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COMISSÃO ELEITORAL 
 

 
DESPACHO 

 
 

Inicialmente, é importante destacar que a Lei Pelé propositadamente indica princípios, 

mas não exaure o tema das eleições das federações de forma que a comissão eleitoral tem 

independência para conduzir o pleito com fundamentos em princípios da Constituição Brasileira, da 

própria Lei Geral do Desporto, do Código Civil e do direito eleitoral.  

 

Nesse tocante, quanto à manifestação da Comissão de Atletas, conforme documento 

juntado no andamento processual não se constitui como documento hábil a figurar no respectivo 

processo, por se tratar, tão somente de irresignação, quanto a atuação dessa Comissão Eleitoral, razão 

pela qual nada tendo sido requerido que demande apreciação dessa Comissão, determino o 

desentranhamento do referido documento.  

 

Em atenção aos Princípios da Não Surpresa e da Instrumentalidade das formas, intime-

se a parte para comprovar por meios hábeis, o protocolo da apresentação de recurso junto ao CBMA, 

no prazo de 24 horas. 

 

Finalmente, é de conhecimento público a designação de Assembleia Geral 

Extraordinária, marcada para o dia 18/02/2022, com o objetivo de destituir a presente Comissão Eleitoral 

e anular suas decisões. 

 

Tal fato pode estar a infringir o item 2.5 do Código de Ética do Comitê Olímpico 

Internacional e Estatuto do COB, respectivamente, em seu Art. 3º, V; Art. 4º, § 3º e Art. 10. 

, : 

 

Os processos democráticos, tais como as eleições, devem ser conduzidos por regras 

claras, transparentes e justas. 

 

O Código de Ética do COI é aplicado ao Surf, nos termos da Seção 3, A, IV, do ISA 

Rulebook: 

 

As part of its participation in and support of the Olympic Movement, and in 

the interest of disseminating a culture of ethics and integrity within its area 

of competence, the ISA has adopted the IOC’s Code of Ethics. In adopting 
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the IOC Code of Ethics, the ISA voluntarily and specifically complies with all 

provisions of the Code. 

 

Estatuto do COB, Art. 3º, V; Art. 4º, § 3º e Art. 10: 

  

V - cumprir e fazer cumprir, no Brasil, o que estabelece a Carta Olímpica, 

seu Estatuto, seus regulamentos, suas decisões e as do COI ou de 

organizações desportivas internacionais, continentais ou regionais a que 

esteja filiado ou vinculado; 

 

§ 3º Os princípios éticos e de conduta aplicáveis, a serem definidos no 

Código de Conduta Ética do COB, deverão ser cumpridos rigorosamente 

por todos os envolvidos direta e indiretamente com a entidade, seja na 

condução de negócios, nas tomadas de decisão, na prática e na 

administração desportiva, ou em quaisquer outras atividades relacionadas 

ao COB. 

 

Art. 10. As entidades filiadas, vinculadas e reconhecidas ficam obrigadas, 

no que lhes couber, ao cumprimento das disposições contidas na 

legislação brasileira, na Carta Olímpica, neste Estatuto, no Estatuto da FI 

correspondente e nos regulamentos, nas normas e decisões emanadas do 

COI, do COB e das respectivas FIs. 

 

Por fim, OFICIE-SE, por e-mail, à Associação Internacional de Surf (ISASURF), com 

cópia para o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), encaminhando cópia integral do processo eleitoral para 

que que apure eventual infração cometida pela Cbsurf.  

 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 
 
 

São Paulo/SP, 15 de fevereiro de 2022 
 

 

 
Gustavo Lopes Pires de Souza 

Presidente da Comissão Eleitoral 


