
Instado pelos integrantes do MOVIMENTO CORINTHIANS LEGAL  a exarar um 
parecer acerca das propostas formuladas pela Comissão de Reforma do Estatuto, que 
será levada à votação, no Conselho Deliberativo do CORINTHIANS  amanhã, dia 
08/07/2008. Lanço as seguintes idéias e colocações:

Primeiramente é bom transcrever as propostas que serão levadas ao CD, tal como 
concebidas pela Comissão de Reforma do Estatuto: 

Ei-las (o negrito e os grifos são nossos):  

Sugestões para adaptar o Estatuto encaminhado para Registro: 

Para atender o item 2.1 da Nota de Devolução: 

Art. 47 – O Presidente do CD ou, na sua falta ou impedimento, o Vice-Presidente do 
CD, abrirá os trabalhos de instalação da AG em única chamada e a presidirá, devendo, 
com antecedência, providenciar colocação de urnas em número suficiente para o 
recebimento de votos, que não deverão exceder a um mil por urna. 
§1º: Serão instaladas tantas secções eleitorais quantas forem as urnas, com um 
Presidente e dois secretários. 
§2º: Serão nomeados, também, dois escrutinadores para cada seção eleitoral. 
§3º: Considerar-se-á válido o resultado da Assembléia Geral apenas se o número de 
votos válidos for superior a 500 (quinhentos). 
§4º: Quando a matéria não exigir quorum específico, as decisões serão por maioria 
simples.

Para atender o item 2.2 da Nota de Devolução: 

Art. 88 – xxx 

§1º: As reuniões do CD serão convocadas por seu Presidente, mediante editais 
publicados em pelo menos em dois jornais com antecedência mínima de três dias, bem 
como por correspondência expedida com antecedência mínima dos mesmos três dias. 
§2º: O Edital poderá conter a primeira e a segunda convocação, com diferença mínima 
de uma hora entre ambas. 
§3º: Na primeira convocação a reunião realizar-se-á com metade mais um da totalidade 
dos membros do CD presentes; na segunda, com qualquer número. 
§4º : Quando a matéria não exigir quorum específico, as decisões serão por maioria 
simples. 

Para atender o item 2.3 da Nota de Devolução: 

Art. 111 - São motivos para requerer a destituição dos administradores (Presidente da 
Diretoria ou de seus Vice-Presidentes):



a) - ter ele praticado crime infamante, com trânsito em julgado da sentença condenatória; 
b) - ter ele acarretado, por ação ou omissão, prejuízo considerável ao patrimônio ou à 
imagem do Corinthians; 
c) - não terem sido aprovadas as contas da sua gestão; 
d) - ter ele infringido, por ação ou omissão, expressa norma estatutária.  

Art. 112 - O processo de Destituição obedecerá à seguinte tramitação: 
a) - o Presidente do Conselho Deliberativo encaminhará o requerimento à Comissão de 
Ética e Disciplina, no prazo de 5 (cinco) dias de seu recebimento; 
b) - a Comissão de Ética dará, ao processado, ciência do processo de Destituição, no prazo 
de 5 (cinco) dias do seu recebimento; 
c) - o processado terá prazo de 10 (dez) dias, a partir do recebimento do expediente, para 
apresentação à Comissão de Ética e Disciplina da sua defesa e indicar as provas que 
pretende produzir; 
d) - esgotado o prazo para defesa, a Comissão de Ética emitirá parecer que, no decurso de 
10 (dez) dias, entregará ao Presidente do Conselho Deliberativo; 
e) na sessão do Conselho Deliberativo, especialmente convocada para decidir sobre o 
encaminhamento do pedido de destituição, proceder-se-á, primeiramente, à deliberação dos 
motivos da convocação; 
f) havendo aprovação, será dada a palavra ao Presidente da Comissão de Ética e 
Disciplina que disporá de 30 (trinta) minutos para sustentar o parecer da Comissão, 
sendo, em seguida, facultado o mesmo tempo ao processado, ou a seu representante 
legal, para sustentação oral; 
g) após as manifestações, o plenário do CD, em escrutínio secreto, votará o pedido de 
Destituição do Presidente ou de seus Vice-Presidentes; 
h) caso a Destituição seja aprovada pelo CD, deverá ser convocada em até 5 dias a 
Assembléia Geral de associados para, em última instância, votar a Destituição, ficando 
o processado afastado cautelarmente desde logo do exercício de suas funções até a 
proclamação do resultado final da Assembléia Geral;
i) a forma de convocação, quorum para instalação e deliberação serão os mesmos 
dispostos no Capítulo IV. 
Parágrafo Único: A Destituição do Presidente ou de seus Vice-Presidentes apenas terá 
eficácia definitiva após a proclamação do resultado final da Assembléia Geral. 

