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ATO DECISÓRIO 001/2015 – CEE, de 31 de agosto de 2.015. 

 

Decide o Pedido de Impugnação da 
Chapa Nova Era oposto pelo Sr. 
Representante da Chapa Aliança 

O Presidente da Comissão Especial Eleitoral – CEE, no uso de suas 

atribuições estatutárias e definidas pelo Edital de nomeação desta 
respeitável Comissão, vem, após reunião para análise do Pedido de 

Impugnação contra a Chapa Nova Era, deliberar o quanto segue:  

 

RELATÓRIO 

Trata-se de Pedido de IMPUGNAÇÃO DE CHAPA concorrente à 

eleição da Diretoria do INSTITUTO CICLOBR DE FOMENTO À 

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL, em que o representante da Chapa 

Aliança impugna a Chapa Nova Era, sob alegação de que não 
existem provas de que os membros da Chapa Nova Era Odir Zuge 

Júnior (Candidato a Presidente) e Emiliano Augusto Leutz Martins 

(Candidato a Vice-Presidente) sejam efetivamente associados da 

CicloBR, alegando o ferimento ao artigo 8º, I do Estatuto Social que 
prevê que apenas associados podem votar e serem votados para 

os cargos eletivos e fazendo referência ao parágrafo único do 

artigo 7º do mesmo Estatuto Social, que prevê que a admissão e 

exclusão de associados são atribuições da Assembleia Geral que 
deve decidir tais questões mediante proposta de associados 

fundadores ou da Diretoria, trazendo como documentos a Ata da 

Assembleia Geral realizada em 18 de fevereiro do ano de 2.010 que 

demonstra o procedimento em referência sendo utilizado, pelo que 
requerem a esta Comissão a impugnação da candidatura da 

Chapa Nova Era. 
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Em atendimento aos conhecidos princípios da Ampla Defesa e 

Contraditório, bem como às disposições do Edital convocatório 
deste Processo Eleitoral, foi devidamente intimada a Chapa Nova 

Era e acerca dos termos da Impugnação, apresentou 

manifestação pugnando pela improcedência do Pedido de 

Impugnação, alegando que o candidato Odir Zuge Júnior já teria 
atuado como assessor jurídico deste Instituto durante várias 

ocasiões, inclusive a realização da Descida Oficial da Rota Márcia 

Prado e que, o candidato Emiliano Augusto Leutz Martins teria 

participado por diversas vezes como mecânico voluntário em 
diversas atividades, especialmente eventos ligados à Fundação 

Gol de Letra e ademais, apontando que “não é necessário que seja 

cada associado mencionado em ata de Assembleia, quando da 

sua admissão: o estatuto assim não o exige, exigindo apenas que 

seja a sua admissão aprovada na referida Assembleia, conforme a 

prática adotada pelo Instituto, tanto que a mais absoluta maioria 

dos mais de 500 associados do Instituto CicloBR habilitados a votar 

não são citados em ata alguma quando de sua admissão. Cite-se 

por oportuno, que o próprio Sr. Hamilton Takeda não teve sua 

admissão aos quadros de associados do Instituto CicloBR 

registrados em Ata de Assembléia.” pelo que prosseguem 

apontando que caso o pedido de Impugnação seja acolhido, 
deve-se aplicar o mesmo critério à Chapa Aliança, o que implicaria 

no cancelamento do certame por falta de concorrentes e instruem 

sua manifestação com e-mails do candidato Odir Zuge Junior 

discutindo temas jurídicos em lista do Instituto CicloBR referentes à 
Rota Márcia Prado do ano de 2.012 e Ata de Assembléia que 

contem trecho grifado que menciona que “segundo orientações 

do advogado do Instituto seriam considerados associados além dos 

sócios-fundadores, todos aqueles que estiveram envolvidos em 

algum projeto do Instituto devidamente aprovado em Assembléia 

ou que tenham sido em ocasiões específicas associados por formas 

específicas, como por exemplo nas fichas de cadastro colhidas na 

Rota Márcia Prado, bem como os mecânicos e ex-mecânicos do 

SOS BIKES e demais pessoas que colaboraram na Virada Esportiva 

ou outros projetos tendo assumido o Sr. Presidente o compromisso 
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de apresentar os resultados do levantamento que está sendo 

realizado para apuração e cadastramento efetivo dos associados 

para divulgação em tempo hábil e anterior à data de abertura da 

convocação para registro das chapas à candidatura.” 

