
ATA  RESUMIDA  DA  389ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 31/1/1994.

1. DATA E PRESENÇA:
Dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro, em segunda convocação, às 20h30m, 
com cento e trinta e seis 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 - Após a execução do Hino do Clube, declarou instalada a reunião. Chamou para tomar posse 
o Suplente Eliezer de Araújo Pereira, que não estava presente. Propôs voto de pesar pelo falecimento da 
Atleta Benemérita Vera Trezoitko, ocorrido em 23/12/93, proposta esta subscrita, também, pelo Cons. 
Friedrich Theodor Simon, aprovado. 

Airton Sebastião Pinheiro Castro - Disse que a homenagem era justa, e acrescentou que a Atleta Vera 
Trezoitko, militante do Voleibol, foi ainda Campeã Sul-americana de Arremesso de Dardo e de Peso.

Edgard Ozon - Propôs a observação de um minuto de silêncio em homenagem à Atleta falecida, o que 
foi feito em seguida.

Presidente -  Em nome da  Mesa,  propôs  voto  de  louvor  ao  associado  Ricardo  Cardoso  de  Mello 
Tucunduva, recentemente empossado no cargo de Juiz do 2º Tribunal de Alçada Cível do Estado de São 
Paulo, proposta esta subscrita pelos Cons. José Roberto Coutinho de Arruda, João Benedito de Azevedo 
Marques, Airton Sebastião Pinheiro Castro, Manoel Morales, José Edmur Vianna Coutinho, Mário Lima 
Cardoso e José  Manssur,  aprovado.  Registrou,  a  pedido  da  Cons.  Sílvia  Schuster,  o  aniversário  do 
Diretor  Adjunto  de  Higiene  e  Saúde,  Cons.  Victor  Américo  Cucé.  Deu  conhecimento  de  carta  da 
Diretoria,  informando  que  o  Presidente  Arlindo  Virgílio  Machado  Moura  se  ausentaria  do  País  no 
período de 17 a 31 de janeiro, sendo substituído pelo Vice-Presidente, Cezar Roberto Leão Granieri, nos 
termos  do  art.  83  do  Estatuto  Social.  A pedido  do  Presidente  em exercício  da  Diretoria,  leu  carta 
esclarecendo  sobre  equívoco  do  Banco  Bradesco,  que  provocou  a  emissão  de  avisos  de  cobrança 
indevidos a vários sócios. Em seguida, informou sobre a alteração da data da reunião ordinária de maio 
pf., do dia 23 para o dia 30, a fim de que haja tempo hábil para a convocação dos Conselheiros eleitos no 
dia 14 do mesmo mês.

Primeiro  Secretário -  Leu  carta  da  Diretoria  informando  sobre  a  demissão  do  Sr.  Paulo  Afonso 
Savaglia.  do  cargo  de  Diretor  Adjunto  de  Contratação  de  Obras.  Informou  que,  de  acordo  com o 
orçamento apresentado e aprovado pelo Conselho, já foi contratada uma funcionária, Dulcinéia Ferrari, 
que passará a atender as Comissões Permanentes, respondendo à Secretaria do Conselho. Disse, ainda, 
que já foi encomendado o mobiliário relativo à reformulação da Sala do Conselho, visando adequá-la às 
necessidades inclusive de Informática, explicando que no início de abril pf. deverá estar concluída a 
reforma.

Mário Carotini - Propôs voto de louvor ao Cons. Miguel Carlos Cagnoni, pela sua eleição para o cargo 
de Presidente da Federação Paulista de Natação, aprovado. Propôs, também, voto de louvor ao Diretor 
Adjunto de Pólo-Aquático, Cons. José Ricardo Pinheiro Lima, pelo trabalho que desenvolveu na Copa 
Brasil da modalidade, aprovado.

Presidente - Comunicou que o Cons. Mário de Britto Pereira também encaminhou proposição de voto 
de louvor ao Cons. Miguel Carlos Cagnoni.
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Edgard Ozon - Em nome da Comissão de Esportes, propôs votos de louvor às seções esportivas Saltos 
Ornamentais (Penta-Campeã do Troféu Brasil), de Voleibol Feminino (classificada para a fase final da 
Liga Nacional), de Tênis, com destaque a Maria Angela Paulino (Campeã da Copa São Paulo na sua 
categoria),  aprovados.  Propôs,  em seguida,  voto de louvor ao Cons.  Antonio de Alcântara Machado 
Rudge, pela sua eleição para o cargo de Primeiro Vice-Presidente do Panathlon Clube de São Paulo, 
aprovado. (Esclareceu ao Cons. Severiano Atanes Netto que tipo de associação era o Panathlon Clube, 
no que foi auxiliado pelo Cons. Airton Sebastião Pinheiro Castro, que aduziu tratar-se de um clube que 
reúne esportistas de todas as modalidades, e que aqueles que se destacam em determinados eventos são 
convidados a integrá-lo).

