
D E C I S Ã O 
 
 
A presente Comissão Eleitoral da Federação de Mato Grosso do Sul de 

Ciclismo, nomeada nos termos do art. 15, II, do Estatuto da entidade e composta 
pelos membros ROSENI CAVALI MATOS DOS SANTOS, ALTAIR ANTONIO TRENTIN e 
presidente WALTER AP. BERNEGOZZI JUNIOR, reuniu-se virtualmente, pelo 
aplicativo Whatzapp, a fim de debater e decidir quanto às impugnações 
apresentadas pelas duas chapas concorrentes: RENOVAR E PROSSEGUIR, 
encabeçada por PATRÍCIA MARTINEZ ALMEIDA, e a chapa CICLISMO DO MS – UNIÃO 
E FORÇA, encabeçada por JOILSON SANTOS DE PAULA. 

 
Analisadas, foi proferida decisão quanto a ambas as impugnações, 

conforme passamos a expor: 
 
 

IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA CHAPA CICLISMO DO MS – UNIÃO E FORÇA 

 
A chapa CICLISMO DO MS – UNIÃO E FORÇA alega, em resumo, que 

não poderia o atual Presidente da Federação, Carlos César Gimenes, ser candidato 
ao cargo de Vice-Presidente em face do art. 25 do Estatuto da Federação, pois 
entende o impugnante que é vedada a recondução por mais de uma vez. 

 
Afirma, ainda, que o áudio que apresentou (mensagem privada 

enviada por Carlos César Gimenez a terceiro) demonstra intenção de burlar a regra 
insculpida no artigo citado. 

 
Notificada a parte adversa, apresentou regular defesa. 
 
Passamos a analisar. 
 
O dispositivo normativo em questão preconiza: 
 

Art. 25 – Os mandatos da Presidência, vice-presidência, Diretoria 
e membros do Conselho Fiscal serão quadrienais, vencendo 
simultaneamente. Permitido apenas uma recondução. (sic). 

 
 
A questão posta à análise consiste em saber se o atual Presidente 

poderia participar de Chapa visando ocupar o cargo de Vice-Presidente, se a 
“recondução” estaria vedada para qualquer cargo ou apenas para o já ocupado. 

 



Em primeiro lugar, é preciso conhecer o significado da expressão 
recondução. 

Etimologicamente, a expressão recondução significa “retorno ao lugar 
onde estava”. 

 
O Dicionário Michaelis1 contribui: 
 

“Recondução 
JUR: Reeleição de alguém para cargo que já exercia 
anteriormente.” 

 
 
Vale o destaque: cargo que já exercia anteriormente. 
 
No caso, o atual Presidente, ao se candidatar, não o fez em relação ao 

mesmo cargo. Em outras palavras, não busca retorno ao cargo que já exercia 
anteriormente. 

 
Não há que se falar, portanto, em incidência da vedação do art. 25 ao 

caso em questão. 
 
 Da forma como está posta a regra do art. 25 do Estatuto, impedir a 

candidatura de Carlos César Gimenes demandaria uma interpretação que 
extrapolasse e ultrapassasse o que fora escrito e aprovado pela Assembleia Geral, 
não sendo esta, naturalmente, a função da Comissão Eleitoral. 

 
Descabe à Comissão Eleitoral, igualmente, realizar interpretações 

ampliativas, ler o que não está escrito, inovar no Estatuto da Federação, criar novas 
regras e prescrições visando obstaculizar o direito à candidatura de quem quer que 
seja. 

 
Em consonância com essa posição encontra-se a Lei Pelé (lei n. 

9.615/1998), que, no seu art. 18-A (incluído pela lei n. 12.868/2016 e alterado pela 
lei n., 13.756/2018), veda a recondução ilimitada apenas para o cargo de presidente 
ou dirigente máximo. 

 
Lastreados nessas razões, entendemos não haver impedimento para 

participação do atual Presidente Carlos César Gimenes na Chapa impugnada. 
 
Relevante registrar, por outro lado, que o áudio que acompanha a 

impugnação não altera o entendimento desta Comissão Eleitoral.  
 

                                                           
1 http://michaelis.uol.com.br/ 



 
Trata-se, como se denota do material, de mensagem privada enviada 

a terceiro (e que estava sob a posse deste) e anexada à impugnação sem autorização 
do autor, situação que a nosso ver caracteriza ofensa à garantia constitucional da 
intimidade, da vida privada, imagem, honra, do sigilo da correspondência2, e ainda, 
violação à lei federal n. 12.965/20143, que garante a inviolabilidade e sigilo do fluxo 
de comunicações pela internet e de comunicações privadas armazenadas4, 
tornando a absolutamente ilegítima a prova. 

 
Por outro lado, admitindo-se, para efeito de argumentação apenas, 

que o áudio pudesse ser considerado, mesmo assim não autorizaria o deferimento 
da pretendida cassação de toda a chapa (que é o pedido da impugnação), uma vez 
que o áudio reproduz fala de apenas um dos nove membros da Chapa, não se 
podendo afirmar categoricamente que todos os componentes estão de acordo com 
a forma de trabalho apresentada pelo interlocutor. 

 
Por fim, o que fora aparentemente propagandeado no áudio diz 

respeito ao mérito da eleição (que é conjunto de idéias, promessas, criticas, 
métodos, planos, forma de trabalho, adjetivos dos candidatos etc), sendo certo que 
o mérito avalia-se na urna, democraticamente, através do voto, acatando-se a 
posição dos eleitores, que são os Juízes últimos de qualquer processo eletivo e que 
deverão dizer qual Chapa deverá representar a Federação nos próximo mandato. 

