prazo 


para as eleições da CBSurf, conferindo ao representante da CBSurf eleito na presente Assembleia Geral 


Extraordinária autoridade para no caso de negativa constituir nova comissão eleitoral, por entender que aquela 


estaria atuando de forma parcial no processo eleitoral da Confederação.” Sendo assim, procedeu-se à votação, 


sendo o “sim” a concordância com o item de deliberação e o “não”, com a discordância. Colhido os votos da 


assembleia geral, foi aprovada por unanimidade dos presentes votantes a “necessidade de comunicação à 


comissão eleitoral da legitimidade da Comissão de Atletas eleita no pleito de 17 de setembro de 2021, 
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garantindo o direito a voto dos 8 (oito) atletas eleitos no novo processo eleitoral da CBSurf, com a prorrogação 


do seu mandato, não sendo necessária a realização de nova eleição para a Comissão de Atletas, se 


estabelecendo prazo de 72 (setenta e duas) horas para adequação do calendário eleitoral e redução do prazo 


para as eleições da CBSurf, conferindo ao representante da CBSurf eleito na presente Assembleia Geral 


Extraordinária autoridade para no caso de negativa pela comissão eleitoral, constituir nova comissão eleitoral, 


por entender que aquela estaria atuandol de forma parcial no processo eleitoral da Confederação”. Foram 


colhidos o total de 14 votos, sendo 9 de representantes de Federações Estaduais de Surf e 5 atletas 


regularmente eleitos em 17 de setembro de 2021, votando nominalmente a Federação Pernambucana de Surf, 


pelo seu Presidente Sr. Geraldo Cavalcanti,. a Federação de Surf do Espírito Santo, pelo seu Presidente Sr. 


Alberto Muniz Gomes Júnior, a Federação Sergipana de Surf, por seu Presidente Sr. Saulo de Moraes Silva 


Júnior, a Federação Paraibana de Surf, pelo seu Presidente Sr. Carlos Gilberto Palmeira Júnior, a Federação 


de Surf do Estado de Alagoas, representada por procuração pelo Dr. Vantuil Gonçalves Junior, pelo seu 


Presidente Sr. Amélio Gomes Rolim Júnior, a Federação Gaúcha de Surf, pelo seu Presidente Sr. Fernando 


Cunha, a FESERJ – Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro, pelo seu procurador e Diretor Jurídico 


Dr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da Silva, a Federação Maranhense de Surf, representada por 


procuração pelo Dr. Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly, a Federação Paranaense de Surf, pelo seu Presidente o 


Sr. Renato Trogue Mesquita, a Federação Maranhense de Surf, dos representantes dos Atletas eleitos em 


pleito realizado no dia 17 de setembro de 2021, quais sejam, o Sr. Carlos José Oliveira de Jesus, a Sra. Jéssika 


Matos de Souza, a Sra. Nathalie Martins Alves Cordeiro, o Sr. Alan Donato de Albuquerque Freire, o Sr. Luan 


Felipe Nogueira de Carvalho, não estando presente no momento da votação os representantes da Federação 


de Surf do Estado do Ceará,da Federação Catarinense de Surf,da Federação Paraense de Surf,da Federação 


Baiana de Surf e da Federação de Surf do Estado do Rio Grande do Norte, da Federação Paulista, por 


irregularidades e pendências de constituição, além dos atletas Nicole Calheiros Cahet, Thiago Henrique Pickler, 


Lucas Silveira. Encerrado o ponto 2 (dois), o Presidente inaugura o ponto 3 (três) questiona se há assuntos 


gerais a serem tratados pela Assembleia Geral Extraordinária, ao passo que o Dr. Marcelo Jucá tomou a 


palavra para agradecer a oportunidade de esclarecimentos prestados durante o ato e o tratamento dispensado 


à sua pessoa, na qualidade de Diretor Jurídico da CBSurf, frisando que até os atos serem registrados no RCPJ 


estará à disposição para cumprir suas obrigações perante a Confederação, ressaltando que não apresenta 


concordância com o ato realizado e que irá se insurgir pelos meios cabíveis. Não havendo mais colocações, 


como todos os temas da ordem do dia foram apreciados e como ninguém mais quis fazer uso da palavra o 


Presidente declarou encerrada a assembleia geral extraordinária da CBSurf, realizada virtualmente no dia 29 


de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada, lida, achada conforme e assinada, de forma digital, pelo Dr. Vantuil 


Gonçalves Junior, Presidente da Assembleia Geral Extraordinária da CBSurf do dia 29 de novembro de 2021, 


por mim, Dr. João Paulo Agapito da Veiga Pereira da Silva, Secretário da Assembleia e representante da 


Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro. A lista de presença digital dos membros que participaram 


remotamente da Assembleia é parte integrante da Ata, como anexo. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 
Comarca de Salvador
5ª Vara Cível e Comercial
Rua do Tingui, s/n, Campo da Pólvora, Fórum Ruy Barbosa, Sala 125, 1º Andar, Nazaré - CEP 40040-380,


Salvador-BA
E-mail: salvador5vcivelcom@tjba.jus.br


SENTENÇA


Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001


Classe - Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - [Eleição]


AUTOR: FEDERACAO SERGIPANA DE SURFE, FEDERACAO PARAIBANA DE SURF, FEDERACAO DE SURF
DO ESPIRITO SANTO, FEDERACAO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERACAO DE SURF DO ESTADO DE
ALAGOAS, FEDERACAO DE SURF DO ESTADO DO CEARA


REU: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SURF


 


 


Vistos etc.


FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, , FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO


SANTO, FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF,


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS e FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO


CEARÁ, qualificadas na inicial, através de advogado regularmente constituído, ajuizarama presente AÇÃO


DECLARATÓRIA E OBRIGACIONAL em face da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF - CBSurf, alegando, em


síntese, o seguinte:


A CBSurf lançou edital para eleição dos membros da diretoria da entidade, marcada para acontecer no dia 18


de novembro de 2020, violando dispositivos legais e estatutários, bem como nomeando membro da Comissão Eleitoral com


vínculo direto com a atual administração, cujo presidente concorre à reeleição pela terceira vez.


As autoras alegam, em síntese, que o edital da eleição deixou de indicar expressamente o nome


dos membros da comissão de atletas que teriam direito a voto na Assembleia Eleitoral, sem indicar


igualmente a forma como foram eleitos, que também deveria ocorrer por eleição direta entre os atletas,


com sistema imune a fraudes e garantida votação não presencial.


Afirma que o processo eleitoral deflagrado possibilitou a candidatura de interessado que conte com o apoio


de apenas uma federação, contrariando o Estatuto da entidade, que exige o apoio de pelo menos três federações filiadas.


Combatem, outrossim, a presença do advogado Marcelo Franklin na Comissão Eleitoral, já que ele advoga


para a entidade e seu atual presidente, o que se constituiria em impeditivo para sua atuação na referida comissão.
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Por último, aduzem que a Comissão de Atletas, que compõe o colégio eleitoral, foi formada ao arrepio do


Estatuto da entidade, de modo que sua participação no pleito é hábil a macular o processo eletivo.


Requereram a concessão de liminar para suspender a eleição convocada para o dia 18 de dezembro de 2020 e


a nomeação de um interventor para acompanhar e assegurar a lisura de novo procedimento eleitoral a ser convocado e da


formação de nova Comissão Eleitoral isenta, bem como a realização de eleições válidas para a formação da Comissão de Atletas.


No mérito, requereu que seja confirmada a liminar, com a procedência desta demanda para declarar a


ilegalidade da convocação da eleição para dia 18 de dezembro de 2020, do procedimento eleitoral, da forma de votação


exclusivamente presencial e da formação da Comissão Eleitoral e de Atletas.


Juntou documentos.


Através da decisão de ID 85738624, foi deferida em parte a medida de urgência, para suspender as eleições


da CBSurf que estavam programadas para ocorrer no dia 18.12.2020, determinando a adoção, pela entidade ré, das seguintes


providências para a retomada regular do pleito eleitoral: a) publicar novo edital especificando quais pendências devem ser


superadas para o exercício do direito de voto pelas federações dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte,


São Paulo, Sergipe, Espírito Santo e Pernambuco; b) estabelecer a necessidade de apoio de, no mínimo, três federações filiadas a


mais de um ano para o interessado em se candidatar, na forma do art. 24, I, do Estatuto da entidade; c) assegurar votação não


presencial, conforme exige o art. 22, IV, da Lei Pelé; d) afastar da Comissão Eleitoral o advogado Marcelo Franklin; e) recompor


a Comissão de Atletas através de novo pleito para a eleição de seis novos membros titulares e dois suplentes, possibilitando a


participação no colégio eleitoral dos cinco mais votados.


Contra essa decisão foi interposto o AI nº 8036433-51.2020.8.05.0000, no qual foi concedido parcial efeito


suspensivo, para sustar as determinações para a ré listar no edital as pendências obstativas de voto das federações dos Estados do


Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe, Espírito Santo e Pernambuco, e quanto à necessidade do


interessado ter o apoio de, no mínimo, três Federações filiadas como condição para a sua candidatura (ID 91326175).


Na decisão de ID 97655183,   foideterminadoo cancelamento da eleiçãorealizadano dia 30 de dezembro de


   2020, bem como que fossemrealizadasnovaseleições para a diretoria da CBSurf,na forma do estatuto social e em obediência à


 decisão judicial proferida anteriormente, realizando-se, previamente a este processo, eleições para a formação de nova Comissão


de Atletas. Além disso, foi indeferido os pedidos de deslocamento de competência e de reconhecimento da existência de


litisconsórcio necessário com o Presidente e Vice-Presidente eleitos na eleição do dia 30 de dezembro de 2020, bem como


indeferidoo pedido de intervenção formulado pelasFederações de Surf do Rio de Janeiro e Gaúcha.


Contra essa decisão foi interposto o AI de nº 8012467-25.2021.8.05.0000, no qual foi indeferido o efeito


suspensivo requerido.


Nova decisão foi proferida no ID 119157305, fixando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que a ré


CBSURF publicasse o edital de convocação de eleições diretas para a formação de nova Comissão de Atletas e, ato contínuo, 


adotasse as providências necessárias para a realização de novas eleições para a diretoria da CBSurf, sob pena de multa e demais


cominações legais.
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Através da decisão de ID 124595384, foram acolhidos os esclarecimentos prestados pela ré CBSurf e, em


consequência, foram indeferidos os pedidos formulados pela parte autora para que fosse declarado que o edital juntado no ID


119880174 não atendia aos requisitos legais e representava novo descumprimento de decisão judicial; de nomeação de um


interventor para conduzir, organizar, acompanhar e assegurar a lisura do novo processo eleitoral; e que fosse determinado à


CBSurf que informasse a lista de atletas aptos a votar em cada modalidade. Na mesma decisão, foi determinada a suspensão do


bloqueio do valor da multa anteriormente aplicado e determinada a intimação da ré para apresentar contestação.


Em seguida, a parte autora, n  a petição de ID 124909867, requereu (i) seja determinado por este D. Juízo à


CBSurf realizar a eleição da nova Comissão de Atletas no dia 23 de agosto de 2021, com inscrição de candidaturas até 15 de


agosto de 2021,inclusive entre todas as modalidades, conforme a própria entidade afirma no edital; (ii). seja determinado à CBSurf


a edição e publicação das regras e condições de elegibilidade de membro da Comissão de Atletas em 48h; (iii). seja determinado à


CBSurf informar em juízo a lista de atletas aptos a votar em cada modalidade para se garantir a publicidade do colégio eleitoral


apto a votar, conforme determina a Lei Pelé


Tais pedido restaram indeferidos na decisão de ID 129602793, oportunidade em que se registrou que no AI


de nº 024977-70.2021.8.05.0000, interposto por BRUNO GALINI RAMOS, EDER GEOVANI LUCIANO, IVAN TADEU DOS


SANTOS, LUIZ PHELIPE NETTO MONTEIRO NOBRE e WIGGOLLY SANTOS DOMINGOS DE ALMEIDA, alegadamente


terceiros interessados, foi indeferido o efeito suspensivo pretendido.


Contestação apresentada no ID 130725472 com pedido reconvencional. Alegou incompetência territorial,


requerendo o declínio para uma das Varas de São Paulo. Alega inépcia da inicial por não ter se manifestado sobre a conciliação.


Aduz representações processuais irregulares de algumas federações. Alega perda do objeto da ação pelo decurso do tempo, em


razão de ter nova data de eleição para 17/09/2021 e sendo que já está prevista nova eleição para eleger os membros da Comissão


de Atletas, cujo mandato 2021-2024.


No mérito, aduz a legalidade das eleições de 30/12/2020, sendo que respeitou as condições estatutárias.


Alega que que a Ré, obedecendo r. decisão que anulou a eleição do dia 18/12/2020, imediatamente designou nova Assembleia


Geral Eletiva, em 30/12/2020, nesta ocasião sendo integralmente respeitados todos os pontos que estavam supostamente


irregulares, notadamente a publicação de edital de convocação; a votação por meio virtual; e a correta modulação de composição


da comissão de atletas com 08 (oito) participantes. Requer a improcedência da ação em Reconvenção, requer que a FEDERAÇÃO


SERGIPANA DE SURF quite com seu débito junto a Ré no valor de R$ 3.685,47 (três mil, seis centos e oitenta e cinco reais e


quarenta e sete centavos); e a FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO SANTO quite com seu débito junto a Ré no valor de R$


3.685,47 (três mil, seis centos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).


A parte ré peticiona no ID 141312799 apresentando o resultado das eleições de 17/06/2021.


Réplica no ID 143084249. Afirma que foi reconhecido o cancelamento da eleição realizada em 30.12.2020,


eis que realizado de forma ilegal e desrespeitando todas as regras estatutárias. Alega que primeira parte das decisões vigentes


desde dezembro de 2020, somente foi cumprida no último dia 17 de setembro de 2021, com a realização da primeira eleição direta


da história da CBSurf para formação de sua comissão de Atletas, conforme noticiado nos autos pela própria CBSurf. Alega nova


ilegalidade nas novas eleições marcadas. Requer seja determinada a imediata convocação de novo procedimento e a procedência


da demanda.
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Através da petição  de ID  143569710, a parte autora  informa que a ré realizou a eleição direta para a


formação da comissão de atletas requereu (i) seja determinado a intimação da CBSurf a convocar novo processo eleitoral para a


diretoria da entidade, alegando que a publicação de edital e a abertura de novo processo eleitoral para a Diretoria da CBSurf


deverá cumprir o procedimento específico previsto na Lei Pelé e no Estatuto, devidamente conduzido e regulamentado pela


Comissão Eleitoral instituída.


Manifestação da parte ré no ID 148808184.


Em seguida, foi proferida a decisão de ID 146177424, determinando  a intimação da parte ré para que


estabeleça o prazo para que as providências necessárias à publicação do edital de convocação nos termos estatutários, constando a


relação de eleitores e a convocação do processo eleitoral para a Diretoria da entidade.


A parte ré se manifestou no ID 151112052.


Nova petição da parte autora, requerendo, agora, (i) seja dirimida a dúvida apontada pela


Comissão Eleitoral, garantindo-se o voto aos 8 atletas eleitos diretamente da Comissão de Atletas, nos


exatos termos da Lei Pelé; e (ii) seja determinada a convocação com urgência de novo processo eleitoral


para diretoria da Confederação Ré, em cumprimento definitivo às decisões judiciais proferidas nestes


autos e considerando que o prazo do mandato tanto da Comissão Eleitoral constituída quanto da nova


Comissão de Atletas eleita se encerra em 31 de dezembro de 2021 (ID 151461615).


Por fim, foi juntado aos autos o ofício de ID 153110929, no qual a Comissão Eleitoral


se dirige a este juízo, dizendo que está atuando, analogicamente, “como uma espécie de auxiliar da


”, e requer que seja dirimida a questão quanto ao número de eleitores da Comissão de Atletas.Justiça


É o relatório. Decido.


Não havendo necessidade de produção de outras provas, cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos


do art. 355, inciso I, do CPC.


DAS PRELIMINARES


Em contestação, a ré alegou incompetência territorial, requerendo o declínio para uma das Varas de São


Paulo. Alega inépcia da inicial por não ter se manifestado sobre a conciliação. Aduz representações processuais irregulares de


algumas federações. Alega perda do objeto da ação pelo decurso do tempo, em razão de ter nova data de eleição para 17/09/2021 e


sendo que já está prevista nova eleição para eleger os membros da Comissão de Atletas, cujo mandato 2021-2024.


Rejeito a preliminar de  incompetência relativa, uma vez que a ré veio aos autos anteriormente, em várias


oportunidades e não arguiu tal incompetência, restando prorrogada a competência deste juízo.


Não há inépcia da inicial porque a autora não ter se manifestou sobre o interesse em conciliar, uma vez que a


conciliação pode ser tentada a qualquer tempo, nos termos da legislação processual.
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Quanto à perda de objeto da ação pelo decurso do tempo, não é o caso dos autos, uma vez que o pleito inicial


foi para a declaração de ilegalidade da convocação da eleição para dia 18 de dezembro de 2020.


Sabe-se que a confirmação da liminar não implica em perda de objeto.


Destarte, tendo sido a eleição cancelada e marcado o novo pleito através de liminar, o caso é de apreciação


do mérito para a confirmação ou não da liminar concedida, analisando se o cancelamento foi medida acertada e as suas


consequências jurídicas. Ademais, apenas haveria perda de objeto se já expirados os mandatos para os quais valeria a eleição, o


que não é o caso.


Nesse sentido:


“APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cumprimento da


liminar que não implica em perda do objeto da ação.  Princípio da causalidade. Pleito de redução dos honorários sucumbenciais.


Inteligência do disposto no art. 85, § 8º, do CPC. A fixação por apreciação equitativa não se restringe às hipóteses de causas de inestimável


ou irrisório proveito econômico ou de valor da causa muito baixo. Apreciação equitativa para que não haja ofensa ao princípio que veda o


enriquecimento sem causa. Verba sucumbencial reduzida. Recurso a que se dá parcial provimento.”  (TJ-SP - APL:


10314304320168260114 SP 1031430-43.2016.8.26.0114, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de


Publicação: 21/02/2019).


 


DO MÉRITO


A insurgência da parte autora diz respeito à ilegalidade da convocação da eleição convocada para o dia 18 de


dezembro de 2020 e da formação da Comissão Eleitoral e de Atletas.


Não obstante os arrazoados expendidos pela Confederação ré, tem-se que a pretensão autoral merece


respaldo.


Como destacado em sede liminar, a exigência de possibilitar-se a votação não presencial, de seu turno,


decorre do art. 22, IV, da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé), com sua atual redação atribuída pela Lei 14.073/20, que por sua vez adotou


medidas emergenciais destinadas ao setor esportivo em razão da pandemia causada pelo Coronavírus.


A participação do advogado Marcelo Franklin na Comissão Eleitoral está vedada pelo art. 22, VI, da Lei


Pelé, que impõe a constituição de comissão para o pleito eleitoral, que deve ser “ ”.apartada da diretoria da entidade desportiva


Em relação à legitimidade da Comissão de Atletas, é importante perceber que a Comissão de Atletas forma o


colégio eleitoral da entidade desportiva acionada, conforme pode ser visto do art. 22, II, do seu Estatuto, e com o art. 18-A, VII,


“h”, da Lei Pelé. Ocorre que a referida Comissão de Atletas, tal como se percebe do art. 62, § 1º, do Estatuto, deve ser composta


por, no máximo, seis membros titulares e dois suplentes. Dos componentes da Comissão de Atletas, apenas os mais votados, em


número correspondente a 1/3 das entidades filiadas (art. 62, §§ 2º e 3º, do Estatuto), integrarão a Assembleia Geral e terão direito a


voto (art. 22, II, do Estatuto).
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Nesse ponto, vale notar que são cinco os membros da Comissão de Atletas que devem integrar o colégio


eleitoral, já que, conforme o próprio edital, são 15 as federações filiadas à CBSurf. Nada obstante tais limitações impostas pela


norma máxima da confederação acionada, o Regimento Interno da Comissão de Atletas ampliou as vagas do órgão para oito


membros titulares, que estão todas ocupadas, em evidente contraposição ao Estatuto da entidade.


Em relação ao pedido de especificação no edital de convocação para as eleições, das pendências das


Federações com o órgão confederativo, não merece acolhimento, pois a determinação não encontra amparo na Lei Pelé, tampouco


no Estatuto da entidade, em especial no seu art. 23 e parágrafo único, que não especificam tal obrigação.


Da mesma forma, não encontra respaldo legal a obrigação do edital estabelecer a necessidade de apoio de,


no mínimo, três federações filiadas a mais de um ano para o interessado em se candidatar, diante da modificação empreendida na


Lei Pelé pela Lei nº 13.756/2018, estando a alínea “i”, do inciso VII, do art. 18-A, daquela Lei, estabelecendo a necessidade de


conter nos estatutos das entidades a “possibilidade de apresentação de candidatura ao cargo de presidente ou dirigente máximo


”, cujo cálculo dosda entidade com exigência de apoiamento limitada a, no máximo, 5% (cinco por cento) do colégio eleitoral


5%, no caso em exame, atinge o número de apenas um.


Assim sendo, observou-se que o trâmite da eleição realmente estava irregular e foi determinada a suspensão


das eleições de 18/12/2020 e, em razão disso, foi marcada uma nova eleição para 30/12/2020.


Em cumprimento à decisão de ID 97655183, essa última eleição foi cancelada e determinado que fossem


realizadas novas eleições para a formação de nova Comissão de Atletas.


Com efeito,   restou consignada a obrigação da demandada “recompor a Comissão de Atletas através de novo


pleito para a eleição de seis novos membros titulares e dois suplentes, possibilitando a participação no colégio eleitoral dos cinco


mais votados”. Tal se deu, após a verificação de que a comissão de atletas formada à época por oito membros titulares estava em


desacordo com a previsão do § 1º do art. 62 do estatuto da entidade, que determina que deve ser composta por, no máximo, seis


membros titulares e dois suplentes.


Sustentou, a parte ré, que a referida pendência estaria resolvida, uma vez que foi registrado um novo estatuto


em 07.12.2020, estabelecendo que a comissão de atletas é composta por oito membros.


Contudo, reprise-se, restou reconhecido o descumprimento da decisão liminar quedeterminou a


     recomposição da comissão de atletas “através de novo pleito para a eleição de seis novos membros titulares e dois suplentes”.


Ou seja, a referida decisão não apenas consignou o número de integrantes na composição da comissão, mas determinou de forma


expressa a realização de novo pleito, o que não foi realizado.


