
ATA  RESUMIDA  DA  354ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA EM 18/1/91

1) DATA E PRESENÇA:
Dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e noventa e um, em segunda convocação, às 20h30m, 
com cento e quarenta e três Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA :
Presidente              : SÉRGIO VERGUEIRO
Vice-Presidente      : RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Primeiro Secretário: ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA
Segundo Secretário : JOSÉ ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA

É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

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

Primeiro Secretário - Deu conhecimento de correspondências enviadas pela Diretoria, a saber: 1) 
DI/014.91, comunicando que após a aprovação, pela Câmara Municipal de São Paulo, do projeto 
que  tratava  do  pagamento  do  IPTU/91,  a  Revista  Veja  São  Paulo  publicou  matéria  citando 
nominalmente o Pinheiros como sendo um clube "privilegiado" pelo não pagamento daquele tributo 
municipal. Em virtude daquela reportagem não corresponder à verdade, o Sr. Presidente Antonio de 
Alcântara  Machado Rudge encaminhou à direção  da revista  correspondência  solicitando fossem 
feitas as necessárias correções, no que foi atendido, embora resumidamente, como é critério daquela 
publicação, na edição de 30/1/91. O assunto foi dado por esclarecido e encerrado. 2) DI/015.91, 
reportando-se a Preliminares constantes da Previsão Orçamentária/91, item Impostos e Taxas, na 
qual aquele órgão comprometia-se a retornar ao Conselho quando estivesse melhor definido com 
relação à proposta de extinção da isenção parcial do IPTU, concedida aos clubes esportivos, além da 
atualização da Planta Genérica de Valores,  o que poderia elevar substancialmente esse imposto, 
afetando  dramaticamente  o  orçamento  do  Clube.  Foi  realizado  um  trabalho  junto  à  Câmara 
Municipal, liderado pelo E.C.Pinheiros, coordenado pelo Sindi-Clube, inclusive com a participação 
incansável do Diretor Esportivo Cezar Roberto Leão Granieri e do sócio Francisco Antonio Fraga, 
que  se  dispuseram  a  acompanhar  gestões  junto  aos  Vereadores  paulistanos.  Resultou  no 
reconhecimento,  por  edilidade  paulistana,  do  papel  social  que  os  clubes  representam  para  a 
comunidade e no entendimento da larga visão do conceito  do esporte  amador no país.  No caso 
específico do E.C.Pinheiros, a manutenção da concessão da isenção parcial do pagamento do IPTU 
veio representar uma economia de 15.04% no orçamento global, uma vez que, se cancelada essa 
isenção, ver-se-ia o Clube obrigado a despender cerca de 318 milhões de cruzeiros, recursos que 
seriam suprimidos do orçamento, em detrimento de muitas atividades e até de manutenção de obras. 
Esclarece ainda a Diretoria, que foi acertado com os Vereadores a implementação de cerca de 60 
centros de iniciação esportiva junto às comunidades carentes do município, que servirão de base 
para a elaboração de um projeto de lei  que visará solucionar de maneira definitiva essa questão. 
Estes centros serão custeados pelos clubes componentes do Sindi-Clube, com recursos advindos da 
economia da manutenção da isenção parcial do IPTU. A previsão orçamentária para consecução do 
convênio supra está em fase final de elaboração. Aprovada pelo Sindi-Clube, voltará a Diretoria 
com maiores esclarecimentos para a necessária análise pelo Conselho, da alocação da verba a ser 
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despendida pelo Clube. 3) DI/162.90, encaminhando cópia de correspondências de Eduardo Botallo 
& Associados, dando ciência que em julgamento proferido em 15/11/90 a 1ª Turma do Supremo 
Tribunal de Justiça de Brasília deu provimento ao recurso especial interposto pelo Clube em ação 
declaratória  proposta  contra  a  Fazenda  do  Estado  s/  fornecimento  de  refeições  -  período  1988 
(anterior ao advento da atual Constituição). Por votação unânime o STJ julgou procedente a ação, 
ressalvando-se apenas que os depósitos que estão sendo realizados nos autos da ação declaratória nº 
303/89, deverão ter seqüência haja vista que se referem a outro período onde a matéria em discussão 
é regida pela lei que disciplina o ICMS. Prosseguindo, propôs, em nome da Mesa dos trabalhos, voto 
de  profundo  pesar  pelo  falecimento  do  jovem  Maurício  Slaquer  Guimarães  Araújo,  filho  do 
Conselheiro Abel Guimarães, ocorrido em acidente automobilístico dia 7 pp. (Voto aprovado).

Olavo D'Elia - Propôs voto de pesar pelo recente falecimento da Srta. Marta Blanco Valle,  que 
trabalhava como Coordenadora de Recreação Infantil do Clube. Propôs, também, voto de louvor ao 
Diretor  de  Promoções  Sociais  Walter  Persson  Hildebrandi,  pela  organização  e  realização  do 
Carnaval/91.(Votos aprovados).

José de Barros - Manifestou-se propondo fosse consignado voto de louvor à Diretoria, pelo apoio 
dedicado à Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo em trabalho específico recentemente 
realizado junto ao corpo funcional  do Clube. Conclamou fosse o evento repetido no Clube num 
futuro próximo.

