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ATA – 05/2007 – Assembléia Geral Ordinária 1 

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e sete às dezoito horas, na primeira chamada, reuniu-2 

se a FGM – Federação Gaúcha de Motociclismo, em sua sede provisória na Travessa Minas Gerais, 3 

nº 29, em Bento Gonçalves – RS, para realização da Assembléia Geral Ordinária, conforme 4 

publicação do edital publicado no Jornal do Comércio no dia 15 de janeiro de 2007 e ofício para os 5 

Moto Clubes filiados. Ás dezoito horas, deu-se por abertos os trabalhos da Assembléia em primeira 6 

chamada pela Presidente Lorena Herte de Moraes, que abriu e prorrogou para a segunda e última 7 

chamada. Assim, às dezenove horas, reiniciado os trabalhos, presentes na Assembléia a presidente, 8 

Lorena Herte de Moraes, o segundo vice Presidente, Leandro Balardin, diretores da FGM, 9 

presidentes e vice-presidentes de Moto Clubes filiados, Dr. Sidgrei Spassini e Dr. Juliano Rodrigo 10 

Pozza, da Assessoria jurídica da FGM, Silvio Bilhar, do Jornal O Podium, Conselheiro Fiscal Éderson 11 

Schanrek, Diretor técnico Elmar Becker, Erasmo Carlos Klering, Dari Andolhe, Alcindo Bortoncello, 12 

Vandereli Pompeo de Mattos, Dilmar Antonio Mattioni, Paulo Della Flora, Plínio Renato Siqueira, 13 

Alexandre Sampaio, Airton Oliveira de Vargas, a Assembléia Geral Ordinária foi coordenada pela 14 

Presidente Lorena e Secretariada pelo Vice-Presidente Leandro Balardin. Inicialmente foi feita pela 15 

Presidente a leitura do edital de convocação, publicado com quinze dias de antecedência no Jornal 16 

do Comércio. Na seqüência dos trabalhos, tratou-se os seguintes assuntos: 1º Assunto – 17 

Aprovação do Balancete ANUAL de 2006 da FGM – Com a palavra a Presidente Lorena fez uma 18 

breve explanação sobre a contabilidade e finanças em geral da entidade, ressaltando que no 19 

primeiro ano da gestão foi possível quitar algumas dívidas restantes da gestão passada e ainda 20 

adquirir alguns bens para Federação, porém passando por bastantes dificuldades financeiras a 21 

entidade, mas que foi superada com trabalho e com um lucro operacional no valor de R$ 14.783,71 22 

(referente ao ano de 2006). Após foi feita a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, que em reunião 23 

analisou minuciosamente os mananciais de documentos, balancetes e comprovantes, declinando o 24 

referido conselho, por unanimidade, pela APROVAÇÃO das contas de 2006. Em votação o Parecer 25 

do Conselho Fiscal, o mesmo foi APROVADO, por unanimidade dos Moto Clubes presentes.  2º 26 

Assunto – Alteração Estatutária – Conforme o Edital de Convocação, além da aprovação da 27 

contas da FGM, foi apresentado o novo Estatuto da FGM, com amparo legal e em cumprimento ao 28 

Novo Código Civil, que foi amplamente discutido os artigos por artigos e item por item na íntegra, 29 

quando da leitura do mesmo pelo vice-presidente Leandro Balardin. Com o assessoramento dos 30 

Advogados Dr. Sidigrei e Dr. Juliano, foram tiradas todas as dúvidas que foram surgindo durante a 31 

discussão do mesmo que perdurou por duas horas. Assim, passamos a descrever na íntegra o novo 32 

Estatuto da FGM, em alteração ao anterior: “FEDERAÇÃO GAÚCHA DE MOTOCICLISMO 33 

ESTATUTO TÍTULO I DA ENTIDADE E DOS SEUS FINS CAPÍTULO I Da Denominação, Natureza 34 

Jurídica e Duração Art. 1º A Federação Gaúcha de Motociclismo, doravante denominada pela sigla FGM, 35 

fundada em 17 de maio de 1983, constituída por tempo indeterminado, dotada de personalidade jurídica 36 

de direito privado, é uma associação de natureza desportiva, de fins não econômicos, filiada a 37 

Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), esta reconhecida pela lei federal nº 9.615 de 24 de 38 

março de 1998, como a entidade federal de administração do motociclismo no país, e que respalda a 39 

