
ATA RESUMIDA DA 351ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 24/9/90

1) DATA E PRESENÇA:
Dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa, em segunda convocação, às 20h30m, 
com cento e trinta e três Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente             : SÉRGIO VERGUEIRO
Vice-Presidente     : RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Primeiro Secretário: ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

3) EXPEDIENTE :
Presidente - Declarou abertos os trabalhos da reunião, em segunda convocação.

Odair Luiz Gorga - Apresentou voto de agradecimento ao Presidente Sérgio Vergueiro, pela cessão 
do Auditório para montagem e permanência do cenário montado mesmo durante o período da sessão 
permanente, para a exibição da peça "Camas redondas, casais quadrados". Propôs votos de louvor a 
três  funcionários:  Cláudio  Pucci  (iluminação  e  som),  Camilo  Egídio,  colaborador  em todas  as 
apresentações culturais realizadas no auditório do CCR, e Matias da Silva Santos, encarregado da 
zeladoria do prédio, ressaltando que sem estes o sucesso dos eventos não seria tão grande. (Votos 
aprovados).

Olavo D'Elia - Agradeceu ao Conselheiro Luiz Henrique de Souza Aranha Machado e às jogadoras 
que participaram no jogo de futebol feminino realizado no último dia 16/9 em comemoração ao 91º 
aniversário de fundação do Clube. Parabenizou a Diretoria pelas atividades desenvolvidas junto à 
Câmara Municipal de São Paulo em julho pp., com relação ao projeto "ESPORTE/RECREAÇÃO". 
Cumprimentou os Srs. Silnei Siqueira, Odair Gorga e elenco das peças teatrais produzidas no Clube, 
bem como aos Conselheiros Hugo Napoli e Maria Cristina Pikielny pela participação. Felicitou a 
Diretoria  de Promoções Sociais  dirigida  pelo Sr.  Walter  Persson Hildebrandi  pela  realização do 
jantar de gala - Baile de Debutantes - comemorativo ao aniversário do Pinheiros. Ressaltou casal 
que dispensa qualquer apresentação quanto ao nome e currículo, senão Wilma e João Gonçalves - 
vice-campeões masters de natação, e as filhas Márcia Cristina, Marta, Viviane, campeãs de saltos 
ornamentais e natação. (Votos aprovados).

Eduardo Lobo Fonseca - Falou na qualidade de Presidente da Comissão Financeira, mencionando 
comunicação da Diretoria a respeito do levantamento dos cruzados novos bloqueados pelo Plano 
Brasil Novo. Deu conhecimento do andamento das atividades da Comissão.

Dulce Arena Avancini - Reportando-se à Comissão Pró-Memória, que trabalha no projeto que visa 
resgatar o da memória do E.C.Pinheiros, deu ciência das atividades que vêm sendo desenvolvidas, 
inclusive  das  exposições  em comemoração  ao  91º  aniversário.  Observou  que  a  Comissão  está 
instalada no 1º andar do C.E., e conta com a colaboração dos associados no reconhecimento de 
fotografias e documentos antigos com vista ao lançamento, em dezembro pf., do livro "Pinheiros".

Francisco  de  Paula  Boragina -  "Senhor  Presidente,  Senhores  membros  da  Mesa,  nobres 
Conselheiros, realmente eu não estava inscrito, pedi a palavra agora porque um fato novo chegou ao 
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meu conhecimento, ou seja,  o sucesso na medida jurídica impetrada pelo Clube, no mandado de 
segurança  que  fez  com que  o  Clube  recebesse  a  devolução  dos  cruzados  bloqueados.  Após  o 
pronunciamento do Dr. Eduardo Lobo Fonseca, eu indaguei, e ele não soube me responder, por ser 
uma decisão da Diretoria, quando devolverá e se sustará o pagamento da contribuição emergencial, 
que foi aprovada por este Conselho. Ora, se o substitutivo que foi aprovado previa que na medida 
quando se o Clube recebesse a devolução do dinheiro bloqueado no Banco Central, eu entendo, e é 
por isso que eu vim a esta tribuna, para que fique constando de Ata, que o Clube não poderá daqui 
para diante, continuar a cobrar a contribuição emergencial que havia sido aprovada pelo Conselho. E 
que  a  Diretoria,  espontaneamente,  o  mais  breve  possível,  faça  com que  os  associados  tomem 
conhecimento de quando é que receberão as importâncias que foram pagas a título de contribuição 
emergencial."