Odair Luiz Gorga - Inicialmente, agradeceu as homenagens recebidas por ocasião da apresentação 
da peça "Camas Redondas, Casais Quadrados". Comunicou, também, que, dado o sucesso de várias 
peças  exibidas,  está  sendo  criada  a  Escola  de  Teatro  do  Clube  Pinheiros,  visto  que  do  Clube 
surgiram vários talentos como Tarcísio Meira, Georgia Gomide, Giulia Gam, e agora, com grande 
satisfação e agradecendo os elogios feitos a ela, sua filha, Mila Christie,  produto do trabalho no 
palco do teatro amador do Pinheiros. Salientou o sucesso do show "Nossos Talentos", lançado por 
ele há alguns anos, que inclusive conta com a participação de Conselheiros. Afirmou que a Escola 
de Teatro formará outros valores para engrandecer o nome do Clube também na área artística.

Edgard Ozon - (Para questão de ordem) - Manifestou-se lembrando a necessidade de ser levada à 
apreciação a proposta da Comissão de Esportes, de votos de louvor aos destaques esportivos. (Votos 
aprovados).

 4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 353 reunião extraordinária, realizada dia 26 de novembro de 
1990.
Presidente - Em não havendo quaisquer manifestações em contrário, retificando ou impugnando a 
ata, declarou-a aprovada.

Item 2 - Apreciação do processo CD-015/90, referente a recurso de revisão interposto pelo 
Conselheiro  José  Edmur  Vianna  Coutinho  e  outros  24  (vinte  e  quatro)  Conselheiros,  da 
decisão tomada na 353ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, em 26/11/90, pelo 
não conhecimento dos processos DI 009/89, DI 10/89 e DI/001.90, que tratam, respectivamente, 
de propostas  da Diretoria de transferência dos associados Ricardo Chuairi  Filho,  Eduardo 
Fernando Pedote e Alexandre Aprile Tayar para a categoria de sócios Contribuintes.
Paulo Ayres de Camargo - Lembrou que em pronunciamento anterior referiu-se ao fato de não ser 
nada  simples  e  fácil  a  elaboração  de  um Estatuto  Social  como o  do  Clube.  Para  uma simples 
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modificação parcial,  que está sendo feita na 350ª reunião em sessão permanente, muito trabalho, 
gastos e horas  estão sendo despendidos.  Em vista de todo esse esforço,  não basta  apenas que o 
Estatuto saia perfeito, bem elaborado, atualizado e completo. Tão ou mais importante é que ele seja 
utilizado e aplicado correta  e adequadamente,  que traduza sempre com fidelidade a intenção do 
legislador  e  que,  infelizmente,  o  Clube  não  tem  primado  por  fazê-lo.  Reportando-se  aos  seus 
pronunciamentos  enviados  aos  Conselheiros  por  escrito,  quando  foram apontados  casos  de  má 
aplicação dos dispositivos do Estatuto, que de uma maneira geral não correspondem com a intenção 
do  legislador  e  têm  afetado  bastante  os  cofres  do  Clube.  Disse  que,  até  então,  não  tinha 
conhecimento de mais este caso de má e inadequada aplicação do art. 123 vigente, que é claro e 
define as condições em que o militante pode passar a Contribuinte, sem adquirir título. Na reunião 
plenária de novembro/90, foram apresentadas pela Diretoria,  com base no art.  123, propostas de 
transferência para Contribuinte de 3 filhos de sócios, da seção de Handebol. Naquela reunião, por 
maioria de votos, o plenário, acertadamente, não tomou conhecimento das referidas indicações, por 
falta de amparo legal ou estatutário, pois nenhum daqueles atletas é militante e são carecedores, 
portanto,  da  principal  exigência.  Inconformados  com  aquela  decisão,  25  Conselheiros  dela 
recorreram. Do recurso  não consta  nenhum argumento  novo,  que possa  modificar  o julgamento 
anterior, com exceção daquele tocante aos casos idênticos anteriormente aprovados pelo Conselho. 
Entretanto, esse argumento, apesar de muito sério, demonstra apenas que o Clube aplicou, mais uma 
vez, erradamente, um dispositivo estatutário e, que os beneficiados estão sujeitos ter seus direitos 
cassados  numa  eventual  revisão  dessa  ilegalidade  mas,  absolutamente,  não  poderá  favorecer  a 
situação dos recorrentes, pois um erro não justifica o outro. O recurso alega que, com a concessão 
desse direito, dada anteriormente a outros filhos de sócios, formou-se uma jurisprudência. Isso não 
aconteceu, pois a jurisprudência não se forma com o erro ou a má aplicação de um dispositivo, 
principalmente sendo esse, claríssimo, como é. Alegou-se, nos debates da reunião de novembro/90, 
que o Conselho é soberano e teria poderes para acolher as propostas. Este argumento não procede, 
desde  que a  soberania  do Conselho  não  chega ao ponto  de  poder  autorizar  a  má e inadequada 
aplicação  do  Estatuto,  pois  se  assim  fosse,  não  haveria  necessidade  de  Estatuto  e  o  Conselho 
resolveria tudo, o que seria inconcebível. O art. 123 refere-se apenas a militantes, ele não tem como 
objetivo premiar ou agraciar. Ele foi criado e existe apenas para dar condições de um militante que 
se destacar entre os demais, de permanecer e não se afastar do Clube, pois como militante a sua 
situação é precária e insegura, podendo sair do Clube a qualquer momento. Assim, foi este o meio 
que se encontrou para evitar que um bom militante se afaste do Clube. Para premiar ou agraciar 
sócios,  existem  outros  dispositivos  estatutários.  O  Estatuto  deve  ser  respeitado  e  aplicado 
corretamente. Se nele houver injustiças, o remédio é corrigi-lo ou modificá-lo, mas, enquanto em 
vigor, deve ser cumprido. Pelo exposto, propôs que o recurso não fosse acolhido, por absoluta falta 
de amparo legal e estatutário.