FGM no âmbito da administração do motociclismo de competição no Rio Grande do Sul, com sede e foro 40 

na cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. §1º A FGM está estabelecida na Travessa Minas 41 

Gerais, n° 29, bairro Humaitá, em Bento Gonçalves, podendo, a sede, ser modificada automaticamente. 42 

§2º A FGM poderá instalar até cinco sub-sedes regionais no Estado, com o objetivo de melhor 43 

administrar os interesses da FGM e do motociclismo gaúcho. §3º A FGM goza de autonomia na sua 44 

organização e funcionamento, prerrogativa outorgada constitucionalmente pelo art. 217, inciso I, da 45 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988. §4º A FGM será representada, em 46 

juízo ou fora dele, ativa e passivamente, pelo seu Presidente. Art. 2º As entidades filiadas não 47 

respondem, solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações e dívidas contraídas pela FGM e nem esta 48 

pelas daquelas. CAPÍTULO II Das Insígnias e do Pavilhão Art. 3º A FGM adotará as seguintes insígnias: 49 

o pavilhão, os emblemas, os uniformes e os distintivos, adotados na forma do regulamento elaborado 50 

pela Diretoria da Federação e homologado pela Assembléia Geral. §1º O Pavilhão da FGM adota a forma 51 

geométrica retangular, em tecido natural ou artificial na cor branca e amarela, tendo ao centro a 52 

Logomarca prevista no §2º deste artigo, constando na parte superior o título “Federação Gaúcha de 53 

Motociclismo”, com três linhas nas cores Verde, Vermelho e Amarela e na para inferior a data de 54 

fundação da FGM: “Fundada em 17 de maio de 1983”. §2º A Logomarca da FGM se constitui na forma 55 

geométrica do mapa reticulado com a sombra do Estado do Rio Grande do Sul, tendo na parte superior o 56 

capacete de perfil com duas bandeirolas quadriculadas atravessadas, e ao centro tendo três faixas 57 

paralelas em sentido longitudinal, a superior na cor verde a do meio na cor vermelho, e a inferior na cor 58 
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amarelo, e ainda sobreposto às mesmas, a seguintes descrições “FGM”, acima e “Federação Gaúcha de 59 

Motociclismo”, abaixo. CAPÍTULO III Dos Fins Art. 4º A FGM foi instituída tendo por objetivo os seguintes 60 

fins: a) Coordenar e dirigir a nível estadual a prática do motociclismo de competição, exercendo a Função 61 

técnica-normativa e fiscalizadora das atividades relacionadas com a prática desportiva do motociclismo; 62 

b) Representar e defender os interesses do motociclismo gaúcho de competição perante os organismos 63 

públicos do Rio Grande do Sul, as entidades esportivas dirigentes, gaúchas e brasileiras, e em todo 64 

evento nacional de motociclismo; c) Dirigir, difundir e incentivar o Rio Grande do Sul a prática de todas as 65 

modalidades e categorias do motociclismo esportivo; d) Promover, organizar, autorizar e fiscalizar no 66 

estado, a realização de provas e etapas de competições estaduais e nacionais de motociclismo; e) 67 

Expedir, no âmbito de sua competência técnico-normativa, normas e regras técnicas sob a forma de 68 

códigos, regulamentos, regimentos ou outros quaisquer atos, a que ficam obrigados os filiados a FGM e 69 

todos aqueles que participam da realização de provas e competições esportivas; f) Cumprir e fazer 70 

cumprir pelos seus filiados os mandamentos emanados dos organismos esportivos internacionais e 71 

nacional a que esteja filiada e, igualmente, os atos legalmente expedidos pelos Poderes Públicos; g) 72 

Processar e julgar, através dos poderes internos constituídos, os responsáveis pela inobservância que 73 

qualquer norma e regra técnica-esportiva editada pela FGM, pela CBM e pelo Poder Público competente; 74 

h) Decidir a respeito da participação de entidades e competidores esportivos, em provas realizadas fora 75 

da respectiva jurisdição; i) Autorizar, orientar, coordenar e fiscalizar as atividades interestaduais de suas 76 

filiadas; j) Instituir normas técnicas reguladoras da prática do motociclismo de competição; k) Exercer as 77 

competências que lhe forem conferidas por lei, decreto, portarias e atos normativos editado pelo Poder 78 

