
ATA  RESUMIDA  DA  407ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO 
DELIBERATIVO, EM SESSÃO PERMANENTE INICIADA EM 26/6/95

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

2. MESA DIRETORA:
Presidente : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente : José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário : Eduardo Lobo Fonseca
Segundo Secretário: Paulo Cesar de Arruda Castanho

3. EXPEDIENTE:
3.1) Entrega solene do título de Sócio Honorário concedido pelo Conselho 

Deliberativo em sua 382ª reunião extraordinária, 2 de agosto de 1993, 
por proposta da Diretoria, ao Atleta Gustavo França Borges, da seção de 
Natação.

Presidente - Declarou instalada a reunião, determinando a execução do Hino do 
Clube.  A  seguir,  convidou  para  tomar  assento  à  mesa  dos  trabalhos  Gustavo 
França Borges. Para saudar o homenageado, convidou o Cons. Sérgio Vergueiro.

Sérgio  Vergueiro -  Agradeceu  a  deferência  do  convite,  dizendo-se  honrado  em 
saudar o  7º indivíduo que nestes  90 anos de história  do Clube  foi  considerado 
digno de ser um "Sócio Honorário". Isto significa que 40.000 associados, alicerçados 
em  90  anos  de  história,  uniram-se  pela  convicção  de  que  a  competência  e  a 
competição sadia, leal e ética, através do esporte, é pedra basilar da construção de 
uma sociedade  saudável.  Fez  comentários  sobre  os  outros  6 Sócios  Honorários, 
usando o tratamento de Senhor para se reportar a Gustavo Borges, esclarecendo 
que o Brasil e o mundo sabe e conhece o seu êxito como desportista. Disse que o 
importante para o Clube não está contido apenas no resultado de um cronômetro, 
mas no resultado da integridade de caráter necessário para que uma pessoa possa 
conquistar, não apenas as marcas que a diferenciam naquele pequeno espaço de 
vida, em que no auge da juventude e no auge do potencial humano se consegue. A 
conquista  está  lastreada  numa grande  disciplina,  num grande  desprendimento, 
numa grande fé, em valores que transcendem aqueles valores físicos. E foi por isso 
que o Conselho reuniu-se para outorgar-lhe este título. Pediu licença para partilhar 
com os pais do Atleta o amor e o orgulho que têm por ele. Encerrando, deu boas 
vindas a Gustavo Borges como Sócio do Clube. 

Presidente -  Entregou  a  Gustavo  Borges  o  Diploma  de  Sócio  Honorário,  e  a 
Resolução do Conselho que convalidou a concessão do título.

Gustavo França Borges - Agradeceu, dizendo que quando veio para o Clube sabia 
que no Pinheiros o esporte é tradicionalmente bem representado e, desde então, foi 
tratado de maneira  excepcional.  Ressaltou  sua satisfação  em estar  recebendo  a 
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honraria, considerando-se parte do Clube e dizendo que o será pelo resto de sua 
vida. Reiterou seus agradecimentos.

Presidente -  Cumprimentou  os  pais  e  parentes  do  Atleta,  convidando-os  para 
assistir a parte formal da reunião, caso quisessem.

3.2) Comunicações  Gerais;  comunicações  da  Diretoria;  comunicações  dos 
Presidentes das Comissões.

