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Prezados Associados,

Os associados pinheirenses, em Assembleia Geral, realizada 
em 16/09/2017, referendaram alteração estatutária, proposta 
pelo Conselho Deliberativo, para modificar o sistema punitivo 
do Esporte Clube Pinheiros.

Até então os associados honorários, beneméritos, atletas 
beneméritos, conselheiros, membros da diretoria, do conse-
lho fiscal e das comissões permanentes somente podiam ser 
advertidos ou suspensos, por faltas disciplinares, pelo Con-
selho Deliberativo, em processos, instruídos por comissões 
especiais, compostas por três conselheiros, nomeados pelo 
presidente do Conselho Deliberativo. 

Mesmo procedimento adotava-se em sede de recursos in-
terpostos por associados comuns, contra decisões da direto-
ria, em seara disciplinar; ou seja, em grau de recurso, também 
nestes processos, ao Conselho Deliberativo tocava decisão 
final, para manter ou reformar as decisões da diretoria.

Não era, por certo, razoável cometer ao Conselho Delibe-
rativo que congrega mais de 200 conselheiros a análise das 
mais variadas questões disciplinares, a maioria de pequena 
lesividade ao corpo associativo; em prejuízo evidente de 
oportunidade para a discussão e deliberação de assuntos 
mais relevantes e atinentes às elevadas funções do Conse-
lho Deliberativo.

Note-se ademais que o Conselho Deliberativo – não poderia 
ser de outro modo, convenha-se – é permeado de paixões po-
líticas que, algumas vezes, prejudicavam o julgamento isento 
e objetivo das questões submetidas à sua apreciação.

Assim, desde 2004, estudava-se conferir à comissão es-
pecífica a competência para processar e julgar, em instância 
ordinária e recursal, questões disciplinares envolvendo, no 
polo passivo, os associados referidos acima; bem assim, em 
grau de recurso, decisões, da diretoria, em face de associa-
dos comuns.

Almejava-se a constituição de comissão, composta por 
associados e conselheiros eleitos para este fim específico, 
prevenindo distorções e favorecimentos e, sobretudo, propi-
ciando a formação de ‘jurisprudência’ que desse orientação 
para casos semelhantes, a par de proporcionar maior tecni-
cidade e objetividade às decisões relacionadas.

A Mesa do Conselho subscreveu projeto, elaborado por 
Comissão Especial, integrada por reconhecidos juristas e 

conselheiros, submetendo-o a Plenário que, após duas dis-
cussões e aprovações (28/06 e 31/07), foi, na esteira do artigo 
66, do Estatuto Social, submetido ao crivo associativo, na 
Assembleia Geral, realizada em 16/09/2017, por convocação 
desta Presidência.

Enfim, resta prevista no sistema normativo do ECP, espe-
cialmente no Estatuto Social, a constituição da Comissão de 
Processamento e Julgamento.

Deverá, esta Comissão, ser composta por 10 membros, 
sendo que cinco destes, no mínimo, pertencentes ao Conse-
lho Deliberativo e os demais do Corpo Associativo.

A eleição, a partir de candidaturas individuais (e não por 
chapas), pelos conselheiros, dos membros da ‘Comissão Per-
manente de Processamento e Julgamento’ será realizada a 
cada dois anos (anos pares), na mesma reunião ordinária em 
que forem eleitos os Presidente e Vice-Presidente do Conse-
lho Deliberativo, os membros da Comissão de Sindicância e 
os Presidentes das demais Comissões Permanentes.

Nesta senda, serão declarados eleitos: (a) os dois candida-
tos bacharéis em direito e também conselheiros mais votados; 
(b) os três candidatos conselheiros mais votados e, ainda, (c) 
os outros cinco candidatos associados, independentemente 
de serem conselheiros ou bacharéis em direito, mais votados.

A Comissão em voga terá um presidente, um vice-presi-
dente e um secretário, eleitos por seus pares, em escrutínio 
secreto, em sua primeira reunião, sendo que os cargos de 
presidente e vice-presidente somente poderão ser providos 
por conselheiros e bacharéis em direito.

A Comissão será dividida em duas Câmaras que serão com-
postas por livre escolha de seus membros ou, se necessário, 
por sorteio.

Acontece que a próxima eleição para as Comissões Perma-
nentes se dará apenas em maio de 2018, demandando, des-
tarte, a designação de reunião especial do Conselho Delibera-
tivo para a eleição dos membros da comissão para o exercício 
de ‘mandato-tampão’; o que deverá ocorrer no mês de janeiro 
de 2018, de sorte, inclusive, a propiciar sejam adotadas as 
providências necessárias ao funcionamento e estruturação 
da comentada Comissão. O respectivo edital será, a tempo e 
modo, divulgado, para conhecimento do Corpo Associativo.
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