
RESOLUÇÃO 14/2003
" ESTATUTO  SOCIAL  E  REGIMENTO  INTERNO  DA 

DIRETORIA  –  PROPOSTA  DE  ALTERAÇÃO  DE 
DISPOSITIVOS  –  SEGUNDA  DISCUSSÃO  - 
APROVAÇÃO
Aprova,  em segunda discussão,  proposta  da Mesa 
do Conselho Deliberativo subscrita pela Presidência 
da Diretoria, apresentada nos termos do Art. 127 do 
Estatuto Social e do inciso II, do Art. 84, do Regimento 
Interno  do  Conselho  Deliberativo,  alterando 
dispositivos  do  Estatuto  Social  e   do  Regimento 
Interno da Diretoria,  incorporar  o instituto  da união 
estável entre o homem e a mulher como entidade 
familiar,  prevista no parágrafo  3º  do  artigo 226  da 
Constituição Federal."

Processo CD-I-20/2002

O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições 
que  lhe  são conferidas  pelos  incisos  III  e  IX,  do  Art.  76  do  Estatuto  Social,  ao 
deliberar,  em  segunda  discussão,  sobre  a  redação  final  da  alteração  de 
dispositivos do Estatuto Social e do Regimento Interno da Diretoria, visando 
incorporar o instituto da união estável entre o homem e a mulher como 
entidade familiar,  prevista no parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição 
Federal, resultante de decisão tomada na reunião de 26/05/2003, objeto de 
proposição da Mesa do Conselho Deliberativo subscrita pela Presidência da 
Diretoria, apresentada, discutida e votada nos termos do Art. 84 e seu inciso II, 
combinado com o Art. 60 e seu inciso II, todos do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo,

resolve

1. APROVAR, em segunda discussão, integralmente, por unanimidade de votos, 
a decisão tomada por ocasião da primeira discussão.

2. APROVAR, integralmente, por unanimidade de votos, o projeto proposto pela 
Comissão  Especial  de  Redação  aos  dispositivos  aprovados  em  primeira 
discussão, com emenda de redação oferecida por Conselheiro.
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3. Em conseqüência destas deliberações, ficaram assim redigidos os dispositivos 
do Estatuto Social e do Regimento Interno da Diretoria alterados:

ESTATUTO SOCIAL

Art. 6º - ...
§6º - Ocorrendo separação judicial, o divórcio ou a dissolução da união estável de sócio da  

classe Familiar, cada um dos cônjuges ou companheiro (a) poderá requerer a transferência para  
a categoria Veteranos, obedecidas as exigências do inciso V e do §5º deste artigo, sendo-lhes 
assegurado o direito de contagem do tempo em que o casal contribuiu naquela classe, assim como 
na Individual. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste parágrafo, a posse do título não 
mais permitirá a transferência do sócio para a classe Familiar.

§7º - Ao sócio  Veterano  que  tenha  sido  possuidor  de  título  social  da  classe  Familiar,  na 
hipótese do falecimento do cônjuge ou companheiro (a), ficam assegurados os mesmos direitos  
que são concedidos aos sócios Contribuintes possuidores de título da classe Familiar.

Art. 8º - ...
Parágrafo único - Somente o sócio individual que pagou jóia ou registrou em seu nome um título  
social até 09 de janeiro de 1970, se constituir entidade familiar, mediante casamento ou união  
estável, poderá passar para a classe Familiar.

Art. 9º - ...
§1º - São  considerados  membros  da  família  desta  classe,  para  os  efeitos  deste  artigo:  o  

cônjuge, o(a) companheiro(a) em união estável nos termos da Lei vigente, as filhas e as tuteladas  
enquanto solteiras ou que não tenham constituído união estável,  e os filhos e os tutelados até  
atingirem  a  idade  de  vinte  e  quatro  (24)  anos,  exceto  se  estes  filhos  e  tutelados  forem 
comprovadamente deficientes ou incapacitados, caso em que não prevalecerá o limite de idade.