Outrossim, evidenciou-se a impossibilidade de aproveitamento de estatuto aprovado posteriormente à


convocação da eleição da entidade, sob pena de etapas diversas do mesmo processo eleitoral ser regida por estatutos diversos.


Também não se pode admitir que estatuto posterior valide atos ilegais, especialmente considerando seu anterior questionamento


judicial.
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Quanto aos limites da presente ação declaratória, certo que não se restringe, como pretende a parte ré, ao


pleito que ocorreria em 18.12.2020, sendo deste juízo a competência para analisar a legalidade e legitimidade de todo o processo


eleitoral convocado sob a égide do estatuto anterior, registrado em março de 2019, o que compreende a eleição do dia 30.12.2020,


de modo que não há que se falar em remessa destes autos à Comarca de São Paulo.


Assim, o registro de novo estatuto implicaria na necessidade de instauração de novo processo eleitoral, nos


moldes nele determinados. Por conseguinte, eventual questionamento a respeito deste novo processo eleitoral deverá atentar às


disposições da nova ordem jurídica, o que inclui o local onde deve ser proposta. Cabe a este juízo, como já discorrido, a análise de


todos os atos decorrentes do processo já iniciado, exclusivamente sob a égide do estatuto anterior.


 Através da decisão de ID 119157305, foi fixado o prazo de 48 horas para que a ré CBSURF publicasse o


edital de convocação de eleições diretas para a formação de nova Comissão de Atletas e, ato contínuo, adotasse as providências


necessárias para a realização de novas eleições para a diretoria da CBSurf, o que foi feito, como se observa da petição de ID


119879403, portaria de ID 119879407 e edital de ID 119880174.


A ré CBSurf esclareceu que publicou o edital de convocação para eleição da comissão de atletas em seu site,


além de ter constituído Comissão Externa para o trâmite do pleito eleitoral e nomeação de seus membros, designando o Presidente


da Comissão Eleitoral e nomeação de Secretário para atuação junto à Comissão Eleitoral, o que restou comprovado através dos


  documentos juntados nos IDs 124010500, 124010502, 124010609, 124010627 e 124250881.


Esclareceu, também, que o edital continha evidente erro material, que a eleição jamais ocorreria por e-mail e


que todas as entidades utilizam o sistema da BigMidia, salientando que o mesmo é seguro e imune a fraudes e que muitas das


entidades de administração vinculadas ao Sistema Nacional do Desporto utilizam esse mesmo sistema. Informou, ainda, que o


prazo fixado no edital, para que os candidatos possam lançar suas candidaturas e fazer campanhas da eleição, é extremamente


razoável e na média dos prazos utilizados por outras entidades de administração do desporto.


Assim sendo, já tendo sido realizada nova eleição para a Comissão de Atletas, tem-se por esgotada a


prestação jurisdicional neste processo.


DA RECONVENÇÃO


A ré requereu que as FEDERAÇÕES SERGIPANA E DO ESPÍRITO SANTO sejam condenadas a quitar


com o débito junto a Ré no valor de R$ 3.685,47 e R$ 3.685,47, respectivamente.


Tal pedido não merece ser conhecido, tendo em vista que a conexão é pressuposto para a reconvenção. Ou


seja, só se admite a reconvenção, se houver conexão entre ela e a ação principal ou entre ela e o fundamento da defesa.


DOS NOVOS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA E PELA COMISSÃO


ELEITORAL


Na petição de ID 121881351, a parte autora volta a discutir a regularidade de nova eleição, agora marcada


para setembro de 2021, e formula novos pleitos quanto à irregularidade do novo processo eleitoral.
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Como já explanado acima, este juízo já constatou que a Comissão Eleitoral segue com os trâmites legais para


a realização da eleição, em obediência à Lei Pelé e ao Estatuto da entidade.


Com efeito, os novos pleitos quanto ao trâmite do novo processo eleitoral já deflagradofogem, ultrapassam o


pedido inicial, tratando-se de novos pedidos feitos após a contestação da parte ré, de modo que só podem ser veiculados em outra


ação.


O pleito inicial foi para a declaração de ilegalidade da convocação da eleição para dia 18 de dezembro de


2020, devendo servir como delimitação da análise do mérito da presente ação.


Nesse sentido :


“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA - PLANO DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE


COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA -


ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -INOVAÇÃO NO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - VEDAÇÃO - VIOLAÇÃO AO


PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA E AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA- DANOS MORAIS


INOCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA TELEFÔNICA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA


MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A parte autora modificou a causa de pedir introduzindo na impugnação e no


recurso inominado fundamento diverso daquele declinado na petição inicial. Inadmissibilidade. 2. Violação ao princípio da estabilização


objetiva da demanda e ao princípio da adstrição ou congruência (arts. 329, I e 492 do CPC/15). 3. A simples cobrança, mesmo que indevida,


em fatura de serviços telefônicos, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de


expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores. 4. Não é toda situação desagradável e incômoda, que faz surgir, no


mundo jurídico, o direito à percepção de ressarcimento por danos morais. 5. Danos morais não evidenciados. 6. Sentença mantida. 7.


Recurso improvido.”(TJ-MT 10483078420208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de


Julgamento: 02/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/09/2021).


 


Por fim, em relação ao ofício encaminhado pela Comissão Eleitoral, não conheço do mesmo, tendo em vista


que que o Poder Judiciário não atua como órgão de consulta.


DISPOSITIVO


Ante o exposto, REJEITO as preliminares arguídas na contestação, NÃO CONHEÇO do pedido


reconvencional, e, no mérito, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral para, confirmando a decisão liminar, declarar


a ilegalidade da convocação da eleição do dia 18 de dezembro de 2020, bem como da eleição que foi remarcada para 30/12/2020,


nos termos da fundamentação supra, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do


CPC.


Em face da mínima da parte autora, condeno a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários


advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),  o arbitramento empor apreciação equitativa, considerando que


percentual sobre o valor da causa importaria em soma irrisória.


P. R. I.


Salvador, 04 de novembro de 2021.
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JOANISIO DE MATOS DANTAS JÚNIOR


Juiz de Direito
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COMISSÃO ELEITORAL 


DECISÃO  


 


 


Trata-se de procedimento eleitoral da Confederação Brasileira de Surf. 


 


O processo judicial que tinha como objeto o pleito eleitoral foi sentenciado e, em seus 


fundamentos, constatou-se que o objeto daquela lide se delimitou à eleição já realizada e que foi 


anulada. 


 


Assim, diante da sentença exarada, não há decisão judicial que vincule esta eleição e a Comissão 


Eleitoral pode atuar com a autonomia que lhe confere a Lei Pelé. 


 


Foi apresentado requerimento por 12 Federações Estaduais no sentido que se realize as eleições 


em 30 dias. 


 


Inicialmente, é imprescindível reforçar o compromisso desta Comissão Eleitoral com o 


desenvolvimento do desporto. 


 


Independentemente do resultado das eleições, o bem do Surf deve ser o objetivo maior 


 


Sendo assim, a fim de não prejudicar a modalidade e permitir que a Confederação possa receber 


recursos públicos, é imprescindível que seja cumprido o art. 18-A, da Lei Pelé. 


 


Vê-se que a atual Comissão de Atletas possui em sua composição 6 (seis) titulares e 2 (dois) 


suplentes e, conforme já asseverado no despacho anterior, a fim de cumprir o art. 18-A da Lei Pelé, 


retromencionado, seriam necessários 8 titulares, o que também encontra respaldo no art. 72 do 


Estatuto. 


 


Esta Comissão poderia alçar os 2 suplentes a titulares. 


 


Entretanto, considerando o princípio da anterioridade eleitoral e, ainda, o grau de litigiosidade do 


pleito, esta Comissão deve, pelo bem da modalidade, atuar de forma a não deixar lastros para novas 


demandas judiciais. 


 


Dessa forma, alternativa outra não há, senão a realização de novas eleições para composição da 


Comissão de Atletas. 


 


A atual Comissão de Atletas tem mandato até o dia 31/12/2021 e não há tempo hábil para 


recompor a atual comissão e, ainda, realizar as eleições, sob pena de descumprimento de normas 


estatutárias e de prejuízo à princípios democráticos. 


 


Esta Comissão Eleitoral tem ciência do tempo já dispendido neste pleito e, também, da ansiedade 


dos envolvidos em uma célere solução. 







 


www.cbsurf.org.br 


  


 


No entanto, não se pode mitigar normas legais, estatutárias e princípios basilares e realizar o 


processo eleitoral de forma açodada e, ainda, abrir margem para novas demandas judiciais que 


atrasariam ainda mais o pleito. 


 


Assim, esta Comissão Eleitoral determina que seja realizada nova Eleição para Comissão de Atletas 


para o ato (ad hoc) e estabelece o seguinte cronograma eleitoral. 


 


- Eleição dos 8 titulares para a Comissão de Atletas – 18/12/2021 


- Publicação do Edital das Eleições da CBSURF – 10/01/2022 


- Inscrição das Chapas – 20/01/2022 


- Prazo para Impugnação de Chapas – 30/01/2022 


- Homologação das Chapas - 01/02/2022 


- Realização das Eleições – 01/03/2022 


- Posse da Diretoria Eleita – 01/03/2022 


 


Diante do exposto, determino ao Sr. Secretario que de ciência deste despacho a CBSURF, que por 


sua vez deverá informar aos atletas, e às Federações Estaduais, bem como torne público este despacho 


e, especialmente, o cronograma. 


 


Registre-se. Publique-se. Intime-se. 


 


 


De São Paulo/SP para Salvador/BA, 10 de novembro de 2021.  


 


 


  
Gustavo Lopes Pires de Souza  


Presidente da Comissão Eleitoral  


 


 


  
Julia Gelli Costa 


Membra Comissão Eleitoral  


  


 


 


 
Eduardo Affonso De Santis Mendes de Farias Mello  


Membro Comissão Eleitoral 
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Prezados Senhores e Senhoras, 
  
Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001 e considerando anteriores
requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados de 23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de 2021, que não
atendidos pela Confederação Brasileira de Surf e seus dirigentes, as FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO SANTO,
FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO
CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO
MARANHENSE DE SURF, e FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF, abaixo assinadas, nos termos do artigo 60 do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto da
Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, vêm, por meio desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, em caráter de URGÊNCIA, todos os
membros da entidade para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA da CBSurf ("AGE"), que será realizada remotamente com acesso pelo link:
https://meet.google.com/aam-axsd-jrc, conforme edital de convocação anexo e respectiva ordem dia de deliberações. 


FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF
WhatsApp:
Renato Trogue (Presidente): (41) 99829-5160
Jéssica Dombrowski Netto (Assessora de Imprensa): (41) 98904-1010 
Facebook: fb.me/federacaoparanaensedesurf 
Instagram: https://www.instagram.com/FPsurfpr/ 



https://meet.google.com/aam-axsd-jrc

http://fb.me/federacaoparanaensedesurf

https://www.instagram.com/FPsurfpr/
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Prezados Senhores e Senhoras,
 
Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001 e considerando
anteriores requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados de 23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de
2021, que não atendidos pela Confederação Brasileira de Surf e seus dirigentes, as FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF
DO ESPIRITO SANTO, FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE
ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, e FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF,
abaixo assinadas, nos termos do artigo 60 do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, vêm, por meio desta,
CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, em caráter de URGÊNCIA, todos os membros da entidade para ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA da CBSurf ("AGE"), que será realizada remotamente com acesso pelo link: https://meet.google.com/aam-axsd-jrc, conforme edital
de convocação anexo e respectiva ordem dia de deliberações.
 
 
 FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF



https://meet.google.com/aam-axsd-jrc
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Prezados Senhores e Senhoras, 
  
Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001 e considerando anteriores
requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados de 23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de 2021, que não
atendidos pela Confederação Brasileira de Surf e seus dirigentes, as FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO SANTO,
FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO
CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO
MARANHENSE DE SURF, e FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF, abaixo assinadas, nos termos do artigo 60 do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto da
Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, vêm, por meio desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, em caráter de URGÊNCIA, todos os
membros da entidade para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA da CBSurf ("AGE"), que será realizada remotamente com acesso pelo link:
https://meet.google.com/aam-axsd-jrc, conforme edital de convocação anexo e respectiva ordem dia de deliberações. 


Atenciosamente
Bianca Barreto 
Presidente
--  
FESEA -Federação de Surf do Estado de Alagoas
Bianca Barreto
Presidente
(82) 9302-0004
9957-3256
8839-5139



https://meet.google.com/aam-axsd-jrc
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(sem assunto)
De FESURF FESURF <fesurffesurf882@gmail.com>
Para <feseaal@gmail.com>, <pranchassaulomoraes@gmail.com>, <troguesurf@hotmail.com>, <lgmaguiar@hotmail.com>, <jopaavps@gmail.com>,


<carlosgpjunior@hotmail.com>, <mangagomes@gmail.com>, <rrodriguesataide@gmail.com>, <fernandocunha@fgsurf.org.br>,
<nando@lojasplanetasurf.com.br> 20 mais...
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Prezados Senhores e Senhoras, 
  
Considerando a sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001 e considerando
anteriores requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados de 23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de 2021,
que não atendidos pela Confederação Brasileira de Surf e seus dirigentes, às FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPÍRITO SANTO,
FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO
CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO
MARANHENSE DE SURF, e FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF, abaixo assinadas, nos termos do artigo 60 do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto da
Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, vêm, por meio desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, em caráter de URGÊNCIA, todos os
membros da entidade para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da CBSurf ("AGE"), que será realizada remotamente com acesso pelo link:
https://meet.google.com/aam-axsd-jrc, conforme edital de convocação anexo e respectiva ordem dia de deliberações. 



https://meet.google.com/aam-axsd-jrc
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Convocação AGE
De CARLOS GILBERTO <carlosgpjunior@hotmail.com>
Para feseaal@gmail.com <feseaal@gmail.com>, pranchassaulomoraes@gmail.com <pranchassaulomoraes@gmail.com>, troguesurf@hotmail.com


<troguesurf@hotmail.com>, lgmaguiar@hotmail.com <lgmaguiar@hotmail.com>, jopaavps@gmail.com <jopaavps@gmail.com>, CARLOS
GILBERTO <carlosgpjunior@hotmail.com>, mangagomes@gmail.com <mangagomes@gmail.com>, fernandocunha@fgsurf.org.br
<fernandocunha@fgsurf.org.br>, nando@lojasplanetasurf.com.br <nando@lojasplanetasurf.com.br>, amelio.junior@uol.com.br
<amelio.junior@uol.com.br> 20 mais...
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Prezados Senhores e Senhoras,
 
Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001 e considerando
anteriores requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados de 23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de
2021, que não atendidos pela Confederação Brasileira de Surf e seus dirigentes, as FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO
ESPIRITO SANTO, FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF
DO ESTADO DO CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF,
FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, e FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF, abaixo assinadas, nos termos do ar�go 60 do Código Civil e ar�gos 29 e 37 do
estatuto da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, vêm, por meio desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, em caráter de
URGÊNCIA, todos os membros da en�dade para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA da CBSurf ("AGE"), que será realizada remotamente com acesso pelo
link: h�ps://meet.google.com/aam-axsd-jrc, conforme edital de convocação anexo e respec�va ordem dia de deliberações. 


Federação Paraibana de Surf 
Carlos Gilberto Palmeira Junior ( Presidente )
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Para Federação de Surf de Alagoas FESEA <feseaal@gmail.com>, <pranchassaulomoraes@gmail.com>, <troguesurf@hotmail.com>,


<lgmaguiar@hotmail.com>, <jopaavps@gmail.com>, <carlosgpjunior@hotmail.com>, <mangagomes@gmail.com>,
<rrodriguesataide@gmail.com>, <fernandocunha@fgsurf.org.br>, <nando@lojasplanetasurf.com.br> 19 mais...
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Prezados Senhores e Senhoras,
 
Considerando a sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001 e considerando
anteriores requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados de 23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de
2021, que não atendidos pela Confederação Brasileira de Surf e seus dirigentes, às FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF
DO ESPÍRITO SANTO, FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE
ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, e FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF,
abaixo assinadas, nos termos do artigo 60 do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, vêm, por meio
desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, em caráter de URGÊNCIA, todos os membros da entidade para ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA da CBSurf ("AGE"), que será realizada remotamente com acesso pelo link: https://meet.google.com/aam-axsd-jrc,
conforme edital de convocação anexo e respectiva ordem dia de deliberações.


Att:
Saulo Moraes (Presidente) (79) 9961-7568
Ig Ferreira (Vice) (79) 99141-9414
https://www.instagram.com/fssurfoficial/ 
___________________________________________________


Federação Sergipana de Surfe - C.N.P.J. 02.443.419/0001-43 


Rua Cedro, s/n - São José, Arena Batistão, Sala 14 / 


Aracaju-SE / CEP 49015-150 /



https://meet.google.com/aam-axsd-jrc

https://www.instagram.com/fssurfoficial/





22/11/2021 16:52 Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para o dia 29 de novembro de 2021, às 17h - comissaoeleitoralcbsurf@cbsurf.org.br


https://webmail1.hostinger.com.br/?_task=mail&_safe=0&_uid=27&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1


Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para o dia 29 de novembro de 2021, às 17h
De João Paulo <jopaavps@gmail.com>
Para <presidente@cbsurf.org.br>, COMISSÃO ELEITORAL CBSURF <comissaoeleitoralcbsurf@cbsurf.org.br>,


<comissaoeleitoralcbsurf@hotmail.com>, Luiz Guilherme Morales de Aguiar <lgmaguiar@hotmail.com>, FESERJ <contato@feserj.org.br>,
<feseaal@gmail.com>, <pranchassaulomoraes@gmail.com>, <troguesurf@hotmail.com>, <carlosgpjunior@hotmail.com>,
<mangagomes@gmail.com> 20 mais...
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Prezados Senhores e Senhoras. 


Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de 
Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001 e considerando anteriores 
requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados de 23 de 
dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de 2021, que não atendidos pela 
Confederação Brasileira de Surf e seus dirigentes, as FEDERAÇÃO 
PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPÍRITO SANTO, 
FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, 
FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO 
ESTADO DO CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – 
FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO 
PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, e 
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF, abaixo assinadas, nos termos do artigo 60 
do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto da Confederação Brasileira de Surf – 
CBSurf, vêm, por meio desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 
17hs, em caráter de URGÊNCIA, todos os membros da entidade para 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA da CBSurf ("AGE"), que será 
realizada remotamente com acesso pelo link: https://meet.google.com/aam-axsd-jrc, 
conforme edital de convocação anexo e respectiva ordem dia de deliberações. 


João Paulo A. da Veiga P. da Silva


OAB/RJ n.º 190.121 


Diretor jurídico da FESERJ 


________________________________________________________________________


Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro | CNPJ 01.920.708/0001-23 | www.feserj.org.br



https://meet.google.com/aam-axsd-jrc

http://www.feserj.org.br/
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CONVOCAÇÃO AGE
De amelio.junior <amelio.junior@uol.com.br>
Para fpsurfpr@gmail.com <fpsurfpr@gmail.com>
Cópia carlosgpjunior@hotmail.com <carlosgpjunior@hotmail.com>, <fernandocunha@fgsurf.org.com>, fecasurf@fecasurf.com.br


<fecasurf@fecasurf.com.br>, noeliopororoca@hotmail.com <noeliopororoca@hotmail.com>, <pedrolimasurf20@gmail.com>,
fbsurfbahia@yahoo.com <fbsurfbahia@yahoo.com>, presidente@cbsurf.org.br <presidente@cbsurf.org.br>,
<comissaoeleitoralcbsurf@cbsurf.org.br>, <comissaoeleitoralcbsurf@hotmail.com>, <luan_surf6@hotmail.com> 8 mais...
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Prezados Senhores e Senhoras, 
  
Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001 e considerando
anteriores requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados d e 23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de
2021, que não atendidos pela Confederação Brasileira de Surf e seus dirigentes, as FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF
DO ESPIRITO SANTO, FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE
ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, e FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF,
abaixo assinadas, nos termos do artigo 60 do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, vêm, por meio
desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, em caráter de URGÊNCIA, todos os membros da entidade para ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINARIA da CBSurf (“AGE”), que será realizada remotamente com acesso pelo link: https://meet.google.com/aam-axsd-jrc,
conforme edital de convocação anexo e respectiva ordem dia de deliberações. 
  


Amélio Júnior - Presidente 
FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ 
85 999868538/988538538
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PROCURAÇÃO 
 


OUTORGANTE: 
 
LUIZ GUILHERME MORALES DE AGUIAR, brasileiro, casado, engenheiro 


civil, portador da Cédula de Identidade n. 11.530.910-6, emitida pelo IFP/RJ, inscrito 


no CPF/MF sob o n. 084.288.847-06, residente e domiciliado na Avenida Nossa 


Senhora de Copacabana, n. 1.424, apto 903, Copacabana, Rio de Janeiro, CEP: 22.070-


012, RJ, atual presidente eleito da FESERJ – Federação de Surfe do Estado do Rio de 


Janeiro, doravante nomeado outorgante. 


 


OUTORGADO: 
 
JOÃO PAULO AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA, inscrito na Ordem 


dos Advogados do Brasil sob o nº 190.121 na Seção do Estado do Rio de Janeiro, 


representante de João Paulo Agapito da Veiga Sociedade Individual de Advocacia, cuja 


sede está domiciliada na Rua Souza Lima, n.º 384, apto 1003, Copacabana, Rio de 


Janeiro, CEP: 22.081-010, RJ. 


 
PODERES: 
 
Pelo presente instrumento particular de procuração, nomeio e constituo como bastante 


procurador acima qualificado, outorgando-lhe, amplos poderes, inerentes ao bom e fiel 


cumprimento deste mandato para o foro em geral, na forma do art. 105, do CPC/2015, 


Lei n.º 13.105/2015 e do art. 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, Lei n.º 


10.406/2002 e os poderes especiais para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, 


substabelecer, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, desistir, reconhecer a 


procedência do pedido, receber (alvarás, mandados de pagamento, rpv e precatórios), 


dar quitação e assinar declaração de hipossuficiência econômica, praticar todos os atos 


perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, nos órgãos da 


administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou 


empresas privadas, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, dando tudo por bom e 


valioso, especificamente para representar o outorgante e a FESERJ – Federação de 


Surfe do Estado do Rio de Janeiro, junto à Assembleia Geral Extraordinária que será 


realizada no dia 29 de novembro 2021, podendo votar e ser votado, além dos seus 


desdobramentos e em todos os recursos,  incidentes e diligências inerentes ao referido 


procedimento. 


Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2021. 


 


 


____________________________________________________ 


LUIZ GUILHERME MORALES DE AGUIAR 



http://www.feserj.org.br/
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Rodrigo Darbilly <rodpfd@gmail.com>


Requerimento convocação assembleia extraordinária - Procedimento eleitoral 
1 mensagem


Rodrigo Darbilly <rodpfd@gmail.com> 22 de dezembro de 2020 21:44
Para: "presidente@cbsurf.org.br" <presidente@cbsurf.org.br>, "adalvoargolo@gmail.com" <adalvoargolo@gmail.com>
Cco: rodrigo.darbilly@tgadvogados.com, vantuil@tgadvogados.com


Prezado Senhor,


 


Nos termos do ofício e documentos anexos e com base nos artigos 29, caput e §1º, e 36, I, ‘a’, do
Estatuto da CBSurf, as Federações vêm, através deste, requerer à CBSurf a CONVOCAÇÃO EM
CARÁTER DE URGÊNCIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada por
meio remoto em função do atual estágio de gravidade e crescimento da pandemia de COVID-19, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:


 


1-      eleger os membros da Comissão Eleitoral para as eleições da Comissão de
Atletas;


2-      eleger os membros da Comissão Eleitoral para a eleição de Presidente e Vice-
Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da entidade;


3-      aprovar o novo calendário da eleição para Comissão de Atletas, modelo de
edital e as normas que regerão o procedimento, conforme proposta apresentada
pelas Federações (Anexo I);


4-      aprovar o novo calendário da eleição para Presidente e Vice-Presidente da
CBSurf, e para o Conselho Fiscal da entidade, modelo de edital de convocação e
as normas que regerão o procedimento, conforme proposta apresentada pelas
Federações (Anexo II);


5-      deliberar sobre o direito a voto nas novas eleições de Presidente e Vice-
Presidente, e Conselho Fiscal, a todas as Federações que participaram da
Assembleia Ordinária Extraordinária do dia 7 de março de 2020, exceto as que se
encontrem inativas e inaptas no cadastro do CNPJ.


 


           Os documentos que darão base para as deliberações acima encontram-se em anexo e deverão ser
encaminhados para as Federações junto como a convocação da Assembleia ora solicitada.


 


Sendo o que cabia para o momento, renovamos os votos de elevada estima e consideração.
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Atenciosamente,


 


 


Rodrigo Darbilly


OAB/RJ 121433


E-mail: rodpfd@gmail.com


+55 21 99725 7222


 


10 anexos


Edital AG_ELETIVA - 21.12.2020.pdf 
59K


Ofício Federações - AGE Processo Eleitoral CBSurf 21-12-2020.pdf 
151K


Proc Fed Alagoas.pdf 
423K


Procedimentos AGE CBSurf 21122020.pdf 
82K


Procuração - FESURF - CBSurf.pdf 
269K


Procuração Fed Pernambucana de Surf.PDF 
1291K


procuração federação Ceará.pdf 
127K


PROCURAÇÃO FEDERAÇÕES ASSINADA.pdf 
369K


PROCURACL'AL_O RIO.pdf 
474K


Reg Eleição Comissão de Atletas da CBSurf 21122020 (003).pdf 
151K
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Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2020 


 


 


 


 


À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF – CBSURF 


A/c.: Sr. Presidente Adalvo Argolo 


Via e-mail confidencial. 


 


 


Ref.: Convocação Assembleia Extraordinária – Processos Eleitorais.  


 


 


 Prezado Sr. Presidente, 


 


 As FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF 


DO ESPIRITO SANTO, FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO 


SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS e 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ (“Federações”), nos termos do 


artigo 29, caput e §1º, e artigo 36, I, ‘a’, do Estatuto da CBSurf, por seus advogados, 


requerem a V. Sa. a convocação, em caráter de urgência, de Assembleia Geral 


Extraordinária, a fim de que se delibere acerca do novo procedimento eleitoral da 


CBSurf e de sua Comissão de Atletas, pelas razões a seguir expostas. 


 


 Como se sabe, em decorrência de vícios verificados no procedimento eleitoral e 


na formação da Comissão de Atletas, as Federações propuseram em face da CBSurf a 


ação declaratória nº 8140526-62.2020.8.05.0001, com pedido de liminar para suspensão 


do pleito que se realizaria no último dia 18 de dezembro de 2020. 


 


 Reconhecendo a existência dos vícios apontados pelas Federações, o D. Juízo da 


5ª Vara Cível de Salvador, proferiu decisão suspendendo as eleições convocadas e 


concedendo parcialmente a liminar requerida pelas Federações, determinando à CBSurf 


o seguinte: 


 







(i) Publicar novo edital especificando quais pendências devem ser 


superadas para o exercício do direito de voto pelas Federações; 


(ii) estabelecer a necessidade de apoio de, no mínimo, três federações 


filiadas a mais de um ano para o interessado em se candidatar, na 


forma do art. 24, I, do Estatuto da entidade; 


(iii) assegurar votação não presencial, conforme exige o art. 22, IV, 


da Lei Pelé; 


(iv) afastar da Comissão Eleitoral o advogado Marcelo Franklin; e  


(v) recompor a Comissão de Atletas através de novo pleito para 


a eleição de seis novos membros titulares e dois suplentes, 


possibilitando a participação no colégio eleitoral dos cinco mais 


votados; 


 


 Contra essa decisão a CBSurf interpôs agravo de instrumento nº 8036433-


51.2020.8.05.0000. Referido recurso foi distribuído para 4ª Câmara Cível do TJBA e 


designado Relator o Desembargador Emílio Salomão Resedá. 


 


 Então, o Desembargador Emílio Salomão Resedá proferiu decisão suspendendo 


apenas os 2 (dois) primeiros itens da decisão do D. Juízo da 5ª Vara Cível de Salvador, 


ratificando integralmente os demais termos da decisão. 


 


 Com isso, encontra-se a CBSurf obrigada, por decisões judiciais, a convocar 


novas eleições para Presidente e Vice-Presidente da entidade e para formação de 


uma nova Comissão de Atletas, bem como garantir nessas eleições votação não 


presencial por meio eletrônico remoto.  


 


 Após essas decisões, importante destacar que causou estranheza que somente 


na data de hoje, 21 de dezembro de 2020, tenha sido publicado no site da CBSurf 


novo Estatuto, aprovado em 7 de março de 2020, mas somente registrado no corrente 


mês de dezembro. 


 


 Sendo assim, independente das muitas dúvidas e incertezas sobre o processo que 


levou à aprovação desse novo estatuto, de forma colaborativa e para garantir a isenção, 


legalidade e um procedimento democrático, as Federações apresentam anexas propostas 







de procedimentos eleitorais para as novas eleições da Comissão de Atletas e para 


Presidente e Vice-Presidente da CBSurf, visando à pacificação e ao bem maior da 


Comunidade do Surfe. 


 


 As propostas anexas contemplam todos os documentos necessários para 


convocação e regramento dos pleitos, nos estritos termos da Lei Pelé, do Estatuto da 


CBSurf e das decisões judiciais aqui citadas. Frise-se, estão anexos os modelos de editais 


de convocação, garantindo a votação não presencial, todos os procedimentos e normas 


que regerão os novos pleitos. 


 


 Ademais, fundamental que se defina, antecipadamente, quais as filiadas estarão 


aptas a participar com direito a voto das eleições para Presidente e Vice-Presidente da 


CBSurf. Desde já, encaminha-se a proposta de que seja reconhecido o direito a voto a 


todas as Federações que participaram da Assembleia Ordinária e Extraordinária do dia 7 


de março de 2020, exceto das que se encontrem inativas e inaptas no cadastro do CNPJ 


mantido pela Receita Federal.  


 


 Como as condições para que as filiadas possam participar hoje do processo 


eleitoral eram exatamente as mesmas para participar da assembleia do dia 7 de março de 


2020, em que ocorreu a Aprovação de Contas, importante a deliberação sobre esse tema 


até para que se evite eventuais arguições de nulidade dessa assembleia ocorrida em março 


de 2020, o que seria extremamente danoso para a CBSurf. 


 


 Portanto, mostra-se essencial a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, 


para que as Federações filiadas deliberem de forma soberana acerca dos novos 


procedimentos eleitorais que se farão necessários para as eleições da Comissão de Atletas 


e para Presidente e Vice-Presidente da entidade, bem como seu Conselho Fiscal, 


atendendo-se às decisões judiciais, às disposições da Lei Pelé e às disposições do Estatuto.  


 


 Diante do exposto e com base nos artigos 29, caput e §1º, e 36, I, ‘a’, do Estatuto 


da CBSurf, as Federações vêm, através deste, requerer à CBSurf a CONVOCAÇÃO EM 


CARÁTER DE URGÊNCIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 


ser realizada por meio remoto em função do atual estágio de gravidade e crescimento da 


pandemia de COVID-19, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 







 


1- eleger os membros da Comissão Eleitoral para as eleições da 


Comissão de Atletas; 


2- eleger os membros da Comissão Eleitoral para a eleição de 


Presidente e Vice-Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal 


da entidade; 


3- aprovar o novo calendário da eleição para Comissão de Atletas, 


modelo de edital e as normas que regerão o procedimento, 


conforme proposta apresentada pelas Federações (Anexo I); 


4- aprovar o novo calendário da eleição para Presidente e Vice-


Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da entidade, 


modelo de edital de convocação e as normas que regerão o 


procedimento, conforme proposta apresentada pelas Federações 


(Anexo II); 


5- deliberar sobre o direito a voto nas novas eleições de Presidente 


e Vice-Presidente, e Conselho Fiscal, a todas as Federações que 


participaram da Assembleia Ordinária Extraordinária do dia 7 de 


março de 2020, exceto as que se encontrem inativas e inaptas no 


cadastro do CNPJ. 


 


 Os documentos que darão base para as deliberações acima encontram-se em anexo 


e deverão ser encaminhados para as Federações junto como a convocação da Assembleia 


ora solicitada. 


 


Sendo o que cabia para o momento, renovamos os votos de elevada estima e 


consideração. 


 


Atenciosamente, 


 


 


______________________________________________________________ 


p.p. FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF 


 


 







______________________________________________________________ 


p.p. FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPÍRITO SANTO 


 


 


______________________________________________________________ 


p.p. FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF 


 


 


______________________________________________________________ 


p.p. FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF 


 


 


______________________________________________________________ 


p.p FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS 


 


 


______________________________________________________________ 


p.p. FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ 


 







 


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF 


EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA 


 


O Presidente da Confederação Brasileira de Surf (“CBSurf”), Sr. Adalvo Argolo, no uso das atribuições estatutárias que 


lhes foram conferidas, convoca Assembleia Geral Eletiva (“AGE”), que será realizada de for totalmente eletrônica, 


conforme legislação em vigor, no dia xx de janeiro de 2021, às 10 horas, em 1ª convocação, com a presença da maioria 


absoluta de seus membros e, não havendo quórum para a sua instalação, às 11 horas em 2ª e última convocação, 


com qualquer número, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 


 


a) Eleição de Presidente, Vice-Presidente e Conselho Fiscal da CBSurf para o quadriênio 2021 a 2024. 


 


Nos termos do estatuto o colégio eleitoral será composto pelos representantes das seguintes Federações e da 


Comissão de Atletas: 


FEDERAÇÕES: [_____________] 


REPRESENTANTES ATLETAS: [_____________] 


 


Com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, a CBSurf enviará por e-mail aos integrantes da AGE e publicará em 


seu sítio eletrônico Nota Oficial contendo todas as instruções referentes a realização da Assembleia, indicando, ainda, 


o meio eletrônico a ser utilizado, que deverá garantir sistema de votos imune a fraudes e assegurar a identificação do 


participante, produzindo todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. 


 


Essas medidas, em especial a realização da assembleia totalmente por meio eletrônico, visam a assegurar maior 


participação do colégio eleitoral na referida AGE, garantindo o processo democrático e transparente, o direito ao voto, 


zelando pela saúde e integridade física de seus membros, devido ao momento grave da pandemia de COVID 19, em 


que se registra aumento vertiginoso de casos e transmissão do coronavírus.  


 


Todas as informações referentes ao registro da chapa de candidatura aos cargos de Presidente, Vice-Presidente e 


Conselho Fiscal estão contidas no Estatuto da CBSurf e nos seguintes documentos: (i) Atos da Comissão Eleitoral; (ii) 


Regulamento para Candidatura à Presidente e Vice Presidente; (iii) Regulamento para Candidatura a membro do 


Conselho Fiscal, todos disponíveis no sítio eletrônico da entidade na sessão destinada a eleição 


(https://cbsurf.org.br/eleicoes-2021-2024/). 


   


 
Rio de Janeiro, xx de janeiro de 2021. 


 
 
 
 


Adalvo Argolo 
Presidente  
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REGULAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA 
 
 


Art. 1 - Quando da convocação da Assembleia Geral Eletiva (“AGE”), a CBSurf 


publicará, na mesma data, no site da entidade em área dedicada à eleição 


(https://cbsurf.org.br/eleicoes-2021-2024/ ), a composição e contatos oficiais da 


Comissão Eleitoral, que foi escolhida por maioria de votos de seus membros, na 


Assembleia Geral da CBSurf, realizada na data de xx de janeiro de 2021.  


 


§ 1º – O Comissão Eleitoral deverá eleger o seu Presidente na primeira reunião e 


comunicar através de Nota Oficial 001 da Comissão Eleitoral. 


 


§ 2° - A eleição será convocada e realizada de modo transparente e democrático, sendo 


garantido um sistema de votação não presencial (eletrônica – por sistema de 


videoconferência), imune a fraudes, com o acompanhamento da apuração pelos 


candidatos através de meios de comunicação, de acordo com o estabelecido na legislação 


vigente.  


 


§ 3° - A partir do momento de publicação da composição da Comissão Eleitoral, esta irá 


conduzir todo o processo da eleição da CBSurf, de acordo com o estabelecido na 


legislação vigente, no Estatuto da CBSurf e neste Regulamento.  


 


§ 4º – Todos os atos e decisões da Comissão Eleitoral deverão ser publicados no site da 


CBSurf, na área dedicada a eleição (https://cbsurf.org.br/eleicoes-2021-2024/ ). 


 


 


Art. 2 - Convocada a AGE, os candidatos deverão protocolar, até o dia xx de janeiro de 


2021, o registro das chapas para a eleição de Presidente e Vice-Presidente, e as 


candidaturas individuais para membro do Conselho Fiscal. A documentação para registro 


de chapa, conforme listada abaixo, deverá ser encaminhada para o e-mail oficial da 


Comissão Eleitoral da CBSurf, que é: eleicao@cbsurf.org.br  


 


1. Currículo dos candidatos; 


2. Plano de gestão; 


3. Certidões Criminais das Justiças Federal e Estadual, 1º e 2º grau, da circunscrição 


do domicílio dos candidatos; e 


4. Indicação formal e com firma reconhecida, de, pelo menos 3 (três) Federações 


Estaduais de Administração do Surf, conforme estabelecido no art. 24 do Estatuto.  


 


§ 1º - A inscrição da chapa deverá conter o nome completo, identidade e CPF dos 


candidatos a Presidente e Vice-Presidente, com cópia autenticada dos documentos 


oficiais que comprovem as informações (Anexo I), mesmos dados e documentos devem 


ser apresentados pelos candidatos ao Conselho Fiscal.  


 


§ 2º – No registro da chapa e candidatura ao Conselho Fiscal, a Comissão Eleitoral deverá 


enviar e-mail informando o recebimento da documentação relativa ao pedido de registro, 


no prazo máximo de 2 (dois) dias. 
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Art. 3 - Poderá ser candidato ao cargo de Presidente ou Vice-Presidente da CBSurf e, 


ainda, a membro do Conselho Fiscal, qualquer pessoa, que seja brasileira, tenha idade 


superior a 21 (vinte e um) anos, apresente a documentação estabelecida no art. 2 do 


presente Regulamento e que não esteja enquadrada nos critérios de inelegibilidade, de 


acordo com o Estatuto da entidade. 


  


Art. 4 – Cada chapa deverá indicar, quando do pedido do registro, 01 (um) representante 


para coordenar e acompanhar todo processo eleitoral junto a Comissão Eleitoral.  


 


Parágrafo único - No caso das candidaturas ao Conselho Fiscal, o próprio candidato 


exercerá a representação, ou procurador por ele nomeado. 


 


Art. 5 – Após a solicitação de registro da chapa ou candidatura, protocolada, conforme o 


presente Regulamento, a mesma será examinada, juntamente com a sua documentação, 


pela Comissão Eleitoral, admitindo-se a impugnação no prazo de 03 (três) dias. 


 


§ 1º - Havendo irregularidade na composição da chapa, o seu coordenador poderá saná-


la no prazo de 3 (três) dias, a contar da decisão da Comissão Eleitoral, aplicando-se o 


mesmo prazo e procedimento para a regularização de pendência nas candidaturas ao 


Conselho Fiscal. 


 


§ 2º - Até 10 (dez) dias após o pedido de registro da chapa ou candidatura de membro do 


Conselho Fiscal, a Comissão Eleitoral deverá deferir ou impugnar de forma definitiva o 


pedido de registro, cuja decisão não cabe recurso, apenas pedido de reconsideração que 


deverá ser interposto em até 2 (dois) dias.  


 


§ 3º - Se a chapa ou candidato que tiver o seu pedido de registro impugnado interpor o 


pedido de reconsideração, a Comissão Eleitoral terá até 2 (dois) dias, a contar da data da 


interposição, para proferir a sua decisão final.  


 


Art. 6 – Após todo processo de registro da chapa ou candidatura, estando a mesma 


confirmada para a disputa da eleição, de acordo com a Comissão Eleitoral, a mesma 


publicará em até 15 (quinze) dias antes da data da eleição, no site oficial, as chapas 


concorrentes, juntamente com o currículo dos candidatos e o plano de gestão 


(https://cbsurf.org.br/eleicoes-2021-2024/ ). 


 


Art. 7 - Todas as comunicações e decisões referentes ao processo eleitoral serão 


proferidas pela Comissão Eleitoral, informadas aos representantes de cada chapa ou 


candidato ao Conselho Fiscal através dos e-mails cadastrados e divulgadas no site oficial 


da CBSurf em página específica da eleição (https://cbsurf.org.br/eleicoes-2021-2024/).  


 
Votação 
 
Art. 8 – Na AGE, o exercício do voto será individual. 


  


§ 1º - Os Entidades Estaduais de Administração do Surf representar-se-ão pelos 


respectivos Presidentes ou, no impedimento desses, por um dos membros de sua diretoria 


legalmente constituído, desde que devidamente credenciado pelo Presidente. Os demais 


membros deverão se fazer representar de forma pessoal e intrasferível. 
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§ 2º - No caso de credenciamento de outro membro da diretoria para participar da AGE, 


esses deverão enviar a devida procuração, com fins específicos, para a Comissão 


Eleitoral, com até 2 (dois) dias de antecedência da data da AGE. 


 


§ 3º - O eleitor deverá votar em apenas uma das chapas inscritas. 


 


§ 4º - Serão considerados nulos, os votos que estiverem em desconformidade com as 


regras constantes do presente Regulamento e o Estatuto da entidade. 


 


§ 4º - A votação será aberta e será permitido o acesso a AGE aos veículos de comunicação 


que se cadastrarem conforme diretrizes da Comissão Eleitoral, para o fim de acompanhar 


a mesma. 


 


Art. 9 – Terão direito a voto as Entidades de Administração Estaduais do Surf e atletas 


pertencentes a Comissão de Atletas, descritos Nota Oficial 002 da Comissão Eleitoral. 


 


Apuração e Proclamação dos Eleitos 
 
Art. 10 – Encerrado o período de votação, seguir-se-á imediatamente a contagem dos 


votos, sendo o cômputo geral e a proclamação do resultado de responsabilidade da 


Comissão Eleitoral. 


 


Art. 11 – Será considerada eleita a chapa (Presidente e Vice-Presidente) que obtiver 


maior número de votos, considerando os membros presentes, mesma sistemática 


aplicável à eleição dos membros do Conselho Fiscal, ficando eleitos os 3 (três) mais bem 


votados, ficando os dois seguintes como suplentes. 


 


Art. 12 – No caso de empate, será considerado eleita a chapa que tiver o candidato a 


Presidente mais idoso, valendo o mesmo critério para a eleição dos membros do Conselho 


Fiscal.  


 


Art. 13 – Encerrada a AGE e lavrada a respectiva ata, será ela assinada pela Mesa 


Diretora, ou seja, Presidente da Assembleia e o Secretário Geral, assinando, também, o 


Presidente da Comissão Eleitoral, os coordenadores das chapas, os candidatos ao 


Conselho Fiscal, consumando a eficácia de todos os atos praticados e dando assim, fim 


ao processo de eleição. 


 







REGULAMENTO PARA ELEIÇÃO DA COMISSÁO DE ATLETAS DA 


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF - CBSURF 


 


Considerando as últimas alterações na legislação desportiva, a  


determinação da Lei 9615 (Lei Pelé) que prevê a  participação de 1/3 de 


atletas no colégio eleitoral das entidades nacionais de administração do 


desporto e em conformidade com o artigo 62 do estatuto da CBSurf,  que 


estabeleceu em seu parágrafo primeiro que a Comissão de Atletas será 


composta por até 8 (oito) Atletas a CBSurf, vem por meio desta, apresentar 


o Regulamento para a Eleição da Comissão de Atletas da CBSurf 


(“Regulamento), de acordo com o estabelecido na Assembleia Geral da 


entidade, realizada no dia xx de janeiro de 2021 (“AGE”).  


 


O presente Regulamento deverá ser publicado no site da entidade na 


área dedicada aos atletas: https://cbsurf.org.br/comissao-de-atletas/, em 


até 24 (vinte e quatro horas) da data de realização da AGE. 


 


 REGULAMENTO 


A eleição dos membros das Comissões de Atletas da CBSurf, deve 


obedecer às determinações descritas neste Regulamento, na Lei 9.615/98 


e no Estatuto Social da entidade.  


 


1) CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO:  
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Estarão aptos para votar na eleição para formação da Comissão de 


Atletas da CBSurf, todos os atletas da modalidade principal surfe listados 


no Ranking 2020 da entidade, conforme Anexo I. Além dos atletas listados 


no Ranking 2020, poderão participar os atletas classificados para as 


Olimpíadas de Tóquio 2021, quais sejam: Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, 


Silvana Lima e Tatiana Webb, bem como os atletas aptos das modalidades 


Long Board, Bodyboarding, Parasurf e Sup, informados pelas respectivas 


entidades organizadoras de acordo com os rankings de 2020 das 


respectivas modalidades.  


