
 
 

 
Avenida Maringá, 627 sala 501  Fone: *55 43 3327-3232 
Jd. Vitória – Londrina / PR  E-mail: cbc@cbc.esp.br 
CEP: 86.060-000  Site: www.cbc.esp.br 

          
 

!"
#$
%&
'(
')
*'
+ '

COMISSÃO ELEITORAL 

ELEIÇÃO - COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE 

DESPACHO – DELIBERAÇÃO - RELAÇÃO FINAL 
 
A Comissão Eleitoral reunida de forma remota e em cumprimento ao item III.9 do Regulamento 
Eleitoral vem, por meio deste, divulgar a relação final de candidaturas habilitadas ao Comitê de Ética 
e Integridade da CBC, e deliberar conforme segue: 
 

CANDIDATOS REGULARMENTE HABILITADOS  

1. JULIA GELLI COSTA 

2. SELMA MELO 

3. RAQUEL LIMA 

4. GISELI AMANTINO 

 
Resumo / Ata de deliberação: 
 
“Relatório 
Em apertada síntese a Comissão Eleitoral recebeu, após o registro inicial e inscrição de candidaturas 
(docs anexados):   

(i) pedido de impugnação movido pela Comissão de Atletas contra as candidaturas de 
Martinho Neves Miranda, Raquel Lima, Júlia Gelli e Selma Melo, basicamente em razão 
dos candidatos integrarem a Justiça Desportiva Antidopagem; 

(ii) pedido de retirada de candidatura de Martinho Neves Miranda por motivos pessoais;  
(iii) manifestação com pedido de reconsideração de despacho de homologação prévia 

interposto pela Federação Paranaense de Ciclismo argumentando pela inexistência de 
impedimento ou incompatibilidade de membros da Justiça Antidopagem pleitearem 
candidatura ao Comitê de Ética e Integridade da CBC, requerendo, ainda, o indeferimento 
das candidaturas de Alexandra Amadeo, Marcella Toldi e Júlio Brustolin, pela não 
apresentação de documento exigível pelo regulamento eleitoral até a data-limite;  

(iv) defesas de impugnação das candidatas Raquel Lima, Júlia Gelli e Selma Melo e impugnação 
da candidata Júlia Gelli contra as candidaturas de Alexandra Amadeo, Marcella Toldi e Júlio 
Brustolin em razão da não apresentação de documento exigível pelo regulamento eleitoral 
até a data-limite. 