Jorge de Camargo - Discorrendo da origem, fundamentação e finalidade do recurso, concluiu que a 
interpretação nele contida era errônea. O Conselho não precisaria decidir sobre um caso omisso, 
porque  neste  aspecto  específico  o Estatuto  é  expresso.  Não há,  no seu entender,  jurisprudência 
formada a  respeito  da  matéria.  Não há jurisprudência  neste  caso  concreto,  um sócio  que  não é 
militante e que é associado. Houve aplicação errônea do Estatuto. Lembrou que no juramento de 
posse o Conselheiro se compromete a cumprir as normas legais do Clube. O Estatuto é tão rigoroso 
a respeito dos deveres e das obrigações do Conselho, da Diretoria, das Comissões Permanentes e dos 
sócios em geral. Se durante 5 ou 6 anos, em alguns casos, não se respeitou o Estatuto, isso não é 
jurisprudência.  O  Conselho  não  deve  eternamente  obedecer  decisões  errôneas  anteriormente 
tomadas. Citou exemplos, como casos de sócios transferidos para a categoria Veteranos nos termos 
de resolução de Diretorias anteriores, tendo o titular a idade de 60 anos de idade e o cônjuge 30 anos 
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de contribuição, quando um deles deveria reunir ambas as condições; bem como as Comissões de 
Inquérito  instauradas  para  apurar  infrações  envolvendo  Conselheiros;  quando  do  julgamento,  o 
Conselho não tem aplicado penalidade. Isso não constitui jurisprudência. A Comissão Jurídica, com 
a maior lucidez e síntese possível, expressou no seu parecer que a jurisprudência é flutuante, não 
estática, muito menos definitiva. O Conselho é renovado no seu terço a cada 2 anos, e não pode ficar 
adstrito a decisões isoladas, que ocorreram anos atrás. Mencionou os exatos termos do art. 123 do 
Estatuto vigente, dizendo que o militante pode passar a Contribuinte, justamente por não ser sócio. 
O sócio integra o quadro social, tem todas as regalias esportivas e sociais. Já o militante, só pode 
usufruir das seções esportivas, motivo pelo qual,  poderá passar  a Contribuinte se se distinguir  e 
estiver dentro do disposto no art. 123. Rememorou a intenção do legislador quando da criação de 
dispositivo, em 1945, 1960, 1970 no tocante à inclusão de militante na categoria Contribuinte. Até 
1981 nenhum sócio tinha sido agraciado com essa transferência para Contribuinte. Se a partir daí o 
Conselho errou, deve ser corrigido o erro. Na alteração estatutária em andamento o orador propôs 
emenda  para  redação  final,  substituindo,  no  art.  123,  "Atleta"  por  "Militante".  O  Conselheiro 
Fernando  Silva  Xavier  propôs  a  revogação  do  mesmo  artigo,  tendo  o  Conselho,  em  segunda 
discussão,  decidido  mantê-lo  para  incentivar  o  militante.  É  preciso  que  o  Conselho  delibere 
contrário à equiparação do sócio ao militante, pois o sócio que se destacar poderá passar à categoria 
Atleta Benemérito,  conforme prevê o art. 6º, VI.

Antonio Guerra - Expressou sua surpresa ao receber a convocação desta reunião, para tratar desse 
recurso, primeiramente porque chegou-se a uma única conclusão, no sentido de que as propostas 
contrariavam o Estatuto. O recurso não traz nada de novo. Deveria ao menos constar a ata da época 
em que  os  casos  mencionados  como  precedentes  foram  aprovados.  São  relacionados  5  casos, 
resolvidos em três reuniões plenárias. Não se sabe os termos dos pareceres das Comissões Jurídicas 
de então. O recurso menciona que as Comissões aprovaram as propostas, com exceção da Jurídica. 
Esta última, ao seu ver, foi muito feliz no parecer: com uma isenção absoluta, mostrou a todos que 
qualquer  infração  ao  Estatuto  não  deve  nem  mesmo  ser  conhecida.  Pediu  ao  Conselho  que 
mantivesse a decisão anterior, não conhecendo o recurso, pois ele afronta o Estatuto.