Presidente -  Chamou para tomar posse  os  Suplentes  Cláudio  Henrique  Basile, 
Wanderley  Contarini,  Sérgio  Henrique  de  Sá  e  Marcelo  Ewbank  Pacheco.  O 
penúltimo  deles  não  compareceu  e  os  demais  foram declarando-os  empossados 
após a leitura do compromisso. Em seguida, em nome da Mesa propôs votos de 
pesar  pelo  falecimento  dos  Cons.  Virgílio  Gehre  e  Paulo  Ayres  de  Camargo, 
aprovado.  Foi  observado  um  minuto  de  silêncio  em  memória  de  ambos. 
Subscreveram  os  votos  os  Cons.  Paulo  Roberto  Taglianetti,  Alexis  Lostschinin, 
Friedrich Theodor Simon, José de Barros, Luiz Delfino de Andrade Cardia,  e Zarath 
Maggiorini Jesus Glass, aprovado. A seguir, informou sobre a Missa de 7º Dia do 
Cons. Paulo Ayres de Camargo. Propôs, também, votos de pesar pelos seguintes 
falecimentos: 1) do Sr. José Silvio Vianna Coutinho, irmão do Vice-Presidente José 
Edmur Vianna Coutinho e tio do Conselheiro Ricardo Coutinho Carvalhal, 2) do Sr. 
Haruji Ohara, pai do Conselheiro Luiz Koji Ohara; 3) da Sra. Irene B. Niro, sogra do 
Cons. Ruy Lansaro Paganini e avó da Sra. Ana Cristina Ramos Tena, esposa do 
Cons.  Jorge  Dieguez  Tena,  aprovados.  Submeteu  ao  plenário  as  seguintes 
propostas de votos de louvor: 1) do Cons. Gilberto De Luccia, aos Tenistas que se 
sagraram  Campeões  Estaduais  Interclubes  (categorias:  11  e  12  anos  Masc  e 
Fem/15 a 16 anos Fem), extensivo aos Técnicos, Assessor e Diretor de Área; 2) do 
Cons.  Hugo Napoli,  à seção de Bochas,  pela conquista do Campeonato  Paulista 
Categoria  Masculino  Especial,  da  Federação  Paulista  de  Bocha,  ano  de  1995, 
estendendo cumprimentos ao Diretor Adjunto, Assessores e Atletas da seção; 3) da 
Mesa do Conselho, ao sócio Ricardo Graça Guerra, neto do Cons. Antonio Guerra, 
que sagrou-se Campeão Pan-americano de Jiu-Jitsu; 4) da Comissão de Esportes, à 
Diretoria  de  Esportes,  Diretores  Adjuntos,  Assessores,  Técnicos  e  Atletas  das 
seções de Atletismo, Ginástica Olímpica, Halterofilismo e Judô, que se destacaram 
desde a última reunião; 5) do Cons. Geraldo Couto, subscrita pelos Cons. Ricardo 
Coutinho Carvalhal, José Roberto Coutinho de Arruda, Hugo Nivaldo Napoli, Fábio 
Eduardo  Nesti,  José  Carlos  Apasse,  Nilson  José  Iasi  e  José  Manssur,  ao 
pinheirense Rogério Arkie, Campeão Mundial Individual de Bolão; 6) do Cons. José 
Carlos Apasse, aos Atletas que se destacaram no Troféu São Paulo de Ginástica 
Olímpica;  aprovados.  Respeitando  o  limite  de  tempo  regimental,  propôs  a 
prorrogação do Expediente por 30m, aprovado. Em seguida, abordando a questão 
da renúncia do Sr. Otto Hermann Neumann, do cargo de Conselheiro, disse tratar-
se de um ato triste, porém normal porque a Presidência não tem como agir, a não 
ser conversando com o renunciante, tomando conhecimento das razões e, sempre 
que possível, tentando demovê-lo. Nos seus 3 anos de gestão foi feliz em 2 casos de 
renúncia,  porque  convenceu  os  Conselheiros  a  desistirem  de  fazê-lo.  No  caso 
presente,  não  foi  possível  uma  ação  da  Presidência  porque  o  renunciante 
protocolou  sua  carta  e,  paralelamente,  a  distribuiu  em  cópia  para  vários 
Conselheiros e Associados do Clube. Lamentou o fato - tratava-se de Conselheiro 
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com  apenas  1  ano  de  mandato  e  que  vinha  demonstrando  muito  trabalho, 
dedicação e empenho em tudo que se propunha a fazer - mas lamentou muito mais 
os termos em que a renúncia foi exposta. Disse que admitia críticas a sua pessoa, o 
que já foi testemunhado pelo plenário em diversas críticas que recebeu e que não 
contestou porque é direito legítimo de cada um. Mas a crítica tem que ser feita com 
educação,  como  sempre  foi.  É  inadmissível  que  alguém  renuncie  e  ofenda  a 
instituição Conselho Deliberativo e os Conselheiros que a compõem. Leu a referida 
correspondência,  destacando  os  pontos  que  considerou  ofensivos.  Assim,  foi 
obrigado a responder da forma que julgou conveniente. Leu, também, sua carta-
resposta, e reportou-se a uma 3ª carta, de iniciativa do renunciante, com inúmeras 
críticas à resposta inicial, observando que, se o missivista reconhecia que não tinha 
atacado  o  Conselho,  não  foi  feliz  quando  escreveu.  Colocou  tais  documentos  à 
disposição  para  consulta,  dando  por  encerrada  a  desagradável  questão. 
Prosseguindo, leu carta da Diretoria informando que a Câmara Municipal aprovou 
proposição criando o Dia do Esporte Clube Pinheiros (DI.223/95).

