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COMISSÃO ELEITORAL 
 
 

 
 
 

ATA SESSÃO JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO COLÉGIO ELEITORAL 
 

 
 

 
Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 

21h00min (vinte e uma), horas por videoconferência pela plataforma GOOGLE MEET 

(meet.google.com/ajh-eiso-mtm), presentes: o Dr. Gustavo Lopes Pires de Souza (Presidente 

da Comissão Eleitoral); a Dra. Julia Gelli Costa (Membra da Comissão Eleitoral); o Dr. Eduardo 

Affonso De Santis Mendes de Farias Mello (Membro da Comissão Eleitoral); o Dr. Carlos 

Santiago da Silva Ramalho (Secretário da Comissão Eleitoral); Aberto os trabalhos da audiência 

com os seguintes objetivos: 1) Apreciar impugnação apresentada contra o despacho de 

ID_61_PE_CBSURF, datado de 08-02-2022, no tocante a fixação do colégio eleitoral habilitado 

ao exercício do voto na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22/02/2022, 

visando garantir a ampla defesa e o contraditório através de defesa oral pelos representantes 

das entidades e das chapas, vez que a impugnação (ID_62_PE_CBSURF - 09-02-2022) foi 

apresentada por seis federações, a saber: 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, tendo sido representadas na sessão pelo 

Dr. Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly, (OAB/RJ nº. 121.433). Foram apresentadas manifestações 

escritas (ID_66_PE_CBSURF) pela Chapa Ouro Olímpico tendo se apresentado na qualidade 

de Procuradores o Dr. Milton Jordão (OAB/BA nº 17.939) e Dr. Rodrigo Daebs (OAB/BA nº 

66.688) e também pela Chapa Novo Surf Brasil (ID_69_PE_CBSURF) tendo se apresentado 

como Procurador o Dr. Alcir Justino M. G. Junior (OAB/BA nº 62886); Pela CBSURF se 

apresentou o Dr. João Paulo A. da Veiga P. da Silva, Administrador Provisório; Na sequencia o 

Sr. Presidente ressaltou novamente o objetivo da reunião mencionando que a reunião tinha o 

objetivo de julgar a impugnação que questionava o lapso temporal a ser observado no tocante 

a homologação do colégio eleitoral. O Sr. Presidente, ressaltou acerca do procedimento a ser 

adotado, cuja palavra para sustentação oral seria dada, por 10 minutos, ao Procurador das 

entidades impugnantes e na sequência aos Procuradores das Chapas, bem como ao 

representante da CBSURF para então colher o voto dos membros da Comissão. O Sr. 

Presidente requereu a equipe da Bigmidia, porventura presente na reunião, que disponibilizasse 

a lista dos participantes em conformidade com os presentes, vez que na sessão anterior houve 

divergência entre o total de participantes e a lista encaminhada. O Sr. Presidente manifestou 

ainda que a competência para disponibilizar a estrutura para funcionamento da Comissão é da 

CBSURF. Mencionou ainda que na hipótese de alguma das partes necessitar da degravação 

da sessão deverá dirigir o pedido a CBSURF. O Sr. Presidente requereu que se fizesse contar 

em ata a sua manifestação de solidariedade em relação a membra da comissão Dra. Julia Gelli 

Costa, que vinha sendo objeto de achaques. Manifestou o Sr. Presidente que queria crer não 

fosse pela qualidade de mulher, contudo em meio a tantos homens apenas o nome da Dra. Julia 

vinha sendo destacado. Ponderou ainda o Sr. Presidente que em um mundo que não cabe 
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qualquer tipo de preconceito ou discriminação, seja ele qual for, mostra-se muito triste, em um 

ambiente amplamente masculino em que se observe pouquíssimas mulheres atuando e essas 

que atuam ainda sejam vítimas de situações totalmente lamentáveis e reprováveis. Na 

sequência o Sr. Presidente indagou ao Sr. Secretário sobre a ordem de recebimento dos 

documentos de ID já mencionado no início desta ata. O Sr. Secretário, então iniciou dizendo se 

associar as palavras do Sr. Presidente em relação a se solidarizar com a membra da Comissão 