4) ORDEM DO DIA:
Item  1  -  Apreciação  do  processo  CD-003/88,  referente  aos  fatos  narrados  no  Registro  de 
Ocorrência nº 090/88, de 21/03/88 (Conselheiro Reinaldo Pinheiro Lima).
Presidente - Consultou o Plenário se a reunião continuaria a ser secreta conforme convocada, ou se 
tornar-se-ia pública, tendo o Conselho confirmado a convocação inicial.

Ruy Cardoso de Mello  Tucunduva - Argüiu a prescrição,  recorrendo aos  princípios  gerais  do 
direito, visto não estar prevista no Regulamento Processual Disciplinar o instituto da prescrição.

Jorge de Camargo - Discordou da alocução do Conselheiro Ruy Tucunduva, entendendo que as 
infrações ocorridas no Clube não podem ser julgadas à luz do Direito Penal, mas sim com base no 
Estatuto  Social  e  no  Regulamento  Processual  Disciplinar.  Jamais  seriam  punidos  quaisquer 
associados  se  cumpridas  as  regras  do  Código  Penal,  pois  os  interessados  protelariam  quanto 
desejassem, até alcançar a prescrição penal. Neste caso nenhum Conselheiro faria parte de Comissão 
de  Inquérito,  porque  seria  mera  perda  de  tempo  e  desmoralização.  Propôs,  finalmente,  o  não 
acolhimento da preliminar e o regular processamento do feito.

Eduardo Lobo Fonseca - Pronunciou-se sobre o aspecto político e não jurídico de cada infração 
cometida  por  sócio  ou  conselheiro.  Há  uma  comunidade  aguardando  o  pronunciamento  do 
Conselho. No caso, visto que um dos indiciados é Conselheiro, o plenário não pode se furtar de 
manifestar-se.  A  posteriori  o  Conselheiro  Ruy Tucunduva,  defendeu  a  prescrição  em razão  da 
omissão do Estatuto.

Francisco  de  Paula  Boragina -  "O  Dr.  Ruy  Tucunduva  nos  deu  uma  brilhante  lição  sobre 
prescrição. Entretanto, eu entendo que não é o caso, para o presente processo que se está analisando, 
de se poder invocar. Concordo plenamente com o Dr. Jorge de Camargo que este Conselho tem que 
cuidar dos Estatutos do Clube Pinheiros. Ademais, o Dr. Ruy mencionou que os Estatutos do Clube 
Pinheiros são omissos quanto ao instituto da prescrição. Na realidade não é nem o Estatuto que fala 
da prescrição,  ou deixa de falar,  e sim o Regulamento Processual  Disciplinar.  De forma que eu 
acredito que entre uma discussão sobre uma feijoada, se está boa ou não, sobre se o serviço está bom 
ou não, realmente é um fato corriqueiro. Mas pelo princípio que eu acredito que este Conselho não 
pode deixar de analisar  o mérito e julgar os associados envolvidos, tanto o Conselheiro como o 
outro associado, Tenente-Coronel da Polícia Militar. Já é tempo, entendo eu, Sr. Presidente e Srs. 
Conselheiros,  de  que  nós,  Conselheiros,  entendamos  e  tenhamos  consciência  plena  que  ser 
Conselheiro do Clube Pinheiros não é um privilégio, mas sim (vozes em plenário), é sim privilégio, 
mas antes de tudo um múnus. E o Conselheiro deveria ter pensado, deveria ter o sangue um pouco 
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mais frio,  a cabeça um pouco mais fria,  antes de se envolver naquele incidente. Razão, no meu 
entender,  assiste  o  Dr.  Jorge  de  Camargo,  com a  colocação  que  acabou  de  fazer  aqui.  O  fato 
desagradável, embora até sob certos aspectos engraçado, porque, um Conselheiro reclamar de uma 
feijoada, eu acredito que ele devesse ter suas razões, porque várias vezes eu reclamei, é bem verdade 
que conversando baixo, converso com os comensais que estão a meu lado, porém ela é digna de 
críticas,  na  maior  parte  das  vezes.  Em  que  pese  a  atuação,  dos  atuais  Diretores  de  Bares  e 
Restaurantes, eu não sei por que problema, eu não consigo comer uma feijoada bem feita aqui no 
Clube Pinheiros. Agora, quanto ao serviço, o Conselheiro também deveria ter os seus motivos de 
reclamar, porque o serviço aqui no Clube Pinheiros tem sido lamentável. Entretanto, a forma como 
ele  o  fez  é  que  não  foi  exatamente  aquela  desejada,  não  houve,  não  foi  compatível  com  o 
comportamento de um Conselheiro."