José  Edmur  Vianna  Coutinho -  Como  primeiro  subscritor,  lembrou  os  termos  do  recurso. 
Lamentou  porque  realmente  não  lhe  pareceu  razoável  que  um Conselho  como este,  que  não  é 
nenhum foro de litígio, nem onde existam pessoas que estejam querendo favorecer ou prejudicar 
alguém, torça a verdade dos fatos. Os termos do recurso foram lidos e estavam sendo ditas coisas 
que  dele  não  constavam.  A distorção  chegou  a  tal  ponto  que  falou-se  até  que  as  decisões  da 
Diretoria não formariam jurisprudência. Disse-se abismado com o desconhecimento até mesmo de 
simples  regras  estatutárias.  Ao seu  ver,  seria  desnecessário  estar-se  aditando outros  argumentos 
àquilo que já foi dito. A matéria é clara. Inclusive ele teve a liberdade de apresentar um pequeno 
comentário a respeito do parecer da Comissão Jurídica e de alguns elementos juntados ao processo. 
É  preciso  que  o  Conselho  resolva  com  o  conhecimento  dos  fatos.  Permitiu-se  fazer  algumas 
considerações  a respeito  dos  fatos.  Não são 6 processos.  São 11;  6 mencionados na  petição de 
recurso e 5 encontrados noutras pesquisas. Não é um número desprezível, principalmente quando 
está-se  falando  que  isto  aconteceu  numa  década.  Em  segundo  lugar,  a  questão  relativa  à 
interpretação estatutária e a indagação de casos omissos também é um elemento importante para que 
se  afira  a intensidade das  decisões  do Conselho.  Fez uma síntese  das reuniões  nas  quais  foram 
apreciados os 11 processos, com decisões unânimes. Em que pese o respeito dele pelos Conselheiros 
Sérgio Lazzarini  e Eduardo Lobo Fonseca,  signatários  da emenda acolhida na 353ª reunião,  seu 
ponto de vista é diferente. O fato daquelas transferências  propostas da Diretoria terem sido sempre 
acolhidas, revela, e o Conselho acabou aceitando isso, que era um direito a partir do momento que o 
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filho do sócio Familiar, ao chegar aos 21 anos, deixa de integrar o quadro social se não compra o 
título. Então não existe a questão do sócio ser dependente, pagar ou não. Isso não existe. Há um 
determinado momento em que o atleta deixa de ser sócio, se ele não comprar um título. É este o fato 
que  vem sendo  abordado  constantemente  em todas  essas  reuniões  em que  foram acolhidas  as 
propostas da Diretoria dessa natureza. No início dos trabalhos de primeira discussão da alteração 
estatutária  em andamento,  teve a oportunidade  de coligir  alguns elementos  importantes.  Ele  fez 
longo pronunciamento esclarecendo aquela inovação, produto de antigo trabalho de várias pessoas 
que se interessaram pela matéria, e que levou à conclusão de que era preciso que esses filhos de 
sócios da classe Familiar tivessem os mesmos direitos do militante. Depois desse pronunciamento, 
houve discussão a respeito da matéria, e ela foi unanimemente acolhida. E em segunda discussão, 
foi outra vez acolhida unanimemente. Parece que está acontecendo é que talvez o recurso não tenha 
sido muito feliz e claro na exposição dos pensamentos. Mas não parece que exista dúvida de que o 
Conselho sempre quis isto, que agora vai se tornar lei. Alguém mencionou na tribuna que é preciso 
alterar  o  Estatuto  quando  da  redação  final.  Lamenta  o  ocorrido.  O  Conselho  votou,  de  forma 
definitiva,  que o Atleta,  associado ou não,  poderá  ser  transferido para  a categoria  Contribuinte. 
Qualquer tentativa, por meios menos lícitos, que é alterar a redação de um Estatuto, através de uma 
alteração de redação, será realmente algo muito feio, que o Clube, o Conselho e os Conselheiros não 
merecem. O resultado dessa reunião, favorável ou não ao Estatuto, tem que beneficiar o Conselho de 
forma e manter a integridade, a seriedade, a forma com a qual ele trabalha e pensa, e, graças a Deus, 
não há unanimidade. É preciso que haja divergência; ela é salutar, não pode extravasar os limites da 
seriedade que todos exigem. Há afirmações que não podem ser aceitas. (Neste momento, interpelou 
o Conselheiro Jorge de Camargo sobre termos usados pelo orador, tendo o Sr. Presidente interferido 
para  impedir  discussão  entre  ambos).  Encerrando  o  seu  pronunciamento,  o  orador  pediu  que  o 
Conselho decidisse pelo acolhimento do recurso.

Ruy Cardoso de Mello Tucunduva - Inicialmente, com o assentimento do Presidente, leu o parecer 
emitido pela Comissão Jurídica. Disse que a rigor não era o caso até de se tomar conhecimento do 
assunto, como com muita propriedade havia o Conselheiro José Manssur se manifestado na reunião 
anterior. Mas o que interessa ao Conselho fundamentalmente, é o argumento básico do Conselheiro 
José Edmur Vianna Coutinho, a quem registrou seu respeito e pediu licença para do ponto de vista 
deste  discordar  notadamente  no seu argumento principal,  que é sobre  a jurisprudência que teria 
existido e qual a força dessa jurisprudência que teria acontecido. Em seguida, leu seu voto vencedor: 
"Sem embargo  de  estar  de  acordo/também nego  provimento  ao  recurso."  Disse  que  o  recurso, 
embora subscrito por expressivas figuras do Conselho, não era passível de aceitação. Não há maior 
fundamento. Os recorrentes são pessoas inteligentes, cultas e profissionalmente capazes. Mas, com 
todo o respeito  que merecem, "não  é possível  transformar  o preto em branco  e o quadrado em 
redondo".

Edgard  Ozon -  Teceu  comentários  sobre  a  diferenciação  do  atleta  associado  e  do  militante, 
mencionando o progresso do país e do Clube. Disse que sempre militou no esporte, acompanhando 
suas modificações e evoluções. A equiparação do sócio ao militante é intenção e trabalho antigos de 
várias Comissões de Esportes e de reforma estatutária. Referiu-se às regalias que o sócio tem e o 
militante  não,  e das  opções  que o sócio  Familiar  tem condições  de dar  aos seus  filhos,  de  que 
estudem  ou  pratiquem  esporte.  Já  o  militante,  como  normalmente  vem  de  condições  sociais 
inferiores, dedica-se especificamente ao esporte e, raramente, cursa a universidade. Em que pese a 
legislação e a parte jurídica, a interpretação e a prática das situações devem ser cuidadosamente 
estudadas.  Quanto  à  alegação  do  Conselheiro  Jorge  de  Camargo  de  que  a  transferência  para 
Contribuinte dispensa a aquisição de título, disse que em 1945 não existia título, o sócio passava de 
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dependente pára familiar sem comprar título. Hoje, ele precisa adquirir título, o que quase não existe 
no mercado. O Clube investe tanto nos militantes, e, muitas vezes, ao menor aceno estes vão para 
empresas onde ganharão altíssimos salários. Há outros que, com a ajuda da Diretoria de Esportes, 
permanecem no Clube, levando em consideração tratar-se do Pinheiros, que tem tradição esportiva. 
Se o Estatuto alterado já tivesse sido registrado, toda essa discussão seria dispensada, porque ele 
equipara  o  associado  atleta  ao  militante.  O  militante  tem incentivos  para  continuar  praticando 
esporte. Já o sócio, só o terá após a aprovação do Estatuto, quando poderá, caso se distinga, passar a 
Contribuinte ao completar 21 anos de idade. Os títulos alcançados pelo atleta na defesa do Clube 
devem ser respeitados. O Conselho deve agir com coerência, estimulando o sócio a praticar, além 
das demais atividades oferecidas pelo Clube, o esporte.