Dra. Julia Gelli Costa, por se tratar de profissional que ocupa lugares de destaque em entidades 

esportivas. Na sequência, o Sr. Secretário informou a sequência de recebimento dos 

documentos e o Sr. Presidente, quanto as manifestações, informou estar recebendo-as como 

se impugnação fossem com fundamento no princípio da instrumentalidade da forma. Passou-

se as sustentações orais pelo prazo de 10 (dez) minutos. Pelo Procurador das Federações 

impugnantes, Dr. Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly foi dito em suma (início: 10min30seg): Que 

se solidarizava também com a Dra. Júlia; Que havia sido companheiro dela na comissão 

disciplinar do STJD do voleibol e que reconhecia muito bem o trabalho dela; Na sequencia 

saudou a todos os presentes de forma nominal, fazendo menção da presença da imprensa 

cobrindo os trabalhos; Que quanto a impugnação das federações seria pela inaplicabilidade da 

regra do artigo 91 da lei de eleições; Manifestou ainda conforme demais fundamentos expostos 

constante do vídeo da sessão (fim: 21min25seg); Na sequencia fez uso da palavra o Dr. Milton 

Jordão pela Chapa Ouro Olímpico que se manifestou em suma (início: 22min04seg): Saudando 

a todos os presentes; Que não haveria qualquer tipo de oposição em relação a requerimentos 

prévios a deflagração do processo eleitoral a partir da inscrição das chapas; Que por segurança 

jurídica fosse limitado esse prazo ao dia antecedente a abertura das inscrições das chapas; 

Que seria equivocada uma revisão do colégio eleitoral a partir daí; Manifestou ainda conforme 

demais fundamentos expostos constante do vídeo da sessão (fim: 26min05seg); Na sequencia 

fez uso da palavra o Dr. Alcir Justino M. G. Junior que se manifestou pela Chapa Novo Surf 

Brasil, em suma (início: 26min29seg): Saudando a todos os presentes; Que aproveitava também 

para se solidarizar com a Dra. Julia; Que o posicionamento da chapa era no sentido de que o 

prazo para regularização das pendencias para o direito a voto fosse tido pela publicação do 

edital das eleições; Que também, concordava com a manifestação do Dr. Milton Jordão e do Dr. 

Rodrigo, no tocante a análise de documentos enviados anteriores a deflagração do processo 

eleitoral; Manifestou ainda conforme demais fundamentos expostos constante do vídeo da 

sessão (fim: 32min13seg); Após algumas manifestações do Sr. Presidente, fez uso da palavra 

o Representante da CBSURF, Dr. João Paulo A. da Veiga P. da Silva, Administrador Provisório, 

que se manifestou em suma (início: 36min18seg): Que estaria expresso o direito ao voto no art. 

31 do estatuto; Que 13 (treze) das 15 (quinze) federações filiadas a CBSURF estariam 

regulares; Que embora exista a previsão de pagamento de mensalidades, o estatuto não 

menciona valores; Que o direito de exigir a cobrança anterior a 2017 estaria prescrito nos termos 

das legislações citadas; Que a confederação parou de realizar cobranças a partir do momento 

que ela começou a receber incentivos da Lei Agnelo Piva, ou seja, a partir de 2017; Que 

documentos estariam a disposição da Comissão Eleitoral; Manifestou ainda conforme demais 

fundamentos expostos constante do vídeo da sessão (fim: 47min13seg); Na sequencia o Sr. 

