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RESOLUÇÃO 12/2006

“ ADEQUAÇÃO  DO  SISTEMA  JURÍDICO  DO 
ESPORTE  CLUBE  PINHEIROS,  EM  ESPECIAL  O 
ESTATUTO  SOCIAL,  ÀS  DISPOSIÇÕES  DO 
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
Aprova Proposta de Trabalho formulada pela Mesa do 
Conselho Deliberativo, visando  sistematizar e agilizar 
os  trabalhos  relativos  à  adequação  do  sistema 
jurídico  do  Esporte  Clube  Pinheiros,  em especial  o 
Estatuto  Social,  às  disposições  do  Código  Civil 
Brasileiro.”

Processo CD-13/2006.

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

RESOLVE

I. Aprovar  Proposta  de  Trabalho  formulada  pela  Mesa  do  Conselho  Deliberativo,  com fundamento  no 
Precedente  nº  01/95,  estabelecido  em  28/08/1995,  objetivando  sistematizar  e  agilizar  os  trabalhos 
relativos à adequação do sistema jurídico do Esporte Clube Pinheiros, em especial o Estatuto Social, às 
disposições  do  Código  Civil  Brasileiro,  que  contempla  as  conclusões  alcançadas  no  processo  CD-
09/2005.

II. Constituir  Comissão  Especial  sob  a  Presidência  do  Conselheiro  CANTÍDIO  SALVADOR  FILARDI e 
composta pelos Conselheiros ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA (Vice-Presidente), FRANCISCO CARLOS 
COLLET  E  SILVA  (Relator),  LUÍS  EDUARDO  DUTRA  RODRIGUES,  JORGE  ROBERTO  CORRÊA 
ZANTUT e JOSÉ ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA (Membros), que deverá adequar integralmente o 
Estatuto Social, Regimentos e Regulamentos Internos às disposições do Código Civil Brasileiro, cuidando 
de  produzir,  no  tocante  ao  Estatuto  Social,  documento  sobremodo  sintético  que  contenha  apenas 
preceitos  indispensáveis  a  semelhante  documento,  deixando  para  os  Regimentos  e  Regulamentos 
detalhamentos e previsões concernentes à natureza jurídica destes Diplomas; deverá, ainda, inserir no 
Estatuto  Social  as propostas de alterações  estatutárias imprescindíveis  à adequação  ao Código Civil 
Brasileiro, formuladas pela Comissão Especial, constituída pela Resolução Conjunta nº 02/2005, a par de 
prevenir que nenhuma situação atualmente prevista deixe de constar de Regimentos e Regulamentos, de 
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modo  que não experimente o Esporte Clube Pinheiros modificações em seu atual sistema normativo 
geral,  assistindo-lhe,  contudo,  o  alvitre  de  criar  Regimento,  caso  necessário,  para  abrigar  hipóteses 
normativas que não encontrem correspondência com as matérias versadas nos Regimentos existentes, 
tudo conforme detalhado na Proposta de Trabalho apresentada e aprovada, sem prejuízo de qualquer 
proposta  de  alteração  estatutária  ou  regimental  que  esteja  pendente  de  apreciação  pelo  Conselho 
Deliberativo. 

III. A  Comissão  Especial   ora  constituída  deverá  concluir  seus  trabalhos  no  prazo  de  30  (trinta)  dias, 
contados desta reunião.

IV. Concluído  pela  Comissão  Especial,  de  forma  integral,  o  respectivo  trabalho,  o  Estatuto  Social, 
Regimentos  e  Regulamentos  conseqüentes,  observadas  as  cautelas  e  formalidades  de  praxe,  serão 
submetidos ao crivo do Conselho Deliberativo. Na hipótese de aprovação, o Estatuto Social  demandará, 
por força do disposto no artigo 59, inciso II, do Código Civil, a realização de Assembléia Geral, para sua 
efetiva implementação.

V. Paralelamente,  consoante  proposição  esclarecedora  formulada  por  Conselheiro,  enfatize-se que  será 
dado  regular  andamento  às  propostas  de  alteração  estatutária  formuladas  pela  Comissão  Especial, 
constituída pela Resolução Conjunta nº 02/2005, objeto do processo CD-09/2005, tendentes a adaptar o 
Estatuto Social e os Regimentos Internos do Esporte Clube Pinheiros ao Código Civil Brasileiro,  as quais 
estão em termos para apreciação do Conselho Deliberativo.  Objetiva-se, com o fito de convocar apenas 
uma Assembléia Geral, alcançar coincidência na apreciação, pelo Conselho Deliberativo, das propostas 
formuladas por aquela Comissão Especial com as que vierem a ser apropriadas pela Comissão Especial 
neste ato constituída.

537º Reunião Extraordinária,
Sala das Sessões, 26 de junho de 2006.

ALBERTO ANTONIO PASCARELI FASANARO
Presidente do Conselho Deliberativo

JOSÉ ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo
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