Para atender o item 3: 

Excluir a letra K do artigo 87 e incluir letra específica no artigo 45: 

Art. 45 – A Assembléia Geral reunir-se-á: 
I – Ordinariamente: trienalmente, na primeira quinzena de fevereiro, para eleger os 
membros trienais do CD e a Diretoria, na forma constante deste Estatuto. 
II  – Extraordinariamente, a qualquer tempo, para: 
A - homologar a alteração deste Estatuto, nos termos do Código Civil, quando 
expressamente convocada para esse fim, reconhecida, preliminarmente, pelo CD, a 
necessidade da alteração.  



B - decidir quanto à extinção ou fusão do CORINTHIANS ; 
III – por convocação do Presidente do CD; 
IV – por convocação de 1/5 (um quinto) dos associados com direito a voto; 
Parágrafo Único: As deliberações que envolvam a extinção ou a fusão do 
CORINTHIANS serão adotadas em Assembléia Geral para esse fim especialmente 
convocada e pelo voto favorável de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos associados. 

Para atender o item 4: 

Após aprovar as alterações no CD, convocar Assembléia Geral para HOMOLOGAR o 
novo Estatuto. O associado vai comparecer no dia de votação e depositará nas urnas 
SIM ou NÃO. Não há necessidade de abrir para novas propostas. 

Nossas Considerações:  

Com todo o respeito que se deve tributar aos ilustres membros da Comissão para 
Reforma do Estatuto, constituída pelo Conselho Deliberativo do SPORT CLUB 
CORINTHIANS PAULISTA , penso que as alterações sugeridas (acima transcritas) e 
que serão levadas à apreciação do Conselho Deliberativo na reunião de 08/07/2008, 
para, depois, serem levadas à Assembléia Geral de Associados, não atendem às 
exigências legais nem tampouco àquelas prescritas na Nota de Devolução da lavra do 
Oficial do Primeiro Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de São Paulo – Capital, razão pela qual se corre o risco de, novamente, após 
grandes trabalhos e despesas, não se ter o tão almejado registro, pelos seguintes 
motivos: 

1º. – Quanto às sugestões para adequação do texto aprovado pelo CD aos 23/03/2008, 
anotados no item 2.1, da Nota de Devolução, nenhum reparo há que se fazer na proposta 
formulada. Assim, deve-se proceder como sugerido, ou seja, dando-se a seguinte 
redação do artigo 47: 

Art. 47 – O Presidente do CD ou, na sua falta ou impedimento, o 
Vice-Presidente do CD, abrirá os trabalhos de instalação da AG em 
única chamada e a presidirá, devendo, com antecedência, providenciar 
colocação de urnas em número suficiente para o recebimento de votos, 
que não deverão exceder a um mil por urna. 
§1º: Serão instaladas tantas secções eleitorais quantas forem as urnas, 
com um Presidente e dois secretários. 
§2º: Serão nomeados, também, dois escrutinadores para cada seção 
eleitoral. 
§3º: Considerar-se-á válido o resultado da Assembléia Geral apenas se 
o número de votos válidos for superior a 500 (quinhentos). 



§4º: Quando a matéria não exigir quorum específico, as decisões serão 
por maioria simples.

2º. – Quanto às sugestões para adequação do texto aprovado pelo CD aos 23/03/2008, 
anotados no item 2.2, da Nota de Devolução, igualmente, nenhum reparo há que se 
fazer na proposta formulada. Assim, deve-se proceder como sugerido, ou seja, dando-se 
a seguinte redação do artigo 88: 

Art. 88 – xxx 

§1º: As reuniões do CD serão convocadas por seu Presidente, mediante 
editais publicados em pelo menos em dois jornais com antecedência 
mínima de três dias, bem como por correspondência expedida com 
antecedência mínima dos mesmos três dias. 
§2º: O Edital poderá conter a primeira e a segunda convocação, com 
diferença mínima de uma hora entre ambas. 
§3º: Na primeira convocação a reunião realizar-se-á com metade mais 
um da totalidade dos membros do CD presentes; na segunda, com 
qualquer número. 
§4º: Quando a matéria não exigir quorum específico, as decisões serão 
por maioria simples. 

3º. – Já quanto às sugestões para adequação do texto aprovado pelo CD aos 23/03/2008, 
anotados no item 2.3, da Nota de Devolução, reparos deverão ser feitos na proposta, 
sob pena de se ter “barrado” novamente o registro perante o Cartório, porquanto, 
claramente, existe, na proposta formulada, violação da Lei e por conseqüência, 
usurpação de direito do Associado.  

Explico: Ora, estando claramente previsto no artigo 59, inciso I, do Código Civil, que 
compete à Assembléia de Sócios a destituição dos administradores, não pode a redação 
do estatuto violar a Lei, dando à Assembléia Geral de Associados, apenas o direito de 
homologar a decisão do CD. Não é isso que prescreve a Lei. Assim, penso que se 
deve fazer errata na proposta formulada, para adequá-la ao comando legal, de modo que 
os artigos 111 e 112 do Estatuto Social tenham a seguinte redação: 

Art. 111 - São motivos para a destituição dos administradores (Presidente 
da Diretoria ou de seus Vice-Presidentes):
a) - ter ele praticado crime infamante, com trânsito em julgado da 
sentença condenatória; 
b) - ter ele acarretado, por ação ou omissão, prejuízo considerável ao 
patrimônio ou à imagem do Corinthians; 
c) - não terem sido aprovadas as contas da sua gestão; 
d) - ter ele infringido, por ação ou omissão, expressa norma estatutária.  