 

É O RELATÓRIO e passo a decidir, 

 

Ab initio, verificando as Atas de Assembleia anteriores desta 
Entidade e tendo apreciado as ponderações de ambos 

Impugnantes e Impugnados, ressalto que o Estatuto Social vigente 

é a norma regente absoluta a ser levada em consideração para 

todo e qualquer ato desta Entidade, especialmente seus 

Procedimentos Eleitorais, senão vejamos: 

O Artigo 8º do Estatuto Social vigente é categórico ao prever que: 

“Art. 8º - São direitos dos associados 
quites com suas obrigações sociais: 

I – votar e ser votado para cargos 
eletivos;” 

Ou seja, é indiscutível que apenas Associados podem votar e serem 

votados para os cargos eletivos (Presidente e Vice-Presidente 

conforme Parágrafo primeiro do Artigo 18 do Estatuto Social) e, o 
Artigo 7º do Estatuto Social é categórico ao afirmar que são 

associados: 

Art. 7º - O Instituto CicloBR de 

Fomento à Mobilidade Sustentável 

é constituída por um número 
ilimitado de associados, distribuídos 

nas seguintes categorias: 

1. Associados fundadores – Pessoas 

Físicas, sem impedimento legal, que 
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assinaram os atos constitutivos da 

entidade e outros que venha a ser 

admitidos; 

2. Associados efetivos – Pessoas 
Físicas, sem impedimento legal, que 

venham a contribuir e a colaborar 

na execução de projetos e na 

realização de objetivos da 

Instituição; 

3. Associados Colaboradores – 

Pessoas Físicas ou representantes de 

pessoas jurídicas que contribuam 

financeiramente para a Instituição; 

4. Associados Beneméritos – os que 
contribuem com donativos e 

doações; 

5. Beneficiados – os que recebem 

gratuitamente os benefícios 

alcançados pela entidade, junto 

aos associados colaboradores, 

órgãos públicos e privados. 

Entretanto, é igualmente categórico ao afirmar que: 

Parágrafo Único: A admissão e 
exclusão de associados são 
atribuições da Assembléia Geral e 
serão decididas mediante proposta 
de associados fundadores ou da 
Diretoria. 

Ou seja, é fato que a admissão de associados necessariamente 

depende de dois fatores essenciais quais sejam, A APROVAÇÃO EM 
ASSEMBLÉIA GERAL e A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA POR 
ASSOCIADO FUNDADOR OU DIRETORIA, sendo que, caso não sejam 
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atendidos ambos estes requisitos, simplesmente não há que se falar 
em admissão efetiva de associados. 

O parecer do advogado desta entidade constante da Ata de 

Assembleia que instruiu a manifestação da Chapa Nova Era, 
igualmente não contraria as disposições estatutárias mas, aponta 

que é prerrogativa da Diretoria e de seus Sócios Fundadores 

apresentarem à aprovação de Assembleia projetos que envolvam 

a indicação de nomes para associação de indivíduos que pela 
participação em projetos específicos da entidade, como por 

exemplo a Rota Márcia Prado, a partir da concordância expressa 

pela maioria dos associados em Assembleia, poderiam ser elevados 

ao status de associados até mesmo os participantes gerais que a 
partir de cadastro simples manifestassem interesse em se tornarem 

associados mas, é fato que, não há como contornar a exigência 
trazida pelo parágrafo único do artigo 7º do Estatuto Social, 
simplesmente promovendo-se indivíduos ao status de associados 
sem o devido respeito aos procedimentos estatutários e a devida 
aprovação de suas admissões pela Assembleia, conforme exigido 
pelo Estatuto. 