Antonio  Guerra -  Propôs  voto  de  louvor  à  Diretoria,  em  especial  à  Área  de  Patrimônio,  pela 
reformulação  do  Parque  Infantil,  a  ser  inaugurada  no  próximo  sábado,  aprovado.  Estendeu  aos 
Conselheiros convite para prestigiarem o evento.

Presidente - Antes de encerrar o Expediente, chamou novamente para tomar posse o Suplente Eliezer de 
Araújo Pereira, mas este não compareceu.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 388ª reunião extraordinária, realizada em 13 de dezembro de 1993.
Mário  Lima Cardoso -  Pediu  retificação  da  parte  final  do  seu  pronunciamento,  às  pág.  5  da  ata 
resumida, a saber: onde se lê "...associou-se à proposta de redução da pena para 30 dias de suspensão...", 
leia-se "...3 meses...".

Presidente - Não havendo outro pedido de retificação ou impugnação da ata, declarou-a aprovada com a 
retificação solicitada pelo Cons. Mário Lima Cardoso.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-13/93,  referente  ao  recurso  ordinário  interposto  pelo 
associado Christian Fabiano da Silva, representado por seu pai, Norberto da Silva, contra redução 
de penalidade aplicada pela Diretoria ao associado Thiago Vella de Freitas.
Presidente - Inicialmente, leu requerimento do Cons. José Manssur, argüindo preliminar pretendendo 
anular a decisão da Diretoria, por falta de fundamentação.

José Manssur - Sustentou sua proposta em plenário, tecendo várias considerações sobre a instrução do 
processo. Referiu-se ao relatório da Comissão Processante que, embora seja apenas opinativo, não foi ao 
menos considerado,  tendo a  Diretoria  lançado seu veredicto sem qualquer  motivação,  sem qualquer 
fundamentação, minorando a pena, mas não esclarecendo o porquê desse juízo de valor. Embora seja 
prerrogativa da Diretoria não aceitar a sugestão da Comissão Processante, ela deve, obrigatoriamente, 
motivar adequadamente a sua decisão, apontando os elementos concretos em que se lastreou para assim 
decidir.  Decisão  quer  dizer  sentença.  Sentença  pressupõe matéria  de  ordem pública  passível  de  ser 
suscitada e temperada a qualquer ponto. O que não pode, e aí está a nulidade, é prolatar um julgamento 
sem motivação, que sequer apresentou de forma sucinta, constando das peças que recebemos a mera 
comunicação ao indiciado do apenamento e nada mais disse. Punição assim  concretizada é nula, porque 
deixa de ser legítima, para se converter em ato arbitrário, ilegal, levando às raias do imponderado um 
poder discriminatório que deve ser interpretado com mitigação neste caso. Foi cerceado o direito dos 
interessados, que devem ter respeitado o princípio constitucional garantidor dos direitos individuais, e 
ferindo o estabelecido no Art. 42 do Estatuto Social. Cerceou, inclusive, a possibilidade o controle da 
legalidade da punição, o que fatalmente poderá vir a ser declarado pelo Judiciário, se qualquer um dos 
interessados a  ele  recorrer,  como bem colocou a  Comissão  Jurídica  em seu parecer.  O Art.  47  do 
Estatuto prevê a  interposição  do  recurso  ao  Conselho;  e  o  Art.  49  diz  que  para  apreciar  o  recurso 
ordinário o Conselho terá pleno conhecimento da matéria, podendo confirmar ou reformar a decisão 
recorrida. Mas qual decisão, se ela não houve, se ela não foi motivada? O plenário não saberá decidir 
sobre que fundamentação se serviu o apenamento. O Conselho poderá reformar total ou parcialmente, 
inclusive pelo artigo 49, poderá pedir à Diretoria, convertendo o julgamento em diligência, que profira 
um novo julgamento,  motivando e dando as razões do porque da decisão. isto está estatutariamente 
previsto.  Quanto  à  legitimidade  de  parte,  baseou-se  nos  termos  do  Estatuto  e  do  Regulamento 
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Disciplinar, dizendo que quando o primeiro diz que o órgão prolator deverá, ao receber o recurso, dizer 
em que efeitos o recebe, está a pressupor, como da índole de todos os recursos, que a irresignação deva 
ser proposta perante aquele que proferiu. De qualquer forma, quer perante a Diretoria, quer perante o 
Conselho, o certo é que a Diretoria recebeu este recurso, consta dos autos, e o remeteu à Presidência do 
Conselho,  que,  por  uma  decisão  em caso  análogo  aqui  já  adotado,  não  poderia,  no  seu  enfoque, 
simplesmente arquivar o feito, mas trazê-lo à apreciação do plenário, como o fez. Ao examinar o recurso, 
deve-se  analisar  os  seus  aspectos  antes  da  admissibilidade,  para  depois  enfrentar  o  mérito,  os  seus 
aspectos formais. Lamentavelmente, pelo aspecto que acabara de colocar, entendia que o processo estava 
nulo, a partir de sua sentença, para que novamente sejam remetidos os autos à Diretoria, para que esta 
profira uma decisão confirmando o parecer da Comissão, ou exasperando a pena, ou minorando. No caso 
de diminuir, ou no caso de aumentar, fundamentalmente ela deve justificar o seu pedido. Disse que a 
questão era muito séria, inclusive por ter envolvido certa decisão de um Conselheiro, que então ocupava 
cargo diretivo. Chamou a atenção do plenário, no sentido de não ser obrigado a proferir uma decisão 
sobre  uma  sentença  que  não  existiu.  (O  Cons.  Adalberto  Luiz  Federighi,  em  aparte,  disse  que  a 
impugnação, de acordo com a proposta do Conselheiro, abrangia apenas o item 2 da Ordem do Dia). O 
orador respondeu que sua proposta poderia abranger tanto o processo objeto deste item como o do item 
4, onde se está exasperando a pena. Perguntou qual a razão da Diretoria ter entendido exasperar a pena, 
após o parecer  de uma Comissão Processante que durante meses apurou provas,  ouviu testemunhas, 
examinou depoimentos, etc.

