
RESOLUÇÃO 31/2003

" ESTATUTO  SOCIAL  E  REGULAMENTO  PARA 
ELEIÇÃO  PARCIAL  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO  –  ALTERAÇÃO  DO  SISTEMA 
ELEITORAL  -  SEGUNDA  DISCUSSÃO 
-APROVAÇÃO
Aprova,  em  segunda  discussão,  proposta 
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  Regulamento  para  Eleição 
Parcial  do Conselho  Deliberativo,  que passa  a se 
denominar  Regimento  para  Eleição  Parcial  do 
Conselho  Deliberativo,  para  mudança  do  atual 
sistema para eleição de Conselheiros."

Processo CD-13/2002.

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 proposta 
de alteração de dispositivos do Estatuto Social e do Regulamento para Eleição 
Parcial do Conselho Deliberativo, resultante de decisão tomada na reunião de 
17  de  setembro  de  2003,  objeto  de  proposição  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,  a  decisão  tomada  por 
ocasião da primeira discussão;

2. APROVAR,  em  segunda  discussão,  com  emendas  de  Conselheiros  e  da 
própria  Comissão  Especial  de  Redação,  o  texto  final  de  proposta  de 
alteração  do  título  “Regulamento  para  Eleição  Parcial  do  Conselho 
Deliberativo”  para  “Regimento  para  Eleição  Parcial  do  Conselho 
Deliberativo”,  abrangendo  dispositivos  do  Estatuto  Social  e  do  agora 
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denominado Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo, que 
passam a ter a seguinte redação:

2.1. Dispositivos do Estatuto Social:
Art. 52 - A Assembléia Geral constituir-se-á de associados, de seus cônjuges 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 e outros 
débitos para com o Clube, na forma estabelecida no Regimento para Eleição 
Parcial do Conselho Deliberativo, ressalvado o disposto nos §§2º e 5º do Art.  
33.

Art. 53 - ...
Parágrafo único - Obedecido o previsto neste estatuto, em especial no §5º do  
Art. 64, a convocação e processamento das Assembléias Gerais serão objeto de 
regulamentação  nos  regimentos  e  regulamentos  do  Clube,  aprovados  pelo 
Conselho Deliberativo.

Art. 55 - A Assembléia Geral será convocada por edital publicado em jornal  
de grande circulação desta capital, e afixado em lugar apropriado no Clube, 
tudo com antecedência mínima de quinze (15) dias.
Parágrafo único - ...

Art. 64 - ...
§4º - O eleitor deve expressar seu voto assinalando os nomes dos candidatos de  
sua  preferência,  na  cédula  ou  em  sistema  informatizado  que  venha  a  ser  
implantado  no  Clube,  na  forma  regulamentada  nos  seus  regimentos  e  
regulamentos internos, aprovados pelo Conselho Deliberativo, em especial o 
Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo.
§5º - Naquilo  em  que  não  contrariar  o  Estatuto  Social,  a  convocação  e  
processamento da Assembléia Geral Ordinária a que se refere o Art. 53, inciso  
I,  a  propaganda  eleitoral  e  os  processos  de  inscrição  de  candidatos  e  seu  
número, bem como os processos de votação e apuração, serão regulamentados  
pelos regimentos internos do Clube aprovados pelo Conselho Deliberativo, em 
especial  pelo  Regimento  para  Eleição  Parcial  do  Conselho  Deliberativo,  
adaptando-se,  sempre  que  necessário,  suas  disposições  a  novos  sistemas  
técnicos,  inclusive  mecânicos  ou  eletrônicos,  respeitadas  as  demais  normas 
estatutárias.
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§6º - Se o número de candidatos votados for superior ao de vagas, os que não  
se elegerem serão considerados suplentes para os fins estipulados no Art. 66, 
§3º.