 
Por tais razões, com o devido respeito ao requerente, indeferimos a 

impugnação apresentada. 
 
 

                                                           
2 Art. 5º. 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
XII - e inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins 
de investigação criminal ou instrução processual penal; 
 
3 Art. 7º . 
I – (...). 
 II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da 
lei;  
III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial; 
 
4 Os dados armazenados nos aparelhos celulares decorrentes de envio ou recebimento de dados via 
mensagens SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o "WhatsApp"), ou mesmo por 
correio eletrônico, dizem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, sendo, portanto, invioláveis, no 
termos do art. 5°, X, da Constituição Federal. (STJ - RHC 77.232/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017) 
 
 



 
 

IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA CHAPA RENOVAR E PROSSEGUIR 

 
A chapa RENOVAR E PROSSEGUIR apresentou impugnação alegando, 

em epítome, que a Sra. GÉSSICA MEDEIROS COSTA, que integra a chapa adversa, 
não poderia participar do pleito como candidata em função da inobservância do art. 
13 do Estatuto da Federação. 

 
O impugnante alega que não consta em nenhum documento público, 

ser associada, seja como atleta ou outra forma de associada de nenhuma entidade 
filiada a FMSC. Sendo impossível de se comprovar se a mesma não está incursa em 
uma das vedações do art. 14 do estatuto da FMSC pelo fato de não apresentar dados 
de um documento oficial.  

 
Notificada a parte adversa, apresentou regular defesa, arguindo, 

preliminarmente, a impossibilidade da impugnante, na própria peça de defesa de 
outra impugnação, apresentar nova impugnação. 

 
Passamos a analisar. 
 
A impugnada alega irregularidade da impugnação, posto que  

apresentada na mesma peça defesa, por isso, segundo ela, não deveria ser 
conhecida. 

 
Sem razão. 
 
O Estatuto da FMSC não estabelece a forma de apresentação da 

impugnação, não cabendo a esta Comissão inovar juridicamente para exigir 
pressuposto não estabelecido na norma maior da FMSC. 

 
Por outro lado, a legislação processual brasileira5, analogicamente 

aplicável à espécie, acolheu o princípio da liberdade e instrumentalidade das formas, 
estabelecendo que os atos e termos processuais, salvo previsão em lei (ou em 
estatuto, no caso) independem de forma determinada, e ainda, se o ato praticado 
de forma diversa que a exigida alcançar sua finalidade essencial, este ato será válido. 

 
Merece ser recebida, por isso, a impugnação apresentada. 
 
Passamos a analisar o mérito da impugnação. 
 
O art. 13 do estatuto da FMSC estabelece: 

                                                           
5 Art. 188 do Código de Processo Civil 



 
Art. 13 – Só poderão ocupar cargos em qualquer poder ou órgão 
da FMSC cidadãos brasileiros natos e ou naturalizados, maiores 
de 18 (dezoito) anos e que faça parte da Federação como 
associado de uma de suas filiadas há pelo menos um ano. 

 
 
Extrai-se da leitura do dispositivo que são condições para candidatura: 
 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado 
b) Possui no mínimo 18 anos 
c) Fazer parte da Federação como associado de uma de suas filiadas 
d) Filiação perante associada à FMSC há pelo menos 1 ano 
 
 
Esta Comissão Eleitoral, ao verificar a presença de GÉSSICA MEDEIROS 

COSTA, notificou a Chapa CICLISMO DO MS – UNIÃO E FORÇA a demonstrar o 
preenchimento dos requisitos de item C e D. 

 
Em resposta, a Associação FIRE BIKERS TEAM oficiou esta Comissão no 

dia 26/12/2020 declarando que a candidata integra sua associação desde dezembro 
de 2018. 

 
Este documento, rubricado pelo presidente da associação, possui 

validade, é suficiente para certificar a condição de seus associados e, por isso, e deve 
ser objeto de consideração. 

 
A alegação de que não houve a apresentação de qualquer documento 

público para demonstrar a filiação é, com o devido respeito, irrazoável e despido de 
previsão legal ou estatutária. 

 
Por outro lado, o alegado fato da candidata GESSICA não figurar em 

nenhuma competição como atleta ativa não obsta a sua participação no pleito 
eleitoral. A uma, porque não consta esse requisito no art. 13 do Estatuto; a duas, 
porque a FMSC não congrega apenas competidores, admitindo praticantes 
amadores (art. 6º, II) e inclusive cicloturistas (art. 1º), não fazendo o Estatuto 
nenhuma distinção de direitos entre tais praticantes. 

 
Por tais motivos, com o devido respeito ao requerente, indeferimos a 

impugnação apresentada. 
 
 
 
 



 
CONCLUSÃO 

 
Não tendo a Comissão Eleitoral encontrado quaisquer irregularidades 

nas Chapas apresentadas, à luz do espírito democrático que deve nortear o presente 
processo eletivo, DECIDIMOS JULGAR IMPROCEDENTES AS IMPUGNAÇÕES 
APRESENTADAS e DEFERIR as Chapas RENOVAR E PROSSEGUIR e CICLISMO DO MS 
– UNIÃO E FORÇA a fim de que se submetam ao escrutínio eleitoral e, através do 
voto, sejam escolhidos os novos Dirigentes da FMSC. 

 
05/01/2021. 
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WALTER APARECIDO BERNEGOZZI JUNIOR 