Presidente - Esclareceu que a preliminar de nulidade levantada pelo Cons. José Manssur seria discutida 
e,  caso  não  fosse  acolhida,  o  plenário  discutiria  o  mérito  do  recurso;  o  acolhimento  da  preliminar 
importaria na devolução dos autos à Diretoria, para que esta se pronunciasse com uma nova decisão, 
absolutamente livre, tornando o recurso em pauta sem efeito.

José Edmur Vianna Coutinho - Disse que a preliminar abrangia dois aspectos importantes no próprio 
parecer  que  a  Comissão Jurídica emitiu.  O primeiro,  da impossibilidade  de  o  Conselho conhecer  o 
recurso,  tese que não foi abordada pelo Cons. José Manssur.  O segundo, não menos importante,  no 
sentido de que a pessoa que recebeu a punição da Diretoria não reclamou; ela está de acordo com a 
decisão que foi proferida. Então, é preciso saber, dentro da tese definida pelo Cons. Manssur, se o sócio 
Thiago quer que eventualmente lhe aumentem a pena. E se o Conselho, por um recurso que não é dele, 
vai exacerbar essa pena.

Presidente - Esclareceu que a proposta do Cons. Manssur não tinha nada a ver com a questão das partes, 
mas com a decisão da Diretoria, que não foi fundamentada.

José Roberto Coutinho de Arruda - Considerando que a proposta do o Cons.  José Manssur dizia 
respeito à anulação do processo por falta de fundamentação da decisão da Diretoria, perguntou se não 
seria o caso de devolver os autos ao órgão de origem, para que fosse juntada cópia da ata da reunião na 
qual foi proferida a decisão.

Roberto Machado Moreira - Ponderou o fato do Conselho estar discutindo sobre um recurso interposto 
de forma curiosa, por sócio que não foi punido, mas que é vítima no processo. Em contrapartida, o Cons. 
José Manssur coloca um outro problema, relativo à nulidade do processo. Disse que preparou-se para 
discutir o recurso, mas que não se sentia preparado, no momento, para debater a nulidade total que o 
Cons. Manssur apresentou. Referindo-se à preliminar de nulidade, disse que o Cons. José Manssur estava 
coberto de razão, e que as observações que faria seriam exatamente no mesmo e importante sentido. 
Mencionou as possibilidade  da Diretoria  acompanhar,  ou não,  a opinião das comissões de inquérito 
sobre os processos disciplinares. Estranho é que o faça sem qualquer justificativa. Afinal, a Comissão de 
Inquérito interrogou as partes, convocou e ouviu testemunhas, analisou depoimentos, examinou todo o 
processo e chegou a um consenso final. Vem a Diretoria e em uma reunião, sem nomear ou ouvir o 
Relator consoante o Regimento Administrativo em vigor, sem qualquer explicação, simplesmente adota 
outra solução! Ora, a Comissão de Inquérito, que é formada por um diretor, um conselheiro e um sócio, 
merece ao menos respeito  nas suas decisões.  No caso,  uma proposta  de  suspensão por  6  meses foi 
reduzida para 3, sem que a Diretoria tenha, ainda que em poucas palavras, justificado tal redução. Por 
tais razões, baseado no Art. 77, VI, pediu à presidência que fizesse sentir a Diretoria a necessidade de 
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cumprir  o  Regimento  Administrativo,  especificamente  nos  processos  disciplinares.  Levantou  uma 
segunda questão,  quanto ao fato da vítima poder ou não insurgir-se contra a penalidade aplicada ao 
indiciado.