Art. 66 - ...
§1º - As  vagas  que  ocorrerem  em  cada  grupo  dos  membros  eleitos  serão 
preenchidas, por eleição, na primeira Assembléia Geral Ordinária, atendido,  
inclusive,  o  disposto  no  Regimento  para  Eleição  Parcial  do  Conselho  
Deliberativo.
§2º - ...
§3º - Os  suplentes  mais  votados,  na  respectiva  ordem,  preencherão 
interinamente as vagas, inclusive as decorrentes de licença, atendido, também,  
o disposto no Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo.
§4º - ...
§5º – Se o número de suplentes for insuficiente para suprir as vagas no grupo  
de Conselheiros a que se refere a alínea “a”, do inciso I,  do Art.  65 deste 
Estatuto,  deverá ser  convocado o  Suplente  imediatamente  subseqüente,  pela  
ordem de votação, que tenha concorrido pelo grupo previsto na alínea “b”, dos  
mesmos inciso e artigo.

2.2. DISPOSITIVOS DO REGIMENTO PARA ELEIÇÃO PARCIAL DO CONSELHO 
DELIBERATIVO

Art. 1º -A  Assembléia  Geral  Ordinária  para  eleição  parcial  do  Conselho 
Deliberativo  será  convocada  por  edital  publicado  em  jornal  de  grande 
circulação desta Capital, e afixado em lugar apropriado no Clube, tudo com 
antecedência mínima de quinze (15) dias.
Parágrafo único - Do edital constará a Ordem do Dia, com aviso da instalação  
da Assembléia às oito (8) horas, em uma única convocação.

Art. 2º -A Assembléia realizar-se-á com qualquer número de associados com 
direito a voto.

Art. 3º -Terão direito a voto os associados que estejam inscritos no Quadro  
Social há mais de um ano, sejam maiores de 18 anos, que se encontrem em dia  
com suas contribuições sociais e outros débitos quitados, até os vencidos pelo 
menos  no  mês  anterior  ao  da  eleição,  e  não estejam impedidos  por  outros 
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motivos constantes do Estatuto Social e dos regimentos internos aprovados pelo  
Conselho Deliberativo.

§1º - Não terão direito a voto, os associados:
I - ...

III - as pessoas de que trata o §2º do Art. 9º do Estatuto Social;
IV -que estiverem licenciados ou cumprindo penalidade de suspensão;
V - ...

§2º - ...

Art. 4º -A Assembléia Geral será instalada às oito (8) horas, numa das  
dependências do Clube, preferencialmente num sábado ou domingo, e  
encerrar-se-á após a promulgação oficial do resultado da eleição.

§1º - A  Assembléia  Geral  será  instalada  pelo  Presidente  do  Conselho  
Deliberativo  e,  na  sua  ausência,  por  seu  substituto,  ou,  ainda,  no  caso  de 
ausência de ambos, pelo associado mais antigo presente à sessão.

§2º - O processo eleitoral iniciar-se-á imediatamente após o cumprimento  
do  disposto  no  Art.  5º  deste  Regimento,  nas  seções  eleitorais  previamente  
estabelecidas pela Mesa do Conselho Deliberativo. Às dezessete (17) horas, o  
Presidente  da  Assembléia  Geral,  eleito  na  forma do  Art.  5º,  determinará  o 
fechamento  das  portas  do  recinto  em que  esteja  sendo realizada a  eleição,  
votando a partir de então somente os associados que ali se encontrem.

Art. 5º -...
§1º - O Presidente  da  Assembléia,  a  seguir,  convidará  dois  associados  

para exercer as funções de Secretário.
§2º - ...

Art. 6º -Os  trabalhos  da  reunião  serão  registrados  em  livro  próprio,  ou 
impressos por meio de processo informatizado, sob a responsabilidade de um 
dos Secretários, e a respectiva ata, assinada pelos membros da Mesa, deverá 
ser submetida à apreciação da Assembléia.

§1º - ...
§2º - A  Assembléia  poderá  autorizar  a  Mesa  a  lavrar  e  assinar  

posteriormente a respectiva ata, delegando poderes a sete associados presentes  
durante toda a reunião, para, como seus representantes, conferi-la e aprová-la.