Alcides Leite de Gouvêa Filho - Como Presidente em exercício da Comissão Permanente Jurídica e 
relator  do  parecer,  pronunciou-se  com  relação  ao  manifesto  distribuído  pelo  Conselheiro  José 
Edmur Vianna Coutinho antes do início da reunião, dizendo-se deselegantemente atacado. Ressaltou 
que quando o advogado se dedica à elaboração de um parecer, ou à elucidação de uma causa, ele 
está sujeito a cometer erros, equívocos, interpretar mal um dispositivo ou a opinião de um tratadista. 
Isso não significa que ele esteja distorcendo a verdade. E nem pode ou tem como distorcer, porque 
isso consta de um livro, ou de uma obra. Disse que gostaria que fosse apresentada cópia da página 
do livro em que Washington de Barros Monteiro diz que a jurisprudência é fonte de direito, mas isso 
não foi feito.  Segundo, eventual erro deverá ser desculpado, e não levado em conta de má fé de 
qualquer integrante da Comissão, porque se assim fosse, o subscritor desta manifestação também 
equivocou-se quando fez o recurso, dizendo que haviam apenas seis casos específicos. Na verdade 
foram 11. Nem porisso pode-se dizer que houve má fé; apenas tolerou-se como um equívoco, que 
pode  ocorrer  com todos.  Lembrou,  por  último,  que  o  art.  58,  VIII,  do  Regimento  Interno  do 
Conselho,  diz  que  os  debates  devem  realizar-se  com  ordem  e  respeito,  não  podendo  nenhum 
Conselheiro referir-se aos colegas e de modo geral, a qualquer representante da Diretoria, em forma 
injuriosa e descortês, sendo obrigatório o tratamento de senhor.

Ruy Lansaro Paganini - Disse que já participara de uma série de agremiações e, quando se discutia 
Estatuto, todos eram muito coerentes e cingiam-se estritamente ao que nele estivesse contido. Em 
que pese o valor dos debates e da aula de direito até o momento assistida pelo plenário - ele mesmo, 
como  perito  judicial,  diariamente  recebe  ensinamentos  jurídicos  na  convivência  com  juizes  e 
advogados no Fórum - o Conselho deve ater-se à matéria em si. Se o Estatuto menciona Militante, 
não deve-se entrar no mérito. Não está em discussão a qualidade do sócio; se o esportista merece ou 
não a transferência; não dá causa a outro assunto extensivo aos sócios. Deve ser discutido o que 
consta do Estatuto. No caso, não estatuída a transferência de dependente de sócio familiar para a 
categoria  Contribuintes.  Terminou  por  concluir  que  o  assunto  estava  bem claro  e  deveria  ser 
rejeitado nessas condições.

Eduardo Lobo Fonseca -  Analisou  o  tema em debate  sob  dois  ângulos  distintos.  O primeiro, 
relacionado ao fato de, diferentemente do que possa ter sido dito, a primeira vez que o Conselho se 
pronunciou  oficialmente  sobre  o  assunto  foi  na  353ª  reunião  plenária,  em  novembro/90.  Em 
nenhuma outra ocasião o plenário pronunciou-se sobre o tema. Anteriormente, ocorreram debates, 
questões  de  ordem e  interpretações  pessoais  do  Estatuto;  nunca  tendo  havido  uma deliberação 
específica do Conselho. Achou importante deixar bem claro que parecer de Comissão não pode ser 
confundido  com decisão.  As  Comissões  são  órgão  consultivos.  Seus  posicionamentos,  embora 
mereçam todo  o  respeito  e  devam ser  encarados  como um norteamento  para  o  Conselho,  não 
definem posições. Pela primeira vez o Conselho efetivamente posicionou-se sobre um tema de há 
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muito controvertido, posicionamento este lastreado na opinião de sua Comissão técnica específica, 
ou seja,  a Jurídica. E é nesse momento, quando se tem um recurso contra decisão do Conselho. 
Disse  que valia  lembrar,  e  isto  é essencial,  o trabalho  do plenário  durante  1990,  quando foram 
realizadas  31 reuniões  relacionadas  ao processo de alteração estatutária,  mais do que o total  de 
reuniões ordinárias e extraordinárias feitas nos últimos 3 anos, 88, 89 e 90, no total de 29. Entre 
outros  temas  tratados  nas  sessões  permanentes,  o  artigo  123,  que  trata  da  transferência  para 
Contribuinte,  foi  alterado  justamente  pelo  fato  de  que  a  redação  atual,  ainda  em  vigor,  não 
possibilita essa concessão a não Militante. Sem receio de cometer injustiça com colegas de outras 
legislaturas, disse que este Conselho, dentre aqueles formados nos últimos 20 anos, foi o que mais 
se debruçou na análise do Estatuto, e que, portanto, o que melhor condições tem de interpretá-lo 
corretamente.  Não  só  pela  correção  da  decisão  tomada  na  reunião  anterior,  mas  como  uma 
demonstração de respeito  pelo  trabalho incansável  do plenário  durante  o último ano,  dedicando 
dezenas de reuniões e uma centena de horas na análise do Estatuto atual, e na consecução de um 
novo, solicitou ao Conselho que mantivesse a decisão anterior, demonstrando, dessa forma, que a 
havia tomado consciente e responsavelmente, em função do profundo conhecimento do assunto.