Público do país e/ou do estado. Parágrafo Único - O desporto brasileiro, no âmbito das práticas formais, é 79 

regulado por normais nacionais e internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade, 80 

que deverão ser aceitas pelas entidades nacionais de administração do desporto, conforme estabelecido 81 

no § 1º e do artigo 1º da Lei 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normais gerais sobre o desporto. 82 

CAPÍTULO IV Da prática do motociclismo e suas modalidades Art. 5º O motociclismo de competição 83 

pode ser praticado de modo profissional e não profissional. § 1º A prática profissional é caracterizada por 84 

remuneração pactuada por contrato de trabalho ou por outras formas contratuais admissíveis. § 2º A 85 

prática não profissional é caracterizada pela inexistência de contrato de trabalho, permitido o recebimento 86 

de incentivos materiais e de patrocínio. Art. 6º O motociclismo de competição será praticado nas 87 

modalidades Velocidade, Motocross, Supercross, Trial, Quadriciclo, Rally, Enduro, Minicross, 88 

Motovelocidade em Terra, Arrancada e outras modalidades existentes que sejam instituídas na CBM. 89 

Parágrafo Único - As modalidades serão estruturadas em categorias, considerando a potência dos 90 

motores e outros parâmetros definidos internacionalmente, ou por deliberação o Conselho Técnico 91 

Desportivo Nacional. TÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO E DOS PODERES CAPÍTULO I Da organização Art. 92 

7º A FGM é constituída pelos Moto Clubes a ela filiados diretamente, como entidades incumbidas de 93 

administrar as atividades do motociclismo de competição, nas respectivas cidades, que consignem 94 

expressamente, em seus atos constitutivos, a aceitação e a adesão às normas e regras desportivas, 95 

nacionais e internacionais do motociclismo.  Parágrafo Único - A FGM somente admitirá como filiado um 96 

único Moto Clube por cidade. Art. 8º A FGM poderá intervir em suas filiadas, por sua decisão ou por 97 

decisão da Confederação Brasileira de Motociclismo, nos casos graves que possam comprometer o 98 

respeito aos Poderes internos ou para restabelecer a ordem desportiva, ou ainda para fazer cumprir 99 

decisão da Justiça Desportiva da entidade, respeitado o devido processo legal conforme o Código Civil 100 

vigente. § 1° A fim de evitar a descontinuidade das atividades, poderá a FGM, quando vier faltar a 101 

administração nas entidades filiadas, requerer judicialmente, nos termos do Art. 49 da Lei 10.406/02, 102 

poderes de administração e intervenção naquelas entidades, sanando-lhes as deficiências ou propondo a 103 

sua dissolução. Art. 9º Com o objetivo de manter a ordem desportiva, o respeito aos atos emanados de 104 

seus poderes internos e fazer cumprir os atos legalmente expedidos pelos órgãos ou representantes do 105 

Poder Público, a FGM poderá aplicar às suas filiadas bem como às pessoas físicas ou jurídicas direta ou 106 

indiretamente a ela vinculadas, sem prejuízo das ações de competência da Justiça desportiva as 107 

seguintes penalidades (art. 48, Lei 9615/98): I - advertência; II - censura escrita; III - multa; IV - 108 

suspensão; V - desfiliação ou desvinculação. § 1º As sanções previstas nos incisos deste artigo 109 

prescindem do processo administrativo no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. § 2º As 110 

penalidades de que tratam os incisos I, II, III e IV deste artigo só serão aplicadas após decisão definitiva 111 

da Justiça Desportiva. § 3º O inquérito administrativo será realizado por comissão nomeada pelo 112 

Presidente da entidade, e terá o prazo de 30 (trinta) dias para a sua conclusão; § 4º O inquérito, depois 113 

de concluído, será remetido ao Presidente que o submeterá à Diretoria; § 5º Excetuando-se os casos de 114 

interposição de recursos, as penalidades administrativas aplicadas pelo Poder competente da Entidade, 115 

só poderão ser comutadas ou anistiadas pelo próprio Poder que as aplicou; § 6° Da decisão do poder 116 

competente que decretar a penalidade de que trata o inciso V deste artigo, caberá recurso à Assembléia 117 