Art. 7º -O  associado  votante,  ao  ingressar  no  recinto  onde  se  realizará  a  
eleição,  dirigir-se-á  à  Mesa  Receptora  correspondente  ao  seu  número  ou 
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prenome, exibirá a sua carteira de identidade social ou documento oficial que  
possibilite a sua identificação, e assinará a lista de votantes que poderá ser  
única, conforme o caso.

§1º - O  voto,  que  será  sempre  secreto,  será  manifestado  por  meio  de 
sistema informatizado, ou de cédulas previamente rubricadas pelo Presidente 
da Mesa Receptora, que o associado receberá, com a relação numérica dos  
candidatos inscritos.

§2º - O associado votará em um ou mais candidatos de sua preferência, de  
uma, várias ou todas as chapas.

§3º - O associado, no caso de cédula, assinalará ao lado dos nomes dos 
respectivos candidatos de sua preferência uma determinada marca, em campo 
próprio, cuja forma estará definida na própria cédula.

§4º - No caso de sistema informatizado, o associado indicará na cabine,  
os nomes ou os números dos candidatos de sua preferência.

Art. 8º -A Secretaria do Clube afixará, antes do início da eleição, em lugar 
apropriado, facilmente visível aos associados, a relação oficial das chapas e  
respectivos  candidatos  inscritos  na  forma estabelecida  neste  Regimento,  em 
cada um dos grupos mencionados no inciso I do Art. 65 do Estatuto Social,  
mantendo-a afixada até o encerramento da votação,  não podendo,  em cada  
chapa, o número de candidatos ser superior a 1,5 (uma vez e meia) do número 
de vagas em cada um dos referidos grupos.

§1º - O candidato deverá se inscrever, obrigatoriamente, em uma única  
chapa, sendo certo que, na cédula única (em papel ou eletrônica) constarão  
obrigatoriamente os nomes das chapas inscritas e, sob o nome das mesmas, o  
prenome,  sobrenome  ou  apelido  dos  candidatos  nelas  inscritos,  em ordem 
alfabética.

§2º - O candidato poderá, ao inscrever-se, solicitar que na cédula única 
conste por sua livre escolha seu prenome, sobrenome ou apelido em ordem 
alfabética de inscrição, sempre seguido do seu nome completo.

§3º - À medida que forem sendo efetuadas as inscrições, a Secretaria do 
Conselho Deliberativo solicitará ao cadastro do Clube ficha cadastral completa  
do  candidato,  inclusive  com  dados  suplementares  necessários  para  sua  
avaliação.

§4º - O prazo para as informações solicitadas será de vinte e quatro (24)  
horas, dentro do expediente administrativo do Clube, contadas do pedido.

§5º - Caso a votação seja realizada por meio de sistema informatizado,  
deverão ser mantidas as relações de associados ou, se possível, ser colocados  
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equipamentos  eletrônicos  em  pontos  determinados  pela  Mesa  do  Conselho  
Deliberativo, com a finalidade de se divulgar a relação oficial dos candidatos  
inscritos.

Art. 9º -Antes  do  início  da  votação,  o  Presidente  da  Assembléia  mandará 
afixar, em cada mesa destinada à votação, a mesma relação referida no artigo  
anterior, por ordem alfabética dos prenomes, sobrenomes ou dos apelidos dos  
candidatos, com seus respectivos números.

Art. 10 - No recinto da eleição não será permitida a presença de qualquer 
pessoa junto às mesas receptoras de votos, exceto as que estejam exercendo 
funções  de  mesários,  fiscais  e  técnicos  admitidos  pelo  Presidente  da  
Assembléia.
Parágrafo único - ...

Art. 11 - Haverá,  para  cada  seção  eleitoral,  um  (1)  ou  mais  mesários,  
funcionários do Clube, indicados pela Diretoria, previamente escalados pela 
Mesa do Conselho Deliberativo.
Parágrafo Único -Em casos excepcionais  e  a  critério  da Mesa do Conselho  
Deliberativo,  poderão  ser  designados  associados  para  exercer  a  função  de 
mesários.