José Luiz Toloza Oliveira Costa - Propôs à presidência, não no sentido de desagravo, mas como 
colega  Conselheiro,  fosse  riscada  da  ata  a  palavra  "desonesto"  proferida  pelo  Conselheiro  José 
Edmur Vianna Coutinho quando se referiu  ao Conselheiro  Jorge de Camargo,  tendo em vista  a 
pessoa deste,  de ex-Presidente do Conselho,  e também o fato de ter  sido dita  num momento de 
impulso e irrefletido.

Presidente - Compreendeu, acatou e aceitou perfeitamente a intenção do proponente, e considerou 
plenamente os Conselheiros Jorge de Camargo e José Edmur Vianna Coutinho acima das intenções 
que possam ser colocadas nessa palavra. Infelizmente, disse que no momento não podia o Conselho 
tratar da ata desta reunião, vez que ela virá a lume na próxima, em seu resumo. Mas, prosseguiu, a 
intenção do Conselheiro, que é mais importante do que o ato, e que todos estavam de acordo que 
não havia nenhuma intenção de ofensa de um Conselheiro a outro. Tanto que o Conselheiro Jorge de 
Camargo não se utilizou do disposto no inciso VI, do art. 59, uma vez então que ele não considerou 
um ataque  ou acusação  nessa  palavra  que  evidentemente  deve ter  sido  utilizada  num momento 
impensado.  Considerou  que  aquele  termo  surgiu  no  calor  da  tribuna,  mas  não  da  intenção  do 
Conselheiro que o pronunciou.

Roberto Luiz Pinto e Silva - Como tinha sido citado nominalmente pelo Conselheiro José Edmur 
Vianna Coutinho,  resolveu usar a tribuna,  não para defender-se, porque,  realmente,  nas ocasiões 
citadas, ele votara favoravelmente. Mas, acrescentou, tinha a consciência plena de que isso não o 
obrigava  a  votar  novamente,  quem sabe  até  induzido  a  erro  anterior.  Penitenciou-se  perante  os 
Conselheiros, porque provavelmente não teve o cuidado, nas ocasiões anteriores, de se aprofundar 
nos  processos.  Mas  neste  caso,  particularmente,  a  partir  do  momento  em que  há  um recurso, 
cumpriu  sua obrigação  e  examinou minuciosamente,  pois  quem sabe  o  Conselho  poderia  ter-se 
equivocado numa preliminar. Revelou que tinha a tranqüila consciência de que o recurso devia ser 
rejeitado, e a exposição do Conselheiro Jorge de Camargo, a quem tem muito respeito e admiração 
pelo  conhecimento  que  tem  não  só  do  Clube,  mas  da  história  do  Estatuto,  reafirmava  sua 
tranqüilidade,  porque  quando  o  legislador,  que  fez  o  Estatuto  hoje  vigente,  utilizou  a  palavra 
"Militante". Quando o Conselheiro José Edmur apresentou uma espécie de razões finais, o que ele, 
como advogado, sabe que antes de um julgamento é possível fazê-lo, ele citou mais 5 ou 6 nomes de 
associados que foram beneficiados com esse título. O orador teve a curiosidade de ver alguns desses 
processos, que vieram à Mesa, por intermédio da Secretaria, chegando à conclusão que o Conselho 
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pode ter sido induzido a erro na votação desses processos, porque nem todos tiveram oportunidade 
de  tomar  conhecimento  desses  processos  adicionais,  compelidos  pelo  Conselheiro  José  Edmur. 
Examinou rapidamente o caso de alguns deles.  Citou que a Diretoria encaminhava os processos 
como  sendo  de  militantes,  quando  tratava-se  de  sócios  que  tinham  perdido  a  condição  de 
dependentes por terem atingido o limite de dependência,  21 anos de idade.  Algumas Comissões 
Jurídicas alertaram tratar-se de sócios e não militantes, observando que no caso cabia a observação 
de  que  a  equiparação  entre  atleta  dependente  de  sócio  familiar  e  atleta  militante,  para  os  fins 
colimados, ainda que estatutariamente não previstos, em nada prejudicaria o Clube. (Neste instante, 
aparteou o Conselheiro Ruy Cardoso de Mello Tucunduva indagando o nome do relator, tendo o 
orador respondido o nome, que inclusive era um seu amigo pessoal.) Prosseguiu, desculpando-se e 
dizendo que naqueles termos o relator inovou, alterou o Estatuto ao dar o seu parecer. E, com base 
nesse  parecer,  bonito  e  extenso,  evidentemente  o  Conselho  acolheu  a  concessão.  Foram 
mencionados pareceres das propostas relativas aos atletas: Erick Tebbe Borges, André Barbosa de 
Oliveira, Renato Nogueira Holzheim e Luiz Eduardo Soares Neto. Neste último caso, lembrou, na 
época o Presidente do então Conselho Diretor fundamentou seu pedido esclarecendo que o Estatuto 
faculta ao militante acidentado a transferência para Contribuinte, e que, embora não se tratasse de 
militante, mas de dependente de sócio, o atleta tinha se acidentado competindo pelo Clube. No caso 
de Luiz Eduardo Soares Neto, o Conselho Diretor antes de encaminhar a proposta propriamente dita, 
consultou  a  Comissão  Jurídica.  Enviada  ao  Conselho,  a  proposta  foi  aprovada  em  caráter 
excepcional.  O fato de o Conselho ter  aprovado propostas semelhantes não o obriga a manter  a 
mesma postura  que antes,  especialmente  porque neste  momento ele  foi  alertado,  pela  Comissão 
Jurídica, que estava cometendo um equívoco se continuasse votando pela concessão de título a sócio 
não militante.  O Estatuto é muito claro no sentido de restringir o benefício somente a militante. 
tanto é verdade que está prestes a ser  inaugurado o Estatuto atualizado,  sanando essa distorção, 
embora já não mais considerasse uma distorção a partir do momento em que o Conselheiro Jorge de 
Camargo o esclareceu, com muita oportunidade, o porquê se referia a militante. Mas, acrescentou, 
respeita  e  sempre  respeitará  a  opinião  da maioria,  que já  decidiu,  para  o  Estatuto  atualizado,  a 
equiparação do sócio atleta ao militante.

