
NOTA DA COMISSÃO DE REFORMA DO ESTATUTO DO VITÓRIA 

 

Um estatuto democrático, moderno, com regras de governança e que fosse aprovado por 

uma Assembleia Geral deliberativa era o desejo de muitos Sócios do Vitória. 

 

Em abril de 2017 foi aprovado um Estatuto para substituir aquele que já completava 

nove anos, limitava a participação dos Sócios e restringia a escolha do Presidente do 

Clube aos conselheiros. O novo documento, em vigor hoje, atendeu a um dos maiores 

anseios na época: eleições diretas para Presidente. 

 

Por demandas judiciais, a Assembleia Geral Extraordinária para aprovar o novo Estatuto 

foi homologatória, ou seja, ela apenas disse sim ou não para o texto todo, fechado, sem 

os Sócios poderem discutir pontos importantes e ajudarem a construir o documento de 

forma mais efetiva. Nesta ocasião, o ex-presidente do Conselho Deliberativo se 

comprometeu em realizar a AGE deliberativa em dois meses mas, mesmo com a 

cobrança incessante dos conselheiros, um novo processo de reforma só iniciou meados 

de 2018. 

 

O Estatuto atual é cheio de lacunas e brechas no quesito governança e responsabilização 

civil, não há previsão de procedimentos e o Conselho Deliberativo centraliza o poder na 

figura do seu presidente, impedindo que os conselheiros tenham maior atuação. 

 

A instauração do processo de reforma do Estatuto é imperativo para tentar frear os 

desmandos ocorridos em 2017 e 2018 e evitar atos futuros desta natureza. É evitar que 

maus dirigentes atuem livremente, sem controle e sem responsabilização por seus atos. 

 

A Minuta é um documento robusto, com o aprofundamento de questões como 

competências dos órgãos do Clube, Contabilidade e preservação de dados, 

procedimentos de averiguação e aplicação de penalidades, responsabilização civil de 

quem porventura cometa atos ilícitos ou de gestão irregular ou temerária, processo 

eleitoral e casos de vacância de cargos. 

 

As ideias propostas na Minuta não são obras do acaso, simplesmente tiradas da cabeça 

de alguém. São frutos da análise de cerca de 30 estatutos de clubes brasileiros e 

estrangeiros, do Código Civil Brasileiro, do Profut. 

 

Vale frisar que a Minuta não é o texto final. Ela é o texto inicial. Sócios e Conselheiros 

devem enviar emendas e poderão defendê-las na AGE. Além disso, a Comissão de 

Reforma entende ser importante abrir diálogo com todas as correntes políticas do 

Vitória, para que façam suas ponderações. Da discussão, poderemos aprimorar o texto. 

 

Convidamos a todos que leiam a Minuta da Reforma do Estatuto do Vitória antes de 

tirar suas conclusões. E assim ajudem a levar a informação correta aos Sócios do 

Vitória. 

 

Abaixo, fizemos um quadro comparativo do Estatuto atual com o que a Minuta 

apresenta. 

 

 

 



 

ESTATUTO ATUAL PROPOSTA DA MINUTA 

Formatação 

1- Divisão por Títulos e Capítulos. 

 

2- Não possui sumário, e as referências 

aos artigos do Estatuto e às leis sem link. 

1- Divisão por Títulos, Capítulos, Seções 

e Subseções nomeadas, facilitando a 

localização da informação. 

 

2- O sumário e todas as referências de 

artigos e leis possuem link ao que se 

refere, facilitando a compreensão das 

disposições. 

 

Símbolos 

1- Discrimina somente o escudo e a 

bandeira. 

 

2- Não faz menção sobre a aplicação de 

marca de terceiros sobre uniformes do 

Vitória. 

 

3- Não informa sobre a alteração dos 

símbolos. 

1- Determina os patrimônios imateriais, 

inclusive resgatando o hino composto por 

Albino de Castro e Vivaldo Souza como 

oficial. 

 

2- Submete a aplicação da marca de 

terceiros ao Manual de Identidade Visual 

e Sonora, de forma a evitar cores 

inadequadas. 

 

3- Deixa claro o rito para alteração ou 

extinção dos símbolos. 

Livros do Clube 

1- Não fala sobre os dados que devem ser 

preservados e sobre sua segurança. 

1- Indica dados claros que devem ser 

preservados pelo Clube a respeito do 

Registro de Sócios, da Contabilidade, dos 

Ingressos, do Inventário do Patrimônio 

Material e das Atas, e a segurança que 

deve ser aplicada sobre eles. 

Planejamento 

1- Não há citação de planejamento para o 

Clube. 

1- Cria documentos que nortearão as 

ações do Vitória para o mandato iniciado 

e para década à frente, vislumbrando 

aonde o Clube quer chegar. 

Orçamento 

- Sem aprofundamento da proposta 

orçamentária e da sua execução. 

- Regramento e detalhamento do 

orçamento, mediante critérios de 

apresentação, modelo, rito para 

aprovação e gestão rigorosa e 

transparente. 

Conselho Deliberativo 

1- Poder centralizado na figura do 

Presidente do órgão, que pode dificultar 

requerimentos de conselheiros. 

 

2- Presidente e Vice-Presidente são da 

mesma chapa. 