Geral; § 7° Na fixação do valor da multa, levar-se-á em consideração a natureza da infração, a gravidade, 118 

a segurança das competições e a ordem desportiva; nos contratos de valor econômico deverá o valor 119 
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satisfazer, ainda, e se for o caso, da compensação financeira inicial, ao prejuízo econômico causado; os 120 

valores serão fixados anualmente pela Diretoria da FGM, com o aval do Conselho Fiscal. Art. 10º Ao 121 

organizar competições de âmbito estadual a FGM poderá determinar a aplicação de medidas 122 

disciplinares automáticas, para tanto, fará incluir no respectivo regulamento a relação das infrações 123 

disciplinares com as correspondentes penalidades automáticas que poderão ser aplicadas, obedecidas 124 

às penas previstas no § 1º do art. 50 da Lei nº 9.615/98, com redação dada pela Lei n° 10.672/03, assim 125 

como as indenizações por prejuízos e danos causados. § 1° Independentemente de constar no 126 

regulamento das competições, caso pilotos filiados á FGM participem de modalidades desportivas 127 

motociclísticas ilegais ou clandestinas, e havendo provas incontestáveis de tais condutas, poderá a FGM 128 

determinar automaticamente, a título de multa, o acréscimo de 100% sobre o valor das inscrições da 129 

próxima competição de que queiram participar; § 2° A reiteração, por três vezes no prazo de 12 (doze) 130 

meses, da conduta descrita no parágrafo anterior, sujeitará o motociclista à pena de suspensão, a ser 131 

aplicada pela Justiça Desportiva. Art. 11º Em caso de vacância dos Poderes em quaisquer das filiadas, 132 

sem o preenchimento nos prazos estatutários, a FGM poderá designar um delegado que promoverá o 133 

cumprimento dos atos por ela previamente determinados e necessários à normalização da vida 134 

institucional, desportiva e administrativa de sua filiada. Art. 12º Nos casos de urgência comprovada, e em 135 

caráter preventivo, a Assembléia Geral da FGM decidirá sobre o afastamento de qualquer pessoa física 136 

ou jurídica a ela direta ou indiretamente vinculada, que infrinja ou tolere que sejam infringidas as normas 137 

constantes deste estatuto, da FGM, bem como as normas contidas na Legislação Brasileira. Art. 13º Para 138 

serem admitidas como filiadas a FGM, os Moto Clubes deverão atender, cumulativamente, as seguintes 139 

condições essenciais: I - ser constituída juridicamente sob uma das formas admitidas em direito; II - 140 

possuir estatuto ou contrato social devidamente registrado no cartório ou órgão competente, aprovado 141 

pela FGM, e não colidente e incompatível com as normas do presente estatuto; III - possuir Diretoria com 142 

poderes de mandatário regularmente constituída e registrada no cartório ou órgão competente; IV - 143 

oferecer prova de viabilidade administrativa, financeira e técnica; V - possuir alvará de localização e/ou 144 

Atestado de Pleno e Regular Funcionamento expedido pelo poder público local, assim como a inscrição 145 

no CNPJ; VI - comunicar a FGM, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, todas as medidas, eleições 146 

realizadas e modificações verificadas em suas Diretorias e poderes, com ligação ao motociclismo, as 147 

mudanças de sede, endereço ou locais destinados à prática do motociclismo; VII - efetuar o pagamento 148 

na Tesouraria da FGM das taxas, anuidades ou de qualquer outros compromissos para com a FGM nos 149 

prazos estabelecidos neste Estatuto, e/ou em Assembléias, e/ou pela Diretoria da FGM; § 1º A Diretoria 150 

da FGM, tem amplos poderes para indeferir as solicitações de registro quando não comprovada as 151 

condições relacionadas nos incisos I a VII deste artigo. § 2º Sem prejuízo das condições essenciais 152 

previstas neste artigo, os deveres e os direitos dos filiados são os estabelecidos neste estatuto, além de 153 

outros que vierem a ser instituídos pela legislação pública e por outros atos legalmente reconhecidos. 154 

CAPÍTULO II Dos Poderes e dos Órgãos Técnicos de Cooperação SEÇÃO I Da Discriminação Art. 14º 155 

São poderes instituídos na FGM: I - Assembléia Geral; II - Tribunal de Justiça Desportiva e Comissões 156 

Disciplinares; III - Conselho Fiscal; IV - Presidência; V – Diretoria. Art. 15º São instituídos como órgãos 157 

técnicos e de cooperação na FGM: I - Conselho Técnico Desportivo Estadual; II - Comissão Estadual de 158 

Velocidade; III - Comissão Estadual de Motocross; IV - Comissão Estadual de Supercross; VI - Comissão 159 

