
CONSELHO DELIBERATIVO

RESOLUÇÃO 18/93

"TAXA DE TRANSFERÊNCIA"
aprova  a  proposta  de  alteração  dos  atuais 
critérios  de  cobrança  e  valores  das  taxas  de 
transferência,  com  modificações  apresentadas 
por Conselheiros.

Processo CD-09/93

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Estatuto Social,

RESOLVE:

1) Rejeitar, por maioria de votos, emenda do Conselheiro Sérgio Vergueiro, que estendia, entre 
os  beneficiários  da  redução da  Taxa  de  Transferência,  os  genros  e  noras  de  sócios  que 
ingressaram no Clube antes ou após 26/6/86, bem como desconsiderar proposta de desconto 
de 95% para os beneficiários supra, cujos sócios ingressaram no Clube antes de 26/6/86 e 
99% para a transferência por sucessão "causa-mortis", visto que a proposta da Diretoria é 
idêntica, embora apresentada de outra forma.

2) Rejeitar, por maioria de votos, emenda do Conselheiro Ruy Lansaro Paganini que esbelecia o 
pagamento de Taxa de Transferência com 10% de desconto sobre o valor base para cônjuges, 
dependentes e ascendentes de sócios admitidos anteriormente a 26/6/86, e 2% no caso de 
transferência "causa-mortis".

3) Rejeitar, da mesma forma, emenda do Conselheiro Ruy Lansaro Paganinini propondo, para o 
cônjuge, dependentes e ascendentes de sócios que ingressaram no Clube a partir de 26/6/86, 
desde que completem 10 anos de Clube, desconto de 90% da taxa referencial, reduzindo em 
5% para os sócios com 9 anos, e assim, sucessivamente.

4) Aprovar, por maioria de votos, emenda do Conselheiro Sérgio Vergueiro estabelecendo o 
parcelamento,  em  até  10  (dez)  vezes,  da  Taxa  de  Transferência  no  caso  de  cônjuges, 
ascendentes e descendentes em linha reta de sócio.

5) Aprovar,  por  maioria  de  votos,  emenda  do  Conselheiro  Antonio  Guerra,  estabelecendo 
isenção da Taxa de Transferência quando o cedente Veterano ou em condições de ingressar 
nesta categoria, transferir seu título para os próprios descendentes em linha reta ou cônjuges 
destes.



6) Aprovar, finalmente, por unanimidade de votos, proposta da Diretoria alterando os atuais 
critérios de cobrança e valores das taxas de transferência, com as emendas supra aprovadas, 
passando a vigorar, na forma abaixo, a partir desta data:
6.1) Taxa  de  Transferência  para  Terceiros  (Valor  Referencial):  CR$375.000,00  -  base 

agosto/1993, corrigido mensalmente pelo IGP-M;

6.2) Taxa de Transferência para cônjuges, ascendentes e descendentes em linha reta de 
sócios que ingressaram no Clube a partir de 26/6/86:

TEMPO DE CLUBE DESCONTO SOBRE O 
VALOR REFERENCIAL

Sócios há 10 anos 95%
Sócios há  9 anos 90%
Sócios há  8 anos 85%
Sócios há  7 anos 80%
Sócios há  6 anos 75%
Sócios há  5 anos 65%
Sócios há  4 anos 55%
Sócios há  3 anos 45%
Sócios há  2 anos 35%
Sócios há  1 ano 25%

Para os cônjuges, ascendentes e descendentes em linha reta dos sócios admitidos antes de 26/6/86, a 
Taxa de Transferência terá um desconto de 95% do valor referencial.

6.3) Taxa de Transferência "causa-mortis" (sucessão) - 1% do valor referencial para terceiros.

6.4) Taxa  de  Transferência  para  o  caso  de cedente  Veterano  ou que  esteja  em condições  de 
ingressar na Categoria Veteranos:
6.4.1) Isento da taxa, desde que a transferência do título social seja destinada aos próprios 

descendentes em linha reta ou cônjuges destes.

6.4.2) 10% de desconto adicional em relação às taxas vigentes, nas condições de alienação 
previstas no inciso V, do Art. 6º, do Estatuto Social.

6.5) Condições de Pagamento:
6.5.1) À vista, para transferência "causa-mortis".
6.5.2) Em até três vezes, para terceiros, com correção pelo IGP-M.
6.5.3) Em até dez vezes, para cônjuge, ascendentes e descendentes em linha reta de sócio, 

com correção pelo IGP-M.
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