Adalberto Luiz Federighi - Deixou de analisar a preliminar levantada, preferindo analisar o mérito. 
Através  de  uma simples  reclamação,  originou-se  grande  confusão.  Pergunta-se  até  que  ponto  o 
Conselheiro Reinaldo é culpado pela sua eventual perda de controle emocional. Teceu comentários 
sobre o relatório constante dos autos, culpando principalmente o gerente do restaurante, que com 
sua  prepotência  e  falta  de  educação  precipitou  os  fatos  ora  objeto  de  apreciação  do  Egrégio 
Conselho. Pediu, finalmente, a ABSOLVIÇÃO dos envolvidos.

Anamaria  Andrade  Damasceno -  Primeiramente,  lamentou  a  decisão  do  Conselho  sobre  ser 
secreta  esta  reunião,  pois  entendia  que esta  reunião  devesse  ser  pública  como todas  as  demais. 
Comentou a figura do conselheiro, do atleta benemérito e a beleza da família Lima. Sustentou que 
embora vote pela absolvição, "o Reinaldo merece um puxão de orelha".

José  Manssur -  Restringiu-se  apenas  à  preliminar  argüida,  discordando  dos  argumentos  do 
Conselheiro Ruy Cardoso de Mello Tucunduva. Disse que o Estatuto do funcionário público não 
pode ser  argüido como princípio analógico,  para atos de associados ou conselheiros  do Esporte 
Clube  Pinheiros.  Entendeu  que  se  o  Estatuto  do  Clube  não  previu  a  prescrição,  foi  porque  o 
legislador não quis prever prazos para processamento de inquéritos disciplinares. E, assim, não pode 
ser argüida a analogia do Direito Penal.

Leila Eleny Amaro Marques - Entrou diretamente no mérito da questão, como testemunha ocular 
dos fatos. Salientou que o julgamento não era da família Lima, e sim de Reinaldo Pinheiro Lima. 
Descreveu com detalhes os fatos ocorridos, lamentando os dois anos decorridos. Afirmou que o Sr. 
Reinaldo agiu em legítima defesa, pois foi provocado pelo sócio Roberto Andrade. Reiterou seu 
pedido de arquivamento do processo.

Pedro Antonio Lousan Badra - Lamentou a existência  do Registro  de Ocorrência  juntado aos 
autos,  datado  de  12/9/82,  no  qual  ele  aparece  como  testemunha.  Não  pode  este  R.O.  elidir  a 
primariedade dos indiciados. Pediu a absolvição e conclamou a retirada do R.O. da ficha disciplinar 
do Sr. Reinaldo Lima.

João Benedito de Azevedo Marques - Como Presidente da Comissão que elaborou o Regulamento 
Processual Disciplinar, explicou sua origem e objetivo que procurava simplificá-lo de modo a ser 
entendido  por  todos  os  associados.  Assim,  não  cabe  a  invocação  do  Código  Penal  e  lei  das 
Contravenções  Penais.  O objetivo  foi  aplicar  penalidades  àqueles  que infringissem as  regras  de 
comportamento nas dependências do Clube. Mostrou que à vista do que consta do R.O., quando está 
consignado  que  os  indiciados  deram  por  encerradas  as  suas  divergências,  deveria  a  Diretoria 
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arquivar o R.O., e não solicitar processamento do inquérito. Pelo exposto e devido ao decurso do 
prazo, nada mais justo do que os indiciados fossem absolvidos.  Nesse sentido é o seu voto,  até 
porque está provada a co-responsabilidade de funcionário do Clube.