Estadual de Rally, Enduro e de Moto Turismo; VII - Comissão Estadual de Trial. Parágrafo Único - A 160 

Diretoria da FGM poderá instituir outros órgãos técnicos e de cooperação no interesse do 161 

desenvolvimento do motociclismo de competição. SEÇÃO II Da Assembléia Geral Art. 16º A Assembléia 162 

Geral, poder constituinte e soberano da FGM, é constituída pelos Moto Clubes, legalmente filiados, cada 163 

qual com direito a um voto. § 1º As filiadas somente serão admitidas a participar das reuniões da 164 

Assembléia Geral se representadas pelos seus respectivos Presidentes, ou Vice-Presidentes ou, ainda, 165 

por um filiado ao Clube – desde que atestada a sua filiação – mediante a apresentação de procuração 166 

por instrumento público, juntamente com a cópia de um documento de identificação pessoal que goze de 167 

fé pública, devendo o Clube filiado apresentar antecipadamente a ata eleição e posse dos dirigentes, 168 

devidamente registrada no Cartório ou em outro órgão competente; § 2º O direito à representação em 169 

Assembléia Eletiva dependerá de a filiada cumprir os estatutos da FGM e de estar quite com suas 170 

obrigações financeiras para com a federação, podendo saldá-las até o dia 31 de dezembro do exercício 171 

anterior à eleição; § 3º O direito à representação em qualquer outra Assembléia, não eletiva dependerá 172 

de a filiada cumprir os estatutos da FGM e de estar quite com suas obrigações financeiras para com a 173 

federação, podendo saldá-las até 30 dias antes da data da realização da Assembléia; § 4º Se o filiado 174 

ficou em débito de suas anuidades da FGM por mais de 2 (dois) anos consecutivos, será ele notificado, 175 

tendo 15 (quinze) dias para regularizar a sua situação, sob pena de desfiliação; § 5° Os pedidos de novas 176 

filiações serão examinados pela Diretoria da FGM, mediante solicitação em formulário próprio elaborado 177 

pela Diretoria juntamente, com a apresentação dos demais documentos previstos neste estatuto; Art. 17º 178 

A Assembléia Geral de FGM se reunirá: I – Ordinariamente, na segunda quinzena do mês de janeiro de 179 

cada exercício, para apreciar e deliberar sobre: o relatório das atividades e a prestação de contas do 180 
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exercício anterior, presentes o parecer do Conselho Fiscal e o relatório da auditoria independente; o 181 

orçamento para o exercício seguinte, na forma da legislação em vigor; para deliberar acerca de qualquer 182 

outra matéria incluída na pauta dos trabalhos, podendo se reunir fora de sua sede; II – 183 

Extraordinariamente, quando for necessário deliberar acerca de outras matérias que não sejam de 184 

competência da Assembléia Geral Ordinária; § 1º A Assembléia Geral Ordinária instalar-se-á em 1ª 185 

chamada, com a presença de metade mais um de seus membros com direito a voto e, em 2ª chamada, 186 

trinta minutos após, com a presença de qualquer número de membros com direito a voto; § 2º A 187 

Assembléia Geral será instalada pelo Presidente da FGM, que a presidirá, ressalvando as Assembléias 188 

Gerais eletivas e as que forem apreciadas as contas de sua gestão, quando então será presidida por um 189 

dos representantes dos filiados presentes, eleito na ocasião, por maioria simples, o qual só exercerá o 190 

seu voto para desempatar; § 3º As decisões da Assembléia Geral serão tomadas por maioria simples de 191 

votos, ressalvados os casos expressos em que este Estatuto estabeleça quorum especial; § 4º As 192 

Assembléias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, serão convocadas através de edital publicado em 193 

Jornal de Grande circulação no Estado, e por meio de correspondência registrada ou transmitida via fac-194 

símile (fax), com antecedência mínima de quinze dias de sua realização. Art. 18º Compete a Assembléia 195 

Geral, que será convocada, na forma deste estatuto, pelo presidente da FGM, garantindo-se a um quinto 196 

dos filiados o direito de promovê-la, além das atribuições dos poderes gerais aqui prescritos: a) Eleger, 197 

para um período de quatro anos: o Presidente e os dois Vice-Presidentes da FGM; os membros efetivos 198 

e suplentes do Conselho Fiscal; b) Referendar a Diretoria que mediante autorização do Conselho 199 