 


2) COMISSÃO ELEITORAL 


Para organizar todo o processo da eleição da Comissão de Atletas da 


CBSurf, foi criada Comissão Eleitoral composta de 3 (três) ex-atletas, 


conforme ata da AGE (Anexo II). 


Os nomes e contatos dos membros da Comissão Eleitoral serão 


divulgados no site da CBSurf, na seção específica da Comissão de Atletas 


(https://cbsurf.org.br/comissao-de-atletas/), em até 24 (vinte e quatro 


horas) da data de realização da AGE. 


 


3) CONVOCAÇÃO: 


A convocação para eleição da Comissão de Atletas da CBSurf, será 


realizada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da sua realização, 


por meio de nota oficial da CBSurf, publicada no site da entidade em sua 


área principal (https://cbsurf.org.br/), bem como na área da Comissão de 


Atletas (https://cbsurf.org.br/comissao-de-atletas/), que, também, deverá 
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ser enviada para o e-mail cadastrado dos atletas, conforme item 1 do 


presente Regulamento. Caso a CBSurf não tenha o e-mail de algum dos 


atletas aptos a votar, conforme item 1, deverá realizar todos os meios 


possíveis para obtê-lo.   


 A convocação deverá conter, no mínimo, (i) a data e horário de início 


e término da eleição, (ii) que será realizada totalmente de forma eletrônica 


através do sistema de videoconferência, informando todos os 


procedimentos para acesso ao sistema, (iii) composição e contatos da 


Comissão Eleitoral, e (iv) todas as etapas e regras do processo eleitoral, 


conforme estabelecido no presente Regulamento.  


 


4) INSCRIÇÃO / REGISTRO DAS CHAPAS:  


 


As inscrições das chapas deverão ocorrer no dia xx de janeiro de 


2021, de 09:00hs às 18:00hs. Os documentos, conforme estabelecido no 


presente Regulamento, deverão ser encaminhados para e-mail específico 


criado para a Comissão Eleitoral, que conduzirá todo o processo de eleição 


da Comissão de Atletas: eleicaocomissaodeatletas2021@cbsurf.org.br  


 


Para registro da chapa deverá ser apresentado juntamente com a 


ficha cadastral (modelo conforme Anexo III), devidamente preenchida, 


cópia dos seguintes documentos pessoais de cada membro que compõe a 


chapa: (i) CPF, (ii) RG e (iii) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – 


atualizada e autenticada.   


O registro da chapa somente será aceito com a apresentação de 


todos os documentos acima citados.  



mailto:eleicaocomissaodeatletas2021@cbsurf.org.br





A composição das chapas deverá seguir os seguintes critérios: 


 


I - Composição das Chapas:  


 


 Cada chapa deverá ser composta por 8 (oito) membros, conforme 


estabelecido no artigo 62 da CBSurf, sendo eles: 


  


1) Presidente;  


2) Vice-Presidente; 


3) 1º Secretário; 


4) 2º Secretário; 


5) Colaborador 1; 


6) Colaborador 2; 


7) Colaborador 3; e 


8) Colaborador  4. 


II – Critérios para Composição das Chapas: 


Para ocupar os cargos da Comissão de Atletas da CBSurf, além do já 


previsto no presente regulamento, os membros deverão obedecer aos 


seguintes critérios:  


a) Ter mais de 18 (dezoito) anos de idade;  


b) Ser atleta ou ex-atleta de Surf, Para Surfing, Longboard, Stand Up Paddle 


e Bodyboarding;   


c) Não estar cumprindo penalidades aplicadas pelo ISA, COB, CBSurf e pelo 


Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Surf; e 


d) Nunca ter sido punido por doping.  







A composição das chapas deverá possuir entre os membros titulares, 


no mínimo: 1 (um) membro representante do Surf Masculino, 1 (um) 


membro representante do Surf Feminino; 1 (um) membro do ParaSurf, 1 


membro do Longboard; 1 membro do Stand Up Paddle e 1 membro do 


Bodyboarding. 


As chapas deverão ter composição homogênea, tendo 50% dos 


membros homens e 50% de mulheres. 


 


III – Análise das Chapas Inscritas:  


A análise das chapas inscritas será realizada pela Comissão Eleitoral 


no momento do registro.  


A homologação das chapas deverá ocorrer no prazo máximo de 3 


(três) dias úteis a contar da data de registro, através de nota oficial da 


Comissão Eleitoral, publicada no site da entidade na área da Comissão de 


Atletas (https://cbsurf.org.br/comissao-de-atletas/). 


No caso de inscrição de apenas 1 (uma) chapa, homologada pela 


Comissão Eleitoral, está será eleita por aclamação.   


 


5) HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO:  


 


O resultado da votação, com a consequente divulgação da chapa 


vencedora, será homologado através de nota oficial da Comissão Eleitoral 


no site da entidade, na área da Comissão de Atletas 


(https://cbsurf.org.br/comissao-de-atletas/). 







 


Local de assinatura, xx de janeiro de 2021. 


Assinatura do presidente da Confederação Brasileira de Surf 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANEXO I 


Ficha de inscrição 


CHAPA - COMISSÃO ESTADUAL DE ATLETAS  


 


NOME DA CHAPA:  


 


COMPOSIÇÃO DA CHAPA 


 


FUNÇÃO: PRESIDENTE 


NOME COMPLETO: 


IDENTIDADE: ORGÃO EXPEDIDOR: CPF: 


Nº DE REGISTRO CBV:  


ENDEREÇO: 


CEP: CEL: (    ) E-MAIL: 


ASSINATURA:  


 


FUNÇÃO: VICE-PRESIDENTE 


NOME COMPLETO: 


IDENTIDADE: ORGÃO EXPEDIDOR: CPF: 







Nº DE REGISTRO CBV: 


                                                                      ENDEREÇO: 


CEP: CEL: (    ) E-MAIL: 


ASSINATURA:  


 


FUNÇÃO: SECRETÁRIO 


NOME COMPLETO: 


IDENTIDADE: ORGÃO EXPEDIDOR: CPF: 


Nº DE REGISTRO CBV: 


ENDEREÇO: 


CEP: CEL: (    ) E-MAIL: 


ASSINATURA:  


 


 


 











 







 


 


 


 


RUA 8 DE SETEMBRO, 1394 – Varjota - FORTALEZA-CE  
CNPJ: 13.544.749/0001-41 


 


OUTORGANTE: FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ, entidade inscrita no 


CNPJ sob o nº 13.544.749/0001-41, com sede na Rua 8 de setembro, 1394, CEP 60.175-210, na 


cidade de Fortaleza Estado do Ceará, neste ato representada na forma de seu Estatuto por 


AMÉLIO GOMES ROLIM JUNIOR, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de 


identidade nº 1.418993 , inscrito no CPF sob o nº 234.718.083-53, residente e domiciliado na 


Rua Nunes Valente 687 ap 401, Meirelles, Fortaleza, Ceará. 


 


OUTORGADOS: VANTUIL GONÇALVES JUNIOR, brasileiro, advogado, inscrito na 


OAB/RJ sob o nº 113.869 e no CPF sob o nº 028.451.717-81, PEDRO TRENGROUSE 


LAIGNIER DE SOUZA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 122.133 e no CPF 


sob o nº 033.443.056-97, RODRIGO DA PAZ FERREIRA DARBILLY, brasileiro, 


advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 121.433 e no CPF sob o nº 073.671.867-28, FELIPE 


JAIME PACHECO E SILVA MOCCIA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n° 


429.298 e no CPF sob o n° 402.625.248-56 e o estagiário LUCAS BARROSO SILVA, 


brasileiro, solteiro, inscrito na OAB sob o n° 216.629-E e no CPF sob o n° 162.528.507-80, 


todos integrantes do escritório de advocacia TRENGROUSE & GONÇALVES  


ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ sob o n° 17.426.838/0001-44 com sede na 


Rua Saturnino de Brito, n° 158, gr. 201, Lagoa, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22470-030. 


 


PODERES: Pelo presente instrumento, o Outorgante conferem aos Outorgados mandato geral 


para o foro com os poderes da cláusula ad judicia et extra, inclusive com poderes especiais para 


propor medidas judiciais, transigir, dar quitação, firmar compromisso e renunciar ao direito, 


propor medidas judiciais, interpor recursos, tudo com o especial fim de representar os interesses 


em face da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf, inclusive administrativamente perante a 


entidade, podendo praticar todo e qualquer ato necessário para o bom e fiel cumprimento deste 


mandato, bem como substabelecer o presente, no todo ou em parte, com ou sem reserva de 


poderes. 


Fortaleza, 10 de dezembro de 2020 


 


 


 











	


	


	


PROCURAÇÃO	


	


OUTORGANTE:	FEDERAÇÃO	Federação	do	Espírito	Santo	de	Surf,	Federação	inscrita	no	


CNPJ	 sob	o	nº	03.769.506/0001-58,	 com	sede	na	Rua José Farias nº 98, Praia do 


Canto, CEP	29.045/430,	 na	 cidade	Vitória,	 Espirito	 Santo,	 neste	 ato	 representada	 na	


forma	 de	 seu	 Estatuto	 por	 seu	 Presidente	 Representante	 Marco	 Antônio	 Alves	 do	


Espirito	Santo,	brasileiro,	[casado],	[Auditor	Fiscal],	portador	da	carteira	de	identidade	


nº	584.782	SSP	ES	,	inscrito	no	CPF	sob	o	nº	774984027-34,	residente	e	domiciliado	na	


Rua	José	Alves,09	Praia	de	Santa	Mônica	Guarapari-ES	Cep	29.221-115	.	


	


OUTORGADOS:	VANTUIL	GONÇALVES	JUNIOR,	brasileiro,	advogado,	inscrito	na	OAB/RJ	


sob	o	nº	113.869	e	no	CPF	sob	o	nº	028.451.717-81,	PEDRO	TRENGROUSE	LAIGNIER	DE	


SOUZA,	brasileiro,	advogado,	 inscrito	na	OAB/RJ	sob	o	nº	122.133	e	no	CPF	sob	o	nº	


033.443.056-97,	RODRIGO	DA	PAZ	FERREIRA	DARBILLY,	brasileiro,	advogado,	inscrito	


na	OAB/RJ	sob	o	nº	121.433	e	no	CPF	sob	o	nº	073.671.867-28,	FELIPE	JAIME	PACHECO	


E	SILVA	MOCCIA,	brasileiro,	advogado,	inscrito	na	OAB/SP	sob	o	n°	429.298	e	no	CPF	


sob	 o	 n°	 402.625.248-56	 e	 o	 estagiário	 LUCAS	 BARROSO	 SILVA,	 brasileiro,	 solteiro,	


inscrito	na	OAB	sob	o	n°	216.629-E	e	no	CPF	sob	o	n°	162.528.507-80,	todos	integrantes	


do	escritório	de	advocacia	TRENGROUSE	&	GONÇALVES		ADVOGADOS	ASSOCIADOS,	


inscrito	no	CNPJ	sob	o	n°	17.426.838/0001-44	com	sede	na	Rua	Saturnino	de	Brito,	n°	


158,	gr.	201,	Lagoa,	Rio	de	Janeiro	-	RJ,	CEP	22470-030.	


	


PODERES:	Pelo	presente	instrumento,	o	Outorgante	conferem	aos	Outorgados	mandato	


geral	para	o	foro	com	os	poderes	da	cláusula	ad	judicia	et	extra,	inclusive	com	poderes	


especiais	para	propor	medidas	judiciais,	transigir,	dar	quitação,	firmar	compromisso	e	


renunciar	ao	direito,	propor	medidas	judiciais,	interpor	recursos,	tudo	com	o	especial	


fim	de	representar	os	interesses	em	face	da	Confederação	Brasileira	de	Surf	–	CBSurf,	


inclusive	administrativamente	perante	a	entidade,	podendo	praticar	 todo	e	qualquer	


ato	necessário	para	o	bom	e	fiel	cumprimento	deste	mandato,	bem	como	substabelecer	


o	presente,	no	todo	ou	em	parte,	com	ou	sem	reserva	de	poderes.	


	


Rio	de	Janeiro,	8	de	dezembro	de	2020.	


	











1 
 


Rio de Janeiro, 5 de abril de 2021 


 


 


À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF – CBSURF 


A/c.: Sr. Presidente Adalvo Argolo 


Via e-mail confidencial. 


 


 


Ref.: Convocação, em caráter de urgência, de Assembleia Geral Extraordinária – Ordem do Dia: 


Processos Eleitorais: Nova Comissão de Atletas e Diretoria.  


 


 


 Prezado Sr. Presidente, 


 


 As FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO SANTO, 


FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO 


ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE 


SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO 


MARANHENSE DE SURF E FEDERAÇÃO PAULISTA DE SURF, FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF 


e FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF (“Federações”), nos termos do artigo 60 do Código Civil1, 


por seus advogados, requerem a V. Sa. a convocação, em caráter de urgência, de Assembleia 


Geral Extraordinária, a fim de que se delibere acerca do novo procedimento eleitoral da CBSurf 


e de sua Comissão de Atletas, em acordo com as decisões proferidas pelo Poder Judiciário do 


estado da Bahia, que suspenderam a eleição convocada para o dia 18 de dezembro de 2020 e 


cancelaram a eleição ilegal realizada em 30 de dezembro de 2020. 


 


 Como se sabe, em decorrência de vícios verificados no procedimento eleitoral e na 


formação da Comissão de Atletas, as Federações propuseram em face da CBSurf a ação 


declaratória nº 8140526-62.2020.8.05.0001, com pedido de liminar para suspensão do pleito que 


se realizaria no último dia 18 de dezembro de 2020. 


 
1 Art. 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos 
associados o direito de promovê-la. 
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 Reconhecendo a existência dos vícios apontados pelas Federações, o D. Juízo da 5ª Vara 


Cível de Salvador, proferiu decisão suspendendo as eleições convocadas e concedendo 


parcialmente a liminar requerida pelas Federações, determinando à CBSurf o seguinte: 


 


(i) Publicar novo edital especificando quais pendências devem ser superadas 


para o exercício do direito de voto pelas Federações; 


(ii) estabelecer a necessidade de apoio de, no mínimo, três federações 


filiadas a mais de um ano para o interessado em se candidatar, na forma 


do art. 24, I, do Estatuto da entidade; 


(iii) assegurar votação não presencial, conforme exige o art. 22, IV, da Lei 


Pelé; 


(iv) afastar da Comissão Eleitoral o advogado Marcelo Franklin; e  


(v) recompor a Comissão de Atletas através de novo pleito para a eleição 


de seis novos membros titulares e dois suplentes, possibilitando a 


participação no colégio eleitoral dos cinco mais votados; 


 


 Contra essa decisão a CBSurf interpôs agravo de instrumento nº 8036433-


51.2020.8.05.0000. Referido recurso foi distribuído para 4ª Câmara Cível do TJBA e designado 


Relator o Desembargador Emílio Salomão Resedá. 


 


 Então, o Desembargador Emílio Salomão Resedá proferiu decisão suspendendo apenas 


os 2 (dois) primeiros itens da decisão do D. Juízo da 5ª Vara Cível de Salvador, ratificando 


integralmente os demais termos da decisão. 


 


 Com isso, conforme decisões do Tribunal de Justiça da Bahia, a CBSurf estava obrigada a 


convocar nova eleição cumprindo o seguinte: 


 


(i) Publicar edital de convocação de eleições para Comissão de Atletas, elegendo 


uma nova comissão na forma da lei e do estatuto, antes da eleição para 


diretoria da entidade; 
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(ii) Após realizada a eleição e formada a nova comissão de atletas, publicar 


novo edital de convocação das eleições para Presidente, Vice-Presidente e 


Conselho Fiscal da Entidade; 


(iii) assegurar votação não presencial, conforme exige o art. 22, IV, da Lei Pelé 


 


 Após essas decisões, importante destacar que causou estranheza que somente no dia 21 


de dezembro de 2020, tenha sido publicado no site da CBSurf novo Estatuto, aprovado em 7 


de março de 2020, mas somente registrado no mês de dezembro. 


 


 Em 22 de dezembro de 2020, ocorreu a publicação de edital no site da CBSurf, ratificando 


atos anteriores declarados nulos por decisões judiciais e, simplesmente, convocando uma 


Assembleia Geral Extraordinária Eletiva para o dia 30.12.2020. 


 


 Como essa convocação desrespeitava as decisões judiciais do TJBA e, mais uma vez, 


violava o próprio estatuto da entidade, as Federações (mais de 1/5 das filiadas) enviaram ofício 


à CBSurf, em 23 de dezembro de 2020, requerendo a convocação de uma assembleia 


extraordinária para que todas as entidades, em conjunto, deliberassem sobre o novo processo 


eleitoral, de forma soberana, o que foi de forma arbitrária completamente ignorado pela CBSurf. 


 


 Neste sentido, as Federações não receberam nenhuma resposta da CBSurf, o que 


configura mais um descumprimento do Estatuto da própria entidade. 


 


 Apesar dos claros termos da decisão judicial, a CBSurf, após ignorar o ofício das 


federações, decidiu seguir com a eleição, convocando Assembleia Extraordinária para o dia 


30.12.2020, sem cumprir integralmente a decisão judicial e, ainda, aproveitando que todo o 


Poder Judiciário Nacional estava de recesso até o dia 07.01.2021. 


 


 Com essa convocação de Assembleia Extraordinária publicada no site da CBSurf dia 


22.12.2020, convocando eleição dia 30.12.2020, no penúltimo dia do ano e em meio ao recesso 


do Judiciário, as Federações apresentaram diversas petições na ação informando o 


descumprimento das decisões judiciais, em 23.12.2020, 27.12.2020, 28.12.2020, mas não foram 


apreciadas porque o Judiciário estava em recesso. 
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 Realizada a Assembleia Extraordinária em 30.12.2020, ocorreu a reeleição de Adalvo 


Argolo pelo terceiro mandato consecutivo. Nessa eleição, além da comissão de atletas destituída 


por decisão judicial, participaram apenas 5 de 15 federações filiadas. 


 


Após vários requerimentos das Federações demonstrando o flagrante descumprimento 


das decisões judiciais pela CBSurf, e garantido o contraditório à entidade, o Juiz da 5ª Vara Cível 


e Comercial de Salvador, proferiu decisão reconhecendo que a CBSurf descumpriu as decisões 


judiciais e determinou o cancelamento da eleição ilegal realizada no dia 30.12.2020. Vale 


destacar os principais trechos dessa decisão: 


 


(i) “é necessário reconhecer o descumprimento da decisão liminar que 


determinou a recomposição da comissão de atletas “através de novo pleito 


para a eleição de seis novos membros titulares e dois suplentes”. Ou seja, a 


referida decisão não apenas consignou o número de integrantes na 


composição da comissão, mas determinou de forma expressa a realização de 


novo pleito, o que não foi realizado.”; 


(ii) “não se pode admitir que estatuto posterior valide atos ilegais, especialmente 


considerando seu anterior questionamento judicial” e “o registro de novo 


estatuto implicaria na necessidade de instauração de novo processo 


eleitoral”; 


(iii) “DEFIRO o pedido formulado pela parte autora no ID 95597443, para 


determinar o cancelamento da eleição realizada no dia 30 de dezembro de 


2020, bem como para determinar que sejam realizadas novas eleições para a 


diretoria da CBSurf, na forma do estatuto social e em obediência à decisão 


judicial proferida anteriormente, realizando-se, previamente a este processo, 


eleições para a formação de nova Comissão de Atletas, sob pena de multa no 


valor de R$ 50.000,000 (cinquenta mil reais), que poderá ser alterada, se 


necessário, crime de desobediência e demais cominações legais.”. 


 


 Portanto, conforme decisão de 25.03.2021 do Juiz da 5ª Vara Cível e Comercial de 


Salvador, está cancelada a eleição realizada em 30.12.2020 e a CBSurf está obrigada a convocar 
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novo processo eleitoral para a diretoria da entidade, realizando-se, previamente a este processo, 


eleições para a formação de nova Comissão de Atletas, respeitando todos os prazos e publicações 


necessárias. 


 


  Sendo assim, independente das muitas dúvidas e incertezas sobre o processo que levou 


à aprovação desse novo estatuto, de forma colaborativa e para garantir a isenção, legalidade e o 


procedimento democrático, as Federações, por meio desta, apresentam anexas propostas de 


procedimentos eleitorais para os novos processos eleitorais para Comissão de Atletas e para 


Presidente e Vice-Presidente da CBSurf, visando à pacificação e ao bem maior da Comunidade 


do Surfe. 


 


 As propostas anexas contemplam todos os documentos necessários para convocação e 


regramento dos processos e pleitos, nos estritos termos da Lei Pelé, do Estatuto da CBSurf e das 


decisões judiciais aqui citadas. Frise-se, estão anexos os modelos de editais de convocação de 


novo processo eleitoral, garantindo a votação não presencial, todos os procedimentos e normas 


que regerão os novos pleitos. 


 


 Ademais, fundamental que se defina, antecipadamente, quais as filiadas estarão aptas a 


participar com direito a voto das eleições para Presidente e Vice-Presidente da CBSurf. Desde já, 


encaminha-se a proposta de que seja reconhecido o direito a voto a todas as Federações, exceto 


das que se encontrem inativas e inaptas no cadastro do CNPJ mantido pela Receita Federal, 


considerando que foram essas que participaram de todas as assembleias da entidade até o 


momento, inclusive a que aprovou o novo estatuto da CBSurf.  


 


 Portanto, mostra-se essencial a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para que 


as Federações filiadas deliberem de forma soberana acerca dos novos procedimentos eleitorais 


que se farão necessários para as eleições da Comissão de Atletas e para Presidente e Vice-


Presidente da entidade, bem como seu Conselho Fiscal, atendendo-se às decisões judiciais, às 


disposições da Lei Pelé e às disposições do Estatuto.  