Primeiro Secretário - Informou o recebimento das seguintes correspondências: 1) 
carta  DI.226/95,  tratando  da  composição  da  Diretoria  1995/97;  2)  carta  das 
professoras Ruth Pitombo e Regina Silveira, agradecendo as homenagens prestadas 
a  sua mãe,  Tia  Lucy,  por  ocasião  do  cinqüentenário  do  Jardim da Infância;  3) 
relatórios A.V.O. (Análise  da Variação Orçamentária)  e  o Balanço Patrimonial  do 
Clube em 31/3, 30/4 e 31/5//95; 4) cópia da Contestação oferecida pelo Clube na 
Ação  Conciliatória  do  processo  0393/95,  da  31ª  Vara  Cível  da  Capital  -  Foro 
Central, que trata do sócio Cesar Alberto Gomes Haick, documento fornecido pelo 
Cons. Renato Taglianetti.

Renato Taglianetti - Sobre  a renúncia do Sr. Otto Hermann Neumann, falou o 
seguinte: Preclaro e prezado Senhor Presidente, Senhores Conselheiros. Peço-vos - 
desarmai-vos, antes que eu exponha o tema que analisaremos juntos, pois, para 
julgarmos com equanimidade, se faz necessário, separarmos e afastarmos a pessoa 
do ato jurídico que manifestou. Vedes, várias causas poderão nos conduzir a erro 
insanável,  portanto,  a uma decisão  incompatível  com a dignidade  deste  Egrégio 
Conselho Deliberativo. É a separação entre o sentimento e a razão. Há uma missiva 
em que se diz: renunciar à execução ou cumprimento dos encargos de Conselheiro 
que lhe foram atribuídos pelos sócios que lhe sufragaram o nome na última eleição 
geral que se realizou neste Clube. A carta indica o comportamento deste Conselho 
Deliberativo, como instituição e de inominados Conselheiros, como causadores do 
ato que chamou de RENÚNCIA. De pronto, vem-me à mente, a pergunta: quem é o 
Senhor Otto Hermann Neumann, o missivista? Trata-se de sócio  que ingressou, 
como militante, há 43 anos já decorridos. Esportista assíduo, competidor cheio de 
amor-orgulho  pelo  Clube.  Trouxe-nos  150  vitórias  em  competições  paulistas, 
brasileiras e sul  americanas.  Dedicou-se aos jovens e,  como Diretor  Adjunto de 
Esportes,  foi  eleito  o  melhor  em festa  do  Atleta.  De  20  atletas  que  encontrou, 
deixou  200  no  preparo  dos  que  defenderiam  as  nossas  cores  -  Azul  e  Preto. 
Participou de concurso literário, premiado como o 3º. Verteu para o vernáculo o 
nosso primeiro Estatuto, redigido em língua alemã. Afinal, é Conselheiro. Qual o 
ato, manifestado por esse Conselheiro, a que chamou de renúncia? Desde logo, vos 
digo, que renúncia não é. É, sim, uma denúncia. Com efeito, renúncia, explicam os 
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festejados doutores em Direito, é ato jurídico voluntário, eminentemente pessoal, 
espontâneo e sem causa. O sinônimo, que mais se lhe aproxima, é o de abandono. 
O rei  abdica, os cônjuges desajustados se divorciam, os monges renunciam aos 
bens terrestres por inspiração superior, os herdeiros podem renunciar à herança, o 
credor poderá renunciar à hipoteca, a propriedade imóvel  também se perde pela 
renúncia; 32 outras vezes é referida em nosso Código Civil, lembrando-me do Art. 
15  e,  do  Código  de  Processo  Civil,  o  Art.  45.  A  renúncia,  às  vezes,  camufla, 
antecipadamente,  a  fatal  cassação  de  mandato,  como é  o  caso  de  deputados  e 
senadores, que a ela recorrem, para não se cobrirem de opróbrio ou abjeção. Pode, 
também, ser dada, por caridade, a oportunidade de renúncia, à alguma pessoa, 
para não cobri-la de vergonha. Na manifestação do Conselheiro Neumann, não há 
renúncia, não há abandono. O que há, são denúncias. São denúncias de faltas e 
irregularidades, que afirma, praticadas pelos órgãos componentes da representação 
dinâmica  do  Clube,  isto  é,  pelo  Conselho  Deliberativo,  pelos  Conselheiros 
inominados  e  pela  Diretoria  Executiva  do  Clube  que,  com outras  palavras,  diz: 
constrange  a  cantar  hinos  à  independência  e  à  liberdade  do  Conselho, 
desprezando-o, sem dar-lhe atenção aos reclamos, aos pedidos de informação e de 
elementos  solicitados,  em  tempo  estatutário  e  regimentalmente  formulados.  É 
evidente  que  o  Conselho  Deliberativo  não  pode  aceitar  e  silenciar  sobre  essa 
denúncia. Redargüiu o nosso Ilustre Presidente às assertivas do sócio Neumann, 
com expressões bem vivas. Porém, nós Conselheiros, como nos vamos manifestar? 
O Conselho é um dos denunciados. As denúncias, portanto, devem ser apuradas, 
pois, não temos elementos para, de pronto, repeli-las totalmente. Essas denúncias, 
que alicerçam a renúncia do Sr. Neumann, se não existissem, não causariam a 
renúncia. Ora, as denúncias, que o Sr. Neumann chamou de renúncia, devem ser 
apuradas antes de serem acolhidas. Há os ofendidos e o superior interesse do clube 
na apuração da verdade. Ou as denúncias são verdadeiras e, então, devemo-nos 
corrigir,  ou  são  falsas,  e,  então  devemos  repeli-las  e  punir  o  denunciador,  não 
aceitando a renúncia, mas sim, cassando-lhe o mandato por acusação falsa e, de 
tudo, dando publicidade para conhecimento dos sócios. Senhor Presidente, é entre 
as suas qualidades que encontro a conduta que devemos tomar. Não pretendo me 
delongar, embora outros aspectos restam a ser analisados. A falsa causa vicia o ato, 
quando expressa como razão determinante do ato. É o que está escrito no Art. 90 
do nosso Código Civil: É anulável o ato jurídico por vício resultante de erro, Art. 
147 do C.C, Sr. Presidente, proponho ser recebida a manifestação do Sr. Neumann 
como denúncia. Não acolhê-la, entretanto, exigindo-lhe, preliminarmente, provas. 
Como  complemento,  determinar  a  instauração  de  processo,  para,  se  provado, 
corrigirmo-nos; se falsa a denúncia, julgar falso o ato jurídico, agora sob apreciação 
e cassando o mandato outorgado ao gracioso denunciante. Senhor Presidente, por 
último,  a  denúncia  não  poderá  ser  considerada  coisa  inerte,  ou  mesmo  como 
confissão  de  incapacidade  ou  impotência.  A  prova  se  faz  indispensável.  Por 
derradeiro, dê-se vênia ao Conselheiro Neumann, se o sentido literal da linguagem 
que usou não lhe traduziu a intenção. Peço serenidade no julgamento. Apresento 
desculpas se não fui claro e se me alonguei. O que disse é o meu julgamento.