Presidente - Esclareceu que no momento o plenário deveria discutir apenas a questão levantada pelo 
Cons. Manssur. Caso não fosse acolhida a nulidade proposta, seria discutida a legitimidade de parte, etc.

Roberto Machado Moreira - Disse que pretendia propor ao Conselho que não recebesse o recurso, 
porque feito por pessoa que não tinha e nem tem direito de recorrer. Ainda que se aceitasse o direito de 
um não punido recorrer, teria que ser levado em conta que o recurso foi apresentado mais de 60 dias 
depois da punição ser notificada e publicada, ferindo qualquer prazo que pudesse existir. Por tais razões, 
disse que não cabia ao Presidente do Conselho receber este recurso.

José Roberto Coutinho de Arruda - Reiterou os termos do pronunciamento do Cons.  José Edmur 
Vianna Coutinho, entendendo-o correto,  no sentido de que o Conselho tomou ciência dessa matéria 
porque veio o recurso.  Então,  em primeiro lugar  o  Conselho deveria  apreciar  se  conhece ou não o 
recurso, ou, como o Cons. Roberto Machado Moreira falou, em receber esse recurso. Após decidir sobre 
o  conhecimento  do  recurso,  seria  apreciada  a  questão  argüida  pelo  Cons.  José  Manssur,  quanto  à 
nulidade. Se fosse convalidada a decisão, aí seria discutido o mérito do recurso. Ao conhecer o recurso o 
Conselho estaria, numa primeira fase, discutindo, e deliberando também, se a parte que recorreu tinha 
poderes para fazê-lo. Portanto, sugeriu que se invertesse a discussão, deliberando-se, inicialmente, sobre 
o conhecimento ou não do recurso.

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Como atuou  no  processo  como advogado  do  recorrido,  estava 
impedido  de  falar  sobre  o  mérito  do  recurso.  No  entanto,  levantou  questão  de  ordem,  utilizando 
subsidiariamente o Regimento do Conselho, dizendo que estava sendo violado o Art. 84, que diz respeito 
à preferência na votação de emendas. Ponderou que a discussão sobre se a decisão da Diretoria teria sido 
legítima ou não, se ela teria sido justificada ou não, só poderia acontecer a partir do momento em que o 
Conselho admitisse o recurso. Assim sendo, se não conhecido o recurso seriam supridas todas as demais 
discussões a respeito do tema. Então não se pode inverter a ordem da votação, votando primeiro um tema 
que eventualmente estaria prejudicado.

Presidente - Sentiu-se no dever de acolher a inversão mencionada: primeiro o plenário teria que decidir 
sobre a legitimidade da parte. Se a parte não fosse legítima, não haveria processo; nem nulidade a ser 
declarada. Fez observações quanto à questão da legitimidade de parte, dizendo que esta preliminar ele já 
havia decidido argüi-la,  como Mesa e como Presidente do Conselho, antes de qualquer  discussão, a 
partir do momento em que, por força do Art. 15 do Regimento do Conselho, o Presidente é obrigado a se 
manifestar sobre a tempestividade e sobre a legitimidade de parte. Disse que custou-lhe quase dois dias 
de estudo, a respeito deste processo. Não entrou no mérito das razões que o levaram a receber o recurso, 
porque expostas no seu despacho. Mas, a partir do momento em que a Comissão Jurídica tem um ponto 
de vista absolutamente contrário, surge então a controvérsia, que tem que ser decidida neste momento. 
Não se pode discutir uma nulidade antes de se discutir a legitimidade. Assim, o Conselho deverá decidir 
se o ofendido é parte ou não parte num processo disciplinar. Caso o Conselho decida que não é parte, o 
processo seria encerrado, ficando mantida a decisão original, que é aquela já cumprida pelo indiciado. 
Esclareceu ao Cons.  Berardino Fanganiello  dos  Santos  que o Conselho somente deliberaria  sobre  a 
preliminar levantada pelo Cons. José Manssur depois de decidir sobre a legitimidade de parte. 