E após a devida análise das Atas de Assembleia anteriores da 

entidade por esta comissão, bem como pela atual Presidência, não 
se verifica, a apresentação e aprovação em Atas de Assembleia 

dos nomes dos candidatos Odir Zuge Júnior e Emiliano Augusto 

Leutz Martins como associados e nem a reforma ou anulação do 
parágrafo único do Artigo 7º do Estatuto Social, de forma que, não 
que não se reconheça ou se faça pouco dos esforços envidados 
por ambos os Srs. Odir Zuge Júnior e Emiliano Augusto Leutz Martins 
que de alguma maneira indiscutivelmente deram suas 
contribuições em projetos desta Entidade mas, AINDA QUE SE 
RECONHEÇA O SEU INTERESSE E AMOR PELA CAUSA DA MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL, NEM ESTA COMISSÃO E NEM A DIRETORIA ATUAL PER SI, 
POSSUEM O CONDÃO DE PROMOVÊ-LOS SIMPLESMENTE AO STATUS 
DE ASSOCIADOS, PASSANDO POR CIMA DA ATRIBUIÇÃO 
ESTATUTÁRIA EXCLUSIVA DA ASSEMBLEIA GERAL e, pelo que se 
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conclui que, realmente, à luz do Estatuto Social que é a norma 
absoluta que deve reger esta eleição e quaisquer atos desta 
Entidade, ODIR ZUGE JÚNIOR E EMILIANO AUGUSTO LEUTZ MARTINS 
NÃO SÃO ASSOCIADOS E, PORTANTO, NÃO ESTÃO APTOS A 
CONCORREREM AOS CARGOS ELETIVOS DESTE INSTITUTO. 

Ademais, acerca do pedido que formulam em sua própria 

manifestação pleiteando a impugnação da Chapa Aliança, 

inicialmente cumpre ressaltar que, REFERIDA QUESTÃO ENCONTRA-
SE SUPERADA PELA PRECLUSÃO, EIS QUE NÃO FOI OPOSTA 
IMPUGNAÇÃO CONTRA A CHAPA ALIANÇA DENTRO DOS PRAZOS 
EDITALICIOS FIXADOS PARA TANTO, mas cabe destacar que, em 

análise do mérito do alegado, a Sra. Roberta Matheus Nogueira 
está indicada para ocupar cargo de Diretora Financeira, que é 

cargo de indicação do Presidente eleito e não eletivo, ou seja, 

ainda que não seja associada não há impedimentos legais ou 

estatutários para que, por indicação do Presidente eleito  esta 

venha a ocupar este cargo em benefício da entidade. 

E com relação à alegação de que o Sr. Hamilton Takeda, 

candidato à presidência pela Chapa Aliança igualmente não seria 

associado por não ter sua admissão aprovada em Ata de 

Assembleia, é de se ressaltar que o Sr. Hamilton Takeda hoje ocupa 
o cargo de Diretor Administrativo e possui Ata de Eleição e Posse 

registradas em Cartório, o que, para fins da análise desta Comissão 

Especial de Eleição é critério suficiente a comprovar seu status de 

associado perante o Instituto CicloBR. 

E desta forma, em vista das razões acima expostas, é de rigor a 
procedência do pedido de Impugnação oposto pela Chapa 

Aliança, pela qual JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 
DA CHAPA NOVA ERA FORMULADO PELA CHAPA ALIANÇA e REJEITO 
O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DA CHAPA ALIANÇA FORMULADO PELA 
CHAPA NOVA ERA. 
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Dou ciência nesta data do teor do presente Ato à atual Diretoria 

Executiva desta Entidade para publicização e afixação em seus 

murais e publicação no Sítio eletrônico. 

 

São Paulo, 31 de agosto de 2015. 

 

 

     Rogerio A. Suzuki       Alexandre Celini 

Presidente da Comissão Especial Eleitoral Secretário da Comissão Especial Eleitoral    

 