Adalvo Argolo pediu a palavra o que não foi indeferido pelo Sr. Presidente, haja vista não se 

tratar de sessão para oitiva de candidatos. Ato contínuo a palavra foi repassada a Dra. Julia 

Gelli Costa, membra da Comissão (início: 48min43seg), que saudou a todos os presentes e 

agradeceu as manifestações em favor de sua pessoa. Na sequência leu trecho de manifestação 

das federações em que estas aludiam que a mesma teria questionado a validade da realização 

da AGE devidamente aprovada por unanimidade e registrada pela entidade. Dra. Julia fez 

menção que o Dr. Joao Paulo havia sido questionado na sessão anterior e que o mesmo afirmou 
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que a ata teria sido registrada tendo sido solicitado esclarecimentos. O Dr. João Paulo A. da 

Veiga P. da Silva, falando pela CBSURF mencionou não compactuar com nenhum tipo de 

manifestação, seja ela a quem for principalmente destinada a ela e aos integrantes da comissão 

eleitoral. Informou que a ata que fora efetivamente registrada é a ata do dia 29 de novembro de 

2021 em que foi nomeado, por decisão unânime das federações e da comissão de atletas como 

um administrador provisório. A ata da AGE realizada em 21 de janeiro não fora registrada, 

embora conforme o Dr. Joao Paulo, explicou tenha se solidificado decisão unanime relativo à 

anistia desses débitos anteriores a 2017. Após alguns outros apontamentos pelo Dr. João Paulo, 

a Dra. Julia manifestou dizendo não caber entrar no mérito da questão propriamente dita, e que 

era lamentável, mesmo como comissão eleitoral, tem que estar sempre provando a 

imparcialidade e o profissionalismo e lidando com falta de lisura e não transparência daqueles 

que atacam a comissão de faltar com a transparência, o que era lamentável, ao que requereu 

fosse constado em ata o desabafo. A Dra. Julia ainda manifestou não responder por atos de 

qualquer membro de comissão anterior, vez que a nova comissão passa a responder por seus 

atos a partir de sua nomeação. A Dra. Julia ainda interrogou diante dos fatos evidentes se acaso 

seria a comissão eleitoral algum tipo de algoz para as federações? Reverberou ainda que 

nomes estavam sendo atirados na lama e a única entidade que efetivamente perdia com toda 

a situação era a modalidade do SURF. Na sequência a Dra. Julia indagou ao Sr. Secretario se 

a comissão teria recebido algum e-mail, a qualquer tempo, desde que a comissão fosse 

instituída, contendo documentos, ao que foi corroborado pelo Sr. Presidente se haveria de ter 

sido encaminhado junto as impugnações. O Sr. secretário informou que desde que a comissão 

eleitoral foi instituída todos os e-mails recebidos foram devidamente autuados e, aqueles 

passiveis de decisão do Presidente são encaminhados através de certidão de triagem. O Sr. 

Presidente manifestou que a busca pela transparência é medida que se impõe. Ressaltou que 

não há na lei dispositivo que determine a realização de sessões públicas, porém essas têm se 

mostrado muito acertadas atinente ao processo democrático e que não se tem histórico no 

desporto brasileiro de realização de sessão pública para o efetivo exercício da ampla defesa e 

do contraditório e publicidade dos atos. Após algumas outras manifestações, a Dra. Julia Gelli 

Costa ainda desabafou informando ter tido acesso a informação de que existiria em curso 

produção dossiês contra membros da comissão eleitoral afirmando que estariam atuando para 

perpetuação de gestores no poder, atuando como se fossem um grupo que se repetem em 

processos eleitorais como se bandidos fossem. O Dr. Eduardo Affonso De Santis Mendes de 

Farias Mello manifestou que era a primeira vez que participava de comissão com os demais 

membros, o que foi corroborado pelo Sr. Presidente. O Sr. Secretário ponderou que, os ataques 

a Comissão Eleitoral atingiam a todos os membros, inclusive ao Dr. Eduardo, que inclusive 

havia votado favorável a chapa impugnada, tendo o mesmo corroborado nesse sentido 

ressaltando que não teria aceito o convite para participar acaso não acreditasse na lisura, na 

decência e na honestidade. O Sr. Presidente mencionou que já havia errado em votos, através 

de decisões dispares dos pares, o que faz parte do processo, contudo sempre foi coerente em 

suas posições inclusive no tocante a decisão em relação ao colégio eleitoral (fim: 

01h07min08seg). Ato continuo o Dr. Rodrigo da Paz Ferreira Darbilly pugnou por esclarecimento 

se a comissão no início dos trabalhos utilizou um e-mail na plataforma hotmail. O Sr. Secretário 

informou que sim, contudo o e-mail foi descontinuado e que havia sido informado o novo e-mail. 

