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Boletim Oficial n° 66/2013 
 
 

Porto Alegre, 25 de setembro de 2013.  
 

 
 O Presidente da Federação Gaúcha de Judô, adiante simplesmente 
denominada “FGJ”, Sr. Luiz Alcides Ramires Maduro, em razão da carta de renúncia 
ao cargo de Presidente que entregou para entidade nesta data, vem, por meio deste 
instrumento, nomear, a partir desta data até o período restante do atual mandato 
(31.12.2015), como novo Presidente da FGJ o Sr. Carlos Eurico da Luz Pereira, que 
ocupava a função de 1° Vice-Presidente, conforme determina o art. 36, §3°, do 
Estatuto da FGJ e o Sr. Henry Luciano Maggi, 2° Vice-Presidente eleito que passará a 
ocupar o cargo de 1° Vice-Presidente.  
 

“Art. 36 - Ao Presidente da Federação Gaúcha de Judô compete a 
Administração da Entidade e sua representação ativa e passivamente, judicial 
e extrajudicialmente.  

(...) 

Com consequência da nomeação do Sr. Carlos Eurico da Luz Pereira como 
Presidente, nomeio o Sr. Henry Luciano Maggi como 1° Vice-Presidente, nos termos 
do art. 36, §4°, do Estatuto da FGJ. 

§ 3º - Em caso de vacância definitiva da Presidência o 1º Vice-Presidente 
assumirá o cargo de Presidente pelo tempo restante do exercício em curso. 

 

“Art. 34. (...) 

§ 4º - Havendo vacância definitiva da 1ª Vice-Presidência esta será preenchida 
pelo 2º Vice-Presidente pelo tempo restante do exercício em curso. Nesta 
hipótese, não haverá substituto para a 2ª Vice-Presidência, devendo 
permanecer vago o cargo até as eleições seguintes.” 

 

Tendo em vista a minha nomeação para o cargo de professor, em razão da 
aprovação no concurso na Universidade Federal do Vale do Rio São Francisco 
(UNIVASF), a partir de junho deste ano, passei a residir na cidade de Petrolina em 
Pernambuco o que, infelizmente, inviabilizará a minha permanência no cargo de 
Presidente da Federação Gaúcha de Judô. 

 

Ressalto, outrossim, que de acordo com o art. 37, do Estatuto da FGJ, não 
será convocada uma nova eleição para o cargo de Presidente, tendo em vista que o 
próprio Estatuto estabelece quem serão os substitutos para os cargos vacantes. 
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“Art. 37 – As vacâncias nos cargos de Presidente e Vice-Presidentes não 
pressupõem a convocação de Assembléia Geral Extraordinária para 
preenchimento dos cargos vacantes.” 

 
 Por fim, gostaria de agradecer a todos pela confiança e apoio durante o 
período que estive no comando desta importante entidade. 
  
 
 Atenciosamente, 

 

 
 

Luiz Alcides Ramires Maduro 
 
 

 
Carlos Eurico da Luz Pereira 

Presidente 

 

 
Henry Luciano Maggi 

1° Vice-Presidente 


