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Ilmo. Sr. Presidente da Comissão Eleitoral,

Na qualidade de representante da chapa "Novo Surf Brasil", encaminho, por meio deste, petição de manifestação referente ao despacho proferido por
esta Comissão Eleitoral, em 08.02.2022, identificado como: “ID_61_PE_CBSURF – 08-02-2022 – DESPACHO DIVULGACAO COLEGIO ELEITORAL”.

Na certeza do deferimento do pleito, despeço-me fazendo votos de estima e apreço.

Favor, acusar recebimento.

--  
ALCIR JUSTINO M.G. JUNIOR

Advogado 
OAB/BA 62.886 



 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DA 
COMFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF - CBSurf 

 
 
 
 
 
 
LUCIANO MARCELO MATO GROSSO BARROS, 

brasileiro, divorciado, agricultor, inscrito no CPF n° 252.926.415-53, residente e 
domiciliado na Rua Leonardo Magalhães, n.104, centro, Itacaré/BA, e MARCO 
GUILHERME FERRAGINA, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF nº 
342.505.728-62, residente e domiciliado na Rua Brás Melilo, 65 – Vila Conceição – São 
Paulo/SP, representando a Chapa “NOVO SURF BRASIL”, por meio do seu advogado 
infrafirmado, vem respeitosamente apresentar  

 
 

MANIFESTAÇÃO 
 
 
à decisão proferida na reunião/sessão virtual realizada 

no dia 08 .02. 2022, referente ao colégio eleitoral, ou seja, as pessoas/entidades aptas a 
votar nas eleições que acontecem no próximo dia 22.02.2022, sendo decidido pelos 
membros desta Comissão Eleitoral, o dia 21.01.2022, incluído este, como termo final 
para habilitação do colégio eleitoral apto ao voto. 

 
1.  No dia 08.02.2022 foi proferido por esta 

Comissão Eleitoral, um despacho, identificado como: “ID_61_PE_CBSURF – 08-02-2022 – 
DESPACHO DIVULGACAO COLEGIO ELEITORAL”. 

 
2.   Nesse despacho proferido pelo Exmo. 

Presidente desta Comissão, encontrava-se a relação de entidades adimplentes e 
habilitadas a votar, assim como a relação dos integrantes da Comissão de Atletas aptos 
a votar. 

 



 

 

3.  No despacho supramencionado, a Comissão 
Eleitoral determinou como marco temporal inicial para que as pessoas/entidades que 
quisessem estar habilitadas a votar nas eleições, que acontecem no próximo dia 
22.02.2022, fosse considerado o início de deflagração do processo eleitoral da CBSurf, 
qual seja, no momento da nomeação desta Comissão Eleitoral. 

 

 
 
 

4.  Portanto, num exercício lógico de regresso 
temporal, tem-se como marco inicial para que as pessoas/entidades que quisessem 
estar habilitadas a votar nas próximas eleições e regularizassem suas pendências para 
com a CBSurf, o mês de agosto/2021. 

 
5.  De acordo com as publicações no Portal da 

Governança da entidade, em 04.08.2021, foi publicado despacho identificado como 
“ID_2_PE_CBSURF – 19-07-2021 – CBSURF PORTARIA 001-2021 INSTITUICAO COMISSAO 
ELEITORAL”, contendo a Portaria nº001/2021, que dispunha sobre a constituição desta 
Comissão Eleitoral, portanto este o termo inicial do processo eleitoral, segundo 
entendimento adotado por esta comissão de acordo com o despacho divulgado no dia 
08.02.2022. 

 
6.  Porém, em reunião/sessão virtual realizada no 

dia 08 .02. 2022, referente ao colégio eleitoral, ou seja, as pessoas/entidades aptas a 
votar nas eleições que acontecem no próximo dia 22.02.2022, sendo decidido pelos 



 

 

membros desta Comissão Eleitoral, o dia 21.01.2022, incluído este, como termo final 
para habilitação do colégio eleitoral apto ao voto. 

 
7.  Isto porque, no dia 21.01.2022, foi realizada 

Assembleia Extraordinária, em que as Federações Estaduais de Surf, decidiram por 
anistiar as taxas que eram cobradas às Federações até o ano de 2017.  

 
8.  Significando assim, um aumento exponencial 

do colégio eleitoral apto a votar nas eleições do próximo dia 22 fevereiro de 2022.  
 

9.  Decisão esta, que no entendimento do 
Requerente pode representar um enorme risco ao regular andamento deste processo 
eleitoral, podendo resultar, inclusive, em mácula à lisura do processo e um risco latente 
de manipulação do colégio eleitoral. 

