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REGULAMENTO PROCESSO ELEITORAL 

ELEIÇÃO DE VICE-PRESIDENTE FEMININA DA CBSURF 

 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º - A Assembleia Geral Ordinária Eleitoral será realizada no dia 30 de agosto de 
2022 na modalidade não presencial (online), para eleger e dar provimento ao cargo de 
Vice-Presidente Feminina para complementação do mandato do quadriênio 2021/2024, 
que vai até 31 de dezembro de 2024.  
 
Parágrafo único - A eleição será realizada por meio da plataforma Google Meet, cabendo 
à CBSurf enviar um link para cada um dos eleitores no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
antes da data prevista no caput e no horário fixado no art. 2º deste Regulamento, de modo 
a assegurar a plena participação de todos na AGO Eleitoral. 
 
Art. 2º - A Assembleia Geral Ordinária Eleitoral terá início às 18:00h (dezoito horas) em 
primeira convocação, com a presença da maioria absoluta do colégio eleitoral, e 18:30h 
(dezoito horas e trinta minutos), com qualquer quórum, com início da votação 
imediatamente após a instalação da AGO Eleitoral.  
 
Parágrafo único - Considerando o caráter virtual da AGO Eleitoral, a CBSurf abrirá 30 
(trinta) minutos antes da primeira convocação a sala da plataforma virtual indicada no 
parágrafo único do artigo anterior, garantindo, por meio de pessoal tecnicamente 
habilitado, os testes necessários a assegurar a plena participação de todos os eleitores e 
os candidatos concorrentes, presentes no ambiente online. 
 
Art.3º - A AGO Eleitoral será presidida pelo Presidente da Comissão Eleitoral, a quem 
caberá a escolha de um Secretário que prestará auxílio ao Presidente na condução dos 
trabalhos. 
 
Art. 4º - Cabe à Comissão Eleitoral: 
 
I – Promover os atos necessários à realização da AGO Eleitoral segundo os termos deste 
Regulamento e do Estatuto da CBSurf; 
II – Receber e analisar a regularidade e suficiência dos documentos apresentados para 
registro de candidatura; 
III – Julgar as eventuais impugnações a candidatos ou eleitores, nos termos deste 
Regulamento e do Estatuto Social da CBSurf; 
IV – Deliberar e decidir sobre quaisquer questões suscitadas antes ou durante a assembleia 
em questão; 
V – Velar pelo cumprimento deste Regulamento e do Estatuto da entidade durante a 
realização da AGO Eleitoral; 
VI – Excluir candidatos e eleitores do processo eleitoral, caso acolhida impugnação contra 
qualquer um deles, nos termos deste Regulamento e do Estatuto Social da CBSurf; 
VII – Apurar, em tempo real e em sessão aberta, os votos apresentados durante a AGO 
Eleitoral; 
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VIII – Proclamar, encerrada a votação, o resultado da eleição, investindo imediatamente 
a eleita no respectivo cargo de Vice-Presidente Feminina. 
IX – Resolver casos omissos relacionados a AGO Eleitoral. 
 
Art. 5º - É inelegível e impedido de exercer qualquer função na CBSurf, a pessoa que: 
 
I – Condenada por crime doloso em sentença definitiva; 
II – Estiver cumprindo pena de detenção; 
III – Tiver praticado atos ou fatos temerários à imagem ou patrimônio da CBSurf ou a 
qualquer membro da CBSurf, devidamente comprovados em procedimento judicial ou 
administrativo, com decisão definitiva; 
IV – Tenha comprovada participação ou vinculação com movimentos autônomos, 
associação ou pessoa jurídica com histórico de práticas delituosas ou contravencionais 
previstas em lei; 
V – Tiver sofrido qualquer penalidade administrativa considerada como grave; 
VI – Inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão administrativa 
definitiva; 
VII – Inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; 
VIII – Afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva, ou em virtude 
de gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade; 
IX – Inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; 
X – Falidos; 
XI – Seja cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins até o 2º (segundo) grau ou por 
afinidade do Presidente ou dirigente máximo da CBSurf, para o mandato imediatamente 
seguinte ao da sua gestão, conforme determina o inciso II, parágrafo 3º do Art. 18-A da 
Lei 9615/98;  
XII – Membro que tenha cumprido 02 (dois) mandatos consecutivos no mesmo cargo. 
 
Parágrafo único – Só poderão ocupar cargos eletivos na CBSurf os capazes e maiores de 
18 (dezoito) anos que não estejam impedidos por lei, por disposição deste regulamento e 
do Estatuto Social da entidade, ou que não estejam cumprindo penalidade imposta pela 
CBSurf, PASA, ISA, COB, COI ou pelas entidades a elas filiadas e Justiça Desportiva. 
 
