
ATA RESUMIDA DA 384ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
ESPORTE CLUBE PINHEIROS, REALIZADA EM 27/9/93

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

2. MESA DIRETORA:
Presidente              : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente      : Hélio De Maria Penteado
Primeiro Secretario: Eduardo Lobo Fonseca
Segundo Secretário: Adalberto Luiz Federighi

3. EXPEDIENTE:
Presidente - Declarou instalada a reunião, desde logo chamando para tomar posse os Suplentes Gerson 
de Oliveira, Roberto Emílio Piumatti, Leila Sarhan Salomão, Virgínia Maria S. Bruno, Luiz Roberto 
Tavolieri  de  Oliveira,  Odahyr Alferes  Romero e  Miguel  Vignola.  Somente Leila  Sarhan Salomão e 
Odahyr Alferes Romero estiveram presentes e foram empossados.

Primeiro Secretário - Recebemos carta da Diretoria encaminhando o relatório de Cartões de Freqüência 
e Visitantes emitidos no período de 1º de junho a 31 de agosto deste ano, em cumprimento ao disposto 
no Art. 134, parágrafo único, do Estatuto Social.

Anamaria Andrade Damasceno - Em nome dos associados, parabenizou a atuação da Diretoria pelos 
festejos de aniversário do Clube. Destacou o empenho da Sra. Maria do Carmo Leite Coimbra, do setor 
Carteado, pedindo fosse a sócia comunicada da homenagem.

Presidente - Tornou a chamar os Suplentes que não tinham tomado posse para fazê-lo, mas estes não se 
apresentaram. Reafirmou que o Dr. Gerson de Oliveira havia justificado sua ausência.

4) ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 383ª reunião extraordinária, em sessão permanente realizada em 30 

de agosto, 13 e 20 de setembro de 1993.
Presidente - Explicou que, em virtude da 383ª reunião extraordinária continuar em sessão permanente, a 
apreciação da ata seria retirada de pauta e reincluída tão logo concluída a primeira discussão do projeto 
de Regimento Interno do Departamento Esportivo.

Item 2 - Apreciação do processo CD-06/92, referente aos fatos ocorridos na Portaria do CCR em 
16/12/91, envolvendo o Cons. Luiz Xavier de Salles Cunha (R.O. 517/91).

Sérgio Vergueiro - Lembrou que o processo iniciou-se quando ocupava a presidência do Conselho e que 
se surpreendera com o R.O. narrando que um Conselheiro tinha sido impedido de adentrar o Clube. 
Salientou fatos positivos e cumprimentou o relator do parecer da Comissão Jurídica. À época recebeu o 
R.O. e o devolveu à Diretoria por entender que na data dos fatos havia uma portaria em funcionamento e 
um evento no Clube  -  a  festa  dos  funcionários  -  que  poderia  perfeitamente ser  prestigiada  por  um 
Conselheiro. Realçou que o Conselho deve manter o máximo rigor no julgamento de qualquer falha de 
comportamento dentro do Clube, seja o sócio Conselheiro ou não. O interessado é que merecia não só 
ser absolvido como receber um pedido de desculpas por ter sido objeto de um processo que começou 
mal, com uma mentira e cujo o autor deveria ser responsabilizado por essa medida.

Ruy  Lansaro  Paganini -  Disse  que  o  Clube  tem os  seus  poderes  limitados  quanto  às  condições 
jurídicas. A Diretoria Administrativa procura realmente se calcar em pessoas idôneas, de alta formação, 
que  muitas  vezes  são  leigas  em Direito,  mas  que  tendem a  tratar  realmente  os  envolvidos,  numa 
determinada  condição  que  não  é  exatamente  a  que  se  tem fora  do  Clube.  Muitas  vezes  observou 
funcionário sendo indelicado com sócio com razão. Para tal deve ser bem orientado e treinado. O sócio 
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deve esclarecer o funcionário quando está na sua razão, sem contudo ofendê-lo; deve recorrer a algum 
dirigente para que possa auxiliá-lo, determinando como o empregado deve agir. Se o Conselheiro tiver 
que ser penalizado pelos seus erros, deve sê-lo. O sócio deve ter certeza absoluta de seus atos e se ater às 
determinações administrativas, sem faltar com o exemplo.

