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Do Rio de Janeiro para São Paulo, 17 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Aos representantes das Federações filiadas e aos membros da Comissão de 

Atletas. 

Assunto: Publicidade antecipada dos procedimentos 

adotados pelo administrador provisório da CBSurf, bem 

como desenvolvimento sugerido e objetivo pretendido com 

a realização da AGE, designada para o dia 21 de janeiro de 

2022, às 18:00 horas. 

 

Prezados (as), boa tarde. 

 

Envio essa mensagem para dizer que considerando a Assembleia Geral 

Extraordinária que será realizada no dia 21 de janeiro de 2022, às 18:00 horas, 

segue de forma antecipada os procedimentos adotados pelo signatário e sugestões 

que serão levadas ao conhecimento de Vossas Senhorias. 

 

As sugestões e esclarecimentos seguem a ordem do dia constante do edital de 

convocação, o desenvolvimento sugerido e o objetivo pretendido: 

1. Ciência aos membros da Assembleia dos atos e procedimentos realizados 

pelo administrador provisório o Sr. João Paulo A. da Veiga P. da Silva 

em relação às eleições da entidade, conforme estabelecido na AGE 

realizada em 29 de novembro de 2021; 

Reuniões realizadas pelo signatário por videoconferência: 

1.1. Reuniões com o diretor jurídico, o Dr. Marcelo Jucá; 

1.2. Reunião com o presidente da Comissão Eleitoral, o Dr. Gustavo Lopes; 

1.3. Reuniões com o consultor técnico, o Sr. Bernardo Villano; 

1.4. Reuniões com o responsável pelo Departamento Financeiro, o Dr. 
Ricardo Vargas; 

1.5. Reunião com o responsável pelo site, o Sr. João Cardoso; 

1.6. Reunião com os responsáveis pela Big Mídia, o Sr. Daniel Carvalho e o 
Sr. Zac; 

1.7. Reunião com o consultor técnico, o Sr. Gustavo Morais.  
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Foram remetidos os seguintes Ofícios: 

1.8. Adalvo - adalvoargolo@gmail.com; 

1.9. Ministério da Cidadania -  agenda.esporte@cidadania.gov.br + 
Protocolo Online; 

1.10. Secretaria Especial do Esporte 
- agenda.esporte@cidadania.gov.br (obs: enviei e-mails que não foram 
entreguespara decio.brasil@cidadania.gov.br e antonio.alcantara@cidadan
ia.gov.br ); 

1.11. Comitê Olímpico Brasileiro 
- cob@cob.org.br, lourdes.martins@cob.org.br, presidencia.cob@cob.org.b
r, Rogerio.Sampaio@cob.org.br, Luciano.Hostins@cob.org.br; 

1.12. CEF - Caixa Econômica Federal - Agência - Salvador - Bahia. 

Desenvolvimento e solução: 

1.13.  Continuidade da assessoria jurídica prestada pelo escritório 
profissional do Dr. Marcelo Jucá; 

1.14. Antecipação das eleições para o dia 22 de fevereiro de 2022, às 08:00 
horas; 

1.15. Informações sobre a discriminação dos prestadores de serviços; 

1.16. Informações sobre os pagamentos atinentes aos prestadores de 
serviços; 

1.17. Informações sobre o funcionamento do site e forma de atualização; 

1.18. Informações sobre o sistema SGE - Sistema de Gestão Esportiva, sobre 
a possibilidade das transmissões ao vivo de um debate entre os candidatos e, 
ainda, a confirmação da transmissão das eleições; 

1.19. Informações sobre o SAS - Serviço de Atendimento aos Surfistas. 

1.20. Constatação que a sede atual da CBSurf que se localiza no Centro 
Empresarial Mario Garnero, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 1485, 2º 
andar, São Paulo, CEP: 01452-002, SP, foi contratada junto à empresa 
REGUS, para funcionar única e exclusivamente como escritório virtual, com 
utilização de domicílio fiscal e serviços de recebimento de correspondências. 
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2. Ciência aos membros da Assembleia do edital e regulamentos para as 

eleições da CBSurf, período 2021-2024, publicados no site da entidade 

pela Comissão Eleitoral em 08 de janeiro de 2021; 

2.1. Inovação na utilização em grau de recurso do CBMA - Comissão 
Brasileira de Mediação e Arbitragem, como câmara arbitral da CBSurf1. 

3. Deliberar sobre celebração de transação pela CBSurf no Processo nº. 

8140526-62.2020.8.05.0001, que corre na 5ª Vara Cível e Comercial de 

Salvador, BA; 

3.1. Condicionar uma possível transação somente pela nova diretoria que 
vier a ser eleita na eleição convocada para o dia 22 de fevereiro de 2022, não 
se recomendando que seja adotada qualquer medida antes disso. 

4. Deliberar sobre interesse da CBSurf na continuidade do Processo nº. 

1136505-40.2021.8.26.0100, da 10ª Vara Cível de São Paulo, SP, tendo 

em vista a possível perda de objeto; 

4.1. Condicionar uma possível transação somente pela nova diretoria que 
vier a ser eleita na eleição convocada para o dia 22 de fevereiro de 2022, não 
se recomendando que seja adotada qualquer medida antes disso. 