José Edmur Vianna Coutinho - Em aparte,  fez observação de ordem histórica,  dizendo que o 
processo de Fernando Jorge Mendes foi o primeiro no qual esse assunto foi levantado. Comentou 
que em 1981 houve um parecer por ele relatado, em que essa matéria foi ventilada neste processo. 
Aquele caso foi considerado uma espécie de nova interpretação estatutária, que teria dado então a 
mola para que todos os outros demais fossem assim decididos. 

Roberto Luiz Pinto e Silva - Disse que em 1981 ainda não pertencia ao Conselho, mas que aquela 
observação era oportuna, porque tudo isso ocorreu nos últimos dez anos, e nesse período o Conselho 
renovou-se, no seu terço, por quatro vezes. Portanto, poder-se-ia ter um Conselho absolutamente 
renovado,  com liberdade,  autonomia  e  total  independência  para  julgar  da  forma  que  quisesse, 
independentemente  das  decisões  relativas  aos  casos  precedentes.  Finalizando,  disse  que  não  há 
jurisprudência que modifique a soberania do Conselho.

Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Na sua simplicidade de atleta e profa. de Educação Física, 
observou os pronunciamentos dos Conselheiros que a antecederam, inclusive aqueles mais versados 
no entendimento do Estatuto e que emprestam sua experiência e dedicação ao Clube. Como também 
foi  citada  pelo  Conselheiro  José  Edmur  Vianna  Coutinho  com relação  à  apreciação  dos  casos 
precedentes,  quando  defendera  os  atletas  envolvidos  dado  o  empenho  dos  mesmos em prol  do 
Clube,  resolveu  manifestar-se  nesta  oportunidade.  Enfatizou,  que  apesar  de  não  conhecer  a 
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legislação com tanta providência como os demais advogados do Conselho, achava que poderia estar 
sendo cometida uma injustiça com alguns sócios atletas, que por questão de alguns dias, por ainda 
estar  em vigor  o  Estatuto  atual,  teria  que  deixar  o  quadro  social.  Se  esses  atletas  estivessem 
enquadrados  no  novo  estatuto,  já  teriam  condições  favoráveis  para  obter  a  transferência  para 
Contribuinte. Fez ampla exposição da importância da educação física e das influências que ela tem 
na formação do indivíduo, dizendo que, infelizmente, dadas as regras legais vigentes, a única coisa 
que resta é o bom senso em se tentar defender o esporte no Clube, com essas mínimas pessoas que 
tentam levar, além se serem sócias, o nome do Clube dentro e fora do País.

Alício Antunes de Oliveira - Como um dos subscritores do recurso, disse que o Conselheiro José 
Edmur Vianna Coutinho era profundo conhecedor do Estatuto, e não interporia um recurso dessa 
natureza  em flagrante  agressão  ao  Estatuto.  Enalteceu  o  conhecimento  e  a  atuação  de  diversos 
Conselheiros nos assuntos do Clube. Há da parte de todos, em primeiro lugar, boa intenção. Talvez 
diferença  de  interpretação.  Viu  na  intenção  do  Conselheiro  José  Edmur  o  bom senso,  porisso 
subscreveu o recurso. O Estatuto foi modificado e o Conselho trabalhou durante um ano inteiro para 
organizá-lo.  Nada  mais  nele  será  modificado,  a  não  ser  vírgulas  ou  erros  datilográficos.  Estão 
próximos  o  registro  e  a  publicação  das  alterações  estatutárias.  Os  juristas  do  Conselho  não 
precisavam ter se estendido tanto para dizer que o Estatuto vigente deve ser obedecido. Disse do seu 
entendimento, conforme sugeriu o Presidente Sérgio Vergueiro há um ano atrás, quando da reunião 
de posse, de que o Estatuto deve ser aprendido, estudado e deve o Conselheiro lutar para que ele 
seja obedecido. O próprio juramento diz isto. Assim, se existe o bom senso para alguma coisa, e 
obediência irrestrita ao Estatuto para outras coisas, conforme comprovou em discussão havida em 
reunião anterior, disse que se reservaria a esperar para julgar as manifestações feitas.

Presidente - Em não havendo mais oradores inscritos, passou à votação da matéria.

Paulo Roberto Chaves de Lara - (Para encaminhamento da votação) - Perguntou se neste momento 
o Conselho estaria julgando o conhecimento ou não do recurso, sem entrar no mérito, ou seja, o 
assunto não seria resolvido nesta reunião.