§2º - ...
§3º - Na hipótese de separação de fato, judicial, divórcio ou dissolução da união estável de 

sócio da classe Familiar, o cônjuge ou o(a) companheiro(a) a quem competir a guarda dos filhos 
permanecerá nessa classe, devendo o outro passar para a Individual, vedada a inclusão na ficha  
social de ambos, de outros filhos, tutelados ou de novo cônjuge ou companheiro(a).

§4º - Competindo  aos  dois  a  guarda  dos  filhos,  ambos  permanecerão  na  classe  Familiar,  
sujeitos  às  limitações,  quanto  aos  filhos  de  novo  casamento  ou  nova  união  estável  e  novos  
cônjuges ou companheiros(as), ao disposto no §3º deste artigo.

§5º - O título social possuído pelo casal ficará com o cônjuge ou companheiro(a) a quem for  
adjudicado judicialmente.

§6º - Se o cônjuge ou companheiro(a) a quem competir a guarda dos filhos deixar de pertencer  
ao quadro social, nele permanecendo o outro, este poderá retornar à classe Familiar, desde que 
os filhos menores continuem sócios e ele possuidor de título social.
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§7º Não havendo filhos, os cônjuges ou companheiros serão, automaticamente, transferidos  
para a classe individual.

§8º - O direito de transferir-se para a classe Familiar só poderá ser exercido uma vez por  
qualquer dos cônjuges ou companheiros, salvo no caso de viuvez.

Art. 12 - As  filhas  e  as  tuteladas,  inclusive  as  deficientes  e  excepcionais,  do  sócio  da  classe  
Familiar  ao  completarem  vinte  e  um  (21)  anos  de  idade  serão  transferidas  para  a  classe  
Individual; ao contraírem núpcias ou união estável, deverão necessariamente, possuir título para  
permanecerem no quadro social.

Art. 13 - Falecendo o sócio da classe Familiar, o cônjuge ou companheiro(a) supérstite terá o  
direito de continuar como sócio, mesmo que o título não lhe caiba na partilha.

§1º - Se o sócio falecido era viúvo, separado judicialmente, divorciado ou supérstite de união  
estável, esse direito persistirá para os membros da família inscritos na ficha social do “de cujus”,  
sob a responsabilidade de seu representante legal.

Art. 15 - ...
§4º -  Os sócios Beneméritos,  Honorários,  Remidos,  Atletas Beneméritos e Veteranos estão  

isentos de pagamento das anuidades e, se pertencentes à classe Familiar, este direito estende-se  
apenas aos respectivos cônjuges ou companheiros(as).

§5º -  Ocorrendo o falecimento, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável do  
sócio Veterano da classe Familiar, ao cônjuge ou companheiro(a) fica assegurado o direito de  
continuar isento do pagamento das anuidades e de permanecer na categoria de Veteranos, desde 
que preenchidos os requisitos a essa qualificação.

Art. 19 - ...
§1º -  A venda obedecerá à seguinte ordem de prioridade de classes, uma excluindo a outra:

...
c)  cônjuge ou companheiro(a) de sócios;

Art. 24 - ...
§1º - Na transmissão “causa mortis”, se o título couber ao cônjuge ou ao companheiro(a)  

supérstite, a transferência se fará independentemente do pagamento da taxa.

Art. 26 - Nenhum sócio  poderá  ser  possuidor  de  mais  de  um (1)  título.  Na  hipótese  do  sócio  
adquirir direito sobre outro título, este será obrigatoriamente transferido, na forma disciplinada  
por este Estatuto, salvo quando manifeste por escrito a intenção de conserva-lo em seu nome, com 
a  finalidade  expressa  de  transferi-lo  para  futuro  cônjuge  ou  companheiro(a),  descendente  ou  
tutelado, o que será devidamente anotado na sua ficha social. Neste caso, o possuidor continuará  
obrigado ao pagamento das contribuições, classe Individual, referentes a este título.
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Art. 33 - ...
§4º - Ao  Atleta  Benemérito  que,  após  recebida  a  benemerência,  tenha  alienado  seu  título  

social, bem como ao cônjuge ou companheiro (a) de sócio da classe Familiar e ao Aspirante ficam  
assegurados os direitos previstos nos incisos II e III deste artigo, respeitado o disposto no Art. 65,  
I, alínea “b”.