Art. 12 - O mesário conferirá a identidade do associado,  fazendo com que  
este assinale sua presença apondo sua assinatura na lista própria.
Parágrafo único - Caso a votação e a apuração ocorram sob o sistema de 
cédulas, o mesário também será responsável pela recepção e conferência do  
número de cédulas ou equivalente, prestando, quando necessário, informações  
de caráter técnico.

Art. 13 - Ao final da eleição, o mesário emitirá relatório sobre seu trabalho,  
com destaque para a informação referente ao número de eleitores que votaram 
na  seção,  o  número  de  cédulas  ou  procedimentos  (quando  o  sistema  for  
informatizado) existentes, entregando-o à Comissão de Apuração.
Parágrafo Único -O mesário se dirigirá ao Presidente da Assembléia Geral, ou  
a  seu  representante,  para  consultas  sempre  que  julgar  necessário,  e  lhe  
entregará o seu relatório ao final da votação.
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Art. 14 - Não sendo utilizado sistema informatizado, encerrada a votação e  
procedida a verificação da correspondência entre o número de votantes e o  
número de cédulas de cada Mesa Receptora, estas serão colocadas em caixas  
apropriadas que serão lacradas pelo Presidente da Assembléia.
Parágrafo único - Os associados que estiverem exercendo as funções de fiscais  
e  candidatos  presentes  poderão  autenticar  a  lacração  das  caixas  com  as 
cédulas.

Art. 15 - Encerrada  a  votação,  o  Presidente  da  Assembléia  nomeará  uma 
Comissão composta de cinco (5) Conselheiros de sua escolha, designando um 
deles seu Presidente, para acompanhar o processo de apuração.

§1º - À Comissão de Apuração compete:
I -ao  término  da  votação,  receber  de  cada  mesário  o  respectivo 

relatório, do qual constará o número de associados que compareceram para 
votar e o número de cédulas constantes da urna;

II - em se tratando de sistema informatizado, receber os arquivos 
eletrônicos, dos quais constarão a apuração final da eleição, acompanhada de  
relatório com o número de associados que votaram e o registro de voto de cada 
um;

III  -  de  posse  destes  dados,  verificar  se  o  número  de  cédulas  
corresponde ao de votantes e emitir seu relatório a respeito da votação;

IV - em havendo dúvidas em qualquer desses processos (tradicional  
ou informatizado), examiná-las e emitir parecer justificado, que será  

encaminhado ao Presidente da Assembléia;
V - caso o processo seja parcialmente informatizado, isto é, voto  

expresso por meio de cédulas normais e apuração informatizada, acompanhar  
todo  o  meio  eletrônico  utilizado  na  apuração,  salvo  os  problemas  que 
porventura surgirem, dirigindo-se ao Presidente da Assembléia quando assim 
julgar necessário.

§2º - Em caso de processo por meio de cédulas, a Comissão referida neste  
artigo não só acompanhará as urnas até o local da apuração, como as manterá  
sob  sua  guarda,  até  sua  entrega,  novamente  lacradas,  ao  Presidente  da  
Assembléia, juntamente com o Relatório.

§3º - No caso de votação por sistema informatizado, a Comissão manterá  
os meios eletrônicos sob sua guarda, até sua entrega, mediante protocolo, ao  
Presidente da Assembléia Geral, juntamente com o Relatório.
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Art. 16 - O relatório, com os resultados da apuração, deverá se iniciar com a 
programação  para  a  apuração.  Em  seguida,  o  sistema  informatizado 
relacionará o resultado apurado.
Parágrafo único - Os candidatos  indicarão  um fiscal  para  cada  chapa,  que  
poderá  ser  um  técnico  de  sua  confiança,  ainda  que  não  associado,  para  
acompanhar o processo de apuração pelo sistema informatizado.