Art. 6º - Os pedidos de registro de candidaturas deverão ser protocolados até às 18:00 
(dezoito) horas, horário de Brasília, do dia 10 de agosto de 2022, mediante pedido 
escrito dirigido à CBSurf, aos cuidados da Comissão Eleitoral, por meio eletrônico 
através do e-mail: comissaoeleitoral@cbsurf.org.br. Para formalização da candidatura, 
o e-mail enviado a comissão eleitoral deverá estar acompanhado dos seguintes 
documentos em anexo: 
 
Anexo 1: Requerimento de Registro de Candidatura; 
Anexo 2: Declaração de Critérios de Elegibilidade; 
Anexo 3: Declaração de Cláusula Compromissória; 
Anexo 4: Cópia de Identidade da candidata e Certidões Negativas Criminais das Justiças 

Federal e Estadual, 1º e 2º grau, da circunscrição do domicílio da candidata. 
Anexo 5: Indicação Formal de Apoio ao Cargo de Vice-Presidente Feminina da CBSurf.  
 
Parágrafo único – Nos termos do artigo 24, inciso I, do Estatuto Social da CBSurf e do 
Anexo 5 do presente Regulamento, a candidata deverá obter indicação formal de apoio 
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de ao menos 01 (um) membro do colégio eleitoral, podendo o apoio ser formalizado pelo 
Presidente de uma das Federações filiadas que estejam em dia com suas obrigações ou 
por um dos representantes dos atletas. O membro do colégio eleitoral somente poderá 
manifestar o seu apoio para uma única candidata, sendo expressamente vedado firmar 
apoio a mais de uma candidata.   
 
Art. 7º - Cada candidata fará sua própria representação junto à Comissão Eleitoral durante 
todo processo eleitoral, ficando facultada a possibilidade de se fazer representar por meio 
de procurador devidamente constituído, valendo a representação também para todo o 
processo, inclusive a apuração. 
 
 
DO PROCESSO ELEITORAL 
 
Art. 8º - O processo eleitoral assegurará:  
 
I – Colégio Eleitoral constituído de todos os filiados no gozo de seus direitos de voto e 
representantes dos Atletas; 
II – Defesa prévia, em caso de impugnação, do direito de participar da eleição; 
III – Eleição convocada mediante edital publicado em órgão de imprensa de grande 
circulação, bem como no site oficial da entidade; 
IV – Sistema de recolhimento dos votos imune à fraude; 
V – Acompanhamento da apuração pelas candidatas, assegurada a publicidade e 
transparência; e 
VI – Exercício do voto individual, sendo permitido o uso de procuração, com fins 
específicos, com firma reconhecida, admitindo-se apenas a representação unipessoal. 
 
Art.9º - Estão habilitados a participar da Eleição todas as federações filiadas, desde que 
em dia com suas obrigações estatutárias, bem como os representantes eleitos dos Atletas. 
 
Art.10 - A AGO Eleitoral mencionada nos arts.1º e 2º deste Regulamento será convocada 
por meio de edital publicado no sítio eletrônico oficial da CBSurf (https://cbsurf.org.br), 
e em jornal de grande circulação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, na forma 
do Estatuto Social da CBSurf. 
 
§1º - Com o propósito de reduzir os custos de publicação, o edital de convocação da AGO 
Eleitoral será publicado no jornal de grande circulação por meio de aviso simplificado, 
em que constará o propósito da AGO, a data de realização da AGO, os horários de 
primeira e segunda convocação, bem como a data limite para protocolo das candidaturas. 
 
§2º - O Edital de Convocação será publicado no sítio eletrônico oficial da CBSurf 
(https://cbsurf.org.br) no mesmo dia em que houver a primeira publicação em jornal de 
grande circulação, acompanhada da relação do Colégio Eleitoral.  
 
§3º - O prazo para impugnação de membros do Colégio Eleitoral será de 3 (três) dias 
úteis, contados da primeira publicação do edital de convocação. 
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§4º - O prazo para impugnação de candidaturas será de 3 (três) dias úteis, contados da 
publicação do ato da Comissão Eleitoral com a relação de candidatas inscritas no sítio 
eletrônico oficial da CBSurf (https://cbsurf.org.br). 
 