 


 Diante do exposto e pelo caráter de urgência do assunto e por não ter sido atendido 


pedido de convocação anterior enviado em 23.12.2020, com base no artigo 60 do Código Civil, 
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as Federações vêm, novamente, requerer à CBSurf a CONVOCAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA 


DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, expedindo o ato convocatório no prazo máximo de 


3 (três) dias úteis, e marcada a assembleia em data com 8 (oito) dias de antecedência dada a 


urgência, a ser realizada por meio remoto em função do atual estágio de gravidade e crescimento 


da pandemia de COVID-19, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 


 


1- escolher os membros da Comissão Eleitoral para as eleições da Comissão de 


Atletas; 


2- escolher os membros da Comissão Eleitoral para a eleição de Presidente e Vice-


Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da entidade; 


3- aprovar o calendário do novo processo eleitoral para eleição da Comissão de 


Atletas, modelo de edital e as normas que regerão o procedimento, conforme 


proposta apresentada pelas Federações (Anexo I); 


4- aprovar o calendário do novo processo eleitoral para eleição para Presidente e 


Vice-Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da entidade, modelo de 


edital de convocação e as normas que regerão o procedimento, conforme 


proposta apresentada pelas Federações (Anexo II); 


5- deliberar sobre a situação das federações filiadas e garantir o direito a voto do 


novo processo eleitoral para eleições de Presidente e Vice-Presidente e 


Conselho Fiscal a todas as Federações, exceto as que se encontrem inativas e 


inaptas no cadastro do CNPJ; 


6- deliberar sobre a adoção do sistema de voto aberto para o novo processo 


eleitoral para eleição para de Presidente e Vice-Presidente da CBSurf, e para o 


Conselho Fiscal da entidade. 


 


 Por fim, destacam as Federações aqui signatárias que, caso não prossiga a CBSurf com a 


convocação no prazo acima fixado, de acordo com a lei e o estatuto da entidade, as mesmas 


realizarão a convocação e organização da AGE diretamente, tendo em vista que a CBSurf ignorou 


anterior pedido similar de convocação enviado no dia 23 de dezembro de 2020, que foi realizado 


por meio eletrônico a CBSurf e diretamente ao seu Presidente nos e-mails divulgados pela própria 


CBSurf e que constam do cadastro perante o COB. 
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 Os documentos que darão base para as deliberações acima encontram-se em anexo e 


deverão ser encaminhados para as Federações junto como a convocação da Assembleia ora 


solicitada. Todos as Federações signatárias assinaram o presente, de forma digital, com a devida 


certificação de autenticidade e identidade. 


 


 Sendo o que cabia para o momento, renovamos os votos de elevada estima e 


consideração. 


 


Atenciosamente, 


 
 


FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF 


PEDRO DOS SANTOS LIMA 


 
 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPÍRITO SANTO 


MARCO ANTÔNIO ALVES DO ESPÍRITO SANTO 


 
 


FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF 


CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR 


 
 


FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF 


SAULO DE MORAES SILVA JUNIOR 


 
 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE 


ALAGOAS 


BIANCA ANDRADE BARRETO 


 
 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ 


AMÉLIO GOMES ROLIM JUNIOR 


 
 


FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF 


FERNANDO CUNHA 


 
 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE 


JANEIRO 


LUIZ GUILHERME MORALES DE AGUIAR 


 
 


FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF 


RICARDO RODRIGUES ATAÍDE 


 
 


FEDERAÇÃO PAULISTA DE SURF 


MURILO FERREIRA LIMA – ADMINISTRADOR 


 
 


FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF 


RENATO MELO 


 
 


FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF 


LUCIANO ROSARIO 
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TERMO DE ADESÃO À CONVOCAÇÃO DE  


ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CBSURF 


 


 


 


 FEDERAÇÃO PARAENSE DE SURF, neste ato representada por seu Presidente o 


Sr. Noelio Sobrinho, vem aderir e manifestar sua expressa concordância com a iniciativa 


das Federações, com base no artigo 60 do Código Civil, de requerer à CBSurf a 


CONVOCAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 


, a ser realizada por meio remoto em função do atual estágio de gravidade e crescimento 


da pandemia de COVID-19, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 


 


1- escolher os membros da Comissão Eleitoral para as eleições da 


Comissão de Atletas; 


2- escolher os membros da Comissão Eleitoral para a eleição de 


Presidente e Vice-Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da 


entidade; 


3- aprovar o calendário do novo processo eleitoral para eleição da 


Comissão de Atletas, modelo de edital e as normas que regerão o 


procedimento, conforme proposta apresentada pelas Federações 


(Anexo I); 


4- aprovar o calendário do novo processo eleitoral para eleição para 


Presidente e Vice-Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da 


entidade, modelo de edital de convocação e as normas que regerão o 


procedimento, conforme proposta apresentada pelas Federações 


(Anexo II); 


5- deliberar sobre a situação das federações filiadas e garantir o direito a 


voto do novo processo eleitoral para eleições de Presidente e Vice-


Presidente e Conselho Fiscal a todas as Federações, exceto as que se 


encontrem inativas e inaptas no cadastro do CNPJ; 


6- deliberar sobre a adoção do sistema de voto aberto para o novo 


processo eleitoral para eleição para de Presidente e Vice-Presidente 


da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da entidade. 


 


Sendo o que nos cabia, segue firmado o presente termo na data de 15 de abril 


de 2021. 


 


FEDERAÇÃO PARAENSE DE SURF 


NOELIO SOBRINHO 
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ANEXO I 


 


 


 


 


DocuSign Envelope ID: D132E2BF-84E0-4C67-9755-8E913BC98255DocuSign Envelope ID: A975EF4D-E39B-4B9A-8FB6-A7C0843DFE84







1 
 


EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA 


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF - CBSURF 


 


Pelo presente edital, ficam convocados os atletas para:  


 
1. DO OBJETIVO 


Eleição dos membros da Comissão de Atletas da CBSurf, em cumprimento ao que estabelece o 


artigo 72 do Estatuto da Entidade. 


 
2. DA CANDIDATURA 


2.1 Nos termos do artigo 72 do Estatuto da entidade, serão eleitos: 


4 (quatro) atletas representantes do Surf; 


1 (um) atleta representante do Long Board; 


1 (um) atleta representante do SUP; 


1 (um) atleta representante do Parasurf; 


1 (um) atleta representante do Bodyboarding. 


2.2 Só poderão se candidatar e ocupar os cargos de membros da Comissão os atletas maiores 


de 18 anos e que participaram efetivamente de campeonatos nacionais ou internacionais no 


ano de 2019 ou no ano 2020, figurando nos rankings nacionais ou internacionais das respetivas 


modalidades no ano de 2019 ou no ano 2020 (Surf, Parasurf, Longboard, Stand Up Paddle e 


Bodyboarding). 


2.3 São inelegíveis para os cargos de membros da Comissão atletas que estejam ocupando cargo 


de direção em entidade de qualquer modalidade do Surf, respondendo processo administrativo 


da entidade ou ainda que não estejam com situação regular junto a mesma, bem como 


cumprindo penalidades aplicadas pelo ISA, COB, CBSurf e pelo Superior Tribunal de Justiça 


Desportiva do Surf ou pelas autoridades antidopagem, bem como aqueles que forem cônjuges 


ou tiverem vínculo de parentesco de 1º e 2º graus com quaisquer membros da diretoria da 


CBSurf. 


2.4 Os interessados em se candidatar deverão preencher o anexo I (Formulário de Inscrição), 


que está disponível no link [_____________________] apondo sua assinatura. 


Parágrafo Único: Os registros das candidaturas deverão ser digitalizados e enviados para o e-


mail [____________________] até o dia __/__/2021. 


2.5 As validações das candidaturas ocorrerão até o dia __/__/2021, com publicação de circular 


com os nomes dos candidatos que ficará disponível no link 


[_____________________________]. 
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2.6 Em caso de impugnação do direito de participar da eleição o processo eleitoral dos membros 


da Comissão Eleitoral da CBSurf assegurará defesa prévia,  


 
3. DA VOTAÇÃO 


3.1 A votação será de modo eletrônico. Acontecerá no dia __/__/2021 com início às 09:00 horas 


e encerramento as 17:00 horas. O link para votação junto do processo para criação de login será 


divulgado através de circular junto com a lista de candidatos. 


3.2 Poderão votar para a escolha dos membros da comissão todos os atletas maiores de 18 anos 


e que participaram efetivamente de campeonatos nacionais ou internacionais no ano de 2019 


ou no ano 2020, figurando nos rankings nacionais ou internacionais das respetivas modalidades 


no ano de 2019 ou no ano 2020 (Surf, Parasurf, Longboard, Stand Up Paddle e Bodyboarding). 


3.3 Cada eleitor deverá votar no número de vagas disponíveis na respectiva modalidade. 


3.4 Cada eleitor poderá votar somente uma vez, sendo impossibilitado o voto por procuração. 


3.5 A apuração dos votos será no dia __/__/2021, com divulgação do resultado às 19:00 horas. 


 
4. DA CAMPANHA ELEITORAL 


4.1 Na campanha eleitoral, que terá início 10 (dez) dias antes da data da apuração dos votos, 


será assegurada plena liberdade de propaganda aos candidatos e eleitores.] 


4.2 Os gestores da entidade não poderão criar obstáculos ao desenvolvimento da campanha, 


mas deverão, contudo, zelar pela manutenção da disciplina e da ordem. 


4.3 Será vedada a fixação de materiais de campanha nas dependências da entidade. 


 
5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E POSSE 


5.1 Serão considerados eleitos, os candidatos que obtiverem o maior número de votos em sua 


modalidade. 


5.2 Ocorrendo empate, será considerado eleito o atleta filiado à entidade há mais tempo e, 


persistindo o empate, será considerado vencedor o atleta mais velho. 


5.3 O resultado com o nome dos eleitos para compor a Comissão de Atletas, será divulgado 


através de circular logo após a Comissão Eleitoral encerrar os trabalhos da eleição. 


5.4 O mandato dos membros da comissão será de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) única 


recondução. 


 
São Paulo/Salvador, __ de _______ de 2021 


 


Regulamento Eleitoral da Comissão de Atletas da CBSurf 
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 Estabelece normas relativas ao processo eletivo 


da Comissão de Atletas da Confederação 


Brasileira de Surfe (CBSurf), de acordo com a Lei 


nº 9615/1998 (“Lei Pelé”), com o Estatuto da 


CBSurf aprovado em 2019, e nos termos das 


decisões judiciais proferidas pelo Poder Judiciário 


do Estado da Bahia nos autos do processo nº 


8140526-62.2020.8.05.0001. 


 


CAPÍTULO I – DO OBJETO 


 


Art. 1º - Este Regulamento Eleitoral tem por objetivo organizar, estabelecer procedimentos e 


disciplinar o Processo da Eleição dos membros da Comissão de Atletas da CBSurf. 


§ 1º - Os membros eleitos da Comissão de Atletas, além da cooperação e acompanhamento dos 


trabalhos da CBSurf, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do esporte e 


representar os interesses dos atletas perante a entidade, terão direito cada um a um voto nas 


Assembleias Gerais da CBSurf. Também fica garantida a participação de um atleta como membro 


do Conselho de Administração na forma do Estatuto da CBSurf. 


§ 2º - Será designada pela presidência da CBSurf uma Comissão Eleitoral que será responsável 


pela organização do Processo Eleitoral, cujos membros deverão ser apartados da diretoria da 


CBSurf; 


§ 3º - Também não poderá integrar a Comissão Eleitoral quem possuir vínculo profissional com 


a CBSurf, ou em um período de 12 (doze) meses que antecederem a instituição da Comissão, e 


nem cônjuges ou os que tiverem vínculo de parentesco de 1º e 2º graus com quaisquer membros 


da diretoria da CBSurf. 


 


CAPÍTULO II – DA COMISSÃO ELEITORAL 


 


Art. 2º - A Comissão Eleitoral é o grupo de trabalho transitório e com finalidade específica, 


composta por 3 (três) membros. 


§ 1º - A Comissão Eleitoral será formada por 1 (um) membro indicado pela CBSurf e 2 (dois) 


membros indicados pelas Federações, que se reunirão para deliberar tais nomes e indica-los À 


CBSurf. 


§ 2º - A Comissão Eleitoral será formada até o final do mês de abril do ano olímpico. 
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§ 3º - Formada a Comissão Eleitoral, seus membros elegerão de imediato seu Presidente e 


Secretário. 


 


Art. 3º - Compete à Comissão Eleitoral: 


I. orientar e conduzir o processo eleitoral conforme este Regulamento; 


II. receber a inscrição dos atletas e proceder ao exame dos requisitos a serem observados pelos 


candidatos como referido no Artigo 14 deste Regulamento; 


III. orientar os candidatos sobre as questões por eles apresentadas, a fim de assegurar a 


legitimidade e a moralidade do processo eleitoral, a isonomia entre os candidatos, o 


cumprimento das normas eleitorais, do Estatuto da CBSurf, encaminhando as infrações aos 


órgãos competentes, respeitando os processos estabelecidos; 


IV. preparar as cédulas eleitorais, o respectivo envio aos eleitores e organizar o local de apuração 


da votação, assegurando-se votação não presencial e por sistema imune à fraude; 


V. dar publicidade do processo eleitoral em todas as suas fases, de modo que os associados e 


interessados possam acompanhar os trabalhos; 


VI. promover a apuração dos votos; 


VII. deliberar sobre os pedidos de impugnação de votos; 


VIII. redigir a Ata de Apuração do Resultado; 


IX. encaminhar a Ata com o resultado da eleição, para homologação pela Diretoria; 


X. deliberar sobre os casos omissos neste Regulamento. 


 


Art. 4º - As decisões nas reuniões da Comissão Eleitoral serão tomadas pelos votos da maioria 


simples de seus membros. 


 


Art. 5º - A Comissão Eleitoral se extinguirá automaticamente com a posse dos eleitos. 


 


CAPÍTULO III – DO PROCESSO ELEITORAL 


 


Art. 6º - As eleições de que trata este regulamento serão realizadas a cada quatro anos, 


acompanhando o ciclo olímpico e o voto será facultativo, acontecerão através de eleição on-line 


no site www.cbsurf.org.br, ou outro seguro e imune à fraude que esta indicar, ou, ainda, de 


forma presencial. 


§ 1º - A convocação para eleição da Comissão de Atletas da CBSurf, será realizada com no 


mínimo 10 (dez) dias de antecedência da sua realização, por meio de nota oficial da CBSurf, 


publicada no site da entidade em sua área principal (https://cbsurf.org.br/), bem como na área 
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da Comissão de Atletas (https://cbsurf.org.br/comissao-de-atletas/), que, também, deverá ser 


enviada para o e-mail cadastrado dos atletas, conforme item 1 do presente Regulamento. Caso 


a CBSurf não tenha o e-mail de algum dos atletas aptos a votar, conforme item 1, deverá realizar 


todos os meios possíveis para obtê-lo.   


§ 2º - A convocação deverá conter, no mínimo, (i) a data e horário de início e término da eleição, 


(ii) que será realizada totalmente de forma eletrônica através do sistema de videoconferência, 


informando todos os procedimentos para acesso ao sistema, (iii) composição e contatos da 


Comissão Eleitoral, e (iv) todas as etapas e regras do processo eleitoral, conforme estabelecido 


no presente Regulamento. 


 


Art. 7º - A Comissão Eleitoral, em até 05 (cinco) dias úteis após sua constituição, publicará no 


site da CBSurf, em local de fácil acesso, edital de instalação do processo eleitoral, convocando 


os atletas para registro das candidaturas, informando o correio eletrônico para envio das 


correspondências dos interessados. 


§ 1º - O registro da candidatura será através de correio eletrônico, devendo ser enviado no 


endereço informado no Edital em até 10 dias úteis após a publicação do Edital. 


§ 2º - Os interessados em se candidatar deverão inscrever na correspondência eletrônica o seu 


nome completo, número de CPF, a qual modalidade pertencem e o currículo esportivo, enviando 


através do seu e-mail de cadastro, conforme modelo constante do Anexo I no Edital de 


convocação para candidatura. 


§ 3º - Existindo entidade específica da modalidade, o Presidente da respectiva entidade deverá 


indicar o atleta, comprovando-se que este foi escolhido por eleição direta entre os atletas da 


modalidade, valendo-se deste regulamento como base para organizar e regulamentar a eleição. 


§ 4º - Indicado o atleta na forma do parágrafo 3º supra, caberá à Comissão Eleitoral verificar se 


a escolha do mesmo seguiu o que determina a Lei, o Estatuto e o presente regulamento, 


podendo rejeitar a indicação em caso de descumprimento das normas. 


§ 5º - Não havendo registro válido de candidatura da modalidade específica, a vaga do mesmo 


será preenchida com um atleta adicional da modalidade Surf. 


 


Art. 8º - Recebidas todas as inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará no site da CBSurf os 


candidatos com seu respectivo currículo e enviará para cada atleta com direito a voto os passos 


a seguir através do e-mail de cadastro. 


§ 1º - O endereço de envio será aquele constante do cadastro da CBSurf, competindo aos 


eleitores mantê-lo atualizado. 
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§ 2º - Na correspondência a Comissão Eleitoral deverá informar um endereço de e-mail para que 


os eleitores sanem eventuais dúvidas. 


§ 3º - Em caso de votação eletrônica, a Comissão Eleitoral enviará e-mail individual informando 


os procedimentos para o login de acesso ao sistema de votação, que deverá ser efetuado até às 


24 horas do dia anterior ao dia de votação. 


§ 4º - No caso de ser votação presencial, a Comissão Eleitoral, editará as normas apropriadas 


para cada caso. 


Art. 9º - A votação eletrônica acontecerá em um único dia, tendo início às 9h e encerramento às 


17h e o seu resultado publicado até às 19h do mesmo dia. 


 


Art. 10º - Nos termos do artigo 72 do Estatuto da entidade, serão eleitos: 


I. 4 (quatro) atletas representantes do Surf; 


II. 1 (um) atleta representante do Long Board; 


III. 1 (um) atleta representante do SUP; 


IV. 1 (um) atleta representante do Parasurf; 


V. 1 (um) atleta representante do Bodyboarding. 


 


Art. 11 - Após a realização das eleições, os membros da Comissão deverão eleger entre eles, no 


prazo de até 30 dias, respeitando as mesmas regras deste Regulamento, o Presidente e Vice-


Presidente para representá-los. 


Parágrafo Único - O Presidente é membro automático do Conselho de Administração da CBSurf. 


 


Art. 12 - O mandato dos membros da Comissão será de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) única 


recondução. 


 


Art. 13 - Poderão votar para a escolha dos membros da Comissão todos os atletas maiores de 


18 anos e que participaram efetivamente de campeonatos nacionais ou internacionais no ano 


de 2019 ou no ano 2020, figurando nos rankings nacionais ou internacionais das respetivas 


modalidades no ano de 2019 ou no ano 2020. 


 


 


§ 1º - Cada eleitor deverá votar no número de vagas disponíveis na respectiva modalidade, ou 


seja, 2 (duas) no Surf, 1 (uma) no Long Board, 1 (uma) no SUP, 1 (uma) no Parasurf e 1 (uma) no 


Bodyboarding. 
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§ 2º - Em caso de empate, será considerado eleito o atleta filiado à entidade há mais tempo e, 


persistindo o empate, será considerado vencedor o atleta mais velho. 


 


Art. 14 - Só poderão se candidatar e ocupar os cargos de membros da Comissão os atletas 


maiores de 18 anos e que participaram efetivamente de campeonatos nacionais ou 


internacionais no ano de 2019 ou no ano 2020, figurando nos rankings nacionais ou 


internacionais das respetivas modalidades no ano de 2019 ou no ano 2020 (Surf, Parasurf, 


Longboard, Stand Up Paddle e Bodyboarding). 


§ 1º - São inelegíveis para os cargos de membros da Comissão atletas que estejam ocupando 


cargo de direção em entidade de qualquer modalidade do Surf, respondendo processo 


administrativo da entidade ou ainda que não estejam com situação regular junto a mesma, bem 


como cumprindo penalidades aplicadas pelo ISA, COB, CBSurf e pelo Superior Tribunal de Justiça 


Desportiva do Surf ou pelas autoridades antidopagem, bem como aqueles que forem cônjuges 


ou tiverem vínculo de parentesco de 1º e 2º graus com quaisquer membros da diretoria da 


CBSurf; 


§ 2º - É obrigatório o afastamento preventivo e imediato dos membros eleitos, caso incorram 


em quaisquer das hipóteses do parágrafo primeiro, assegurado o processo regular e a ampla 


defesa para a destituição. 


§ 3º - Para registro da candidatura deverá ser apresentado juntamente com a ficha cadastral, 


devidamente preenchida, cópia dos seguintes documentos pessoais de cada candidato: (i) cópia 


de RG e CPF, (ii) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – atualizada e autenticada; e (iii) 


Certidões Criminais das Justiças Federal e Estadual, 1º e 2º grau, do domicílio dos candidatos. 


§ 4º - O registro da chapa somente será aceito com a apresentação de todos os documentos 


acima citados. 


 


Art. 15 - Em caso de impugnação do direito de participar da eleição o processo eleitoral dos 


membros da Comissão Eleitoral da CBSurf assegurará defesa prévia. 


 


Art. 16 - Cada eleitor poderá votar somente uma vez, sendo impossibilitado o voto por 


procuração. 


 


CAPÍTULO IV - DA CAMPANHA ELEITORAL 


 


Art. 17 - Na campanha eleitoral, que terá início 10 (dez) dias antes da data da apuração dos 


votos, será assegurada plena liberdade de propaganda aos candidatos e eleitores. 
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§ 1º - Os gestores da entidade não poderão criar obstáculos ao desenvolvimento da campanha, 


mas deverão, contudo, zelar pela manutenção da disciplina e da ordem. 


§ 2º - Os atletas que se candidatarem a algum dos cargos previstos no artigo 10º deste 


regulamento deverão respeitar os respectivos calendários de treino e competição, de forma que 


a campanha eleitoral não lhe traga prejuízos. 


§ 3º - Será vedada a fixação de materiais de campanha nas dependências da entidade, ou nas 


mídias sociais da CBSurf. 


§ 4º - Serão franqueadas aos candidatos as dependências físicas da entidade para a realização 


de reuniões, desde que não prejudiquem o seu normal funcionamento. 


§ 5º - As atividades da campanha encerrar-se-ão 24 (vinte e quatro) horas antes da data fixada 


para apuração dos votos. 


 


CAPÍTULO V- DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E POSSE 


 


Art. 18 – Os integrantes da Comissão Eleitoral constituirão a Mesa Apuradora. 


 


Art. 19 - Antes de iniciar a apuração, todas as ocorrências lançadas na Ata de Votação deverão 


ser analisadas e resolvidas pela Mesa Apuradora e Comissão Eleitoral. 


 


Art. 20 - O sistema de votação eletrônica deverá permitir auditoria caso seja requerida pelos 


participantes, onde neste será analisado os dados utilizados para o voto on-line, sendo: data e 


hora de realização da votação e quantidade de votos feitos por pessoa de acordo Art. 13, inciso 


I. 