O Dr. Rodrigo mencionou que mensagens teriam sido enviadas para o e-mail anterior. O Dr. 

Eduardo Mello ponderou que acaso fossem e-mails anteriores a troca informada pela Secretária 

estes seriam analisados pela Comissão. Em esclarecimento ao Dr. Eduardo Mello o Sr. 

Secretario ponderou que no início dos trabalhos foi criado um e-mail hotmail mas que na 

sequencia foi substituído por um e-mail institucional da CBSURF, e que assim sendo, há de se 
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verificar o lapso temporal das mensagens enviadas. Ponderou ainda o Sr. Secretario, haja vista 

se tratar de assuntos atinentes a secretaria, que ainda que os aludidos e-mails tenham sido 

encaminhados anteriormente, as partes tiveram oportunidades de juntar provas para 

demonstrar o alegado, inclusive por meio das impugnações. Na sequencia o Dr. João Paulo A. 

da Veiga P. da Silva pediu a palavra para reiterar não compactuar com qualquer tipo de 

mensagem afrontosa aos integrantes da comissão eleitoral. Ponderou ainda acerca de 

manifestação da Dra. Julia Gelli Costa afirmando que não existiria duas versões e que em 

relação a carta referida pela mesma das federações e por conseguinte da comissão de atletas 

que ele não havia participado, sendo uma decisão deles em relação ao pedido de dar 

publicidade. Manifestou ainda alguns apontamentos conforme consta do vídeo da sessão (fim: 

1h13min31seg). Na sequência, passou-se a leitura dos votos. O Sr. Presidente proferiu o voto 

aos (início: 1h13min56seg até 1h25min38seg), fixando aos fundamentos expostos a data de 

corte como marco temporal como sendo a data de publicação do edital para se aferir a 

regularidade do colégio eleitoral. Na sequencia o Dr. Eduardo Affonso De Santis Mendes de 

Farias Mello proferiu o voto aos (início: 1h25min40seg até 1h30min40seg), fixando aos 

fundamentos expostos a data de corte como marco temporal como sendo a data de oito de 

janeiro para se aferir a regularidade do colégio eleitoral. Na sequencia o Dr. Rodrigo da Paz 

Ferreira Darbilly fez uso da palavra para sanar dúvida, o que foi tempestivamente respondida. 

Ato continuo, a Dra. Julia Gelli Costa proferiu o voto aos (início: 1h32min30seg até 

1h32min40seg) acompanhando o entendimento dos demais membros da comissão. Na 

sequencia o Sr. Presidente proclamou o resultado, que por unanimidade foi fixada a data de 

corte, como marco temporal, como sendo a data de oito de janeiro de 2022, data de publicação 

do edital, para se aferir a regularidade do colégio eleitoral. Na sequencia o Dr. Rodrigo da Paz 

Ferreira Darbilly arguiu se a comissão eleitoral iria avaliar documentos enviados anteriormente 

para a confederação como forma de comprovar a regularidade, ao que foi respondido de forma 

positiva pelo Sr. Presidente, cujo prazo de 48 (quarenta e oito) horas foi deferido para envio dos 

documentos que as partes entendam necessários para a secretaria da comissão eleitoral. As 

partes foram intimadas na presente sessão para todos os fins. Após algumas manifestações a 

reunião foi encerrada, tendo o Sr. Presidente agradecido a presença de todos, cuja ata após 

lavrada foi assinada por mim Secretário, pelo Sr. Presidente e pelos membros da Comissão. 

 

A reunião virtual encontra-se disponível no link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1b2_eoAFD8fUBiCVRh3Lo2AbLjPkSI1C0?usp=sharing 
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Presidente da Comissão Eleitoral  
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Membro Comissão Eleitoral 

 

 
Carlos Santiago da Silva Ramalho 

Secretário Geral da Comissão Eleitoral 