5. Deliberar, nos termos do artigo 36, I, 'a', do Estatuto, sobre o pedido de 

filiação da Federação de Surf do Estado de São Paulo - SPSurf, em 

função da dissolução da Federação Paulista de Surf - FPS; 

5.1. Será colocada em deliberação a filiação da Federação de Surf do Estado 
de São Paulo, levando em consideração como marco inicial a data da 
extinção/dissolução da Federação Paulista de Surf, ocorrida em 31 de maio 
de 2021, e, ainda, esclarecer sobre o direito ao voto que se dará na forma do 
artigo 10, parágrafo segundo, do Estatuto da CBSurf, que será em 31 de 
maio de 2023 e/ou até que se faça corretamente a reforma estatutária de 
forma a não engessar o Surf Nacional, reconhecendo e privilegiando o 
excelente trabalho realizado pela atual gestão da SPSurf. 

6. Deliberar sobre anistia relativa às taxas que eram cobradas as Federações 

até o ano de 2017; e 

6.1. Tratar da prescrição quinquenal da exigibilidade da cobrança das taxas, 
com fulcro no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil Brasileiro, 
utilizando como jurisprudência a decisão proferida pelo Conselho Federal 

 
1 https://www.cob.org.br/pt/galerias/noticias/cbma--atuara-como-camara-arbitral-do-comite-olimpico-do-brasil/ 
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da Ordem dos Advogados do Brasil, no processo registrado sob o nº. 
2011.27.02632-032, que tratou do prazo prescricional para a cobrança das 
anuidades devidas à OAB, esclarecendo que a anuidade não tem natureza 
tributária, mas sim, natureza civil e nesse sentido o entendimento está 
pacificado pelo STJ, através da Súmula nº. 409, (... que em execução fiscal, a 
prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de 
ofício...); 

6.2. Sugerir que a nova gestão faça uma adequação, esclarecendo o que deve 
ser considerado (... o motivo de alta relevância...), a teor do parágrafo único, 
alínea "e", do artigo 16, do Estatuto da CBSurf e que reformado passe a 
constar o seguinte texto: 

I. O motivo de alta relevância supramencionado, acarretará a flexibilização do 
critério disposto na alínea “e”, onde, será autorizada às filiadas a realização de 
uma única etapa premiando os seus campeões com a formação de um ranking 

de base, no ano anterior e/ou no ano das eleições da CBSurf. 
  
II. Se porventura, a mesma filiada não realizou uma única etapa no ano das 
eleições e nem no ano anterior por motivo de alta relevância, mas realizou um 
circuito com três etapas, nos dois anos que antecedem às eleições da CBSurf, o 
critério também será flexibilizado. 
  

III. A supramencionada flexibilização decorre apenas por motivo de alta 
relevância, levando-se em consideração a experiência referente ao ano de 2020, 
onde, toda a população foi acamada pelas dificuldades financeiras e pelo 
estado de calamidade pública, imposta pela pandemia do vírus identificado 
como: Covid-19.  

Nesse compasso e por falta de tempo em se fazer as reformas estatutárias 
adequadas, devem ser mantidos os critérios atuais do Estatuto da CBSurf, 
no que se refere a regra contida no artigo 16, parágrafo único que tratam 
dos deveres das filiadas e vinculados.  

7. Assuntos Gerais. 

7.1. Solicitar um debate com transmissão ao vivo pelas redes sociais da 
CBSurf, com os candidatos à Presidência que tiverem as suas chapas 
inscritas e deferidas; 

 
2 https://oab.jusbrasil.com.br/noticias/3021883/oab-decide-que-prazo-prescricional-para-cobranca-de-anuidade-e-5-anos 
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7.2. Determinar a transmissão ao vivo através das redes sociais da CBSurf 
da AGOE - Assembleia Geral Ordinária Eletiva que será realizada no dia 22 
de fevereiro de 2022, às 08:00 horas. 

Gostaria que todos fizessem as suas ponderações, pois os representantes das 

Federações e os membros da Comissão de Atletas são soberanos no ambiente das 

assembleias gerais, para decidir os objetivos e rumos que a CBSurf deve percorrer 

com essa nova gestão que se aproxima. 

 

Enfatizo que o intuito do administrador provisório não é tomar partido político 

no processo eleitoral deflagrado, mas sim atingir os objetivos atinentes às 

orientações de governança impostas pelo COB, bem como observar as diretrizes 

da Lei Pelé, do Estatuto da CBSurf e as orientações proferidas nas decisões 

judiciais. 

 

Aproveito a oportunidade para registrar que todos podem e devem fazer as suas 

ponderações respondendo essa mensagem e/ou na referida assentada. 

 

Espero a compreensão de todos e desde já manifesto meus votos da mais elevada 

estima e consideração. 

 

Qualquer dúvida porventura pendente, permaneço disponível para 

esclarecimentos. 

 

No aguardo, cordialmente. 

 

 

_____________________________ 

João Paulo A. da Veiga P. da Silva 

OAB/RJ n. 190.121 

Administrador provisório da CBSurf 
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