 


Art. 21 - Serão considerados eleitos, os candidatos que obtiverem o maior número de votos em 


sua modalidade. 


Parágrafo único - Ocorrendo empate, será considerado eleito o atleta filiado à entidade há mais 


tempo e, persistindo o empate, será considerado vencedor o atleta mais velho. 


 


Art. 22 - Concluída a apuração dos votos o presidente da Mesa Apuradora, com o apoio do 


Secretário, deverá: 


I. Lavrar a Ata de Apuração; 


II. Preencher o Boletim de Apuração; 


III. Se eleição presencial, recolocar as cédulas nas urnas, lacrá-las e assinar o lacre; 
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IV. Se eleição eletrônica, fechar sistema de apuração e validar com usuário e senha do 


presidente da mesa; 


V. Entregar a Comissão Eleitoral os documentos acima citados e as urnas; 


VI. Encerrar os trabalhos da eleição. 


 


CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 


 


Art. 25 - Eventuais omissões ou conflitos deste regulamento e outras normativas serão dirimidos 


mediante a interpretação conjunta de normas aplicáveis à espécie, dentre estas o Estatuto da 


CBSurf. 
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ANEXO II 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA DA 


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF – CBSurf 


 


O Presidente da Confederação Brasileira de Surf (“CBSurf”), Sr. Adalvo Argolo, no uso das 


atribuições estatutárias que lhes foram conferidas, convoca Assembleia Geral Eletiva (“AGE”), 


que será realizada de for totalmente eletrônica, conforme legislação em vigor, no dia __ de maio 


de 2021, às 10 horas, em 1ª convocação, com a presença da maioria absoluta de seus membros 


e, não havendo quórum para a sua instalação, às 10:30 horas em 2ª e última convocação, com 


qualquer número, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 


 


1- Eleger Presidente e Vice-Presidentes da CBSurf quadriênio 2021/2024; 


2- Eleger 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes do Conselho Fiscal da CBSurf 


quadriênio 2021/2024; e 


3- Proclamar o resultado da eleição e empossar os eleitos. 


 


Colégio Eleitoral e Registro de Chapas: 


O Colégio Eleitoral da AGE será formado pelas 15 (quinze) Federações filiadas, desde que não 


se encontrem inaptas, inativas ou baixadas em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 


perante a Receita Federal, e 8 (oito) membros da Comissão de Atletas eleitos, cuja listagem será 


publicada em nota oficial/circular no site da CBSurf. As inscrições de chapas e candidaturas 


individuais (para o Conselho Fiscal) deverão ocorrer até às 18h (Brasília) do dia __ de ______ 


de 2021, por meio eletrônico através do e-mail: [__________________]. O Regulamento, 


formulários e informações serão publicados por nota oficial/circular no sítio oficial da entidade 


[_____________________________]. Todos deverão observar e fazer cumprir o Estatuto, as 


Notas Oficiais e Circulares publicadas sobre o processo eleitoral. 


 


 


Presidente CBSurf 
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Ato Normativo 001/2021 


Regulamento do Processo Eleitoral 
Confederação Brasileira de Surf – CBSurf 


 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
O Ato Normativo de Regulamentação do Processo Eleitoral da Confederação Brasileira 
de Surf (“CBSurf”) traz a premissa de garantir a democratização e a transparência de 
toda Assembleia Geral Ordinária Eletiva (“AGOE”), conforme dispositivos estatutários e 
regulamentares desta entidade, com a chancela do Comitê de Eleição, devidamente 
instituído na forma do Estatuto e com os poderes necessários para organização e 
condução de todo o Processo Eleitoral. 
 
Este normativo deverá ser observado por todos(as) os(as) postulantes e participantes 
do processo eleitoral da CBSurf que concorram para o cargo de Presidente e Vice-
Presidente, que se candidatam em formato de chapa, bem como os candidatos 
individuais que pretendam se candidatar para membro do Conselho Fiscal. 
 
 
O presente Ato Normativo, em conjunto com a Lei nº 9.615/1998 (“Lei Pelé”), o Estatuto 
e demais Regimentos da CBSurf, consolida e regulamenta o processo eleitoral da 
Entidade.  
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REGULAMENTO PROCESSO ELEITORAL 


 
 
Art. 1º - A Assembleia Geral Ordinária Eletiva (“AGOE”) será realizada no dia __ de 
____ de 2021, de forma não presencial (on-line), para eleger e dar provimento aos 
cargos da Presidência (Presidente e Vice-Presidente), e 3 (três) membros titulares e 3 
(três) suplentes do Conselho Fiscal da CBSurf, para um mandato de 04 (quatro) anos, 
entre 2021 e 2025, conforme estabelecido no estatuto da CBSurf em vigor.  
 
Art. 2º - A Assembleia Geral Eletiva terá início às 10:00h (dez horas) em primeira 
convocação, com a presença da maioria absoluta do colégio eleitoral, e 10:30h (dez 
horas e trinta minutos), com qualquer quórum, com início da votação imediatamente 
após a instalação da Assembleia Geral Eletiva.  
 
Art. 3º - Devidamente instituído e nomeado na forma do Estatuto, cabe ao Comitê de 
Eleição da AGOE: 
 


▪ Reunir-se antes da AGOE para deliberar sobre o cumprimento regular do 
processo eleitoral, conforme diretrizes estatutárias, de regimentos internos, do 
presente Ato Normativo, dos demais normativos e da legislação aplicável 
vigente;  


 
▪ Verificar se os perfis dos candidatos atendem aos critérios exigidos para cada 


cargo, respeitando-se princípios profissionais e éticos. Cabe, ainda, a realização 
de análise de antecedentes dos candidatos aos cargos eletivos após registro da 
chapa, podendo solicitar a impugnação de candidatura caso identifique 
irregularidades previstas no Estatuto, bem como na legislação vigente; 


 
▪ Acompanhar a conformidade dos procedimentos de votação durante as eleições; 
 
▪ Orientar os procedimentos a serem observados para a realização da eleição, 


inclusive quanto à apuração do seu resultado, garantindo um sistema de votos 
imune a fraudes e que deverá ser acompanhada pelos candidatos e divulgada 
pelos meios de comunicação.     


 
 
DO REGISTRO DE CANDIDATURAS 
 
Art. 4º - A indicações das chapas e candidatos deverão ser protocoladas, até às 18:00 
(dezoito horas) do dia __ de _______ de 2021, de forma física na secretaria da sede 
da CBSurf, por meio eletrônico através do e-mail: [________________], aos 
cuidados do Comitê de Eleição, conforme modelo do Anexo 01, bem como 
carta/declaração de apoio firmada por menos 1 (uma) Federação, em dia com as 
obrigações estatutárias, contendo, no mínimo, as seguintes informações e documentos: 
 


1. Pedido de registro de chapa;  
2. Carta/declaração de apoio firmada por menos 1 (uma) Federação; 
3. Termo de Responsabilidade; 
4. Currículo dos candidatos; 
5. Plano de gestão; e 
6. Certidões Criminais das Justiças Federal e Estadual, 1º e 2º grau, da 


circunscrição do domicílio dos candidatos. 
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Parágrafo 1º - A indicação e pedido de inscrição deverá conter o nome completo, 
identidade e CPF dos candidatos a Presidente e Vice-Presidente, com cópia autenticada 
dos documentos oficiais de identidade que comprovem as informações. A inscrição de 
candidato a membro do Conselho Fiscal será por requerimento individual, contendo os 
mesmos documentos, com exceção do documento previsto no item 5 supra.  
 
Parágrafo 2º - Não é permitida a declaração de apoio pelas Federações para mais de 
uma Chapa para eleição da Presidência, nem o pedido de inscrição de um mesmo 
Candidato em mais de uma chapa.  
 
Art. 5º - Os Candidatos, para que possam participar e concorrer no processo eleitoral, 
deverão comprovar no ato do pedido de registro de sua candidatura, além dos requisitos 
estabelecidos no Estatuto Social da CBSurf, do presente Ato Normativo e disposições 
legais aplicáveis, carta/declaração formal e expressa de apoio de pelo menos 1 (uma) 
Federação filiada a CBSurf e que se encontre em dia com suas obrigações. O membro 
que indicar uma chapa ou candidato, fica proibido de indicar/apoiar qualquer outra.  
 
 
Art. 6º - É inelegível e impedido de exercer qualquer função na CBSurf, a pessoa que: 
 


1. Condenados por crime doloso em sentença definitiva; 
2. Estiver cumprindo pena de detenção; 
3. Tiver praticado atos ou fatos temerários à imagem ou patrimônio da CBSurf ou a 


qualquer membro da CBSurf, devidamente comprovados em procedimento 
judicial ou administrativo, com decisão definitiva; 


4. Tenha comprovada participação ou vinculação com movimentos autônomos, 
associação ou pessoa jurídica com histórico de práticas delituosas ou 
contravencionais previstas em lei; 


5. Tiver sofrido qualquer penalidade administrativa considerada como grave; 
6. Inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão 


administrativa definitiva; 
7. Inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; 
8. Afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em 


virtude de gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade; 
9. Inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; 
10. Falidos; 
11. Seja cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins até o 2º (segundo) grau ou 


por afinidade do presidente ou dirigente máximo da CBSURF, na eleição que o 
suceder, conforme determina o inciso II, parágrafo 3º do Art. 18-A da Lei 9615/98;  


12. Para o cargo de Presidente, que não se enquadre no previsto no Art. 18-A, inciso 
I, da Lei Pelé, inserido pela Lei nº 12.868/2013.   


 
Art. 7º - Cada chapa deverá indicar, quando do pedido do registro, um representante 
para acompanhar todo processo eleitoral junto ao Comitê de Eleição, valendo a 
representação para todo o processo, inclusive a apuração, sendo estes o responsável 
pela Chapa perante a CBSurf e Comitê de Eleição. 
 
Parágrafo único - No caso das candidaturas ao Conselho Fiscal, o próprio candidato 
exercerá a representação, ou procurador por ele nomeado. 
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Art. 8º - Após encerrado o prazo de registro de candidaturas, e divulgada a relação de 
chapas registradas e de candidatos ao Conselho Fiscal pelo Comitê de Eleição por meio 
de ato publicado no site da CBSurf, terá início o prazo de 3 (três) dias para 
impugnações a pedido de registro de chapas e candidatos. 
 
Parágrafo 1º- Havendo irregularidade sanável na composição da chapa, de candidato 
ao Conselho Fiscal ou em seus documentos, o Comitê de Eleição poderá intimar o 
representante/coordenador para saná-la também no prazo de 3 (três) dias. 
 
Parágrafo 2º - Toda a documentação necessária para o registro de chapas e de 
candidatos ao Conselho Fiscal será examinada pelo Comitê de Eleição, conjuntamente 
com eventuais impugnações. 
 
Parágrafo 3º- Encerrado o prazo de impugnação a registro de chapas e de candidatos 
ao Conselho Fiscal, o Comitê de Eleição deverá deferir ou não o pedido de registro de 
chapa ou do candidato. Da decisão do Comitê de Eleição que indeferir o registro de 
chapa ou de candidatura ao Conselho Fiscal, cabe recurso de reconsideração ao próprio 
Comitê de Eleição, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação da decisão do 
Comitê no site da CBSurf. Os recursos eventualmente interpostos serão apreciados pelo 
Comitê de Eleição, no prazo de até 5 (cinco) dias após o seu recebimento.  
 
Art. 9º - Deferido o pedido e homologado o registro de chapa ou candidatura ao 
Conselho Fiscal, será considerada para ordem de colocação na cédula de votação, ou 
qualquer outra forma em que a eleição vier a ocorrer. 
 
Art. 10 - Havendo a apresentação ou homologação de 1 (uma) única chapa, a eleição 
poderá ser feita por aclamação para Presidente e Vice-Presidente. Havendo número 
menor de candidatos ao preenchimento das vagas dos membros do Conselho Fiscal, 
confirmada a vacância de cargos, nova eleição deverá ser realizada em até 90 (noventa) 
dias. 
  
Art. 11 - A chapa deverá ser completa e indivisível, sendo apresentadas em cédula única, 
contendo impressos os nomes dos candidatos, de modo que não haja dúvida quanto à 
identidade dos concorrentes.  
 
Art. 12 - Encerrado o prazo para registro de candidatura, é vedada a substituição de 
qualquer nome, salvo por motivo de falecimento, quando poderá haver substituição dos 
inscritos, mediante proposição de novo nome apresentado pelos mesmos signatários 
da candidatura registrada.  
 
Art. 13 - A CBSurf não registrará a candidatura que estiver em desconformidade com as 
exigências previstas no Estatuto da instituição, na Lei Pelé e no presente Ato Normativo.  
 
Art. 14 - Para critério de estabelecimento do registro das candidaturas, será considerada 
a data e horário do recebimento da candidatura na caixa de entrada do e-mail 
disponibilizado pela CBSurf.  
 
Art. 15 - Após todo processo de registro e homologação de chapa, estando a mesma 
confirmada para a disputa das eleições, de acordo com o Comitê de Eleição, a CBSurf 
disponibilizará, em até 10 (dez) dias antes da data da AGOE, em seu site oficial, as 
chapas concorrentes, juntamente com o currículo dos candidatos e o plano de gestão. 
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Parágrafo único - Aos candidatos, será assegurado espaço específico no site oficial da 
CBSurf a oportunidade para apresentação de programa de gestão proposto por cada 
chapa concorrente.  
 
Art. 16 - O processo eleitoral assegurará:  
 


1. Colégio Eleitoral constituído de todas as federações filiadas, desde que desde que 
não se encontrem inaptas, inativas ou baixadas em seu Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica perante a Receita Federal, representantes eleitos dos Atletas que 
integram a Comissão de Atletas da CBSurf;  


2. Defesa prévia, em caso de impugnação, do direito de participar da eleição;  
3. Eleição convocada mediante edital publicado em órgão de imprensa de grande 


circulação onde se situa a sede da CBSurf, por 03 (três) vezes, bem como no site 
oficial da entidade;  


4. Sistema de recolhimento dos votos imune à fraude, garantida votação não 
presencial;  


5. Acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios de comunicação ou 
membros da comunidade da Surf interessados.  


6. Exercício do voto individual, sendo permitido o uso de procuração, com fins 
específicos, firma reconhecida por autenticidade, sendo admitida apenas a 
representação unipessoal, ou seja, não se admite a multiplicidade e procurações 
para um único outorgado, não se admitindo voto por procuração de membros da 
Comissão de Atletas. 


 
Parágrafo 1º - Os processos de votação, recolhimento dos votos e apuração das 
eleições serão objetos de regulamentação baixada por resolução do Comitê de Eleição. 
O sistema de votação deverá ser imune à fraude, adaptando-se, sempre que 
necessário, suas disposições a novos sistemas técnicos, inclusive mecânicos e 
eletrônicos, respeitadas as demais normas estatutárias.  
 
Parágrafo 2º - Ficam impedidos de participação no processo eleitoral os membros que 
estiverem cumprindo penalidades impostas pela ISA, COB, CBSurf e pelo Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva do Surf ou outros órgãos de administração desportiva 
nacional ou internacional. 
 
Parágrafo 3º - A impugnação ao registro de chapa ou de postulante a cargo eletivo será 
admitida no prazo previsto no presente regulamento, e será julgada pelo Comitê de 
Eleição, garantido o direito de defesa prévia da chapa impugnada, em até 3 (três) dias 
após a apresentação da impugnação por decisão fundamentada.  
 
Parágrafo 4º - Em observância ao princípio da publicidade, a apuração dos votos poderá 
ser acompanhada pelos candidatos, meios de comunicação e quaisquer pessoas 
interessadas, sem direito a interferências prejudiciais ao andamento do pleito.  
 
Art. 17 - Os votos dos membros do colégio eleitoral, na modalidade presencial ou na 
modalidade não presencial, serão realizados por voto aberto.  
 
Parágrafo 1º - O membro do colégio eleitoral, declarará seu voto escolhendo uma única 
chapa, ou abstendo-se de escolher qualquer uma delas, o que significará “Abstenção”.  
 
Parágrafo 2º - O membro do colégio eleitoral, declarará seu voto escolhendo até 3 (três) 
candidatos ao Concelho Fiscal.  
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Parágrafo 3º - A votação se dará na seguinte ordem: primeiro votam os membros 
representantes das Entidades filiadas pela ordem alfabética, considerado o nome do 
Estado, e o Distrito Federal, representado, seguido dos membros da Comissão de 
Atletas, em ordem alfabética.  
  
Parágrafo 4º - É vedada a substituição ou simples exclusão/inclusão de nome ou nomes, 
em qualquer cédula.  
 
Art. 18 - Terminada a votação, proceder-se-á à contagem global dos votos, a qual deverá 
coincidir com o número total de votantes, sob pena de ser anulada a votação. Em 
seguida, passarão à apuração dos votos, sendo o cômputo geral e a proclamação do 
resultado de responsabilidade da Mesa Diretora da AGOE. 
 
Art. 19 - Será considerada vencedora a chapa que obtiver o maior número de votos 
válidos. 
 
Art. 20 - Havendo um empate, será considerado eleito, o candidato a Presidente de 
maior idade e consequentemente, o seu Vice-Presidente. 
 
Art. 21 – Os membros de Conselho Fiscal serão eleitos segundo a ordem quantitativa 
de votos obtidos, dentro do número de vagas preestabelecido; a saber: 
 
1º candidato mais votado – Membro titular 
2º candidato mais votado – Membro titular 
3º candidato mais votado – Membro titular 
4º candidato mais votado – 1º Membro suplente 
5º candidato mais votado – 2º Membro suplente 
6º candidato mais votado – 3º Membro suplenteos  
 
Art. 22 - Encerrada a Assembleia Geral Eletiva e lavrada a respectiva ata, será ela 
assinada pelo Presidente da Assembleia Geral Eletiva, o Secretário Geral, o Presidente 
do Comitê Eleitoral e coordenadores das chapas, consumando a eficácia de todos os 
atos praticados e dando assim, fim ao processo de eleição. 
 
Art. 23. Terão direito a voto, conforme premissas estabelecidas no Estatuto da CBSurf 
e no presente Regulamento, os membros de cada segmento, desde que regularizadas 
suas situações perante a CBSurf até a data limite de __ de _______ 2021, abaixo 
listados: 
 
Federações Estaduais 
 
1.  
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
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12.   
13.   
14.   
15.  
 
 
 
Comissão de Atletas 
 


1.  
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
 


 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
 
Art. 24. Por ocasião da votação nas eleições, ao ser chamado, o representante da 
entidade filiada ou clube, que será seu Presidente ou, no comprovado impedimento 
deste, quem o respectivo Estatuto atribua poderes de representação, ou uma pessoa 
dotada de Procuração com reconhecimento de firma do Presidente representado, ou 
membro de comissão com direito a voto, deverá se identificar, informando o nome e ente 
representado, seu CPF, e em seguida votar em uma das Chapas para Presidência e em 
até 3 (três) candidatos ao Conselho Fiscal.  
 
Art. 25. Todo o processo eleitoral será conduzido pelo Comitê de Eleição, devidamente 
nomeado na forma do Estatuto para tal fim, prosseguindo até o encerramento da 
Assembleia Geral Eletiva, que obedecerá ao disposto neste normativo e no Estatuto da 
CBSurf.  
 
Art. 26. Da Assembleia Geral Eletiva lavrar-se-á a respectiva ata.  
 
Art. 27. Concluída a Assembleia Geral Eletiva e proclamado o resultado, seguir-se-á 
com a posse dos membros eleitos na mesma assembleia.  
 
Art. 28. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos, na melhor forma da 
legislação vigente, pelo Comitê de Eleição.  
 
Art. 29. A eleição obedecerá, além deste normativo, o Estatuto da CBSurf e a legislação 
vigente.  
 
Art.  30.  O presente normativo foi aprovado pelo Conselho de Administração da CBSurf. 
 
Art. 31 Para a formalização da candidatura, será necessário o envio do Requerimento 
de Registro de candidatura para os cargos de Presidente e Vice-Presidentes da CBSurf 
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(chapa) conforme modelo abaixo, acompanhado dos seguintes anexos: 
 
 
Anexo 1: Pedido de registro de Chapa para Presidente e Vice-Presidentes, 
acompanhado de carta/declaração de apoio de pelo menos 1 (uma) Federação filiada, 
desde que não se encontrem inaptas, inativas ou baixadas em seu Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica perante a Receita Federal; 
 
Anexo 2: Indicação Representante Acompanhamento do Processo Eleitoral; 
 
Anexo 3: Declaração de Critérios de Elegibilidade; 
 
Anexo 4: Currículo do Candidato Presidente e Vice-Presidentes (modelo livre); 
 
Anexo 5: Certidões Criminais 
  
Anexo 6: Plano de gestão (modelo livre). 
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PEDIDO DE REGISTRO DE CHAPA 
 
 


xxxxxx, xx de xxxxx de 2021 
 
 
Oficio nº xx/2020 
 
 
Ao Comitê de Eleição da Assembleia Geral Eletiva da CBSurf 
 
 
Ref.: Registro de Chapa para a eleição e provimento dos cargos de Presidente e 
Vice-Presidentes da CBSurf para um mandato de 04 (quatro anos), entre 2021 e 
2024. 
 
 
Vimos por meio deste requerer o registro da Chapa (nome da chapa) para fins de 
candidatura para provimento dos cargos de Presidente e Vice-Presidentes, assim 
subscritos: 
 


CARGO PRESIDENTE 
NOME  


ENDEREÇO  
E-MAIL  


TELEFONE  
CPF  


IDENTIDADE  
 


CARGO VICE-PRESIDENTE 
NOME  


ENDEREÇO  
E-MAIL  


TELEFONE  
CPF  


IDENTIDADE  
 
Para tanto, DECLARAMOS conhecer o Estatuto Social e do Código de Ética da 
Entidade, bem como das vedações especificadas no Regulamento do Processo 
Eleitoral; e, plenos cumpridores dos requisitos estabelecidos ao cargo pleiteado.  
 
Ademais, declaramos estar cientes de que a candidatura para o corpo executivo da 
CBSurf será feita através de chapas eletivas e que a não aceitação de algum de seus 
integrantes inviabilizará a homologação da mesma. 
 