Art. 17 -  ...
§2º - Toda  a  documentação  relativa  à  apuração  permanecerá  na 

Secretaria  do  Conselho  Deliberativo,  para  ser  examinada  por  qualquer  
interessado,  pelo  prazo  de  trinta  (30)  dias,  após  os  quais,  não  havendo 
impugnações ou recursos, deverá ser incinerada.

Art. 18 - Será nula a eleição se o número de cédulas ou procedimentos  
do  sistema  informatizado  exceder  ao  de  votantes,  procedendo-se  a 
novo pleito, dentro de vinte (20) dias, caso, a critério da Comissão e da  
Assembléia, este número tiver influência no resultado da eleição.

§1º - Se  houver  mais  de  uma  Mesa  Receptora,  anular-se-á  apenas  a 
votação correspondente à seção eleitoral  onde se verificar a irregularidade,  
realizando-se eleição suplementar, no prazo referido no “caput” deste artigo,  
com os mesmos associados votantes, referentes a essa urna.

§2º - ...

Art. 19 - Entende-se por voto em branco a cédula, digitação ou assinalação 
da qual nada conste, ou, ainda, quando o eleitor assinar a lista de presença e 
deixar de depositar a cédula na urna, ou de emitir qualquer sinal no caso de  
eleição por sistema informatizado.

Art. 20 - Entende-se por voto nulo: a cédula rasurada a ponto de não permitir  
a identificação da vontade do eleitor; a cédula que contenha inscrições que não  
as constantes da oficial; ou outra forma que invada o sistema informatizado; o 
voto aposto em cédula que não seja a oficial; ou, ainda, outras formas que  
sejam  justificadas  pela  Comissão  de  Apuração  ou  pelo  Presidente  da  
Assembléia Geral.

Art. 21 - Só serão computados como votos válidos, os que forem dados aos  
candidatos inscritos na Secretaria do Conselho até vinte (20) dias antes da data 
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designada  para  a  eleição,  na  forma  estabelecida  pela  Mesa  do  Conselho 
Deliberativo.

§1º - Os  candidatos  inscritos  na  forma  deste  artigo  terão  suas 
candidaturas examinadas pelo Presidente do Conselho Deliberativo até vinte e  
quatro (24) horas após o recebimento das informações a que se referem os 
parágrafos do Art. 8º.

§2º - Em sendo rejeitada a inscrição, será dada ciência ao candidato, pelo  
Presidente  do  Conselho  Deliberativo,  até  vinte  e  quatro  (24)  horas  após  a 
decisão.

§3º - Caberá pedido de reconsideração, pelo interessado, até quarenta e  
oito  (48)  horas  contadas  da  ciência  pessoal,  ou  do  protocolo  da  
correspondência.

§4º - A  reconsideração  será  apreciada  até  setenta  e  duas  (72)  horas 
contadas da apresentação do pedido.

Art. 22 – O sistema de eleição é o proporcional, com a utilização de quociente  
eleitoral,  que é o resultado da divisão do número de cédulas válidas (nelas  
computadas  as  em  branco),  pelo  número  de  vagas  a  serem  preenchidas,  
respeitando-se a proporcionalidade para cada um dos grupos estabelecida no 
inciso I, do art. 65 do Estatuto Social. 
§1º - Em cada cédula se calculará o porcentual obtido por chapa.

§2° - O número de candidatos eleitos por uma determinada chapa será o  
resultado da soma de seus percentuais obtidos em todas as cédulas, dividido  
pelo quociente eleitoral alcançado na forma prevista no "caput" deste artigo,  
desprezada, no resultado, a fração. Será o quociente partidário.

§3° - A chapa que não alcançar o quociente eleitoral, não elegerá nenhum 
candidato,  indo  a  totalidade  dos  seus  votos,  representada  pela  fração  do  
quociente  partidário,  para  as  demais  chapas,  proporcionalmente,  
considerando-se os percentuais obtidos pelas chapas nos termos do §2º deste 
artigo.

