
  COMUNICADO E MANIFESTO DE REPÚDIO 

 

Dirijo-me a todos os Presidentes de Federações Estaduais de 

Automobilismo, Integrantes do Conselho Fiscal, Presidência e 

Diretorias da Confederação Brasileira de Automobilismo-CBA- 

Pilotos, Imprensa e a quem interessar possa, para relatar os 

bárbaros atos de tirania praticados contra minha pessoa, e 

contra o Cargo que fui eleito e ocupo de Membro Efetivo do 

Conselho Fiscal da CBA, conforme melhor detalhado adiante: 

No dia 30.10.2013, às 14:40hrs., na sede da Federação Goiana 

de Automobilismo-FAUGO, local onde o Sr. José Ney Lins 

Rocha, pediu que estivesse presente para uma reunião com 

onde inicialmente anunciaram que estaria presente as 

seguintes pessoas: Cleiton Pinteiro-Presidente da CBA, 

FelippeZeraik-Diretor Jurídico da CBA e Eduardo José Leal de 

Faria Neves-Presidente do Conselho Fiscal da CBA. 

Entretanto, quem na verdade quem ali esteve presente para a 

referida reunião, foram os Srs. FelippeZeraik-Diretor Jurídico da 

CBA e o Sr. Eduardo José Leal de Faria Neves-Presidente do 

Conselho Fiscal da CBA. Ressalte-se que todos os fatos adiante 

relatados foram presenciados pelo Sr. José Ney Lins Rocha-

Presidente da FAUGO, o qual igualmente participou da referida 

reunião; 

Os Srs. FelippeZeraik e o Sr. Eduardo José Leal de Faria Neves se 

intitulando claramente estarem falando e ali presentes em 

nome e a mando do Sr. Cleiton Pinteiro-Presidente da CBA, de 

forma totalmente descortês, apresentando claros sinais de 

irritabilidade, nervosismo e até desespero, de forma afrontosa 

me ameaçaram e me forçaram a pedir renúncia de minha 



função autônoma e austera que exerço há quase cinco anos no 

Conselho Fiscal daquela Entidade, que até então supunha ser 

órgão independente e autônomo para poder realizar a análise 

de contas; 

Mas ao contrário, vi que esta autonomia e independência estão 

severamente comprometidas, bastando analisar os fatos 

anteriormente relatados. Na certeza de que fui eleito para esta 

função, que tenho comportamento probo e que nada tenho a 

temer, não me submeti as pressões, coações e ameaças, nem 

tampouco renunciei ou renunciarei ao meu Cargo em que fui 

Eleito; 

Tomei uma série de providências, inclusive a de registrar um 

boletim policial, para resguardar a minha integridade e a de 

minha família, pois diante do descontrole daqueles Senhores, 

não sei do que são capazes; 

O que igualmente causa estranheza, dúvidas e até desconfiança 

é saber o que eles tanto temem, porque estão tão nervosos, 

porque tanto medo de um Conselheiro que só limita a fazer 

independente e corretamente suas funções; 

Na ocasião se limitaram a se referirem a possíveis 

irregularidades denunciadas por ex Vices Presidentes. Quando 

indagados dos fatos, nenhuma explicação foi dada, ao contrário 

se limitara a desclassifica-los e nada mais; 

Dada a Preocupação demonstrada, e a falta de explicações, 

tentarei tomar conhecimento do teor do documento 

apresentado pelos ex Vices Presidentes, para tentar descobrir 

os motivos do desespero, nervosismo descontrole dos referidos 

Senhores, os quais agindo como se no nosso País não existisse o 

devido processo legal, nem tão pouco o estado democrático de 



direito, agiram usando truculência,ameaça e coação, atos 

próprios dos que não podem usar os instrumentos e 

argumentos legais; 

Por fim, ao verem que toda esta tentativa de violência contra 

minha honra, não teve o efeito por eles esperado, ameaçaram 

se utilizar de uma Assembleia Geral para obterem este feito, 

como se tivessem a certeza do resultado ou da compactuação 

com esta arbitrária ilegalidade, daí a necessidade deste 

comunicado, para que deixem suas consciências em alerta. Pois 

de outra forma, não me eximirei de recorrer a todos os meios e 

instâncias para fazer valer o CORRETO, o JUSTO, o 

TRANSPARENTE e acima de tudo o ÉTICO e MORALMENTE 

CORRETO. 

Atenciosamente 

Edison Rodrigues Campos 

Conselho Fiscal – CBA - 


