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Rio de Janeiro, 11 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 DE INDIGNAÇÃO QUANTO ÀS RECENTES DECISÕES DA COMISSÃO 

ELEITORAL – Apoio à convocação URGENTE de Assembleia Geral Extraordinária  

 

 

 Prezado Sr. Administrador Provisório, 

 

Os membros da Comissão de Atletas YANCA HELOISA CORREIA COSTA, MONIQUE 

DE MORAIS PONTES, MONIK GEAN SANTOS DE FREITAS, LUAN FELIPE NOGUEIRA DE 

CARVALHO, LUEL FELIPE DA SILVA, ALAN DONATO ALBUQUERQUE FREIRE, 

LEONARDO GIMENES ESTEVES MARTINS e ALINE AKEMI ADSAKA (“Atletas”), vêm, por 

meio desta, manifestar a V. Sa. a INDIGNAÇÃO em relação às recentes decisões que vem 

sendo tomadas pela Comissão Eleitoral da Confederação Brasileira de Surf, que acabam por 

macular o processo eleitoral democrático, extrapolando os limites de sua atuação e ferindo 

a legislação vigente. 

 

Considerando as últimas decisões proferidas pela Comissão Eleitoral – nomeada pelo 

próprio ex-presidente quando já ocupava de forma indevida a administração da CBSurf –, em 

especial a que fez referência à divulgação de colégio eleitoral, a Comissão Eleitoral, em 

desrespeito às decisões da Assembleia, ao Estatuto e à Lei, arbitrariamente alijou a 

participação de federações legitimamente constituídas, devidamente filiadas à Confederação 

e em dia com suas obrigações, tudo isso, com base na Lei 9.504/97, Lei das Eleições, que não 

se aplica às eleições da CBSurf, por ser uma entidade privada com regras específicas e 

legislação especial que se sobrepõe a citada norma. 
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De igual forma, entendemos questionável o julgamento realizado pela Comissão 

Eleitoral em 08 de fevereiro de 2022, que entendeu pela impugnação de uma das chapas para 

participação do processo eleitoral, impedindo-a, com base em presunções, sem provas, sem 

base na legislação desportiva, e muito menos embasamento no Estatuto desta Confederação, 

de participar como candidata às eleições. Entendemos que tal decisão, interferiu 

diretamente no processo eleitoral, pois retirou da disputa Chapa que preencheu todos os 

requisitos para concorrer ao pleito. 

 

Além disso, no mencionado julgamento, membros dessa Comissão Eleitoral, 

excedendo sua competência e em atitude parcial, fizeram ilações sobre a legalidade de 

recentes AGEs da Confederação, nas quais nós Atletas e as Federações deliberamos de forma 

unânime entre os presentes. A AGE de uma entidade é soberana e a Comissão Eleitoral, ainda 

que apartada e independente, deve acatar suas decisões e não pode interferir no 

cumprimento das deliberações da AGE, não lhes cabendo juízos de valor, quanto mais juízos 

de valor que acabam por favorecer um dos candidatos envolvidos no processo eleitoral. 

 

Tais decisões estão na contramão da luta da Comunidade do Surf, que já dura 

anos, pela realização de eleições democráticas para que seja escolhido, sem artifícios 

de exclusão de concorrentes e exclusão indevida de federações aptas. Tudo isso para 

que se eleja, de fato, um dirigente máximo com representatividade. 

 

Sendo assim, na qualidade de legítimos membros da Comissão de Atletas da 

Confederação Brasileira de Surf, devidamente eleitos por voto direto, vimos, por meio desta 

expressar nossa indignação quanto às recentes decisões da Comissão Eleitoral, manifestar o 

nosso total apoio a AGE convocada pela CBSurf para o próximo dia 18 de fevereiro de 2022, 

e requerer a este Administrador Provisório que publique no site da entidade a presente, para 

que a comunidade do surf saiba da posição desta Comissão de Atletas, que em seu mandato 

vai trabalhar incansavelmente na luta pela legalidade, democracia e transparência na 

CBSurf,. 

 

 Por fim, os Representantes de Atletas ratificam sua INDIGNAÇÃO às deliberações que 

recentes da Comissão Eleitoral da CBSurf, bem como esperam que a própria Confederação 

Brasileira de Surf tome as devidas atitudes com o intuito de preservar as decisões soberanas 
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da Assembleia da entidade e impedir que seja ferida a democracia no processo eleitoral da 

entidade ou favorecimento a qualquer parte. 

 

 Sendo o que cabia para o momento, renovamos os votos de elevada estima e 

consideração. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

YANCA HELOISA CORREIA COSTA 

Pranchinha 

MONIQUE DE MORAIS PONTES 

Longboard 

 
 
 

MONIK GEAN SANTOS DE FREITAS 

Pranchinha 

 
 
 

LUAN FELIPE NOGUEIRA DE CARVALHO 

Pranchinha 

 
 
 

LUEL FELIPE DA SILVA 

Pranchinha 

 
 
 

ALAN DONATO ALBUQUERQUE FREIRE 

Pranchinha 

  

  

LEONARDO GIMENES ESTEVES MARTINS  ALINE AKEMI ADSAKA 

SUP      SUP 
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