§5º - As impugnações previstas nos parágrafos 3º e 4º anteriores serão formuladas por 
escrito, acompanhadas de todos os documentos comprobatórios das alegações do 
impugnante e enviadas até as 23:59h da data prevista nos parágrafos anteriores, para o 
endereço eletrônico da Comissão Eleitoral: comissaoeleitoral@cbsurf.org.br  
 
§6º - Sendo manifestamente incabível ou não estando instruída por documentos que 
minimamente comprovem as alegações do impugnante, a impugnação será liminarmente 
rejeitada pela Comissão Eleitoral, em decisão irrecorrível. 
 
§7º - Havendo elementos que apontem para a plausibilidade das alegações do impugnante, 
o impugnado(a) será intimado para apresentar sua defesa, no prazo de 3 (três) dias úteis, 
solicitando-se informações à CBSurf no mesmo prazo, caso necessário. 
 
§8º - A intimação se dará por meio de Nota Oficial publicada no sítio eletrônico oficial 
da CBSurf (https://cbsurf.org.br), sendo este o meio pelo qual a Comissão Eleitoral dará 
publicidade das impugnações apresentadas, informando o autor da impugnação, a parte 
impugnada e o respectivo fundamento, bem como via e-mail pela Comissão Eleitoral 
diretamente a parte impugnada, pelo endereço eletrônico informado, com cópia da 
impugnação e dos documentos que a instruem. 
 
§9º - O prazo para apresentação de resposta às eventuais impugnações, contar-se-á da 
data de publicação da Nota Oficial no sítio eletrônico oficial da CBSurf, dando 
publicidade da apresentação de impugnação a parte impugnada e demais interessados no 
processo eleitoral. 
 
§9º - Encerrado o prazo fixado no parágrafo anterior, a Comissão Eleitoral terá 2 (dois) 
dias para decidir, em caráter irrecorrível, sobre a impugnação. 
 
§10º - Decididas todas as eventuais impugnações serão publicadas por meio de Nota 
Oficial divulgada no sítio eletrônico oficial da CBSurf a relação final das candidaturas 
homologadas e eleitores aptos. 
 
Art.11 - Na data prevista no art.1º deste Regulamento, e no horário designado para a 
primeira convocação, o Presidente da CBSurf abrirá os trabalhos, iniciando-se o registro 
de vídeo e fonográfico da AGO Eleitoral, passando-se a Presidência da Assembleia ao 
Presidente da Comissão Eleitoral que procederá imediatamente à verificação de quórum, 
pela chamada nominal dos eleitores habilitados. 
 
§1º - Havendo quórum, nos termos do Estatuto da CBSurf, a AGO será formalmente 
instalada. 
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§2º - O quórum mínimo de instalação em primeira convocação será apurado pela presença 
de eleitores representando metade mais um do total de votos da AGO Eleitoral, 
independentemente da quantidade de filiados presentes. 
 
Art.12 - Caso não atingido o quórum mínimo previsto no artigo anterior, a segunda 
convocação será feita às 18:30h. 
 
Art.13 - Apurado o quantitativo de eleitores presentes, o Presidente instalará formalmente 
a AGO Eleitoral, em primeira ou segunda convocação. 
 
§1º - O Presidente da Comissão Eleitoral, após instalada a AGO Eleitoral, apresentará os 
integrantes da mesa e lerá a relação das candidatas concorrentes à vaga de Vice-Presidente 
Feminina e a relação dos eleitores habilitados, indicando aqueles presentes e aqueles até 
então ausentes. 
 
§2º - Quando da leitura da lista prevista no parágrafo anterior, o Presidente da Comissão 
Eleitoral indicará o representante que eventualmente não tenha cumprido os requisitos de 
demonstração de seus poderes de representação do eleitor, conferindo-lhe uma última 
oportunidade de comprovação, nos termos deste Regulamento. 
 
§3º - Os eleitores ausentes quando da convocação que precedeu a instalação da AGO 
Eleitoral poderão ingressar no ambiente virtual da respectiva plataforma eletrônica a 
qualquer tempo, cabendo ao Presidente da Comissão Eleitoral registrar formal e 
expressamente o ingresso de eleitor até então ausente, com o apoio da área técnica da 
CBSurf que realizará esse controle de acesso à Plataforma da Assembleia. 
 
§4º - Embora possa o eleitor ingressar no ambiente virtual a qualquer tempo, o voto 
somente será possível até a declaração do fim da votação pelo Presidente da Assembleia, 
nos termos deste Regulamento. 
 
§5º - O eleitor só será considerado presente se a plataforma eletrônica reconhecer seu 
ingresso no ambiente virtual e este puder ter sua imagem reconhecida, por meio de sua 
veiculação em câmera aberta, ao vivo, e sua voz estiver audível. 
 
