
RESOLUÇÃO 12/2002

"VENDA DE TÍTULOS SOCIAIS PELA DIRETORIA
Aprova  parcialmente,  com  emendas,  proposta  da  Diretoria, 
formulada com fundamento  nos  Arts.  18,  19 e 24, todos  do 
Estatuto  Social,  autorizando-a  a  vender139  títulos  sociais; 
condiciona a venda de 28 títulos sociais  ao cumprimento do 
prazo previsto  no §1º,  do  Art.  18  do  mesmo  Estatuto,  bem 
como exclui  13 títulos originários de falecimentos de sócios, 
cujas exclusões não estavam suficientemente esclarecidas na 
proposta principal.”

Processo CD-03/2002

O CONSELHO DELIBERATIVO do  ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 19 do Estatuto Social,  ao deliberar 

sobre proposta formulada pela Diretoria com fundamento nos Arts. 18, 19 e 24 do 

mesmo Estatuto, de venda de cento e oitenta títulos sociais,

RESOLVE

1) AUTORIZAR a Diretoria a alienar cento e trinta e nove (139) dos cento e 

oitenta  (180)  títulos  sociais  objeto  da  proposta  principal,  originários  de 

exclusões, desistências, demissões, desligamentos, dação em pagamento, 

doação  e  a  pedido  do  possuidor,  observando-se  os  critérios  a  seguir 

relacionados:

1.1) Preço do Título: R$1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais ).
1.2) Forma  de  Pagamento:  À  vista,  com  10%  (Dez  por  cento)  de 

desconto, ou em até 10 parcelas mensais, iguais e consecutivas.
1.3) Se a liquidação for feita em menos de 10 parcelas, haverá também 

um desconto proporcional, tomando-se por base o concedido para 
pagamento à vista. Por exemplo: em 5 parcelas haverá um desconto 
de 5 % (cinco por cento).

1.4) Taxa  de  transferência:  50%  de  desconto  sobre  o  valor  que, 
normalmente,  seria  pago  pelo  adquirente,  à  vista  ou, 
parceladamente,  em  até  10  vezes,  variando  o  valor  da  parcela 
mensal,  na  mesma proporção  da eventual  variação  da taxa base 
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correspondente.
1.5) Havendo  maior  procura  que  oferta,  o  desempate  será  pela 

antiguidade,  no  Clube,  do ascendente  direto  mais  próximo,  ou do 
cônjuge, ou do descendente direto mais próximo, ou do colateral do 
Adquirente,  doravante  designados  simplesmente  Apresentantes, 
conforme classes definidas no Artigo 19 do Estatuto Social.

1.5.1) Cada Apresentante poderá indicar um Adquirente.
1.6) Serão  deduzidos  do  valor  da  venda  do  título,  15% referentes  às 

despesas da transação e edital, bem como os débitos devidamente 
atualizados,  que  o  antigo  sócio  portador  tenha  tido  para  com  o 
Clube, revertendo esse montante integralmente para o orçamento de 
custeio.

1.7) A renda proveniente das taxas de transferência será incorporada ao 
Fundo  Especial,  observadas  as  disposições  Estatutárias  e 
Regimentais.

1.8) Transcorrido o prazo de 90 dias da data do Edital, o remanescente 
da receita proveniente da venda dos títulos reverterá para o Fundo 
Especial se os antigos portadores não forem localizados.
1.8.1) Para que seja efetuada a devolução, procurar-se-á localizar 

o  associado  nos  endereços  constantes  do  cadastro,  por 
edital  afixado  nos  quadros  sociais  do  Clube  e  pela  lista 
telefônica.

1.9) Mesmo  que  o  valor  da  venda  não  seja  suficiente  para  quitar  os 
débitos porventura existentes do ex-associado, ao título será dada 
total quitação, permanecendo registrado o saldo devedor que deverá 
ser quitado devidamente corrigido na eventual reintegração do ex-
associado.

1.10) Também constará do edital, a oferta para venda de títulos a pedido 
expresso  do  possuidor,  (inciso  III  do  Art.  18  do  Estatuto  Social), 
permanecendo os deveres contributivos de seus possuidores até a 
alienação do respectivo título. 
1.10.1) Esta venda somente se processará à vista e, não haverá a 

cobrança de taxas de transação constante do Art.  6 desta 
proposta.
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2) APROVAR proposta da Presidência do Conselho Deliberativo, conciliadora 

de emenda aditiva apresentada por Conselheiro e aceita pelo proponente, 

no sentido de autorizar a venda de mais vinte e oito (28) dos cento e oitenta 

(180)  títulos  sociais  relacionados  na  proposta  principal  a  serem 

eventualmente recuperados pelo Clube sob a hipótese do inciso II, do Art. 

18, do Estatuto Social, condicionada a alienação que a Diretoria aguarde o 

prazo  de  noventa  (90) dias  a  que  se  refere  o  §1º  do  mesmo  artigo, 

contados da data em que não caiba mais recurso.

3) APROVAR  emenda  de  Conselheiro,  excluindo  treze  (13)  dos  cento  e 

oitenta (180) títulos sociais relacionados na proposta principal, originários 

de falecimentos de associados, pelo fato de que no pedido não estarem 

suficientemente esclarecidas as exclusões.

4) APROVAR  emenda de Conselheiro,  no sentido de que na alienação de 

todo e qualquer título seja feita a referência expressa aos respectivos nºs 

de matrícula e do título social, fazendo constar, por acréscimo, o nome dos 

titulares que perderam esses títulos.

488ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 29 de julho de 2002

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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