Enviamos, anexos a este formulário, os documentos listados abaixo: 
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1- Instrumento de indicação de candidatura firmado por pelo menos 1 (um) 
membro do colégio eleitoral, em pleno gozo dos seus direitos; 


2- Currículo profissional; 
3- Carta subscrita, manifestando a aceitação em candidatar-me ao respectivo 


cargo; 
4- Demais documentos previstos no regulamento do processo eleitoral. 


 
 


 
_________________________________________________________ 


ASSINATURA DO CANDIDATO A PRESIDENTE 
 


 
_________________________________________________________ 


ASSINATURA DO CANDIDATO A VICE-PRESIDENTE 
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PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA CONSELHO FISCAL 


 
 


xxxxxx, xx de xxxxx de 2020 
 
 
Oficio nº xx/2020 
 
 
Ao Comitê de Eleição da Assembleia Geral Eletiva da CBSurf 
 
 
Ref.: Registro de candidatura para a eleição e provimento dos cargos de membro 
do Conselho Fiscalpara um mandato de 04 (quatro anos), entre 2021 e 2024. 
 
Venho por meio deste registrar minha candidatura para provimento do cargo de 
membro do Conselho Fiscal da CBSurf: 
 


COMITÊ EXECUTIVO 
CARGO MEMBRO CONSELHO FISCAL 
NOME  


ENDEREÇO  
E-MAIL  


TELEFONE  
CPF  


IDENTIDADE  
 


Ademais, declaro estar ciente de que os candidatos serão eleitos segundo a ordem 
quantitativa de votos obtidos, dentro do número de vagas preestabelecido; a saber: 
 
1º candidato mais votado – Membro titular 
2º candidato mais votado – Membro titular 
3º candidato mais votado – Membro titular 
4º candidato mais votado – 1º Membro suplente 
5º candidato mais votado – 2º Membro suplente 
6º candidato mais votado – 3º Membro suplente 
 
Envio, anexos a este formulário, os documentos listados abaixo: 
 
• Instrumento de indicação de candidatura firmado por pelo menos 1 (um) dos 


membros do colégio eleitoral, em pleno gozo dos seus direitos; 
• Currículo profissional; 
• Carta subscrita, manifestando a aceitação em candidatar-me ao respectivo cargo. 


 
____________________________________________ 


ASSINATURA DO CANDIDATO A MEMBRO DO CONSELHO FISCAL 
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ANEXO 01 


INDICAÇÃO FORMAL DE APOIO  
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTES 


 
 
Em atendimento ao Estatuto da CBSurf, Eu, ________________________________ 
(nome completo), inscrito no CPF sob o nº_____________________, formalizo o apoio 
à candidatura da chapa _______________________, tendo como candidato a 
Presidente o Sr (a). _________________________________ e Vice-Presidente o Sr(a). 
_________________________, assinando o presente com firma reconhecida, 
declarando que sou representante de entidade filiada da CBSurf conforme abaixo e 
estando em pleno gozo dos meus direitos Estatutários. 
 
Nome da Entidade: 
__________________________________________________________ 
 
 


Nome Federação Estadual 
Nome Presidente 
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ANEXO 02 
INDICAÇÃO REPRESENTANTE  


ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL  
 
Em atendimento ao Estatuto da CBSURF, declaro que o Sr(a) 
______________________, inscrito no CPF sob o nº__________________ e portador 
da carteira de identidade nº __________, órgão expedidor _______________, telefone 
_______________ e e-mail ____________________, é o representante da chapa 
_______________________ para acompanhar todo processo eleitoral junto ao Comitê 
de Eleição, valendo a representação para todo o processo eleitoral. 
 


___________________________, ___ de ________ de 2021. 
 
 


___________________________________________ 
(Assinatura -Candidato à Vaga de PRESIDENTE) 


 
 


___________________________________________ 
(Assinatura -Candidato à Vaga de VICE-PRESIDENTE) 
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ANEXO 03 
DECLARAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 


PRESIDENTE 
 


DECLARANTE : 
CPF : 
IDENTIDADE : 


 
Pelo presente instrumento o DECLARANTE, acima qualificado, na condição de 
candidato a cargo eletivo da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), declara que 
conhece os termos do Estatuto Social da CBSurf, devendo satisfazer os seguintes 
requisitos para compor os poderes da CBSurf: 
 


a) Ter idade superior a 18 (dezoito) anos; 
b) Ser brasileiro e ter reputação ilibada; 
c) Estar em dia com as obrigações financeiras e documentais junto a CBSurf, se for o caso;  
d) Agir em conformidade com os princípios e normas estabelecidas pela CBSurf, COB e 


ISA, bem como a legislação vigente;  
e) Zelar pelo fair play esportivo e os princípios da ética desportiva; e 
f) Agir sempre com estrita observância das Regras Oficiais de Surf, de suas modalidades, 


e dos Regulamentos editados pela ISA, COB, CBSurf ou outros órgãos de administração 
desportiva nacional ou internacional, e cumprir fielmente as decisões do CAS. 


 
Declara ainda conhecer que são ao mesmo tempo inelegíveis para quaisquer dos 
poderes da CBSurf: 
 


a) Condenados por crime doloso em sentença definitiva; 
b) Estiver cumprindo pena de detenção; 
c) Tiver praticado atos ou fatos temerários à imagem ou patrimônio da CBSurf ou a qualquer 


membro da CBSurf, devidamente comprovados em procedimento judicial ou 
administrativo, com decisão definitiva; 


d) Tenha comprovada participação ou vinculação com movimentos autônomos, associação 
ou pessoa jurídica com histórico de práticas delituosas ou contravencionais previstas em 
lei; 


e) Tiver sofrido qualquer penalidade administrativa considerada como grave; 
f) Inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão administrativa 


definitiva; 
g) Inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; 
h) Afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude de 


gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade; 
i) Inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; 
j) Falidos; 
k) Seja cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins até o 2º (segundo) grau ou por 


afinidade do presidente ou dirigente máximo da CBSurf, na eleição que o suceder, 
conforme determina o inciso II, parágrafo 3º do Art. 18-A da Lei 9615/98;  


l) Para o cargo de Presidente, que não se enquadre no previsto no Art. 18-A, inciso I, da 
Lei Pelé, inserido pela Lei nº 12.868/2013. 


 
 
 


___________________________________________ 
(Assinatura -Candidato à Vaga de PRESIDENTE) 
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DECLARAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
VICE-PRESIDENTE 


 
DECLARANTE : 
CPF : 
IDENTIDADE : 


 
Pelo presente instrumento o DECLARANTE, acima qualificado, na condição de 
candidato a cargo eletivo da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), declara que 
conhece os termos do Estatuto Social da CBSurf, devendo satisfazer os seguintes 
requisitos para compor os poderes da CBSurf: 
 


a) Ter idade superior a 18 (dezoito) anos; 
b) Ser brasileiro e ter reputação ilibada; 
c) Estar em dia com as obrigações financeiras e documentais junto a CBSurf, se for o caso;  
d) Agir em conformidade com os princípios e normas estabelecidas pela CBSurf, COB e 


ISA, e outras entidades, bem como a legislação vigente;  
e) Zelar pelo fair play esportivo e os princípios da ética desportiva; e 
f) Agir sempre com estrita observância das Regras Oficiais de Surf, suas modalidades, e 


do Regulamentos editados pela ISA, COB, CBSurf e pelo Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva do Surf ou outros órgãos de administração desportiva nacional ou 
internacional Interno da ICF, e cumprir fielmente as decisões do CAS. 


 
Declara ainda conhecer que são ao mesmo tempo inelegíveis para quaisquer dos 
poderes da CBSurf: 
 


a) Condenados por crime doloso em sentença definitiva; 
b) Estiver cumprindo pena de detenção; 
c) Tiver praticado atos ou fatos temerários à imagem ou patrimônio da CBSurf ou a qualquer 


membro da CBSurf, devidamente comprovados em procedimento judicial ou 
administrativo, com decisão definitiva; 


d) Tenha comprovada participação ou vinculação com movimentos autônomos, associação 
ou pessoa jurídica com histórico de práticas delituosas ou contravencionais previstas em 
lei; 


e) Tiver sofrido qualquer penalidade administrativa considerada como grave; 
f) Inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão administrativa 


definitiva; 
g) Inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; 
h) Afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude de 


gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade; 
i) Inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; 
j) Falidos; 
k) Seja cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins até o 2º (segundo) grau ou por 


afinidade do presidente ou dirigente máximo da CBSURF, na eleição que o suceder, 
conforme determina o inciso II, parágrafo 3º do Art. 18-A da Lei 9615/98;  


l) Para o cargo de Presidente, que não se enquadre no previsto no Art. 18-A, inciso I, da 
Lei Pelé, inserido pela Lei nº 12.868/2013.   


 
 


___________________________________________ 
(Assinatura -Candidato à Vaga de VICE-PRESIDENTE) 
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ANEXO 03 


 
DECLARAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 


CONSELHO FISCAL 
 


DECLARANTE : 
CPF : 
IDENTIDADE : 


 
Pelo presente instrumento o DECLARANTE, acima qualificado, na condição de 
candidato a cargo eletivo da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), declara que 
conhece os termos do Estatuto Social da CBSurf, devendo satisfazer os seguintes 
requisitos para compor os poderes da CBSurf: 
 


a) Ter idade superior a 18 (dezoito) anos; 
b) Ser brasileiro e ter reputação ilibada; 
c) Estar em dia com as obrigações financeiras e documentais junto a CBSurf, se for o caso;  
d) Agir em conformidade com os princípios e normas estabelecidas pela CBSurf, COB e 


ISA, bem como a legislação vigente;  
e) Zelar pelo fair play esportivo e os princípios da ética desportiva; e 
f) Agir sempre com estrita observância das Regras Oficiais de Surf e do Regulamento 


Regulamentos editados pela ISA, COB, CBSurf e pelo Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva do Surf ou outros órgãos de administração desportiva nacional ou 
internacional Interno da ICF, e cumprir fielmente as decisões do CAS. 


 
Declara ainda conhecer que são ao mesmo tempo inelegíveis para quaisquer dos 
poderes da CBSurf: 
 


a) Condenados por crime doloso em sentença definitiva; 
b) Estiver cumprindo pena de detenção; 
c) Tiver praticado atos ou fatos temerários à imagem ou patrimônio da CBSurf ou a qualquer 


membro da CBSurf, devidamente comprovados em procedimento judicial ou 
administrativo, com decisão definitiva; 


d) Tenha comprovada participação ou vinculação com movimentos autônomos, associação 
ou pessoa jurídica com histórico de práticas delituosas ou contravencionais previstas em 
lei; 


e) Tiver sofrido qualquer penalidade administrativa considerada como grave; 
f) Inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão administrativa 


definitiva; 
g) Inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; 
h) Afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude de 


gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade; 
i) Inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; 
j) Falidos; 
k) Seja cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins até o 2º (segundo) grau ou por 


afinidade do presidente ou dirigente máximo da CBSURF, na eleição que o suceder, 
conforme determina o inciso II, parágrafo 3º do Art. 18-A da Lei 9615/98;  


l) Para o cargo de Presidente, que não se enquadre no previsto no Art. 18-A, inciso I, da 
Lei Pelé, inserido pela Lei nº 12.868/2013.   


 
 


___________________________________________ 
(Assinatura -Candidato à Vaga Conselho Fiscal) 
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CERTIDÕES CRIMINAIS DAS JUSTIÇAS FEDERAL E ESTADUAL, 1º E 2º GRAU, 
DA 
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Rio de Janeiro, 16 de abril de 2021 


 


À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF – CBSURF 


A/c.: Sr. Presidente Adalvo Argolo 


Via e-mail confidencial. 


 


C/C: Federações Filiadas à CBSurf 


 


 


Ref.: Ratificação de CONVOCAÇÃO URGENTE de Assembleia Geral Extraordinária – 


Direito Absoluto das Federações – Reiterado Descumprimento de decisão judicial pela 


CBSurf e seu presidente.  


 


 


 Prezado Sr. Presidente, 


 


 As FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO 


SANTO, FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO 


CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO 


RIO DE JANEIRO, FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, FEDERAÇÃO PAULISTA DE SURF 


E FEDERAÇÃO PARAENSE DE SURF (“Federações”), tendo em vista o teor de resposta 


enviada pela CBSurf, vêm NOTIFICAR V. Sa. por NOVO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO 


JUDICIAL e ratificam a CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, em caráter 


de urgência, a fim de que se delibere acerca do novo procedimento eleitoral da CBSurf e de 


sua Comissão de Atletas, de acordo com as decisões proferidas pelo Poder Judiciário do 


Estado da Bahia, que cancelaram a eleição ilegal realizada em 30 de dezembro de 2020. 


 


 Inicialmente, importante frisar que a resposta da CBSurf ao pedido legal de 


convocação de AGE, com fulcro no artigo 60 do Código Civil, é mais um exemplo clássico de 


manipulação de fatos, deturpação de interpretação de decisões judiciais claras e, até mesmo, 


de dispositivos legais e estatutários, o que é comportamento padrão da CBSurf.  
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Infelizmente, não se percebe da conduta da CBSurf nenhum compromisso verdadeiro 


e sincero com a comunidade e atletas do Surfe Nacional ou com o desenvolvimento do 


desporto. Muito pelo contrário. O único compromisso que se vê é com a violação da lei, de 


seu próprio estatuto e total desrespeito e descaso com o Poder Judiciário e suas decisões. 


 


Importante destacar que esta já é a segunda recusa imotivada da CBSurf em convocar 


AGE mesmo diante de pedido legítimo de suas filiadas, devidamente respaldado pelo 


Estatuto da entidade, seja ele qual for, e legalmente respaldado pelo disposto no artigo 60 do 


Código Civil.  


 


 Vale destacar que o primeiro pedido de convocação de AGE formulado pelas 


Federações (mais de 1/5 das filiadas) era datado de 23 de dezembro de 2020, pedido este 


que, repita-se, tal qual o datado de 5 de abril de 2021, foi de forma arbitrária e ilegal rejeitado 


pela CBSurf. 


 


 Sobre a decisão liminar plenamente vigente, importante destacar uma vez mais os 


termos da fundamentação utilizada pelo Juiz da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que 


reconheceu o flagrante descumprimento das decisões judiciais anteriores e determinou o 


cancelamento da eleição ilegal realizada no dia 30.12.2020: 


 


(i) “é necessário reconhecer o descumprimento da decisão liminar que 


determinou a recomposição da comissão de atletas “através de novo pleito 


para a eleição de seis novos membros titulares e dois suplentes”. Ou seja, a 


referida decisão não apenas consignou o número de integrantes na 


composição da comissão, mas determinou de forma expressa a realização 


de novo pleito, o que não foi realizado.”; 


(ii) “não se pode admitir que estatuto posterior valide atos ilegais, 


especialmente considerando seu anterior questionamento judicial” e “o 


registro de novo estatuto implicaria na necessidade de instauração de 


novo processo eleitoral”; 


(iii) “DEFIRO o pedido formulado pela parte autora no ID 95597443, para 


determinar o cancelamento da eleição realizada no dia 30 de dezembro 


de 2020, bem como para determinar que sejam realizadas novas eleições 
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para a diretoria da CBSurf, na forma do estatuto social e em obediência 


à decisão judicial proferida anteriormente, realizando-se, previamente 


a este processo, eleições para a formação de nova Comissão de Atletas, 


sob pena de multa no valor de R$ 50.000,000 (cinquenta mil reais), que 


poderá ser alterada, se necessário, crime de desobediência e demais 


cominações legais.”. 


 


 Portanto, a decisão de 25.03.2021 do Juiz da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador é 


bastante clara: está cancelada a eleição realizada em 30.12.2020 e a CBSurf está 


obrigada a convocar novo processo eleitoral para a diretoria da entidade, realizando-


se, previamente a este processo, eleições para a formação de nova Comissão de 


Atletas. 


 


 Distorcendo os fatos e inventando teses jurídicas processuais completamente 


infundadas e pouco ortodoxas, a CBSurf sustenta que não estaria obrigada a cumprir a nova 


decisão judicial, pois teria interposto recurso de embargos de declaração contra a mesma e que não se estaria diante de “decisão definitiva” com “coisa julgada material”. 
 


 Nada mais absurdo para variar. A Decisão proferida contra a CBSurf é decisão de 


natureza liminar que deve ser cumprida de imediato, é lição comezinha e direito e que 


dispensa maiores argumentações processuais. 


 


 Sem que seja interposto recurso com efeito suspensivo ou proferida decisão que 


suspenda os efeitos de decisão de natureza liminar, está a parte contra a qual se proferiu 


obrigada a dar cumprimento à decisão, sob pena de incorrer em multa e crime de 


desobediência, o que resta configurado, desde já, diante dos termos dessa resposta 


apresentada pela CBSurf. 


 


 Ademais, importante destacar que o recurso de embargos de declaração opostos 


pela CBSurf não era recurso dotado de efeito suspensivo e já foi rejeitado pelo Juiz da 


5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, ratificando a decisão proferida que cancelou a 


eleição realizada em 30.12.2020.  
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 Repita-se à exaustão, por decisão judicial válida, eficaz e vigente, está cancelada a 


eleição realizada em 30.12.2020 e a CBSurf está obrigada a convocar novo processo 


eleitoral para a diretoria da entidade, realizando-se, previamente a este processo, 


eleições para a formação de nova Comissão de Atletas. 


 


 Como se vê, é flagrante a má-fé da CBSurf.  


 


 Importante destacar, quanto à convocação e realização de eleição para formação 


de uma nova Comissão de Atletas, previamente à realização de nova eleição para 


entidade, o descumprimento da decisão judicial é tão flagrante que nem a própria 


CBSurf se manifesta a esse respeito. 


 


 Cinge-se a divagar apenas sobre o número de atletas que deveriam compor a 


Comissão, e tudo isso com base em um estatuto que não estava vigente à época. Alega-se que 


o registro de um estatuto novo em meados de dezembro de 2020, que alteraria o estatuto em 


vigor à época de convocação da eleição da CBSurf, teria o condão de convalidar as 


irregularidades acerca da formação dessa comissão de atletas, o que definitivamente não se 


sustenta. 


 


E, não se sustenta, pois em nada altera o fato de que os integrantes da atual 


comissão não foram escolhidos pelos atletas filiados à entidade por meio de eleição 


direta, exatamente como determina o estatuto da entidade, seja ele qual for, e a Lei Pelé. 


 


Tanto não houve eleição desses membros, que dois deles sequer atletas são, como 


é o caso dos representantes do Stand Up Padgle e do Surfe Adaptado (para surfing) 


que são os respectivos presidentes, dirigentes, da Confederação Brasileira de Stand Up 


Paddle -CBSUP e da Entidade do Surf Adaptado. 


 


Portanto, as perguntas sobre a formação, composição e eleição da comissão de atletas 


da CBSurf continuam sem resposta, independentemente do número de atletas que a 


compõem. Afinal, quando ocorreram as eleições? Quais atletas foram eleitos em cada 


uma delas e com qual votação (documentos comprobatórios da eleição de todos eles 


simplesmente não existem)? Quais atletas e quantos votaram em cada uma delas? 
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Todas essas perguntas continuam sem respostas, pois a CBSurf nada esclareceu sobre elas, 


devendo uma nova eleição democrática e transparente ser convocada, com prazos e 


cronograma razoáveis, exatamente na forma dos pedidos de convocação de AGE 


apresentados pelas Federações. Mas não é só. 


 
Importante destacar que a continuidade do processo eleitoral viciado no dia 


30.12.2020, para além de descumprir os comandos das decisões judiciais, pasme-se, 


descumpriu, novamente, o próprio Estatuto da entidade. O descumprimento do 


Estatuto é igualmente flagrante, uma vez que realizou eleição em uma Assembleia 


Geral Extraordinária. 


 


E aqui, frise-se, seja pelo Estatuto de 2019, seja pelo Estatuto registrado pela CBSurf em 


dezembro de 2020, as eleições da entidade somente podem ocorrer em Assembleia Geral 


ORDINÁRIA, nunca em Assembleia Geral Extraordinária, conforme o disposto no artigo 34, II, 


do Estatuto de 2019 e o disposto nos artigos 30 e 34, II, do Estatuto Registrado pela CBSurf em 


dezembro de 2020. 


 


A convocação da Assembleia Eletiva possui procedimento específico previsto no 


Estatuto, sob pena de nulidade da convocação e da assembleia que venha a ser realizada, como 


é o caso da Assembleia realizada pela CBSurf em 30.12.2020, devidamente cancelada pelo Poder 


Judiciário. 


 


 Diante do exposto e por não ter sido atendido pedido de convocação já pela segunda 


vez e sem embasamento, com base no artigo 60 do Código Civil, as Federações vêm, 


NOTIFICAR a CBSurf que prossiga COM A CONVOCAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA 


ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, expedindo o ato convocatório no prazo 


máximo de 48h (quarenta e oito horas), para, cumprindo a decisão judicial vigente, 


deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 


 


1- escolher os membros da Comissão Eleitoral para as eleições da Comissão de 


Atletas; 


2- escolher os membros da Comissão Eleitoral para a eleição de Presidente e 


Vice-Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da entidade; 
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3- aprovar o calendário do novo processo eleitoral para eleição da Comissão 


de Atletas, modelo de edital e as normas que regerão o procedimento, 


conforme proposta apresentada pelas Federações; 


4- aprovar o calendário do novo processo eleitoral para eleição para 


Presidente e Vice-Presidente da CBSurf, e para o Conselho Fiscal da 


entidade, modelo de edital de convocação e as normas que regerão o 


procedimento, conforme proposta apresentada pelas Federações; 


5- deliberar sobre a situação das federações filiadas e garantir o direito a voto 


do novo processo eleitoral para eleições de Presidente e Vice-Presidente e 


Conselho Fiscal a todas as Federações, exceto as que se encontrem inativas 


e inaptas no cadastro do CNPJ; 


6- deliberar sobre a adoção do sistema de voto aberto para o novo processo 


eleitoral para eleição para de Presidente e Vice-Presidente da CBSurf, e para 


o Conselho Fiscal da entidade. 


 


 Por fim, destacam as Federações aqui signatárias que, caso não prossiga a CBSurf com 


a convocação no prazo acima fixado, de acordo com a lei e o estatuto da entidade, as mesmas 


realizarão a convocação e organização da AGE diretamente, informando que cópia da 


presente notificação será enviada a todos às federações filiadas. 


 


 Sendo o que cabia para o momento, renovamos os votos de elevada estima e 


consideração. 