José Luiz Toloza de Oliveira e Costa - Entendeu não haver prescrição, pois não se caracterizaram 
"lesões corporais", conforme invocado pelo Conselheiro Ruy Tucunduva. Também não concordou 
com o pronunciamento  do  Conselheiro  Jorge  de  Camargo,  que  descaracteriza  completamente  o 
instituto da prescrição, como analogia. Analisou, em seguida, o mérito, afirmando que a provocação 
partiu  do  associado  e  não  do  conselheiro  e  da  mesma  forma  a  agressão  foi  de  iniciativa  do 
associado,  pois  foi  este  que  levantou  uma  cadeira  com  o  intuito  de,  certamente,  agredir  o 
Conselheiro Reinaldo. Salientou a irresponsabilidade do gerente do restaurante, verdadeiro causador 
do incidente. Finalmente, propôs o arquivamento do inquérito.

José de Barros - À vista do que consta dos autos, conclamou que há que ser julgada uma falta 
disciplinar, e não uma infração ao Código Penal. Pediu o encerramento dos debates, invocando o art. 
57 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo.

Presidente - Colocou em votação o requerimento do Conselheiro José de Barros, e, por maioria 
considerável, o plenário decidiu pelo encerramento dos debates, iniciando-se o processo de votação.

Pedro Paulo de Rezende Porto - Como parte no processo (testemunha), requereu e foi deferida a 
sua abstenção de voto.

Presidente - Resumiu os fatos objeto do processo, bem como colocou as propostas existentes em 
poder da Mesa, como a do Conselheiro Dirceu Bonturi Pereira requerendo o ARQUIVAMENTO, da 
mesma forma como se manifestou o Conselheiro José Luiz de Toloza de Oliveira e Costa. Discorreu 
das propostas da Comissão de Inquérito: dois de seus membros propuseram a pena de advertência e 
um a de suspensão por 30 dias. Através de pedido de esclarecimento, disse que o Conselho estava 
julgando ambos os envolvidos visto que um deles é Conselheiro (parágrafo único, do art.  43, do 
Estatuto Social). Cabe ao Conselho, portanto, a decisão sobre o inquérito.

José  de  Barros -  Solicitou  fosse  lido  o  art.  71  do  Regimento,  no  que  foi  atendido  pelo  Sr. 
Presidente, explicando que entendia que o Conselheiro Paulo Lara estava impedido de votar, pois 
atuara no processo como advogado defensor do Conselheiro Reinaldo Lima.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Pediu a palavra, esclarecendo que não participaria da votação, 
mas de todos os atos que a antecedessem.

Vice-Presidente - A pedido do Sr. Presidente, apresentou a ordenação das propostas para votação, a 
saber: 1) Prescrição (caso aprovada a prescrição, não haveria a análise do mérito). 2) Arquivamento 
- proposta do Conselheiro Dirceu Pereira, reiterada pelo Conselheiro José Luiz Toloza de Oliveira e 
Costa. 3) Absolvição de ambos os indiciados - proposta do Conselheiro Adalberto Luiz Federighi, 
combinada  com a  proposta  do  Conselheiro  Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara  pela  absolvição  do 
Conselheiro Reinaldo Pinheiro Lima, alegando ter este agido em legítima defesa. 4) Advertência - 
proposta  pelos  Conselheiros  e  membros  da  Comissão  de  Inquérito,  Odair  Gorga  e  Marcelo  de 
Araújo. 5) Suspensão por 30 dias - proposta do Presidente da Comissão de Inquérito, Antonio Aloi.
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Mário Lima Cardoso - Levantou questão de ordem entendendo que os membros da Comissão não 
devessem votar.

Presidente - Explicou que não havia impedimento, pois não eram interessados como prescreve o art. 
71.

Odair Luiz Gorga - Pediu autorização para retirar-se do plenário, sentindo-se impedido de votar, o 
que foi deferido pelo Presidente.

Paulo  Roberto  Chaves  de Lara -  Reiterou  seu  impedimento  à  vista  de  atuar  como advogado 
defensor do Conselheiro envolvido.