Presidente - Fez breve relatório sobre a matéria., discorrendo do disposto no parágrafo único, do 
art.  77, que estabelece  a competência  do Conselho de rever suas  decisões  uma vez, mediante a 
interposição de recurso. O recurso estava em termos. Uma vez que não havia nenhuma preliminar de 
não conhecimento desse recurso, foi recebido. A Mesa cuidou de colocá-lo em pauta imediatamente, 
por julgar que essas decisões devam exatamente ser revistas o quanto antes, e obedecido o Estatuto e 
o pedido de revisão, para que não se distancie muito a matéria, e que não possa então haver uma 
interferência muito grande, que venha a prejudicar a lembrança dos Conselheiros, mesmo quando 
esses  recursos  pedem a  cassação  da  Mesa  do Conselho.  Leu o teor  e  interpretou  o espírito  do 
recurso,  esclarecendo  que  o  Conselho,  votando  favoravelmente,  procederia  revisão  da  decisão 
tomada  na  353ª  reunião,  isto  é,  os  processos  seriam  conhecidos  e  oportunamente  voltariam  à 
apreciação  do  Conselho.  Caso  contrário,  a  decisão  estaria  mantida,  não  sendo  os  processos 
conhecidos. (Uma Conselheira indagou o Presidente sobre se aqueles processos poderiam voltar ao 
Conselho à luz do novo Estatuto. O Presidente a esclareceu que não havia impedimento de que tais 
propostas fossem futuramente apresentadas ao Conselho quando da entrada em vigor as novas regras 
estatutárias.) Em seguida, submeteu o recurso à votação.
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Deliberação:

Rejeitado por expressiva maioria de votos o recurso de revisão interposto pelo Conselheiro José 
Edmur Vianna  Coutinho e  outros  24 (vinte  e  quatro)  Conselheiros,  da  decisão  tomada na 353ª 
Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Deliberativo,  em  26/11/90,  pelo  não  conhecimento  dos 
processos DI 009/89, DI 10/89 e DI/001.90.

Item 3 - Várias.
Olavo  D'Elia -  Agradeceu  ao  Diretor  de  Patrimônio,  Conselheiro  Antides  Baroni  Filho,  pelo 
atendimento  de  sua  solicitação  instalando  bebedouros  na  piscina,  lembrando-o  de  igualmente 
proceder com relação ao Parque Infantil. Comentou que está sendo feita a pintura da parte externa 
do Clube. Solicitou cuidados com o sistema PABX. Apresentou, finalmente, pedido de reorientação 
nos serviços  de limpeza dos sanitários,  mesmo que essa melhoria  importe  na admissão de mais 
funcionários para o setor.

Presidente - Antes de conceder a palavra ao orador seguinte, lembrou que no dia seguinte, 19/2, o 
Conselho  estaria  novamente  reunido para  decidir  sobre  a redação  final  do Projeto  de Alteração 
Parcial do Estatuto Social, reunião para a qual contava com a presença de todos.

Mário Lima Cardoso - Deu seu testemunho do empenho e atuação da Diretoria,  do Diretor  de 
Esportes,  Cezar  Roberto  Leão  Granieri,  e  do  associado  Francisco  Antonio  Fraga  no  trabalho 
realizado junto à Câmara Municipal e que resultou na manutenção da concessão da isenção parcial 
do pagamento do IPTU, aproveitando para parabenizá-los de público.  Em seguida,  registrou seu 
protesto pelo fato do Conselheiro Jorge de Camargo ter citado caso de associado transferido para a 
categoria Veteranos agraciado com uma determinada benesse, sem mencionar nome. Assim, disse 
que esse sócio era ele, e que, quando da gestão do Diretor Oswaldo Baldi foi por este indagado se já 
era Veterano e, ao responder negativamente por ter somente o requisito da idade mínima exigida, o 
Diretor  perguntou  se  sua  esposa  tinha  a  outra  condição  necessária,  relativa  ao  tempo  de 
contribuição. O Diretor interpretou que poder-se-ia conceder a transferência se o casal reunisse as 
condições necessárias, sendo, à época, baixada decisão normativa a respeito. O orador, então, pode 
requerer  sua  transferência  para  Veterano  dentro  do  espírito  dessa  decisão  normativa,  tendo  a 
Diretoria deferido seu pedido. Prosseguindo, como um dos signatários do recurso que acabara de ser 
apreciado, teceu explanação concluindo que no caso em si, o mérito teria muito mais valor do que a 
letra da lei, e que fazia essa justificativa em função da sua votação, da sua participação e daquilo 
que registrou com o seu nome, anuindo o recurso.

Primeiro Secretário - Procedeu leitura de proposta do Conselheiro José Luiz Toloza Oliveira Costa 
no sentido de cumprimentar os Conselheiros Sérgio Salles, Mário Lima Cardoso e Paulo Roberto 
Chaves  de  Lara,  bem como o Sr.  Orlando José  Dal  Secco  Filho,  Presidente  da  Associação  das 
Bandas,  Blocos  e  Cordões  Carnavalescos,  e  a  Sra.  Sônia  Esteves,  pela  realização  do  evento 
"Pholianafaria", que contou com a participação de vários outros associados.

Paulo Ayres de Camargo - (Em pronunciamento encaminhado por escrito, juntado à convocação 
da reunião) - Reportando-se a pronunciamento anteriormente feito, apontou casos de má aplicação e 
violação de dispositivos do Regulamento Processual Disciplinar e do Estatuto Social, tecendo longa 
explanação com vistas aos trabalhos de atualização estatutária.
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Presidente - Deu por encerrados os trabalhos 23h25.

***

Obs: Esta ata foi aprovada pelo Conselho Deliberativo na 355ª reunião ordinária,  em 25 de março de 
1991.

ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Primeiro Secretário Presidente em exercício
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