Fiscal tem amplos poderes para a alienação de bens imóveis, móveis e a constituição de ônus ou direitos 200 

reais sobre os mesmos; c) Resolver sobre a extinção da FGM; d) Decidir sobre a desfiliação da 201 

FGM da Confederação Brasileira de Motociclismo, em votação de que participem, ao menos, dois terços 202 

de seus membros; e) Interpretar este Estatuto em última instância; f) Alterar este Estatuto, 203 

exigindo-se para tal o voto concorde de dois terços dos filiados presentes à Assembléia, não podendo 204 

deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos filiados, ou com menos de um terço nas 205 

convocações seguintes; g) Destituir, após processo regular, qualquer membro dos Poderes da FGM, 206 

excetuando-se os membros do Tribunal de Justiça Desportiva e das Comissões Disciplinares, exigindo-207 

se para tal o voto concorde de dois terços dos filiados presentes à Assembléia, não podendo deliberar, 208 

em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos filiados, ou com menos de um terço nas 209 

convocações seguintes. § 1º A composição das chapas candidatas a eleição para os cargos previstos no 210 

Art. 18º, alínea “a”, deverá ser registrada na secretaria da FGM em até 5 (cinco) dias úteis antes da data 211 

marcada para a Assembléia Geral Ordinária, cuja ordem do dia preveja eleição. § 2º A Assembléia Geral 212 

disporá do Regimento Interno por ela mesmo aprovado e no qual serão prescritas as normas relativas ao 213 

seu funcionamento. § 3º Os eleitos pela Assembléia Geral, desde que não seja verificado nenhum 214 

impedimento, tomarão posse em seguida ao ato de sua eleição. § 4º Na hipótese de que haja empate no 215 

escrutínio, entre chapas concorrentes, será feita uma nova eleição na oportunidade, 60 (sessenta) 216 

minutos após o término da primeira eleição, e persistindo o empate, será eleito o candidato de maior 217 

idade. Art. 19º Serão inelegíveis para o desempenho de funções e cargos eletivos nos Poderes da 218 

Entidade, mesmo os de livre nomeação, os desportistas: (Art. 23, item II, Lei 9615/98) a) condenados por 219 

crime doloso em sentença definitiva; b) inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos 220 

em decisão administrativa definitiva; c) inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; 221 

d) afastados de cargos efetivos ou de confiança da entidade desportiva ou em virtude de gestão 222 

patrimonial ou financeira irregular ou temerária da entidade; e) inadimplentes das contribuições 223 

previdenciárias e trabalhistas; f) os falidos; g) os que estiverem cumprindo penalidades impostas 224 

pelos órgãos de Justiça desportiva ou por órgãos desportivos superiores; § 1º Além dos requisitos 225 

descritos neste artigo, para concorrer ao cargo de Presidente e de Vice-presidentes da FGM é 226 

necessário: a) pertencer a um Moto Clube filiado há pelo menos dois anos na FGM, excetuando-se 227 

aqueles que já ocupam ou ocuparam o cargo de Presidente, de Vice-presidente ou de Conselheiro Fiscal 228 

na própria FGM; b) estar filiado há pelo menos dois anos ao respectivo Moto Clube, ressalvadas as 229 

exceções previstas na alínea “a” deste parágrafo; c) estar em dia com as suas obrigações eleitorais, 230 

devendo apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, bem como certidões negativas de 231 

regularidade fiscal junto às receitas, federal, estadual e municipal, INSS e FGTS. SEÇÃO III Do Tribunal 232 

de Justiça Desportiva e das Comissões Disciplinares Art. 20º A organização, o funcionamento e as 233 

atribuições da Justiça Desportiva são limitadas às competições desportivas e ao processo e julgamento 234 

das infrações disciplinares definidas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Art. 21º É defeso aos 235 

dirigentes desportivos das entidades de administração e das entidades de prática, o exercício de cargo 236 

ou de função na Justiça Desportiva, excetuando-se os membros dos Conselhos deliberativos das 237 

entidades de prática desportiva. Art. 22º Ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da FGM, poder 238 

judicante autônomo e independente, composto por 09 (nove) membros, indicados conforme o art. 55 da 239 

Lei n° 9.615/98, com redação alterada pela Lei n° 9.981/2000, com mandato de 4 (quatro) anos, permitida 240 

uma recondução, compete processar e julgar, em segunda instância, as questões decorrentes de 241 
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