Presidente - Esclareceu que havia dois processos em pauta envolvendo o mesmo Conselheiro. Neste 
momento estava-se discutindo sobre aquele que tratava de eventual impedimento de ingresso no Clube 
num dia em que se realizava a festa dos funcionários.

Severiano Atanes Netto - Defendeu a mesma tese do parecer da Comissão Jurídica. Na sua opinião, 
independentemente da decisão do Conselho em relação ao Conselheiro, deveria ser responsabilizado o 
funcionário que promoveu a injustiça de impedi-lo de adentrar o Clube e ser colocado como réu nesta 
ocasião.

Presidente -  Prestou  esclarecimentos  sobre  o  procedimento  administrativo  que  foi  sugerido  pela 
Comissão Jurídica, entendendo que não era possível no momento, pois os funcionários não são parte do 
processo.  Quanto  à  responsabilidade  dos  mesmos,  isto  seria  resolvido  pela  Diretoria,  para  a  qual 
enviaria, simplesmente, como ato administrativo da Mesa, cópia das notas taquigráficas e do parecer da 
Comissão Jurídica.  Salientou que a  Comissão de  Inquérito  que  instrui  o  processo não fez  nenhuma 
observação neste sentido.

Deliberação:
O Plenário  decidiu  aprovar,  por  unanimidade  de  votos,  a  proposta  da  Comissão  de  Inquérito  pelo 
arquivamento do processo.

Item 3 - Apreciação do processo CD-07/92, referente aos fatos ocorridos na Sede Social e Sala de 
Segurança em 18/4/92, envolvendo o Cons. Luiz Xavier de Salles Cunha (R.O. 229/92).

Severiano Atanes Netto - Concordou com o parecer da Comissão de Inquérito no sentido de aplicar ao 
Conselheiro. Entretanto, dada a injustiça à qual o mesmo foi submetido no processo anterior, sugeria que 
a pena proposta fosse reduzida em 30%, ou seja, 42 dias de suspensão.