Roberto Machado Moreira - Para concluir sua exposição, passou a analisar a questão do recebimento 
do recurso. Perguntou sobre a possibilidade do associado, vítima num processo disciplinar, insurgir-se 
contra a penalidade aplicada ao indiciado e pedir o seu agravamento; e se o Conselho poderia conhecer e 
deliberar sobre recurso não expressamente considerado no Estatuto Social e no Regulamento Processual 
Disciplinar. Reportou-se ao disposto nos Arts. 43 e 48 do Estatuto, que dispõem, respectivamente, que a 
aplicação da penalidade de suspensão, de exclusão ou de eliminação será objeto de notificação ao sócio 
punido, e sobre o prazo de 15 dias para a interposição de recurso. Mencionou a exceção estabelecida no 
Art. 50, sobre direito de recorrer que é assegurado ao sócio da classe Familiar, quando membro de sua 
família ou dependente sofrer punição. Assim, não concordava com o Sr.  Presidente quando,  mesmo 
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reconhecendo que o Estatuto e o Regulamento Disciplinar não contemplam a possibilidade do sócio 
vítima recorrer, socorreu-se do Código de Processo Penal para justificar a aceitação do recurso. Ora, o 
Art. 24 do Regulamento Disciplinar somente permite sejam supridos pelos princípios gerais de direito os 
casos omissos do Regulamento. No caso não há omissão. Sobre o aspecto referente ao prazo recursal, 
disse  que  tanto  o  Estatuto  quando  o  Regulamento  Disciplinar  estabelece  15  dias,  contados  do 
recebimento da notificação ou do conhecimento do fato.  O sócio vítima não é notificado porque  as 
normas regimentais não o estabelecem. Mas a verdade é que a comunicação da penalidade aplicada é 
afixada em todas as portarias do Clube na mesma data em que o sócio punido é notificado. O recurso foi 
apresentado mais de 60 dias depois da notificação ao punido e da afixação da decisão nas portarias do 
Clube. Assim, por intempestivo, entendeu que o recurso não devia ser conhecido, determinando-se o seu 
desentranhamento dos autos. (Em aparte, o Cons. José Roberto Coutinho de Arruda referiu-se à menção 
do orador quanto à aplicação das normas de direito comum nos casos de omissão, e a contrapartida no 
sentido de que o Regimento Disciplinar e o Estatuto não permitem o recurso pela parte.  Perguntou, 
então, qual o artigo estatutário que diz que só o sócio punido pode recorrer, tendo o orador respondido 
que é o Art. 43).

José Manssur - Disse que até o dia anterior tinha para si, dentro de um princípio de convicção plena de 
consciência, de que o interessado, o ofendido teria em tese legitimidade e interesse, dois conceitos que 
não são sinônimos, mas que têm tipificação e definição perfeitamente distintas. Acreditava assim, porque 
no início do processo ele não parecia como vítima, mas até como indiciado. No desenrolar do processo é 
que se caracterizou a agressão, o agressor e o agredido, passando ele, pois, a ser vítima. Mas, disse que 
entendia assim inicialmente pelo lapidar despacho do Sr. Presidente, que cautelosamente justificou de 
forma  exaustiva  os  seus  despachos.  Só  erra  quem pratica.  Pode  ter  havido  erro,  mas  a  matéria  é 
profundamente controversa. Dentro de um princípio de direito administrativo, se poderia interpretar que 
o interessado, o ofendido poderia em tese recorrer; isto se fosse aplicada a legislação subsidiária comum 
por analogia, por força do artigo 268/269 do Código de Processo Penal. Poderia recorrer,  ainda, por 
força do art.  577,  muito bem lembrado no despacho do Sr.  Presidente.  Mesmo à luz do Código de 
Processo Civil, que estabelece que o terceiro prejudicado, aquele que se sentir lesado em seu patrimônio 
jurídico por uma decisão também poderia fazê-lo; ou à luz da Constituição, que estabelece que o amplo 
direito de defesa a todos os interessados poderá sempre ser abordado. Sucede que procurou colher alguns 
elementos  sobre  a  matéria  em discussão,  e  obteve,  no  último  livro  de  decisões  administrativas  da 
Corregedoria Geral da Justiça, que serve como subsídio para esta matéria, que é carecedor do direito de 
recorrer o ofendido que interpôs este recurso. E o é porque este se trata de um processo administrativo, 
no qual a interposição pelo autor da representação, o ofendido, não merece ser conhecida.  Falta-lhe 
legitimação.  O  direito  de  representar  não  confere  ao  peticionário  a  legitimidade  de  recorrer  em 
procedimento  administrativo.  Possibilidade  de  impugnação  na  via  recursal  apenas  pelo  servidor 
interessado. A única exigência impostergável é o exercício do direito amplo de defesa. Por tal razão, 
embora vencido, apresentou a primeira preliminar. Mas se viesse a ser ultrapassada, como acreditava, o 
que é fundamental é induvidoso que falta legitimidade para o recurso, voltaria no item seguinte a abordar 
o  mesmo tema.  Ademais,  o  recurso é  intempestivo,  porque  se lhe fosse dado  o direito  legítimo de 
recorrer, estando ele ciente dos atos processuais, o Estatuto ou o Regimento não determinam claramente 
que  deva  ser  intimado da  decisão.  Essa  intimação  fez-se  pessoalmente  ao  punido  e  de  editais,  nas 
portarias do Clube. Estando ele envolvido num processo, a ele não lhe era dado desconhecer desse tipo 
de providência, e o direito não socorre os que dormem. Lamentavelmente, ele não acompanhou o prazo 
previsto na publicação regular dos editais, deixando de interpor adequadamente o recurso próprio. (O 
Cons. José Roberto Coutinho de Arruda perguntou se o orador, dentro de sua exposição, equipararia a 
figura do recorrente ao que, no campo do direito, chama-se de assistente da acusação). Respondeu ao 
aparteante que esta foi uma das preocupações; não colocaria o recorrente no campo de assistente da 
acusação. A jurisdição se exaure entre o órgão punitivo e o indiciado. (O Cons. José Roberto Coutinho 
de Arruda indagou se, em algum momento do processo, antes da decisão, ele teria se colocado nesta 
posição de acusador, ou ficou o tempo todo como indiciado?) Disse que o recorrente ficou durante o 
tempo  todo  respondendo  ao  processo,  apresentando  evidentemente  a  sua  exasperação  da  pena  do 
indiciado principal. Pela sua forma livre de apreciar as questões, de tentar um esforço de interpretação de 
hermenêutica, de colocá-lo como assistente de acusação. Mas se convenceu, que no processo não existe a 
figura de assistente de acusação. O processo se passa apenas entre o órgão que pune e aquele que está 
sofrendo a jurisdição disciplinar do órgão que pune.
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João Benedito de Azevedo Marques - Com base no espírito que norteou a elaboração do Regulamento 
Disciplinar, disse que indiscutivelmente o sócio ofendido não tem direito de recorrer. Em nenhum artigo 
do Estatuto Social se menciona o fato da vítima de uma agressão no Clube ter direito a recorrer  da 
punição imposta pela  Diretoria.  E estaria  se abrindo  aqui  um precedente  seríssimo.  Em que pese  a 
posição  do  Sr.  Presidente  ter  sido  ponderada,  ao  submeter  ao  Conselho  decisão  a  respeito  do 
recebimento ou não do recurso, e se discutir isso. Nunca houve recurso de um agredido, ao Conselho. O 
recurso é também intempestivo, outro aspecto importante. Referiu-se à análise do Cons. José Manssur 
sobre o problema da decisão da Diretoria, mas lembrou que este aspecto também decorreria de uma 
eventual  anulação  deste  procedimento.  Disse  que,  se  anulado  o  procedimento  a  Diretoria,  no  seu 
entender, não poderia  agravar a pena do interessado, porque ele se conformou com a pena imposta. 
Finalmente, até por uma questão de economia processual, e de prudência, disse que o melhor era que o 
Conselho simplesmente não conhecesse o recurso, até para evitar outro da mesma natureza, de interesse 
de sócio ofendido, porque isso não é previsto no Estatuto nem no Regulamento Disciplinar.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Absteve-se de votar, por ter presidido a Diretoria que julgou 
o processo de origem.