Art.14 – A representação de cada eleitor será realizada na forma de seu Estatuto ou por 
meio de procuração com poderes especiais, com firma reconhecida.  
 
§1º - O representante estatutário encaminhará cópia do Estatuto, ata de eleição e 
identidade pessoal, enquanto o procurador encaminhará, além de tais documentos, 
relativos ao representante estatutário, o respectivo instrumento de mandato, com firma 
reconhecida, e sua própria identidade pessoal. 
 
§2º - Na hipótese de haver eleitor habilitado presente à AGO Eleitoral que não tenha 
atendido aos termos do presente artigo, o Presidente da Comissão Eleitoral lhe dará uma 
última oportunidade de comprovação de seus poderes de representação, que deve ser feita 
antes de iniciado o processo de votação. 
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§3º - O procurador não poderá representar mais de um eleitor. 
 
Art.15 - Encerrada a listagem inicial dos eleitores presentes, o Presidente da Comissão 
Eleitoral iniciará o processo de votação que será realizado em votação aberta por 
chamada nominal dos membros presentes aptos a votar.  
 
§1º - O membro do colégio eleitoral, realizará seu voto para Vice-Presidente Feminina 
escolhendo uma das candidatas dentre as concorrentes, ou abstendo-se de escolher 
qualquer uma delas, o que significará o “Voto em Branco”.  
 
§2º - A votação dos membros do colégio eleitoral se dará na seguinte ordem: primeiro 
votam os membros representantes das Entidades filiadas pela ordem alfabética, 
considerado o nome do Estado, e o Distrito Federal, representado, seguido dos 
representantes dos atletas, em ordem alfabética.  
 
§3º - É vedado a qualquer membro do colégio eleitoral exercer o direito de voto em mais 
de uma categoria de membro. 
 
§4º - Encerrada a coleta de votos, o Presidente da Comissão Eleitoral procederá à segunda 
chamada dos eleitores indicados como ausentes na listagem, e que terão nova 
oportunidade de registrar seus votos. 
 
§5º - Encerrada a votação em segunda chamada prevista no parágrafo anterior, o 
Presidente da Comissão Eleitoral declarará o fim da coleta de votos, não sendo mais 
possível a qualquer outro eleitor proferir seu voto. 
 
Art. 16 - Será considerada eleita a candidata que obtiver o maior número de votos válidos. 
 
Art. 17 - Havendo empate, será considerada eleita a candidata com maior idade. 
 
Art.18 – Proclamada a vencedora, o Presidente da Comissão Eleitoral procederá à 
investidura e posse imediata no cargo, marcando o termo inicial do mandato, valendo a 
própria Ata da Assembleia Geral Ordinária de Eleição também como termo de posse. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 19 - Encerrada a Assembleia Geral Ordinária Eleitoral e lavrada a respectiva ata, será 
ela assinada pelo Presidente da Comissão Eleitoral, o Secretário da Assembleia, o 
Presidente e o Vice-Presidente da CBSurf, bem como a candidata eleita, consumando a 
eficácia de todos os atos praticados e dando assim, fim ao processo de eleição. 
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ANEXO 1 
 

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA VICE-PRESIDENTE 
FEMININA 

 
 

_________________, __ de agosto de 2022 
 
 
 
 
À Comissão Eleitoral da Assembleia Geral Eletiva da CBSurf 
 
 
Ref.: Registro de candidatura para a eleição e provimento do cargo Vice-Presidente 
Feminina para um mandato com início na data de eleição até 31 de dezembro de 
2024. 
 
 
Venho por meio deste registrar minha candidatura para provimento do cargo de Vice-
Presidente Feminina da CBSurf: 
 

CARGO VICE-PRESIDENTE FEMININA  
NOME  

ENDEREÇO  
E-MAIL  

TELEFONE  
CPF  

IDENTIDADE  
 
Envio, anexo, os documentos previstos no Estatuto e Regulamento do Processo Eleitoral.: 

 
 
 

____________________________________________ 
ASSINATURA DA CANDIDATA A VICE-PRESIDENTE FEMININA 
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ANEXO 2 
 

DECLARAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
 

DECLARANTE: 
CPF: 
IDENTIDADE: 

 
Pelo presente instrumento a DECLARANTE, acima qualificada, na condição de 
candidata a cargo eletivo da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), declara que 
conhece os termos do Estatuto Social da CBSurf, devendo satisfazer os seguintes 
requisitos para compor os seus poderes: 
 

a) Ter idade superior a 18 (dezoito) anos; 
b) Ter nacionalidade brasileira e ter reputação ilibada; 
c) Estar em dia com as obrigações junto a CBSurf, se for o caso;  
d) Agir em conformidade com os princípios e normas estabelecidas pela CBSurf, 

COB, COI e ISA, bem como a legislação vigente;  
e) Zelar pelo fair play esportivo e os princípios da ética desportiva; e 
f) Agir sempre com estrita observância das Regras Oficiais do Surf, e cumprir 

fielmente as decisões da Justiça Desportiva e do CAS. 
 