Sérgio Vergueiro - Em face da sugestão da Comissão de Inquérito, disse que o caso requeria um pouco 
mais de  ponderação.  Concordou com o  Cons.  Ruy Lansaro Paganini:  todo  processo  é sério;  não  é 
necessário ser advogado para se ter senso de justiça. O júri não é composto por advogados, mas por 
cidadãos e, por isso mesmo, o bom senso não é apanágio de ninguém. O Conselho tem que exercer sua 
competência estatutária de ser o poder judiciário nos casos disciplinares que envolvam Conselheiros com 
o espírito pinheirense, trazendo o melhor que puder. Referindo-se a menção da Comissão de Inquérito, 
disse  que  a  versão  dos  fatos  encontra-se  nos  autos.  À  míngua  de  quaisquer  provas.  Somente  os 
funcionários envolvidos foram ouvidos. Não é possível que no local da ocorrência (Bilhar) não houvesse 
outros sócios. As afirmações contidas nas declarações eram absolutamente irresponsáveis. Não se pode, 
à míngua de quaisquer provas, propor uma punição, nem se pune alguém cuja culpa não seja provada, 
seja Conselheiro ou não. Posicionou-se pela absolvição.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Depois de ouvir os Cons. Ruy Lansaro Paganini e Sérgio Vergueiro, 
disse que concordava parcialmente com algumas de suas afirmações e discordava totalmente de outras. O 
Clube dispõe de um regulamento específico para  os procedimentos disciplinares,  com o objetivo de 
garantir ao sócio que seja alvo de sindicância ampla defesa, cumprindo-se rigorosamente os termos e 
prazos desse Regulamento.  A nulidade apontada pela Comissão Jurídica,  pelo fato do R.O. ter sido 
lavrado 4 ou 5 dias depois da ocorrência, não podia ser considerada. Qualquer eventual nulidade que 
pudesse ter havido naquele momento, já teria sido sanada com todos os demais atos do processo que se 
realizaram dali por diante. Ao longo desses anos, nos momentos em que tem atuado como advogado de 
alguns sócios envolvidos em procedimentos disciplinares dessa natureza, o preocupava o fato de que, em 
todas as ocasiões em que acontece o confronto com um funcionário do Clube o funcionário lavra o R.O, 
traz como testemunhas 4 ou 5 subalternos seus, que, obviamente, quando prestam depoimento perante a 
Comissão  de  Inquérito  concordam com o  que  ele  diz  no  R.O..  Sem o  objetivo  de  neste  momento 
responsabilizar somente o funcionário, eventualmente a ocorrência pode não ter sido exatamente como 
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descrita no Registro de Ocorrência. Neste processo existem apenas duas versões: a do Conselheiro e a do 
funcionário.  Não há prova de fato.  As versões são diametralmente opostas. Os fatos estão provados 
apenas por  testemunhas suspeitas,  trazidas ao processo pelo próprio interessado (funcionário).  Isto é 
comum acontecer no Clube. Era um dia de freqüência normal no Clube. Admitindo-se que somente o 
funcionário tenha sido agredido, o mesmo pôs a perder a sua causa no momento em que trouxe como 
testemunhas pessoas suspeitas ou impedidas de prestar depoimento. Não existe uma escala de valores 
para se dizer se a opinião do Conselheiro vale mais do que a do funcionário ou qual deles tem razão. 
Regimentalmente estava impedido de votar porque não tinha assinado a lista de presença, mas convocava 
o Conselho a resolver pela absolvição do Conselheiro, na medida em que existia uma dúvida razoável de 
como os fatos teriam se passado.

Leão João Pouza Machado - Não concordou com a nulidade apontada pela Comissão Jurídica com 
relação à abertura do R.O. dias após os fatos, nem aconselhava a conversão do julgamento em diligência. 
O  Conselho  deveria  decidir  sobre  o  processo  nesta  oportunidade,  inclusive  para  não  deixar  que  o 
Conselheiro  ficasse  exposto  ao  quadro  associativo  por  mais tempo.  Encerrando,  manifestou-se  pela 
absolvição do Conselheiro.

Roberto Machado Moreira - Afirmou que examinou os autos procurando ser justo com as partes. O 
Conselheiro tinha pedido providências que o funcionário poderia ter tomado sem que os fatos tivessem 
caminhado e chegado às circunstâncias que chegaram. Os depoimentos dos funcionários são idênticos 
em detalhes da ocorrência. O processo mostra debilidade, na medida em que leva a crer que a intenção 
maior era salvar um funcionário do que acusar um Conselheiro. Mencionou a suspeição do funcionário 
que lavrou o R.O., calcado no Regulamento Disciplinar. Disse que tem recebido críticas com relação ao 
tratamento que alguns funcionários tem dispensado aos sócios. Este processo tem que ser encarado como 
se os fatos não tenham sido provados. Entendeu que nada do que foi apurado justificava a aplicação de 
penalidade.

Antonio Guerra - Disse que era necessário que o Plenário se posicionasse naquela oportunidade. O 
funcionário recebeu ordens de seus dirigentes. Os Conselheiros são sócios que têm uma obrigação ainda 
maior: além de cumprir as normas administrativas devem ter conduta exemplar. Não foi negada defesa 
ao Conselheiro envolvido. Concitou o Conselho a votar com a consciência, porque o Clube depende de 
uma disciplina rígida e o bom exemplo deve refletir nos sócios mais jovens.

Roberto Machado Moreira - Levantou questão de ordem em relação à lavratura do R.O. referente ao 
processo, visto que quem assinou o documento não tinha poderes  para  lavrá-lo (sub-encarregado de 
Segurança), ferindo, portanto, o §1º do Art. 1º do Regulamento Processual Disciplinar.