 
10. Afinal, como pode após o encerramento período 

de inscrição das chapas, e publicação dos candidatos, ainda haver indefinições mil sobre 
quem de fato estará apto a participar destas eleições? 

 
11.  Com devida vênia, divergente é o entendimento 

do Requerente com relação a este assunto. 
 

12.  O Requerente entende que a publicação e 
divulgação de edital convocatório para as eleições, esse sim, é o marco inaugural do 
processo eleitoral.  

13. No caso do processo eleitoral da CBSurf, é de 
trivial sabença que o edital de convocação para as eleições que acontecem no próximo 
dia 22.02.2022, foi publicado no Portal da Governança da entidade ainda no dia 
08.01.2022, portanto, este sim o marco temporal que simboliza a deflagração do atual 
processo eleitoral. 

 
 

 



 

 

 
 

 
14.  Assim, as pessoas/entidades que ainda não 

regularizaram suas pendências junto a entidade, estas, ainda podem praticar quaisquer 
atividades de natureza associativa, com exceção de ter direito ao voto no atual pleito. 

 
15. Sobre o tema, o regulamento da CBSurf é muito 

claro. 
16. Dispõe o artigo 22 do regimento, que o colégio 

eleitoral será composto por: “Presidente das entidades de administração estadual, 
devidamente filiadas e adimplentes com suas obrigações sociais conforme regras deste 
estatuto”. 



 

 

17. Portanto, não há do que se falar em participação 
no processo eleitoral de pessoas/entidades que não regularizou suas pendências junto 
a entidade. 

18. Logo após, mais especificamente no artigo 23 do 
regimento máximo da entidade, aborda-se a questão da publicação do edital de 
convocação das eleições. 

19. Senão, vejamos: 
 
 

Art. 23- Sem prejuízo da forma prescrita em lei, o edital de 
convocação da Assembleia Geral Eletiva será divulgado pelo menos 
30 (trinta) dias e no máximo 60 (sessenta) dias antes de expirarem 
os mandatos em vigor, devendo constar do mesmo, dia, mês, ano 
local e horário de realização, bem como a data limite para inscrição 
e registro da chapa. 

 
20. Portanto não há do que se falar em 

mudança do colégio eleitoral após inicio do processo eleitoral, ainda pior no 
cenário atual das eleições da entidade, com toda essa mudança no colégio 
eleitoral podendo acontecer após a inscrição das chapas, cujo termo final ocorreu 
em 20.01.2022. 

21. Ora Excelências, causa-nos enorme 
estranheza o fato dessas Federações inadimplentes não terem buscado 
regularizar suas pendências no período anterior ao início do processo eleitoral. 

 
22. Por fim, mas não menos importante, 

ainda com relação a Assembleia Extraordinária realizada no dia 21.01.2022, 
pelas Federações Estaduais de Surf, não nos ficou claro se houve sequer o registro 
em cartório da Ata da Assembleia supramencionada.  
 

23. Afinal, é de clareza solar, que somente 
após o registro em cartório tornar-se-iam válidas as decisões tomadas naquela 
AGE, é este ato em Cartório que dá segurança e garantia as medidas ali tomadas. 
 

24. Ainda que porventura, tenha sido 
registrada tal Ata, as pessoas/entidades que teriam regularizado suas pendências 
junto a entidade, estas, ainda poderiam praticar quaisquer atividades de natureza 



 

 

associativa, com exceção de ter direito ao voto no atual pleito. Afinal, a 
Assembleia que definiu anistia as entidades inadimplentes com suas obrigações 
frente a CBSurf, ocorreu após o início do atual processo eleitoral, ou seja, após a 
publicação do edital convocatório das eleições, fato este ocorrido em 08 de 
janeiro de 2022. 
 

DOS REQUERIMENTOS 
 
Portanto, ante as razões expostas, o Requerente pugna 

pelos seguintes pedidos:  
 
a) O recebimento e processamento do presente 

pedido; 
b) Pleiteia, outrossim, pela manutenção do Colégio 

Eleitoral homologado por esta Comissão Eleitoral, em 08.02.2022 através do despacho, 
identificado como: “ID_61_PE_CBSURF – 08-02-2022 – DESPACHO DIVULGACAO 
COLEGIO ELEITORAL”; 
 

PEDE DEFERIMENTO 
Salvador, 11 de fevereiro de 2022. 

 

 
ALCIR JUSTINO MOURA GOMES JUNIOR 

ADVOGADO OAB/BA 62.886 

 

 

 



 

 

 