 
Mérito – Deliberação 
Inicialmente é preciso ressaltar que a ideia da Comissão Eleitoral era ser a mais democrática e 
inclusiva possível para a eleição sob exame, mas as impugnações da Comissão de Atletas, aliás, diga-
se no seu sagrado direito, de insurgência regulamentar, deflagraram vários procedimentos e 
provimentos, o que fazemos a deliberar. 
De todo modo, desde logo, homologue-se a desistência da candidatura de Martinho Miranda. 
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Quanto ao pedido de impugnação de candidaturas interposto pela Comissão de Atletas, não merece 
prosperar. Isto porque, como bem apontado na manifestação da Federação Paranaense e nas defesas 
dos candidatos, não há previsão em lei, regulamento, estatuto ou código qualquer vedação de 
candidatura aos cargos ou funções da CBC de integrantes de outros órgãos sejam eles judicantes ou 
administrativos de outras esferas ou mesmo da Justiça Desportiva Antidopagem. As defesas inclusive 
colacionam inúmeros precedentes de membros da Justiça Desportiva Antidopagem que integram 
tribunais desportivos ou órgãos diversos em entidades desportivas. E sobre as proibições ou causas 
de inelegibilidade, vale lembrar que estão exaustivamente previstas no item II.1. do Regulamento 
Eleitoral, o que não é a hipótese. Se impedimento ou incompatibilidade existe, não é perante a CBC 
e refoge da competência dessa Comissão a análise em face de outras instâncias, comissões ou órgãos 
judicantes. No entanto, registre-se que nos parece extremamente ofensiva a afirmação do Presidente 
da Comissão de Atletas em réplica de que “... cristalino fica que há conduta antiética dos Impugnados, 
nos termos do artigo 3ª, do Código de Ética, que causará danos à imagem da CBC (...)”. Se afigura, 
como se disse, minimamente desrespeitoso com os membros da Justiça Antidopagem uma acusação 
grave de que ao se candidatarem neste pleito praticaram condutas antiéticas que causariam danos à 
imagem da CBC, o que deve ser apurado em apartado. 
Já quanto ao pedido de reconsideração do despacho de deferimento prévio das candidaturas de 
Alexandra Amadeo, Marcella Toldi e Júlio Brustolin lançado em 23/08 e da impugnação pela 
candidata JúlianGelli contra os candidatos Alexandra Amadeo, Marcella Toldi e Júlio Brustolin, 
mediante a regularização com envio de cópia de documento de identificação, feliz ou infelizmente 
assiste razão à candidata Júlia e ao indicante de todas as impugnadas, FPC. Antes, porém, faz-se 
necessário enfrentar a argumentação da Comissão Eleitoral de que tal pedido é extemporâneo, 
apresentado por parte ilegítima (FPC), não apresentado na forma de impugnação, e não previsto 
como reconvenção na regulação eleitoral. De fato, não houve impugnação das candidaturas indicadas 
ou apoiadas pela Comissão de Atletas, entretanto, a falta de documentação dos referidos candidatos 
só foi publicizada no despacho de homologação prévia em 23/08/2022, o que pressupõe a 
possibilidade de irresignação na data encaminhada (25/08 e 26/08 respectivamente). Ainda, vale 
ressaltar que o pedido de reconsideração da FPC encontra respaldo no art. 93 do Estatuto da CBC 
sendo parte absolutamente legítima uma das filiadas da CBC; e foi apresentado inclusive no prazo 
nele previsto (até 4 dias da publicação do ato). Quanto ao mérito do pedido merece acolhida, senão 
vejamos. A regularização a posteriori da data de inscrição, nos termos do Regulamento Eleitoral, não 
é possível, verbis: “III. DOCUMENTAÇÃO. (...) 3. O candidato que não preencher as exigências da 
legislação vigente, do Estatuto da CBC, e não apresentar toda a documentação na forma descrita 
neste documento terá a candidatura indeferida. Não será admitida a juntada de documentos após 
o pedido de inscrição da candidatura” (grifos nossos). Demais disso, o documento faltante, ao 
contrário das manifestações dos candidatos interessados e em réplica, não apenas é previsto como 
exigível, confira-se: “I – DOCUMENTAÇÃO. (...) 5. Cópia de Documento de Identidade.”. E tanto é 
verdade que todos os candidatos atenderam ao despacho desta Comissão, encaminhando suas 
identificações, o que certamente poderiam não o fazer se entendessem de forma diversa. Nesse 
sentido, entende-se pela reconsideração do despacho desta Comissão para indeferir a candidatura 
de Alexandra Amadeo, Marcella Toldi e Júlio Brustolin pela não apresentação de documentos de 
identificação até a data limite e improrrogável de inscrição de candidaturas (17/08/2022). 
 
Conclusão 
Diante de todo o exposto, os membros da Comissão Eleitoral abaixo subscritos, à unanimidade, 
deliberam:  
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I – pela homologação de desistência da candidatura de Martinho Miranda;  
II - pela homologação definitiva das candidaturas de Raquel Lima, Júlia Gelli e Selma Melo, 
afastando as impugnações apresentadas pela Comissão de Atletas da CBC;   
III – pelo acolhimento do requerimento da Federação Paranaense de Ciclismo e candidata Júlia Gelli, 
em sede de reconsideração, decidindo assim pelo indeferimento das candidaturas de Alexandra 
Amadeo, Marcella Toldi e Júlio Brustolin, nos termos do art. 91 do Estatuto da CBC, notadamente 
em razão da não apresentação de documentos de identificação dos referidos candidatos até a data 
limite de 17/08, em descumprimento dos itens I.5 e III.3 do Regulamento Eleitoral. 
Mantido, por fim, o indeferimento das inscrições dos candidatos Lucio Coser e Fernando Gomes 
Silveira, nos termos dos itens I.4.7 e III.3 do Regulamento Eleitoral, por irregularidades no 
apoiamento de candidatura.  
 
Londrina, 26 de agosto de 2022, às 23:30. 
 
Robson Vieira (Relator) e Andreia Horst.  
 
Obs. O Presidente da Comissão, Paulo Schmitt, não deliberou por não ser hipótese de empate.”  
 
Publique-se.  
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