 


Atenciosamente, 


 
 


FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF 


PEDRO DOS SANTOS LIMA 


 
 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPÍRITO 


SANTO 


MARCO ANTÔNIO ALVES DO ESPÍRITO 


SANTO 


 
 


FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF 


CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR 


 
 


FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF 


SAULO DE MORAES SILVA JUNIOR 


DocuSign Envelope ID: A49ACCFA-CDF6-4BDF-9159-4BCAE4C95E84DocuSign Envelope ID: 8C68D6C1-5180-441F-BB34-B19494E4EDCD







7 


 


 
 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE 


ALAGOAS 


BIANCA ANDRADE BARRETO 


 
 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO 


CEARÁ 


AMÉLIO GOMES ROLIM JUNIOR 


 
 


FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF 


FERNANDO CUNHA 


 
 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO 


DE JANEIRO 


LUIZ GUILHERME MORALES DE AGUIAR 


 
 


FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF 


RICARDO RODRIGUES ATAÍDE 


 
 


FEDERAÇÃO PAULISTA DE SURF 


MURILO FERREIRA LIMA – 


ADMINISTRADOR 


 
 


FEDERAÇÃO PARAENSE DE SURF 


NOELIO CORTE DE OLIVEIRA SOBRINHO 
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rodrigo.darbilly@tgadvogados.com


De: rodrigo.darbilly@tgadvogados.com
Enviado em: sexta-feira, 16 de julho de 2021 19:54
Para: presidente@cbsurf.org.br; adalvoargolo@gmail.com
Cc: Vantuil Gonçalves Jr.; amelio.junior@uol.com.br; feseaal@gmail.com; 


carlosgpjunior@hotmail.com; fernandocunha@fgsurf.org.br; 
presidencia2017fesurf@outlook.com; pedrolimasurf20@gmail.com; 
pranchassaulomoraes@gmail.com; 'Luiz Guilherme Morales de Aguiar'; 'João 
Paulo'; evandro@fgsurf.org.br


Assunto: Ofício CBSurf Novas Eleições Comissão de Atletas e Diretoria 
Anexos: Federações - Ofício CBSurf Nova Decisão e Eleições 15-07-2021 


ASSINADO.pdf; Doc. 1 - Procurações e Atos 1.pdf


Prioridade: Alta


Prezados Senhores, 
 
Segue anexo ofício das Federações com o intuito de, uma vez mais, tentar colaborar para que os novos  processos 
eleitorais para Comissão de Atletas e Diretoria sejam de fato isentos, cumpram as decisões judiciais do Juízo da 5ª 
Vara Cível e Comercial de Salvador e cumpram a legislação vigente e o próprio Estatuto da CBSurf. 
 
Para isso, essencial sejam observados os dispositivos da Lei Pelé impões regras de governança, transparência e 
compliance, bem como a instituição de processo eleitoral igualmente transparente, seguro, democrático e que 
assegurasse a maior participação da categoria dos atletas e demais filiados da entidade. 
 
Tais dispositivos encontram-se inseridos ao longo da Seção IV que trata do Sistema Nacional do desporto, artigos 13 
ao 24. 
 
Merecem destaque o disposto nos artigos 18-A e 22 da Lei Pelé, que trata especificamente da melhoria de governança 
e dos processos eleitorais, aplicáveis às entidades de prática desportiva, confederações e outras entidades. 


 
Sendo assim, os novos processos eleitorais devem cumprir o disposto no artigo 18-A e no artigo 22 da Lei Pelé e seus 
incisos: 
 


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; (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 
II - atendam às disposições previstas nas alíneas “b” a “e” do § 2o e no § 3o do art. 12 da Lei no 
9.532, de 10 de dezembro de 1997; (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)   
III - destinem integralmente os resultados financeiros à manutenção e ao desenvolvimento dos 
seus objetivos sociais;   (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)   
IV - sejam transparentes na gestão, inclusive quanto aos dados econômicos e financeiros, 
contratos, patrocinadores, direitos de imagem, propriedade intelectual e quaisquer outros 
aspectos de gestão;   (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)  
V - garantam a representação da categoria de atletas das respectivas modalidades no âmbito 
dos órgãos da entidade incumbidos diretamente de assuntos esportivos e dos órgãos e 
conselhos técnicos responsáveis pela aprovação de regulamentos das competições; (Redação 
dada pela Lei nº 13.756, de 2018) 
VI - assegurem a existência e a autonomia do seu conselho fiscal;   (Incluído pela Lei nº 12.868, 
de 2013)   
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VII - estabeleçam em seus estatutos:   (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)   
a) princípios definidores de gestão democrática;   (Incluído pela Lei nº 12.868, de 
2013)   
b) instrumentos de controle social; (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)   
c) transparência da gestão da movimentação de recursos;   (Incluído pela Lei nº 
12.868, de 2013)  
d) mecanismos de controle interno; (Redação dada pela Lei nº 13.756, de 2018)   
e) alternância no exercício dos cargos de direção; (Incluído pela Lei nº 12.868, de 
2013)   
f) aprovação das prestações de contas anuais por conselho de direção, precedida por 
parecer do conselho fiscal; e   (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)  
g) participação de atletas nos colegiados de direção e na eleição para os cargos da 
entidade; e   (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)  
h)  colégio eleitoral constituído de representantes de todos os filiados no gozo de seus 
direitos, observado que a categoria de atleta deverá possuir o equivalente a, no 
mínimo, 1/3 (um terço) do valor total dos votos, já computada a eventual 
diferenciação de valor de que trata o inciso I do caput do art. 22 desta 
Lei;         (Redação dada pela Lei nº 14.073, de 2020) 
i) possibilidade de apresentação de candidatura ao cargo de presidente ou dirigente 
máximo da entidade com exigência de apoiamento limitada a, no máximo, 5% (cinco 
por cento) do colégio eleitoral; (Incluído pela Lei nº 13.756, de 2018) 
j) publicação prévia do calendário de reuniões da assembleia geral e posterior 
publicação sequencial das atas das reuniões realizadas durante o ano; e  (Incluído pela 
Lei nº 13.756, de 2018 
k)  participação de atletas nos colegiados de direção e no colégio eleitoral por meio 
de representantes de atletas eleitos diretamente e de forma independente pelos 
atletas filiados da entidade, assegurado, ao menos, 1/5 (um quinto) de representação 
de cada sexo; (Redação dada pela Lei nº 14.073, de 2020) 


VIII - garantam a todos os associados e filiados acesso irrestrito aos documentos e informações 
relativos à prestação de contas, bem como àqueles relacionados à gestão da respectiva 
entidade de administração do desporto, os quais deverão ser publicados na íntegra no sítio 
eletrônico desta.   (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 
(...) 
Art. 22. Os processos eleitorais assegurarão: 
I - colégio eleitoral constituído de todos os filiados no gozo de seus direitos, admitida a 
diferenciação de valor dos seus votos, observado o disposto no § 1o deste artigo; (Redação dada 
pela Lei nº 13.756, de 2018) 
II - defesa prévia, em caso de impugnação, do direito de participar da eleição; 
III - eleição convocada mediante edital publicado em órgão da imprensa de grande circulação, 
por três vezes; 
IV – sistema de recolhimento dos votos imune a fraude, assegurada votação não presencial; 
(Redação dada pela Lei nº 14.073, de 2020) 
V - acompanhamento da apuração pelos candidatos e meios de comunicação. 
VI – constituição de pleito eleitoral por comissão apartada da diretoria da entidade 
desportiva; (Incluído pela Lei nº 14.073, de 2020). 
VII – processo eleitoral fiscalizado por delegados das chapas concorrentes e pelo conselho 
fiscal. (Incluído pela Lei nº 14.073, de 2020). (grifou-se) 


 
Sem cumprir integralmente os dispositivos legais e estatutários, e convocar as eleições em prazo razoável, a CBSurf 
incorrerá em novo descumprimento de decisão judicial e novas ilegalidades. 
 
Diante do exposto, as Federações movidas pelo espírito de comparticipação e pensando no melhor para a 
Comunidade do Surfe, colocam-se à disposição da CBSurf para apoiar na construção desses novos processos 
eleitorais. 
 
Sendo o que nos cabia para o momento, subscrevemo-nos. 
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Atenciosamente, 
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Rio de Janeiro, 15 de julho de 2021 


 


À CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF – CBSURF 


A/c.: Sr. Presidente Adalvo Argolo 


Via e-mail confidencial. 


 


C/C: Federações Filiadas à CBSurf 


 


 


Ref.: Convocação e realização de novas eleições para Comissão de Atletas e novas 


eleições para Diretoria – Nova Decisão Judicial reconhecendo descumprimento de 


decisões anteriores pela CBSurf e seu presidente.  


 


 


 Prezado Sr. Presidente, 


 


 As FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO 


SANTO, FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS , FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO 


CEARÁ, FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF e FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO 


DO RIO DE JANEIRO (“Federações”), tendo em vista o teor de NOVA DECISÃO JUDICIAL 


proferida Poder Judiciário do Estado da Bahia, em 15 de julho de 2021, ratificando decisões 


anteriores, expõem e requerem o que segue acerca do novo procedimento eleitoral da CBSurf 


e de sua Comissão de Atletas que deverá ser convocado. 


 


 Inicialmente, registramos nossa indignação com a conduta da CBSurf que, desde 


dezembro de 2020, vem, de forma contumaz, descumprindo decisões judiciais claras e 


cogentes. Tal conduta, afasta-se por completo dos deveres institucionais da CBSurf, entidade 


nacional de administração do desporto, com a comunidade e atletas do Surfe Nacional e com 


o desenvolvimento do desporto. E, ainda pior, desrespeitando a lei, seu próprio estatuto e 


desrespeitando o Poder Judiciário e suas decisões, o que culminou, inclusive, com a aplicação 


de multa. 
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Importante destacar, ainda, que as Federações buscaram o diálogo com a CBSurf, por 


diversas vezes, exatamente pensando no melhor para a comunidade e atletas do Surfe 


Nacional e o desenvolvimento do desporto, propondo à CBSurf até mesmo a convocação de 


AGE para que suas filiadas pudessem debater em conjunto e deliberar de forma legítima e 


soberana sobre os novos processos eleitorais para Comissão de Atletas e para Diretoria da 


entidade. Infelizmente, tal qual fez em relação às decisões judiciais, a CBSurf preferiu dar de 


ombros às suas filiadas e seguir com sua conduta ilegal e atentatória à dignidade Justiça e 


suas decisões.  


 


 Não por outras razões, nova decisão judicial foi proferida pelo Exmo. Juiz da 5ª 


Vara Cível e Comercial de Salvador, reconhecendo o flagrante descumprimento das decisões 


judiciais anteriores e determinando a imediata convocação e realização de eleições 


para formação de uma NOVA Comissão de Atletas e, também, convocação e realização 


de novo processo eleitoral para a Diretoria da CBSurf. Veja-se trecho importante dessa 


nova decisão proferida em 15 de julho de 2021: 


 


“Já se passaram 15 (quinze) dias e até a presente data a CBSURF não adotou 
as providências necessárias ao cumprimento das decisões proferidas por este 
juízo e também pelo Tribunal de Justiça da Bahia, conduta essa que vai de 
encontro ao dever de colaboração das partes com a Justiça, previstos nos arts. 
5º e 6º do CPC, dilatando injustificadamente a marcha do processo e 
comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional. 
 
Vale ressaltar, ainda, que, de acordo com o art. 77, do CPC, são deveres das 
partes cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar 
embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória 
ou final, cuja violação pode ser punida como ato atentatório à dignidade da 
justiça. 
 
Assim sendo, não resta outra alternativa a este juízo senão majorar a multa 
cominatória anteriormente aplicada e a adoção de outras formas para dar 
efetividade ao cumprimento da obrigação. 
Ante o exposto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da 
publicação da presente decisão, para que a ré CBSURF publique o edital de 
convocação de eleições diretas para a formação de nova Comissão de Atletas 
e, ato contínuo, adote as providências necessárias para a realização de novas 
eleições para a diretoria da CBSurf, sob pena de multa no valor de R$ 
100.000,000 (cem mil reais), nomeação de um interventor para conduzir, 
organizar, acompanhar e assegurar a lisura do novo procedimento eleitoral, 
comunicação à Autoridade Policial para apuração da prática, em tese, de 
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crime de desobediência pelo atual representante legal da Confederação e 
demais cominações legais. 
 
Pelo descumprimento da decisão anterior deste juízo, determino o bloqueio 
do valor da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), através do sistema 
SISBAJUD, fixada no decisão anterior, que deverá permanecer em depósito 
judicial até o final do processo.” 


 


 Portanto, a nova decisão do Exmo. Juiz da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador é 


bastante clara: está ratificado o cancelamento da eleição realizada em 30.12.2020 e a 


CBSurf está obrigada a convocar novo processo eleitoral para a diretoria da entidade, 


realizando-se, previamente a este processo, eleições para a formação de uma nova 


Comissão de Atletas. 


 


 Importante destacar, aqui, quanto à convocação e realização de eleição para 


formação de uma nova Comissão de Atletas, previamente à realização de nova eleição 


para entidade, que tal eleição deve se dar por meio de eleição direta, exatamente como 


determina o estatuto da entidade, seja ele qual for, e nos termos dos artigos 18-A, VII, ‘h’ e ‘k’, 


e 23, III, §3º da Lei Pelé. 


 


Ratificando a necessidade de realização de eleições diretas para a formação da 


comissão de atletas, como é de conhecimento da CBSurf e consta dos autos do processo 


judicial, as Federações submeteram consulta à Secretaria Especial do Esporte do 


Ministério da Cidadania, entidade máxima na fiscalização do cumprimento da Lei Pelé, que 


confirmou de forma expressa e taxativa que as comissões de atletas da Confederações 


devem ser formadas por meio de eleição direta entre os atletas filiados da entidade. 


Confira-se a esclarecedora resposta da Secretaria: 


 


“Resposta: Visando uma eleição direta e de forma independente, 
todos os atletas filiados devem ter o direito ao voto e a escolha de 
seus representantes. Vale ressaltar que somente poderão receber 
recursos da administração pública federal direta e indireta as 
entidades que atenderem todos os requisitos previstos na lei em 
comento. 
(...) 
Resposta: O §2º do art. 23 e inciso V do art. 18-A, ambos da Lei 
9.615/98, referem-se à participação da categoria de atletas das 
respectivas modalidades no âmbito dos órgãos da entidade 
incumbidos diretamente de assuntos esportivos e dos órgãos e 
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conselhos técnicos responsáveis pela aprovação de regulamentos das 
competições, a alínea “k” do art. 18-A, refere-se ao colégio eleitoral 
e colegiado de direção, sendo que as eleições para a representação 
devem ocorrer conforme especificado na legislação.” (grifou-se)  


 


 Nos termos do artigo 72 do Estatuto da entidade, serão eleitos: 4 (quatro) atletas 


representantes do Surf; 1 (um) atleta representante do Long Board; 1 (um) atleta 


representante do SUP; 1 (um) atleta representante do Parasurf; 1 (um) atleta representante 


do Bodyboarding.  


 


Logo, somente poderão se candidatar e votar os atletas maiores de 18 anos e que 


participaram efetivamente de campeonatos nacionais ou internacionais, figurando nos 


rankings nacionais ou internacionais das respetivas modalidades (Surf, Parasurf, Longboard, 


Stand Up Paddle e Bodyboarding). 


 


Como em algumas dessas modalidades os atletas não estão diretamente filiados à 


CBSurf, mas sim à respectivas Confederações de modalidade, as respectivas entidades 


deverão convocar e realizar essas eleições diretas, nos exatos termos da Lei Pelé, Estatutos e 


das decisões judiciais. E mais, são inelegíveis para os cargos de membros da Comissão atletas 


que estejam ocupando cargo de direção em entidade de qualquer modalidade do Surf, pois 


não podem acumular a função de dirigentes com a de membro de Comissão de Atletas. 


 


Por sua vez, a publicação de edital e a abertura de novo processo eleitoral para a Diretoria da 


CBSurf deve respeitar o procedimento específico previsto na Lei Pelé e no Estatuto, respeitando os 


prazos de convocação neles previstos, instituindo previamente uma Comissão Eleitoral, isenta e de 


fato desvinculada da Diretoria da entidade e que não mantenha relações pessoais com a mesma e 


seus dirigentes, sob pena de nulidade do processo. 


 


Ademais, tal nova Comissão Eleitoral deverá editar o devido regulamento do processo 


eleitoral com regras claras de todo o processo, o que jamais ocorreu. 


 


Diante do exposto, as Federações, uma vez mais e movidas totalmente pelo espírito de 


comparticipação e pensando no melhor para a Comunidade do Surfe, colocam-se à disposição da 


CBSurf para apoiar na construção desses novos processos eleitorais, entendendo, ainda, que todas as 
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demais federações filiadas, que se encontre ativas e com suas diretorias regularmente eleitas, 


também sejam chamadas ao debate.  


 


Por fim, destacam as Federações que continuarão a exercer com afinco e rigor o direito de 


fiscalizar os atos praticados pela CBSurf para instaurar esses processos eleitorais, e que não hesitará 


em informar ao D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador eventuais novos 


descumprimentos das decisões judiciais, requerendo a aplicação das penalidades cabíveis, 


sem prejuízo, até mesmo, da adoção de novas medidas judiciais 


 


 Sendo o que cabia para o momento, renovamos os votos de elevada estima e 


consideração. 


 


Atenciosamente, 


 
 


FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF 


PEDRO DOS SANTOS LIMA 


 
 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPÍRITO 


SANTO 


MARCO ANTÔNIO ALVES DO ESPÍRITO 


SANTO 


 
 


FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF 


CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR 


 
 


FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF 


SAULO DE MORAES SILVA JUNIOR 


 
 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE 


ALAGOAS 


BIANCA ANDRADE BARRETO 


 
 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO 


CEARÁ 


AMÉLIO GOMES ROLIM JUNIOR 


 
 


FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF 


FERNANDO CUNHA 


 
 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO 


DE JANEIRO 


LUIZ GUILHERME MORALES DE AGUIAR 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 


ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CONFEDERAÇÃO 


BRASILEIRA DE SURF 


 


Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, 


no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001, a qual julgou procedente o pedido das 


federações “confirmando a decisão liminar, declarar a ilegalidade da convocação da 


eleição do dia 18 de dezembro de 2020, bem como da eleição que foi remarcada para 


30/12/2020, nos termos da fundamentação supra, declarando extinto o processo, 


com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.” e considerando 


anteriores requerimentos de convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias datados de 


23 de dezembro de 2020, 5 de abril de 2021 e de 16 de abril de 2021, que não foram 


respondidos ou atendidos pela Confederação de Brasileira de Surf e seus dirigentes, as 


FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPIRITO SANTO, 


FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE 


SURF DO ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ, 


FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE 


JANEIRO, FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, e 


FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF (“Federações”), abaixo assinadas, nos termos do 


artigo 60 do Código Civil e artigos 29 e 37 do estatuto social da Confederação Brasileira de 


Surf – CBSurf, vêm, por meio desta, CONVOCAR, para o dia 29 de novembro de 2021, às 17hs, 


em caráter de URGÊNCIA, todos os membros da entidade para ASSEMBLEIA GERAL 


EXTRAORDINARIA da CBSurf (“AGE”), conforme artigo 28 e lista abaixo, para debater e 


deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 


 


1. Considerando sentença prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de 


Salvador, BA, no Processo nº 8140526-62.2020.8.05.0001, deliberar sobre a situação 


da representação legal da CBSurf, perante as federações, comissões, órgãos 


executivos, legislativos e esportivos, Secretaria Especial de Esportes do Ministério da 


Cidadania, Comitê Olímpico Brasileiro – COB, Associação Internacional de Surf – ISA 


e etc..; 
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2. Analisar, debater e deliberar sobre a decisão da Comissão Eleitoral, datada de 10 de 


novembro de 2021, bem como calendário eleitoral e regulamentos; e 


 


3. Assuntos Gerais 


 


A AGE será realizada de forma eletrônica, através de link disponibilizado via e-mail para 


todos os membros da assembleia.   


 


Junto com a presente convocação está sendo encaminhada o inteiro teor da sentença 


prolatada pelo D. Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador, BA, no Processo nº 


8140526-62.2020.8.05.0001 e a decisão da Comissão Eleitoral de 10 de novembro de 2021. 


 


Lista dos membros da AGE, conforme artigo 28 do estatuto social da CBSurf: 


 


Federações Filiadas: 


FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPÍRITO SANTO, 


FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF, FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF, FEDERAÇÃO DE 


SURF DO ESTADO DE ALAGOAS, FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO CEARÁ, FEDERAÇÃO 


GAÚCHA DE SURF, FESERJ – FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 


FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF, FEDERAÇÃO 


CATARINENSE DE SURF, FEDERAÇÃO PARAENSE DE SURF, FEDERAÇÃO PAULISTA DE 


SURF, FESURF – FEDERAÇÃO DE SURF DO RIO GRANDE DO NORTE e FBSURF – FEDERAÇÃO 


BAIANA DE SURF.  


 


Representantes dos Atletas: 


CARLOS JOSÉ OLIVEIRA DE JESUS, JÉSSIKA MATOS DE SOUZA, NATHALIE MARTINS ALVES 


CORDEIRO, THIAGO HENRIQUE PICKLER, NICOLE CALHEIROS CAHET, ALAN DONATO DE 


ALBUQUERQUE FREIRE, LUAN FELIPE NOGUEIRA DE CARVALHO e LUCAS SILVEIRA. 


 


São Paulo, 17 de novembro de 2021. 


 


Atenciosamente, 
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FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE SURF 
PEDRO DOS SANTOS LIMA 


 
 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESPÍRITO 
SANTO 


ALBERTO MUNIZ GOMES JUNIOR 
 
 
 


FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF 
CARLOS GILBERTO PALMEIRA JUNIOR 


 
 
 


FEDERAÇÃO SERGIPANA DE SURF 
SAULO DE MORAES SILVA JUNIOR 


 
 
 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE 
ALAGOAS 


BIANCA ANDRADE BARRETO 


 
 
 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO 
CEARÁ 


AMÉLIO GOMES ROLIM JUNIOR 
 
 
 


FEDERAÇÃO GAÚCHA DE SURF 
FERNANDO CUNHA 


 
 
 


FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO 


p.p. JOÃO PAULO A. DA VEIGA P. DA SILVA 
 
 
 


FEDERAÇÃO MARANHENSE DE SURF 
RICARDO RODRIGUES ATAÍDE 


 
 
 


FEDERAÇÃO CATARINENSE DE SURF 
RENATO MELO 


 
 
 


FEDERAÇÃO PARANAENSE DE SURF 
RENATO TROGUE MESQUITA 
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