Deliberação:
Submetida a matéria à votação, o Conselho decidiu não conhecer o recurso ordinário interposto pelo 
sócio Christian Fabiano da Silva, representado por seu pai, Norberto da Silva, objetivando a imposição 
de  pena  de  "exclusão"  ou,  alternativamente,  o  aumento  para  6  meses  da  penalidade  de  90  dias  de 
suspensão  aplicada  pela  Diretoria  ao  associado  Thiago  Vella  de  Freitas,  no  processo  CI-019/92, 
acolhendo tese de ilegitimidade de parte, argüida durante a discussão e nas contra-razões; bem como 
entender como prejudicada, por via de conseqüência, a apreciação da: a) tempestividade do recurso; b) 
preliminar levantada pelo Cons. José Manssur, pretendendo declarar a anulação do processo a partir da 
sentença, por falta de fundamentação.

Severiano Atanes Netto - Antes do Sr. Presidente anunciar o prosseguimento da pauta, propôs a sua 
inversão, tratando-se primeiramente de discutir o item 4 para, depois, adentrar-se o item 3, aprovado.

Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-17/93,  referente  ao  recurso  ordinário  interposto  pelo 
associado Hector Eduardo Barros Sanchez, contra penalidade de 90 dias de suspensão aplicada 
pela Diretoria.
José Manssur - Tendo em vista que neste caso não havia juízo de admissibilidade a ser discutido, o 
recurso fora interposto por quem de direito, consultou a presidência se, pelas razões apresentadas na sua 
primeira manifestação,  a  preliminar  de nulidade do julgamento por falta  de motivação da Diretoria, 
poderia ser agora submetida ao plenário, tendo o Sr. Presidente respondido positivamente.