Declara ainda conhecer que são ao mesmo tempo inelegíveis para quaisquer dos poderes 
da CBSurf: 
 

a) Condenados por crime doloso em sentença definitiva ou que estiver cumprindo 
pena de detenção; 

b) Tiver praticado atos ou fatos temerários à imagem ou patrimônio da CBSurf ou a 
qualquer membro da CBSurf, devidamente comprovados em procedimento 
judicial ou administrativo, com decisão definitiva; 

c) Tenha comprovada participação ou vinculação com movimentos autônomos, 
associação ou pessoa jurídica com histórico de práticas delituosas ou 
contravencionais previstas em lei; 

d) Tiver sofrido qualquer penalidade administrativa considerada como grave; 
e) Inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos em decisão 

administrativa definitiva; 
f) Inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; 
g) Afastados de cargos eletivos ou de confiança de entidade desportiva ou em virtude 

de gestão patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade; 
h) Inadimplentes das contribuições previdenciárias e trabalhistas; 
i) Falidos; 
j) Seja cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins até o 2º (segundo) grau ou por 

afinidade do presidente ou dirigente máximo da CBSurf, na eleição que o suceder, 
conforme determina o inciso II, parágrafo 3º do Art. 18-A da Lei 9615/98;  

 
 

___________________________________________ 
(Assinatura -Candidata VICE-PRESIDENTE FEMININA) 
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ANEXO 3 

 
DECLARAÇÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA 

 
 
Eu,_______________________________________________________________ 
(nome completo), ______________________________________(qualificação), inscrita 
no CPF sob o nº__________________ e portadora da carteira de identidade nº 
___________, órgão expedidor _______________ , declaro conhecer e concordar na 
integra com o Estatuto Social da CBSurf, e por isso, concordo que toda e qualquer questão 
envolvendo o processo eleitoral da CBSurf em que pretendo participar, deverá ser 
submetida à Comissão Eleitoral, nos termos estabelecidos pelo Estatuto Social da 
entidade, bem como no Regulamento do Processo Eleitoral. Reconheço, ainda, que as 
decisões da Comissão Eleitoral somente poderão ser objeto de recurso pela  Arbitragem 
Esportiva do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem do Rio de Janeiro - CBMA, 
que se localiza na Rua da Candelária, nº 9, Centro, Rio de Janeiro, Tribunal reconhecido 
e utilizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro - COB para arbitragem esportiva, em um 
prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos desde seu fato gerador, regida pelo Regulamento 
Recursal do CBMA, renunciando expressamente ao direito de submeter qualquer questão 
envolvendo o processo eleitoral da CBSurf ao Poder Judiciário. 
 

 
___________________________, ___ de ________ de 2022. 

 
 

___________________________________________ 
(Assinatura -Candidata VICE-PRESIDENTE FEMININA) 
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ANEXO 4 
 
 

CÓPIA DE IDENTIDADE e CERTIDÕES NEGATIVAS CRIMINAIS DAS 
JUSTIÇAS FEDERAL E ESTADUAL, 1º E 2º GRAU, DA CIRCUNSCRIÇÃO DO 

DOMICÍLIO DA CANDIDATA 
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ANEXO 5 

 
INDICAÇÃO FORMAL DE APOIO AO CARGO DE VICE-PRESIDENTE 

FEMININA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SURF 
 
 
Em atendimento ao artigo 24, inciso I, do Estatuto Social da CBSurf, eu, 
______________________________________ (nome completo), inscrito (a) no CPF 
sob o nº_____________________________________, formalizo o apoio à candidatura 
da Sra. _______________________________________, como candidata a Vice-
Presidente Feminina da Confederação Brasileira de Surf, assinando o presente, 
declarando que faço parte do Colégio Eleitoral da AGO Eleitoral da CBSurf, conforme 
abaixo e estando em pleno gozo dos meus direitos Estatutários. 
 
Membro da Assembleia: 
 
(   ) Federação Estadual 
 
Nome da Federação: 
Nome do Presidente: 
 
____________________________ 
Assinatura do Presidente 
 
 
 
(   )Representantes dos Atletas 
 
Nome Representante dos Atletas:  
 
 
_____________________________ 
Assinatura Representante dos Atletas 

 