Presidente - Resolveu a questão de ordem demonstrando que havia no R.O. a assinatura do Diretor de 
Segurança dando validade ao documento nos termos do dispositivo citado pelo orador.

Anamaria Andrade Damasceno - Discordou da referência no sentido de que os sócios são vítimas de 
funcionários vilões. Deve-se ter o bom senso de conversar com o funcionário ao nível e às condições que 
a vida possibilitou a este. O fato do sócio vir ao Clube prestar sua colaboração não o exime de cumprir 
as  determinações  que  o  funcionário  recebeu  da  Diretoria.  O fato  do  sócio  ser  Conselheiro  não  lhe 
assegura a impunidade. Deve-se pensar muito com relação às decisões, porque o julgamento é muito 
importante e deve ser feito com seriedade.

Marcelo  Giosa  Sasso -  Referiu-se  ao  Estatuto,  dizendo  entender  que  o  porteiro  tinha  pedido  a 
identificação de um sócio que pretendia adentrar o Clube. O Conselho deve refletir muito com relação ao 
problema da impunidade.

Pedro Antonio  Lousan Badra -  Estranhou que  do  R.O.  não constassem outras  testemunhas senão 
funcionários da Segurança. O Conselheiro apenas pediu ao funcionário que as pessoas que estavam no 
local e que não eram sócios se retirassem. O fato é que os funcionários não estão devidamente instruídos, 
originando  esse  lamentável  acidente.  Assim,  era  favorável  à  absolvição  do  Conselheiro,  com  o 
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cancelamento  do  processado,  em que  pese  o  trabalho  e  a  conclusão  a  que  chegou a  Comissão  de 
Inquérito.

Eduardo Lobo Fonseca - Registrou seu respeito ao trabalho da Comissão de Inquérito que, segundo o 
parecer  da  Comissão  Jurídica,  até  exagerou  nos  detalhes  e  nas  oportunidades  que  proporcionou  ao 
Conselheiro na condução do processo. Isto deveria ser levado em conta. Se o nível de funcionários do 
Clube não é bom, tem que ser tomada alguma providência a respeito. Sua experiência com relação aos 
funcionários  não é  tão ruim quanto  se  havia  falado.  O sócio  que  é parte  no  processo também não 
apresentou como testemunhas outros sócios. As versões não são tão diferentes. A divergência está em 
quem iniciou a agressão, a partir daí nada se negou. O fato ocorreu, todos reconhecem. Acompanhou o 
pensamento  da  Cons.  Anamaria  Andrade  Damasceno:  nos  processos  envolvendo  Conselheiros  são 
exigidas provas fantásticas, o que não ocorre nos recursos, nas suspensões aplicadas no dia a dia pela 
Diretoria e que são consideradas razoáveis. A punição não estigmatiza alguém. Fez comentários sobre a 
nulidade levantada pela Comissão Jurídica, que não entendia cabível. O Regimento prevê a lavratura do 
R.O. imediatamente após o conhecimento dos fatos, não imediatamente aos fatos. E o momento que um 
daqueles citados no Art. 1º do Regulamento Disciplinar toma conhecimento é quando se lavra o R.O., 
geralmente efetivado por um diretor. Muitas vezes o Diretor não dispõe de tempo para tomar ciência no 
dia dos fatos e vem ao Clube 2 ou 3 dias depois, quando determina o registro. Isto não pode inibir o 
processo.  (O Cons.  Sérgio Vergueiro  o aparteou com relação  a  termo do relatório  da  Comissão de 
Inquérito, entendendo que o acusado não tem que apresentar provas da sua inocência). Esclareceu que 
tinha mencionado que não havia provas suficientes mas que, da forma como estava sendo encaminhado o 
julgamento,  dava a entender  que não existiam provas.  A decisão do Conselho deve ser  baseada no 
procedimento disciplinar que foi instruído pela Comissão de Inquérito, que propôs uma penalidade a um 
Conselheiro. E a discussão era isto.