Presidente - Submeteu ao Plenário as propostas, tendo o Conselho tomado as seguintes

Deliberações:
Prescrição: proposta rejeitada por expressiva maioria. Arquivamento do processo: proposta rejeitada 
por  44  contra  36  votos.  Absolvição  de  ambos  os  indiciados:  proposta  acolhida  por  expressiva 
maioria.

Presidente - Em seguida, colocou em votação a manutenção ou não do sigilo.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Propôs que o assunto não mais fosse mantido secreto, de forma a 
que todos pudessem tomar ciência do que foi discutido e decidido pelo Conselho.

Presidente - Consultou o Plenário acerca do assunto,  tendo o Conselho decidido por expressiva 
maioria  que  não  mais  haveria  sigilo  sobre  a  reunião  e  que  a  divulgação  não  teria  quaisquer 
restrições.

Item 2 - Várias.
Olavo  D'Elia -  Inicialmente,  protestou  lamentando  o  número  de  Conselheiros  presentes  na 
apreciação deste item. Em seguida, mencionou reclamação apresentada à Diretoria em junho/88, 
sobre  os  bebedouros  existentes  no  Clube.  Com relação  ao  assunto,  no  último  dia  22  recebeu 
informação da Diretoria  de  Patrimônio no sentido  de que  já  tinham sido  tomadas  providências. 
Pediu  não  fosse  esquecida  a  instalação  de  bebedouros  no  parquinho.  Indagou  à  Diretoria  do 
andamento do projeto de tratamento das "árvores" do Clube exposto ao Conselho, que deveria ter 
sido iniciado em agosto. Reclamou da reformas dos vestiários femininos, inacabada há um ano e 
meio. Comunicou ter sido informado pelo Diretor de Patrimônio que em breve serão construídas as 
rampas nas piscinas externas para facilitar o acesso de idosos e deficientes. Aproveitou para lembrar 
que nesse sentido o Pinheiros foi alvo de visita por parte da Prefeitura esclarecendo a alternativa do 
Clube,  no  caso  de  não  possuir  rampas,  de  necessariamente  dispor  de  pessoas  para  conduzir 
deficientes  e idosos  aos locais  de eventos  e acontecimentos.  Elogiou o trabalho que vem sendo 
desenvolvido pelo setor  de Serviços  de Segurança no estacionamento do Clube.  Lembrou que a 
partir  de 21/10 iniciar-se-á o horário  de verão.  Assim, sugeriu que a Diretoria  se organize  para 
alterar  o  horário  de  funcionamento  dos  diversos  setores  e  atividades,  pois  no  verão  o fluxo  de 
associados é bem maior.

Primeiro  Secretário -  Leu  correspondências  encaminhadas  pelo  Conselheiro  Alcides  Leite  de 
Gouvêa  Filho  para  distribuição  como  matéria  de  Várias,  pronunciando-se  sobre  os  seguintes 
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assuntos:  "Cooper  fora  dos  limites  da  pista  de  atletismo",  "Zimbo Trio  - Concertos  de  Música 
Clássica  e  Popular"  (reiteração  de  pedido),  "Utilização  do  Clube  por  não  Sócios",  "Ocupação 
indiscriminada de mesas nos bares e lanchonetes do Clube.".

Mário Lima Cardoso - Contestou a menção do Conselheiro Alcides Leite de Gouvêa Filho ao uso 
das lanchonetes do Clube nos eventos esportivos, combatendo a forma da crítica vez que as julgava 
extremamente subjetivas. Quanto ao exercício do cooper fora da pista de atletismo, disse que os 
transeuntes deveriam desviar dos atletas que o estivessem praticando.

Presidente - Deu por encerrados os trabalhos às 23h40m.

***

Obs: Esta ata foi aprovada na 352ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo realizada em 29/10/90, 
com  as  retificações  solicitadas  pelos  Conselheiros  Francisco  de  Paula  Boragina  (ref.  s/ 
pronunciamento no expediente e no item 1 da ordem do dia); e Olavo D'Elia (ref. s/ manifestação em 
várias).

***

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA SÉRGIO VERGUEIRO
Primeiro Secretário Presidente

CONSELHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO
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