
Alagoas, 18 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
À Confederação Brasileira de Surf – CBSURF 
A/C.: Sr. Administrador Provisório - João Paulo A. da Veiga P. da Silva. 
 
 
Ref: Manifestação/Deliberação Federações e Atletas na AGE da CBSurf de 18 de fevereiro de 2022. 
 
 
Prezado Sr. João Paulo, 
 
Após a indignação de todos (Federações e Comissão de atletas) com manifestações e decisões da Comissão 
Eleitoral, que excederam o limite de sua atuação, deixaram de aplicar a legislação desportiva vigente, o 
estatuto da entidade e, principalmente, desrespeitaram deliberações desta Assembleia Geral, órgão máximo 
da CBSurf, as federações e a comissão de atletas não viram outra alternativa a não ser tornar pública essa 
indignação, que levou à convocação desta AGE de 18 de fevereiro de 2022, direito absoluto dos membros da 
CBSurf.  
 
Vejam só que até esse direito de convocação de AGE pelos membros da CBSurf foi questionado pela 
Comissão Eleitoral, chegando ao absurdo de ameaçar a própria CBSurf com a expedição de ofícios para COB 
e ISA com a intenção de causar danos à imagem e à própria entidade. Ainda que a comissão eleitoral seja 
apartada da entidade, não pode ignorar a realidade da Confederação e nem ignorar seu Estatuto e, menos 
ainda, se investir de poderes que não tem. Por isso, para que a CBSurf não ficasse à mercê de pessoas que, 
por interpretações jurídicas equivocadas, ou por outras forças ocultas, estavam atentando contra o próprio 
processo democrático da entidade, colocando obstáculos para que pudesse haver, pela primeira vez na 
história do surf brasileiro, um processo eleitoral democrático e transparente com chapas de situação e 
oposição concorrendo, e permitido que a Assembleia Geral, órgão máximo, escolhesse pelo voto a chapa 
que entenda representar o melhor para o surf brasileiro, que vimos nos manifestar.  
 
Depois de tantos anos, tantas manobras e tanta luta, não podemos mais conviver com artimanhas políticas e 
jurídicas que somente prejudicam o desenvolvimento do surf brasileiro, principalmente o surf de base. Por 
isso, e principalmente pela união de federações e atletas, como nunca se viu antes na história do surf 
nacional, não iremos aceitar que esses fatos lamentáveis prevaleçam sobre a democracia, a justiça, a união e 
os votos. 
 
Graças à decisão do árbitro Flávio Willeman, do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem - CBMA, 
reestabeleceu-se o processo democrático desta eleição, que seria maculado pela decisão sem fundamento 
ou provas da Comissão Eleitoral. Afirmar que uma pessoa disse algo que jamais disse, distorcer provas e 
impedir uma chapa de concorrer sem nenhum fundamento legal, causa indignação e naturalmente gera 
desconfiança.  
 
Por tudo isso, com essa decisão do CBMA, vimos propor que a AGE delibere pela continuidade do processo 
eleitoral, apesar de todo o registrado em relação à atuação da comissão eleitoral. A comunidade do Surf 
anseia há anos por um capítulo final dessa novela, com uma eleição limpa e democrática. Precisamos 
concluir a eleição o quanto antes e recuperar o surf nacional, olhar realmente pelos atletas, e acabar de uma 
vez por todas com a omissão e o mal que sofreram nos últimos anos. Apesar disso, proponho que fique 
consignado em ata um manifesto expresso de repúdio da AGE aos atos desta Comissão Eleitoral. 
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Além disso, precisamos deixar registrado que deve ser respeitado na assembleia de eleição o § 3º do art. 24 
do estatuto: “A Presidência da Assembleia Geral Eletiva, não poderá ser exercida por qualquer candidato 
no respectivo pleito, nem por membro da Diretoria, nem por parente consanguíneo ou afim até terceiro 
grau simples, de qualquer dos candidatos, devendo o plenário eleger, por maioria simples, entre os 
membros, aquele que presidirá os trabalhos.” Ou seja, a presidência da Assembleia eleitoral, no próximo 
dia 22 de fevereiro de 2022, deve ser exercida por um membro presente que será eleito pelo plenário.  
 
Essa foi a manifestação unânime das federações e comissão de atletas presentes nesta AGE de 18 de 
fevereiro de 2002. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Bianca Andrade 
PRESIDENTE da FEDERAÇÃO DE SURF DO ESTADO DE ALAGOAS 
Representante das Federações nesta AGE 
 
 
 
 
Alan Donato 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ATLETAS 
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