Paulo Cesar de Arruda Castanho - Designado pela presidência da Comissão Jurídica, esclareceu que a 
nulidade levantada não era absoluta,  na medida em que o Conselho resolvesse superá-la o processo 
poderia ser julgado sem problemas.

João Benedito de Azevedo Marques - Disse que presidiu o inquérito votado inicialmente, envolvendo 
o mesmo Conselheiro, em que ficou claro e provado que este não tinha qualquer responsabilidade no 
incidente. Com relação ao processo em debate, disse que foram feitas algumas colocações que julgava 
perigosas para a convivência no Clube. Pessoalmente não recusa um R.O. em que as testemunhas sejam 
só funcionários, desde que nada seja alegado e provado contra os mesmos. Quando foi aberto prazo para 
defesa, não foi apresentada pelo Conselheiro envolvido qualquer testemunha que divergisse da versão 
dos  funcionários.  Nada  se  provou  em contrário  com relação  à  altercação  entre  o  Conselheiro  e  o 
empregado. Observou um equívoco: se alguém sofre uma acusação e se essa acusação está baseada em 
depoimentos,  cabe  à  pessoa  acusada  contrariar  essa  acusação  com  outros  depoimentos,  o  que, 
lamentavelmente, não ocorreu, Justificando as razões, propôs a aplicação de penalidade, reduzindo a 
sugestão da Comissão de Inquérito de 60 para 30 dias.

José de Barros - Baseado no Art. 57 do Regimento do Conselho, propôs o encerramento das discussão 
para votação do processo.

Plínio  de  Azevedo  Marques -  Pautado  nos  pronunciamentos  anteriores,  disse  que  votaria  pela 
absolvição do Conselheiro.

Votação:
O Cons. Roberto Machado Moreira levantou questão de ordem quanto à preferência de votação das 
propostas, entendendo que a sua proposta de absolvição teria preferência sobre as demais, porque era 
supressiva.  Em  princípio,  a  Presidência  não  recebeu  a  questão  de  ordem,  pois,  se  nenhuma  das 
proposições  de  aplicação  de  penalidade  fosse  aceita  pelo  Conselho,  automaticamente  haveria  a 
absolvição  do  indiciado.  O  Cons.  Severiano  Atanes  Netto  manifestou-se  retirando  sua  proposta  de 
redução da penalidade proposta pela Comissão de Inquérito, caso não fosse aceita a questão de ordem 
levantada pelo Cons. Roberto Machado Moreira. O Cons. João Benedito de Azevedo Marques entendeu 
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que,  inicialmente,  deveria  ser  levada  à  votação  a  proposta  do  Cons.  Roberto  Machado  Moreira.  A 
Presidência, revendo sua posição anterior, resolveu acatar a questão de ordem levantada.

Deliberação:
O  Conselho  deliberou  rejeitar,  por  maioria  de  votos,   proposta  do  Conselheiro  Roberto  Machado 
Moreira  pela  absolvição  do  Conselheiro  indiciado;  e  aprovar,  por  maioria  de  votos,  proposta  do 
Conselheiro João Benedito de Azevedo Marques pela cominação da pena de suspensão por trinta (30) 
dias  ao  Conselheiro  Luiz  Xavier  de  Salles  Cunha,  modificando  proposta  original  da  Comissão  de 
Inquérito.

Item 4 - Apreciação do processo CD-30/90,  referente aos fatos ocorridos no Estacionamento em 
4/2/89, envolvendo o Cons. Berardino Fanganiello dos Santos (R.O. 076/89).

Deliberação:
Não havendo Conselheiros inscritos, o Sr. Presidente colocou a matéria em votação, tendo o Conselho 
decidido  aprovar,  por  significativa  maioria  de  votos,  a  proposta  da  Comissão  de  Inquérito  pelo 
arquivamento do processo CD-30/92, envolvendo o Conselheiro Berardino Fanganiello dos Santos.