Art. 52 - A Assembléia Geral constituir-se-á de sócios, de seus cônjuges ou companheiros (as) e  
demais membros de sua família, definidos no §1º do Art. 9º, desde que estejam inscritos no quadro  
social há mais de um (1) ano, sejam maiores de dezoito (18) anos e se encontrem em dia com os  
pagamentos das contribuições devidas ao Clube, ressalvado o disposto nos §§2º e 5º do Art. 33.

Art. 110 – Compete à Comissão de Sindicância:
...
III - proceder  sindicância  para  comprovação  da  união  estável  nos  termos  deste  

Estatuto, bem como estabelecer os documentos necessários à sua comprovação.

Art. 129 - Não poderão ser admitidos como funcionários do Clube, ou com ele manter contratos  
como prestadores de serviços de qualquer natureza, sejam pessoas físicas ou jurídicas de que  
façam parte o cônjuge, companheiro(a), descendentes, ascendentes ou colaterais, consangüíneos  
ou afins, até terceiro grau civil, dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, da  
Diretoria, dos Diretores adjuntos, assessores ou ocupantes de cargos ou funções da Diretoria,  
qualquer  que  seja  a  sua  denominação,  salvo  quando  excepcionalmente  ocorrerem  vantagens  
manifestas e claras para o Clube, hipótese em que a operação deverá ser submetida à apreciação,  
discussão  e  deliberação  da  Diretoria  em  reunião  Plenária  e  comunicada  ao  Conselho 
Deliberativo no prazo máximo de 30 dias, para a sua ratificação e efetivação, se aprovados e, bem  
assim, para os fins de aplicação do art. 130 deste Estatuto Social, quando for o caso.

Art. 143a - Para  o  reconhecimento  da  união  estável,  cumprirá  aos  companheiros,  em 
requerimento  conjunto,  sem  prejuízo  de  demais  exigências  que  venham  ser  formuladas  pela 
Diretoria e Comissão Permanente de Sindicância, através de documentos e declarações, pessoais  
e de terceiros, reconhecidamente capazes e idôneos, demonstrar:

a) convivência;
b) diversidade de sexos;
c) unicidade de vínculo;
d) estabilidade na relação;
e) continuidade da relação;
f) publicidade da relação;
g) objetivo de constituição de família;
h) inexistência de impedimentos legais.

§1º - A união estável, reconhecida por decisão judicial, transitada em julgado, prescindirá da  
demonstração administrativa prevista nas alíneas e “caput”, deste artigo.
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§2º - Não será reconhecido, para efeitos e fins previstos neste Estatuto, independentemente de  
suas  características  objetivas  e  subjetivas,  como  união  estável,  o  relacionamento  havido  e  
dissolvido anteriormente à vigência deste artigo, suas alíneas e parágrafos.

REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA

Art. 15 - Os  Diretores  e  seus  cônjuges  ou  companheiros(as),  a  critério  do  Presidente,  em 
promoções especiais, festividades e bailes, poderão receber convites com o objetivo de promover a 
representação social do Clube.

Art. 19 - Não poderão ser admitidos como funcionários do Clube, ou com ele manter contratos  
como prestadores de serviços de qualquer natureza, sejam pessoas físicas ou jurídicas de que  
façam parte o cônjuge, companheiro(a), descendentes, ascendentes ou colaterais, consangüíneos  
ou afins, até terceiro grau civil, dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, da  
Diretoria, dos Diretores adjuntos, assessores ou ocupantes de cargos ou funções da Diretoria,  
qualquer  que  seja  a  sua  denominação,  salvo  quando  excepcionalmente  ocorrerem  vantagens  
manifestas e claras para o Clube, hipótese em que a operação deverá ser submetida à apreciação,  
discussão  e  deliberação  da  Diretoria  em  reunião  Plenária  e  comunicada  ao  Conselho 
Deliberativo no prazo máximo de 30 dias, para a sua ratificação e efetivação, se aprovados e, bem  
assim, para os fins de aplicação do art. 130 do Estatuto Social, quando for o caso.

499ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 16 de junho de 2003.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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