
 

 

Parecer 
 

Parecer sobre a obrigatoriedade de alterações 
estatutárias e sua periodicidade conforme art. 67, § 
3º do Estatuto do Comitê Olímpico do Brasil 

 
Trata-se de consulta formulada pelo Sr. Presidente da Confederação Brasileira de 

Esgrima acerca da interpretação do § 3º do art. 67 do Estatuto do Comitê Olímpico do Brasil – COB, 
que prevê a revisão estatutária a cada dois anos. 

 
Assim está redigido o dispositivo em questão: 
 
§ 3º Proceder-se-á a revisão do presente Estatuto a cada 2 (dois) anos e, se 
necessário, serão submetidas à Assembleia as alterações propostas para 
deliberação. 
 
O Consulente formula seus questionamentos nos seguintes termos: 
  
1) É obrigatória a revisão estatutária pela Assembleia geral do COB a cada 2 anos?  
 
2) Poderá a Assembleia Geral do COB, respeitado o quórum especial para tanto, 
revisar o Estatuto em prazo anterior a 2 anos?  
 
Assim, passo a me manifestar: 
 
Primeiramente devo destacar que o dispositivo em causa, embora trate-se de 

parágrafo do art. 67, do Estatuto do COB, possui comando próprio, sem relação com o caput ou com 
os demais parágrafos do artigo. Portanto, ater-me-ei tão somente ao seu conteúdo diante dos 
questionamentos postos. 

 
1) É obrigatória a revisão estatutária pela Assembleia geral do COB a cada 2 anos?  
 
Segundo depreende-se do dispositivo a revisão é obrigatória, porém, somente se 

identificada a necessidade de implementar-se alguma alteração é que a mesma será submetida à 
Assembleia Geral do COB. 

 
2) Poderá a Assembleia Geral do COB, respeitado o quórum especial para tanto, 
revisar o Estatuto em prazo anterior a 2 anos?  
 
O fato de o Estatuto conter cláusula que obriga sua revisão a cada dois anos não 

gera qualquer impedimento para que o mesmo seja alterado antes ou logo após este período. Os 
estatutos das associações são documentos dinâmicos e devem ser alterados sempre que houver 
necessidade. 

 



 

 

Portanto, em conclusão e de forma objetiva, sim, é obrigatória a revisão com a 
periodicidade prevista no Estatuto do Comitê Olímpico do Brasil; e, sim, pode uma alteração 
estatutária ser implementada antes desse período ou mesmo logo após, pois o comando previsto 
no art. 67, § 3º, apenas obriga a periodicidade da revisão, sem excluir a possibilidade de outras 
alterações em períodos anteriores ou posteriores àquele ali previsto. 

 
É como entendo, s.m.j. 
 
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2019. 
 
 
 
Luciano Hostins 
Diretor Jurídico 
OAB/SC 10.405 
OAB/RJ 157.833 (suplementar) 