Presidente - Observou que respeitava a experiência e a dedicação do ex-Presidente 
Renato Taglianetti ao analisar os problemas do Clube, mas não cabe ao Conselho 
ou à Presidência julgar se o ato de renúncia foi um ato voluntário ou se foi uma 
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denúncia. O Estatuto admite até que o Presidente e o Vice, seja da Diretoria ou do 
Conselho,  renunciem aos seus mandatos sem pedir  a  outorga do plenário,  sem 
quaisquer  justificativas.  Até  mesmo  porque  em  30  dias  o  substituto  tem  que 
imediatamente convocar eleição para substituir o renunciante. Portanto, cabe-nos, 
sim, apurar as denúncias  principalmente que afetam a administração da Mesa do 
Conselho. Mas na sua carta o denunciante só oferece dados genéricos. Considerou 
a renúncia como tal, tanto que nesta reunião já tinha empossado o Suplente.

Antonio Alberto Foschini - Como Presidente da Comissão Jurídica, informou que 
o  parecer  a  respeito  do  Projeto  de  Regimento  Processual  Disciplinar  teve  como 
Relator  o  Cons.  Evandro  Antonio  Cimino;  exaltou  a  importância  do  trabalho 
desenvolvido pelos Cons. José Manssur e Alcides Leite  de Gouvêa Filho; rendeu 
homenagens  à  Comissão  Especial  que  elaborou  o  projeto;  parabenizou  aos. 
Conselheiros  que  colaboraram  apresentando  emendas  visando  aperfeiçoar  o 
trabalho; e finalizou com agradecimento especial ao ex-Conselheiro Egberto Maia 
Luz, que em razão do seu conhecimento nessa área, soube pinçar os principais 
pontos que serviram de base para o Projeto a ser discutido (adoção das Comissões 
Processantes Permanentes). Em nome da Comissão Jurídica, propôs voto de louvor 
ao Dr. Egberto Maia Luz, pela colaboração prestada.