Adalberto Luiz Federighi -  Fez um breve histórico  do processado,  dizendo que em seu parecer  a 
Comissão Jurídica observou o único caminho a ser perseguido pelo Conselho: a anulação do processo 
desde o início, ou seja, a partir da designação da Comissão de Inquérito. Há inúmeras falhas processuais 
que tornaram a apuração incompleta. A inexistência de elementos probatórios não permite conhecer, com 
certeza, sequer se o recorrente é culpado, quanto mais sugerir a quantidade de pena a ser-lhe aplicada. 
Elencou  impropriedades  que  apareciam  no  processo,  fazendo  comentários  pertinentes.  Sobre 
irregularidades  na designação  da  Comissão de  Inquérito,  considerou que  os  trabalhos começaram e 
foram concluídos no mesmo dia; a Diretoria designou para presidir a Comissão sócio que não consta que 
ocupava cargo diretivo;  foi  indicado um Conselheiro para fazer  parte  da Comissão e,  sem qualquer 
explicação,  este deixou de integrá-la e foi  substituído por outro Conselheiro indicado para atuar em 
vários  processos,  mas  não  o  CI-020/91.  Uma  associada  que  integrou  a  Comissão  constou  como 
testemunha no  R.O.  de  origem. Quanto à  notificação  para  o  recorrente  se defender  em uma das  3 
acusações no processo, nula também, porque só menciona os R.O.s 180 e 182 e silencia quanto ao 209, e 
se equivoca na classificação da infração disciplinar. O indiciado não foi notificado para apresentar defesa 
escrita. Enfim, não permitem os autos que se possa averiguar as circunstâncias em que se desenvolveram 
os  fatos,  nem possibilitam aquilatar  a  veracidade  e  regularidade  dos  três  Registros  de  Ocorrência 
elaborados por pessoas que não presenciaram os fatos. No caso, a Comissão teve oportunidade de buscar 
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na prova testemunhal os elementos suficientes de convicção. Entretanto, selecionou testemunhas que não 
puderam prestar  declarações  por  motivos  diversos  e,  para  surpresa,  desistiu  da  prova  testemunhal 
encerrando, prematuramente, a instrução. Os R.O.s não têm sido considerados confiáveis pelo Conselho 
como prova,  sobretudo  quando não são confirmados por  testemunha ou por  documento.  Quanto ao 
depoimento do indiciado, poderia ter sido melhor explorado. O indiciado não negou, nem admitiu, as 
acusações que lhe foram atribuídas. Assim, fica o plenário impossibilitado de avaliar a responsabilidade 
do recorrente nos fatos. Em segundo lugar, se admitida a culpa, como o Conselho poderá quantificar a 
pena que deverá ser aplicada? Tecendo outras considerações, concluiu propondo a anulação do processo, 
a partir da designação da Comissão de Inquérito, suspendendo-se os efeitos da decisão da Diretoria para 
que outra em seu lugar venha a ser proferida, após regular instrução e julgamento das acusações.

José Roberto Coutinho de Arruda - Reiterou sua posição no primeiro processo, no sentido de que o 
plenário só poderia dizer se a decisão tem fundamentação ou não dispondo da decisão da Diretoria, que 
deve constar da ata da reunião em que foi proferida.

Presidente - Esclareceu que só havia recebido uma proposta, a que pedia a anulação do processo a partir 
da nomeação da Comissão de Inquérito. Esclareceu ao Cons. Antonio Guerra que o recorrente já tinha 
cumprido a penalidade recorrida. Se aprovada a proposta de anulação, essa pena deixa de constar da 
ficha social do interessado. Tendo o Cons. José Roberto Coutinho de Arruda ponderado que o recorrente 
no seu recurso pretendia o reconhecimento da improcedência da acusação, o Sr. Presidente disse que as 
falhas processuais podem ter prejudicado o interessado. Respondeu ao Cons. Mário de Britto Pereira que 
se o  plenário  decidisse  anular  o  processo e  recomeçá-lo,  a  apuração  dos fatos  ficaria  a  critério  da 
Comissão de Inquérito, uma vez que algumas testemunhas já não faziam mais parte do quadro social ou 
de funcionários do Clube. Se não forem encontradas provas, a Comissão Processante certamente proporá 
a absolvição do indiciado. Esclareceu ao Cons. Plínio de Azevedo Marques que, neste caso, o recorrente 
era  parte  legítima.  Baseou-se  no  Art.  49,  do  Regimento  do  Conselho,  para  resolver  sobre  aspecto 
levantado pelo Cons.  José Roberto Coutinho de Arruda, que disse que o recorrente  não requereu a 
anulação  do  processo.  Houve ainda  certa  insistência  por  parte  do  Cons.  José  Roberto  Coutinho de 
Arruda, tendo o Sr. Presidente dito que é necessário fazer valer os preceitos estatutários e regimentais, e 
que o Conselho tomou conhecimento do processado. Assim, passou à votação da matéria.