§4° - As  chapas  que  obtiverem  as  maiores  frações  quando  da  
determinação dos quocientes partidários (§2°) serão aquinhoadas, pela ordem, 
com as vagas restantes, uma para cada uma. Em caso de empate nas frações, a  
vaga será atribuída à chapa que obtiver maior número de candidatos eleitos.

§5° - Os candidatos eleitos em cada chapa serão chamados pela ordem 
decrescente de votos individuais recebidos e, havendo empate, será convocado  
aquele que tiver mais tempo como associado, ou, persistindo a igualdade, o 
que tiver mais idade.
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Art. 23 - Em cada chapa, se o número de candidatos votados for superior ao  
de vagas, os que não se elegerem serão considerados suplentes, na ordem dos  
mais votados, para preenchimento de vagas, ocorridas na chapa, inclusive as  
decorrentes de licenças.

Art. 24 - Em sendo designado mais de um local para a realização da votação,  
o  Presidente  da  Assembléia  Geral  poderá,  se  assim  desejar,  designar 
representantes para supervisionar cada um desses locais, a eles cabendo dirigir 
os trabalhos da seção, resolver problemas técnicos e servir de ligação com o  
Presidente da Assembléia Geral.
Parágrafo único - Os representantes, que serão obrigatoriamente associados,  
não poderão integrar a Mesa do Conselho Deliberativo ou a Diretoria, nem 
ostentar  a  condição  de  candidatos,  sendo  responsáveis  pela  abertura  e  
fechamento do local de votação e, ao final, de posse de todo material que lhes  
será entregue pelos mesários, redigirão termo circunstanciado de retirada do 
material utilizado na votação pelos funcionários do Clube.

Art. 25 - Os  processos  de  votação  e  apuração  e  os  demais  itens  deste 
Regimento serão objeto de regulamentação baixada por Resolução da Mesa do 
Conselho Deliberativo,  sempre que se  tornar  necessário adaptá-los  a  novos  
sistemas  técnicos  e,  principalmente,  informatizados,  respeitadas  as  demais 
normas estatutárias e regimentais.

Art. 26 - Fica a Diretoria autorizada a adquirir ou tomar em locação material  
necessário para a realização da eleição na forma prevista neste Regimento.

Art. 27 - As  dúvidas  ou  pontos  omissos  serão  resolvidos,  durante  a  
Assembléia, pelo seu Presidente, aplicando-se, sempre, as normas estatutárias,  
as leis vigentes no país e os princípios gerais de direito.

DA PROPAGANDA ELEITORAL

Art. 28 - Aos candidatos é lícita a propaganda eleitoral, no recinto do Clube,  
com apresentação de plataformas, planos de ação, programas de trabalho, suas  
biografias e outros dados julgados adequados à sua promoção.
Parágrafo único - A  colocação  de  fotos,  panfletos,  informativos,  santinhos,  
cavaletes  ou  qualquer  outro  tipo  de  propaganda  que  dependa  de  afixação,  
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somente será permitida em locais previamente designados pela Presidência do 
Conselho Deliberativo, de comum acordo com o Presidente da Diretoria.

Art. 29 - Será vedada, nas dependências do Clube, qualquer propaganda que  
prejudique ou perturbe as atividades esportivas, sociais e culturais, ou atente 
contra a boa ordem e disciplina.

Art. 30 - É vedada a utilização de bens,  serviços  e  funcionários  do Clube,  
para fins de propaganda eleitoral.

Art. 31 - Caberá  ao  Presidente  da  Diretoria,  inclusive  por  provocação  do  
Presidente do Conselho Deliberativo, no período que antecede a eleição, e ao  
Presidente da Assembléia, no dia da sua realização, impedir a circulação de  
manifestos,  boletins,  panfletos  ou  volantes  que,  direta  ou  indiretamente,  
contenham inscrições que injuriem, caluniem ou difamem qualquer candidato.

Art. 32 - É  vedada,  no  recinto  em  que  estiver  sendo  realizada  a  eleição,  
qualquer propaganda eleitoral.

506ª Reunião Extraordinária
Sala das Sessões, 24 de novembro de 2003.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente
Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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