Art. 112 - O processo de Destituição obedecerá à seguinte tramitação: 
I – o Presidente do Conselho Deliberativo de ofício ou a requerimento de 
qualquer associado, determinará à Comissão de Ética e Disciplina, no 
prazo de 5 (cinco) dias de seu recebimento, a abertura de processo de 
destituição; 
II – a Comissão de Ética dará, ao processado, ciência do processo de 
Destituição, no prazo de 5 (cinco) dias do seu recebimento; 
III – o processado terá prazo de 10 (dez) dias, a partir do recebimento do 
expediente, para apresentação à Comissão de Ética e Disciplina da sua 
defesa e indicar as provas que pretende produzir; 
IV – esgotado o prazo para defesa, a Comissão de Ética emitirá parecer 
que, no decurso de 10 (dez) dias, entregará ao Presidente do Conselho 
Deliberativo; 
V – o Presidente do Conselho Deliberativo, quando a gravidade do 
caso exigir, de ofício e ad referendum da plenária do Conselho 
Deliberativo em votação por maioria simples, poderá suspender 
cautelarmente o administrador, do exercício de suas funções, até a 
proclamação do resultado final da Assembléia Geral;
  
VI – forma de convocação da Assembléia Geral, quorum para 
instalação e deliberação serão os mesmos dispostos no Capítulo IV. 

Parágrafo Único: A Destituição do Presidente ou de seus Vice-
Presidentes apenas terá eficácia definitiva após a proclamação do 
resultado final da Assembléia Geral. 

4º. – Quanto às sugestões para adequação do texto aprovado pelo CD aos 23/03/2008, 
anotados no item 3, da Nota de Devolução, entendemos que há a necessidade de reparo 
no texto sugerido, haja vista que também aqui existe flagrante tentativa de usurpar 
direito do Associado. Vemos que a simples exclusão da letra “k” do texto aprovado não 
supre as deficiências e equívocos apontados pelo Oficial do Cartório, pois há, no texto 
sob crítica, a clara tentativa de tornar a assembléia geral mero órgão homologatório, 
quando a Lei lhe confere poderes decisórios, reformuladores. 

CÓDIGO CIVIL

Art. 59. Compete privativamente à assembléia geral:
I - destituir os administradores; 
II - alterar o estatuto. 

 Assim, entendemos que se deve proceder a seguinte alteração na redação da alínea “A” 
do inciso II do artigo 45: 

Art. 45 – A Assembléia Geral reunir-se-á: 



I – Ordinariamente: trienalmente, na primeira quinzena de fevereiro, para eleger os 

membros trienais do CD e a Diretoria, na forma constante deste Estatuto. 

II  – Extraordinariamente, a qualquer tempo, para: 

A - homologar aalteraçãor deste Estatuto, nos termos do Código Civil, quando 

expressamente convocada para esse fim, reconhecida, preliminarmente, pelo CD, a 

necessidade da alteração.  

B - decidir quanto à extinção ou fusão do CORINTHIANS ; 

III – por convocação do Presidente do CD; 

IV – por convocação de 1/5 (um quinto) dos associados com direito a voto; 

Parágrafo Único: As deliberações que envolvam a extinção ou a fusão do 

CORINTHIANS serão adotadas em Assembléia Geral para esse fim especialmente 

convocada e pelo voto favorável de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos associados. 

Ressaltamos que no nosso entendimento a convocação da Assembléia do Conselho é 

até dispensável, haja vista que o órgão reformador (Assembléia Geral) independe de 

aprovação do Conselho Deliberativo, que deveria, nesse processo, agir apenas como um 

catalisador e sistematizador das propostas dos associados para melhor aproveitamento 

da Assembléia Geral. 

Em outras palavras, não tendo o Conselho Deliberativo poderes para delimitar os 

poderes da Assembléia Geral, não há se falar em prévia aprovação da matéria pelo 

plenário do Conselho. 

Por fim ressaltamos que seria muito bom se o Conselho Deliberativo atentasse para as 

prescrições legais e não tornasse a deliberar em nulidade. O Cartório não aceitará a 

registro documento que não observe às prescrições legais, notadamente aquelas 

inseridas no capitulo II, do Novo Código Civil (que já nem é tão novo assim). O 

CORINTHIANS não pode esperar mais. Precisamos obedecer a Lei e passar a trilhar 

um caminho pautado pela Legalidade.  



Esta é a nossa colaboração para um Corinthians Legal. 

Haroldo Dantas 