Deliberação:
Submetida a matéria à votação, o plenário resolveu aprovar proposta do Cons. Adalberto Luiz Federighi, 
recebida  como preliminar,  no  sentido  de  anular  o  processado  a  partir,  inclusive,  da  designação  da 
Comissão de Inquérito, suspendendo-se os efeitos da decisão da Diretoria para que outra seja proferida, 
após nova instrução do processo.

Item 3 - Apreciação, em primeira discussão, do processo CD-16/93, referente à proposta subscrita 
pelo Conselheiro Roberto Machado Moreira e outros quarenta e nove Conselheiros, de alteração 
do inciso VI, do Art. 6º, do Estatuto Social vigente.
Roberto Machado Moreira - Disse que a proposta não trazia uma inovação total, uma vez que o Art. 
122  do  Estatuto  Social  somente  permite  o  ingresso como sócio  Contribuinte  ao  atleta  que,  ...tenha 
exemplar comportamento.... O Clube dispõe de, aproximadamente, 40.000 sócios que nele encontram 
não só a prática esportiva, recreativa ou competitiva, mas do lazer ameno, do convívio social. Para uma 
boa parte do quadro social, o Pinheiros tornou-se um prolongamento do próprio lar. O Estatuto Social 
houve por bem criar, como um verdadeiro galardão, para os que defenderam de forma extrema as cores 
pinheirenses, a concessão do título de Atleta Benemérito. A intenção não é só agraciar apenas um atleta 
excepcional, mas, também, fazê-lo um exemplo para as novas gerações; aquele capaz de apresentar um 
equilíbrio  entre  o  sucesso esportivo e a  conduta social,  exemplo de como pode o excepcional  êxito 
esportivo  contribuir  para  o  desenvolvimento  de  uma  personalidade  socialmente  formada.  Mesmo 
levando  em  conta  a  evolução  dos  conceitos,  é  preciso  lutar  para  manter  e  restabelecer  o  que 
consideramos  fundamental.  Ideais  não  podem  ser  negligenciados  simplesmente  porque  a  realidade 
acabou  por  desgastar  a  palavra  símbolo  desse  ideal.  Deseja-se  que  os  atletas  beneméritos  sejam 
exemplos de como pode o sucesso esportivo conciliar-se com uma conduta social a altura das tradições 
do Clube. Finalmente, disse que é fundamental que se exija daquele que receberá a benemerência, não 
apenas  notáveis  resultados  técnicos,  mas  uma  conduta  social  que  faça  frente  a  esta  extraordinária 
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instituição que é o Esporte Clube Pinheiros, orgulho dos sócios, orgulho de São Paulo e do próprio país. 
(A Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva perguntou ao orador qual o critério para a avaliação do 
"exemplar  comportamento"  do atleta,  considerando algumas condições como: expulsão de um atleta 
durante um jogo, agressão durante uma partida, etc). Respondeu que o Conselho saberá avaliar, quando 
apreciar uma proposta dessa natureza, como sempre o soube. (A aparteante sugeriu que se completasse a 
proposta, acrescentando "...com exemplar comportamento, dentro das condições normais...").

Presidente - Explicou à Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva que a proposta poderia receber emenda 
de redação na segunda discussão. Quando do encaminhamento da matéria à votação, a Cons. Laís disse 
que estava impossibilitada de votar porque não tinha assinado a lista de presença, o que foi registrado.

Deliberação:
Submetida à votação, o Conselho resolveu aprovar a proposta do Cons. Roberto Machado Moreira e 
outros 49 Conselheiros, de alteração do inciso VI, do Art. 6º, do Estatuto Social, com a seguinte redação:
"Art. 6º - ...
            VI - Atletas Beneméritos - Os que, inscritos no Departamento Esportivo, com exemplar 
comportamento,  e  participando  de  competições  oficiais  em  modalidades  esportivas  competitivas 
olímpicas,  defendendo o  Clube  ou  a  Seleção  Brasileira,  há sete  (7)  anos ininterruptos,  no mínimo, 
tenham,  nesse  período,  conquistado  medalhas  até  o  terceiro  lugar  em  Jogos  Olímpicos  ou  Pan-
americanos  promovidos  pelo  Comitê  Olímpico  Internacional  (C.O.I.),  em Campeonato  Mundial  na 
categoria de adultos promovido por Federação Internacional ou, ainda, hajam se sagrado recordistas 
olímpicos, mundiais ou pan-americanos na categoria de adultos, desde que homologados os recordes."

Item 5 - Várias.
Mário Lima Cardoso - Traduziu seu reconhecimento pelo trabalho desempenhado pela Diretoria de 
Patrimônio e sua equipe de funcionários, em especial pela presteza com que vem realizando os diversos 
serviços de manutenção e obras.

Presidente - Comunicou o número de Conselheiros que haviam assinado a lista de presença e deu por 
terminados os trabalhos às 22h52m.

Obs: Esta ata foi aprovada na 390ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 28 de fevereiro de 1994, com as 
retificações já dela constantes.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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