1- Cria a Mesa Diretora, com Presidente, 

dois Vice-Presidentes e um Secretário, 

com divisão clara de atribuições e ação 

em caso de omissão do dirigente 

superior. 

 



2- Mesa Diretora é formada pelas duas 

chapas com maiores números de votos. 

Comissões Permanentes 

1- Prevê comissões temáticas do 

Conselho Deliberativo para auxiliar o 

Conselho Diretor, mas não discrimina as 

áreas e competências. 

 

2- Não fala sobre a composição das 

comissões 

1- Discrimina as comissões temáticas e 

estabelece as competências, de caráter 

propositivo e consultivo, sem poder 

executivo. 

 

 

2- Exige seleção criteriosa e aberta aos 

Sócios. 

Moção de Desconfiança 

- Não há controles sobre o cumprimento 

das propostas de trabalho com as quais 

do presidente do Clube é eleito. 

- Cria o procedimento “Moção de 

Desconfiança”, que visa coibir o 

estelionato eleitoral, mediante a 

possibilidade de destituir o presidente 

que não impuser ações para cumprir sua 

plataforma eleitoral sem justificativa 

razoável, com direito ao contraditório e à 

ampla defesa. 

Conselheiros Natos 

1- Não se distinguem dos conselheiros 

eleitos e tem as mesmas competências. 

 

2- Torna-se vitalício quem completar 18 

meses do mandato na presidência dos 

órgãos do Clube. 

 

3- Não precisam ser Sócios do Clube. 

 

1- Formam o Conselho Consultivo que, 

embora órgão específico, delibera 

conjuntamente e sem distinção com os 

conselheiros eleitos, possuem as mesmas 

competências, mas ganham a 

prerrogativas de caráter opinativo e 

analítico. 

 

2- Torna-se vitalício quem completar 24 

meses do mandato na presidência dos 

órgãos do Clube. 

 

3- Precisam ser Sócios do Clube e 

manter-se em dia com suas obrigações 

sociais. 

Conselho de Ética 

1- Não é considerado órgão, e sim uma 

comissão, com os integrantes sendo 

indicados e homologados. 

 

2- Para atuar, precisa ser provocado. 

1- É órgão do Clube, com os integrantes 

eleitos individualmente pelo Conselho 

Deliberativo. 

 

2- Tem competências proativas e não 

apenas reativas. 

Ouvidoria 

1- Não menciona a Ouvidoria, que hoje é 

ocupada por um funcionário remunerado. 

1- A Ouvidoria torna-se órgão do Clube, 

que serve para comunicação entre o 

Clube e o torcedor e avaliar o 

funcionamento do Clube, de forma a 

tornar mais eficientes os processos, os 

serviços e os procedimentos, além de 



estabelecer eleição para os membros 

dentro do Conselho Deliberativo, sem 

fazer jus a remuneração. 

 

Processo Eleitoral 

1- Prevê um cronograma de forma difusa. 

 

2- Permite o voto remoto à distância, mas 

não obriga. 

 

3- Não trata de propaganda eleitoral. 

 

4- Não tem qualquer critério técnico que 

permita comparar as candidaturas a 

presidente do Clube. 

1- Estabelece cronograma claro, coeso e 

objetivo. 

 

2- Assegura o voto remoto à distância, 

dispondo de capacidade técnica e 

operacional para garantir a 

inviolabilidade, o sigilo, a autenticidade e 

a segurança do voto unitário, e que 

permita aferição e auditoria ampla do 

processo de votação. 

 

3- Estabelece critérios para a propaganda 

eleitoral, de forma a evitar o abuso de 

poder político, econômico e dos meios de 

comunicação. 

 

4- Exige, no ato do registro da 

candidatura a presidente do Clube, a 

apresentação do Resumo do Plano de 

Gestão, que poderá ser analisado e 

comparado pelos Sócios, e cujo eleito 

deverá entregá-lo completo. 

Proprietários de Cadeira Cativa 

1- Possuem acesso vitalício ao Barradão, 

mas para serem Sócios precisam aderir ao 

plano Sou Mais Vitória que também dá 

acesso ao estádio. 

1- Aqueles que optarem poderão ser 

Sócios mediante pagamento de valor 

diferenciado em relação ao Sócio-

Torcedor. 

Instrumentos Normativos Complementares 

1- Faz menção aos regimentos internos 

do Conselho Deliberativo e do Conselho 

Fiscal, além do Regimento Eleitoral. 

 

2- Não detalha a elaboração e o uso. 

 

1- Relaciona os regimentos internos de 

todos os órgãos, além do Regimento 

Eleitoral, do Código de Ética e 

Disciplina, do Manual do Colaborador e 

do Manual de Identidade Visual e 

Sonora. 

 

2- Institui prazo para revisão dos 

instrumentos normativos. 

Reforma do Estatuto 

1- Não estabelece rito. 1- Rito claro para alterações estatutárias. 

Punições a Gestores 

1- Pouca informação sobre a 

responsabilização de gestores fora da 

esfera administrativa. 

1- Esclarecimento das responsabilizações 

civil e criminal de gestores que 

cometerem atos ilícitos e de gestão 

irregular ou temerária, de acordo com o 

Profut e o Código Civil Brasileiro. 



Destituição 

1- Não estabelece rito. 1- Estabelece rito claro e objetivo sobre o 

processo para destituir gestores. 
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