Item 5 - Várias.
Eduardo Lobo Fonseca - Pronunciou-se sobre a Escolinha do Clube, que no próximo ano completará 
50 anos de existência, e apresentou reivindicação de construção de 2 salas de aula, já para 1994, dado 
que o número de inscrições para o Maternal 1 e 2 vem aumentando notadamente. Pediu o empenho do 
Conselho quanto ao seu pedido.

Walter Persson Hildebrandi - Relatou ocorrência havida no sábado anterior durante jantar promovido 
pela  Diretoria  de  Relações  Sociais,  quando  o  Sr.  Diretor  pediu  aos  presentes  que  descessem  do 
Mezanino para o Salão de Festas para assistirem o show da cantora Elba Ramalho. Ressaltou que os 
funcionários do buffet chegaram a agir deselegantemente com uma sócia (esta que, inclusive, pediu a ele 
que tornasse público o fato),  tirando-lhe o prato da mão sob a alegação de estar cumprindo ordens. 
Observou que isso certamente não foi dada pelo Diretor de Promoções Sociais, mas que deve ser tomado 
muito cuidado quanto à orientação adequada dos funcionários, para que tais situações não se repitam em 
outros eventos.

Severiano Atanes Netto - Mencionou correspondência que enviou à Mesa naquela noite, sugerindo à 
Diretoria que na Previsão Orçamentária/93 faça constar a possibilidade do sócio pagar a anuidade até o 
mês de julho, com a devida correção, gozando proporcionalmente do desconto atualmente oferecido. (O 
Cons. Adalberto Luiz Federighi endossou a proposta do orador, oferecendo complementação à mesma.

Anamaria da Carvalheira Baur - Sugeriu as seguintes providências:  1)  aquisição  de equipamento 
reprográfico que extraia cópia coloridas, em especial para a divulgação dos eventos; 2) construção de um 
novo fraldário,  dadas  as condições precárias em que se encontra o  existente;  3)  a colocação de um 
colchão sob brinquedo existente no Parquinho; 4) limpeza do Estacionamento; 5) limpeza das calçadas 
que circulam o Clube; 6) recolocação de letras no memorial Hans Nobiling; 7) construção de rampa na 
calçada que dá acesso da Sede Social ao Salão de Festas; 8) maior cuidado com relação ao problema de 
aquecimento da água da Piscina Olímpica.

Mário  Lima Cardoso -  Pediu o empenho da Diretoria  na distribuição de formulários de R.O.  nos 
diversos  setores  do  Clube,  para  que  se  divida  com  os  sócios  a  responsabilidade  da  lavratura  de 
ocorrências;  inclusive  em  cumprimento  à  determinação  constante  do  Regulamento  Disciplinar. 
Finalmente, embora tratar-se de matéria a ser tratada no Expediente, apresentou proposta no sentido de 
que fosse homenageada a nadadora Ana Maria Mesquita, que no dia 21 pp. bateu o recorde brasileiro da 
travessia do Canal da Mancha.

Presidente - Disse que transmitiria a homenagem do Conselheiro à interessada, com a associação da 
Mesa.
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Julio Roberto Pasquini Albien - Falou sobre ocorrência havida no Cinema durante a exibição do Brasil 
x Uruguai, quando crianças ficaram fazendo algazarra e não permitiram que os presentes assistissem ao 
telão. Pediu providências, já que esse tipo de fato vem se tornando freqüente e parte de um mesmo grupo 
de sócios, sendo necessário acentuar o trabalho da Segurança.

Pascoal Roberto Aranha Napolitano - Sugeriu à Diretoria maior rigor nos critérios para a utilização da 
Fisioterapia.

Presidente - Informou o número de Conselheiros presentes e deu por encerrada a reunião às 23h227m.

***

Obs: Esta ata foi aprovada na íntegra, na 385ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, em 18 de 
outubro de 1993.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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