Presidente - Submeteu ao plenário proposta do Cons. José Manssur subscrita pelo 
Cons. Adalberto Luiz Federighi, consignando voto de louvor ao Dr. Egberto Maia 
Luz, pela 3ª edição do livro "Direito Administrativo Disciplinar", um dos trabalhos 
que nortearam a Comissão Especial na elaboração deste projeto, aprovado.

Walter  Persson  Hildebrandi -  Prestou  homenagem  póstuma  ao  Cons.  Virgílio 
Gehre, falecido aos 72 anos de idade, discorrendo sobre sua trajetória desde 1940, 
quando  ingressou  como  militante  do  Atletismo  no  Sport  Club  Germânia, 
destacando seus feitos esportivos em diversas modalidades, defendendo o Clube 
por vários anos em campeonatos oficiais e amistosos; e enaltecendo sua atuação 
como dirigente de algumas seções esportivas.

Presidente -  Submeteu  ao  plenário  voto  de  pesar  proposto  pelo  Cons.  José 
Manssur, pelo falecimento do sócio Fued Miguel Temer, aprovado.

4. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da Ata das 406ª reunião, realizada no dia 29 de maio 
de 1995.
Presidente - Não havendo restrições, declarou a ata aprovada.

Item 2 - Apreciação do processo CD-03/93 - Primeira discussão e votação 
do  Projeto  de  Regimento  Processual  Disciplinar,  em  substituição  ao 
Regulamento vigente.

Presidente - Informou os procedimentos formais para a apreciação de regimentos 
internos. Submeteu ao Conselho propostas visando o andamento dos trabalhos em 
1ª discussão.
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Deliberação:
O plenário decidiu: a) transformar a reunião em sessão permanente, possibilitando 
a continuidade da votação do Projeto, nos dias 3, 10, 17 e 24/7, se necessário; b) 
que as reuniões terão início no horário supra, devendo se estender até as 23h; c) 
que as discussões e votações serão efetivadas por artigos, analisando-se,  dentro 
destes,  as  eventuais  emendas  agregadas;  d)  que  a  Comissão  de  Redação  será 
constituída  pelos  Cons.  Evandro  Antonio  Cimino,  Luiz  Cesar  Gama Pellegrini  e 
Sérgio Lazzarini.

Discussão e Votação:
Capítulo I - Das Disposições Preliminares
Art. 1º, incisos e parágrafo único: 
O  Sr.  Presidente  lembrou  que  foi  distribuída  pela  Secretaria  uma  errata,  com 
correções ao caderno comparativo encaminhado aos Conselheiros.

Renato  Taglianetti -  Referindo-se  ao  parágrafo  único,  ponderou  sobre  a 
conveniência da suspensão preventiva ser aplicada depois de aprovada, dando-se 
prévio direito de defesa ao indiciado, tendo sido esclarecido pelo Sr. Presidente que 
a oportunidade da discussão deste aspecto seria quando da apreciação do Art. 7º.

Deliberação:
Aprovada a redação proposta no projeto, a saber:
“Art. 1º - O  sócio  que  infringir  disposições  disciplinares  do  Estatuto  Social, 
Regimentos,  Regulamentos  e  Resoluções,  tornar-se-á  passível  das  seguintes 
penalidades:

I - advertência por escrito;
II - suspensão;
III - eliminação.

Parágrafo único - Em  caráter  meramente  disciplinar  ou  preventivo,  qualquer 
Diretor, no exercício de suas funções, poderá fazer advertência verbal a sócio.”

Art. 2º, “caput”:
Presidente -  Leu  as  emendas  oferecidas  ao  dispositivo,  suas  justificativas  e  o 
parecer da Comissão Jurídica respectivo:
1) Cons. Alexandre Barradas e outros 50 Conselheiros, estabelecendo o prazo de 3 
dias para a elaboração do R.O;
2) Cons. Eduardo Lobo Fonseca, propondo a supressão da expressão "elaborado 
imediatamente após fato e";
3). Cons. Sérgio Vergueiro, também estipulando prazo de 24h para elaboração do 
R.O.

Adalberto Luiz  Federighi -  Esclareceu  que  a Comissão  Especial  usou o  termo 
“imediatamente”,  porque  significa  logo  que  se  tenha  conhecimento  do  fato. 
Desvantajoso predeterminar um prazo para elaboração do R.O, inclusive devido à 
providência ter que ser tomada dentro das possibilidades de ordem administrativa.
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José  Manssur -  Disse  que  o  Cons.  Sérgio  Vergueiro  aponta  bem que  o  termo 
"imediatamente"  é  subjetivo.  Considerando  que  existem  ocorrências  que  podem 
acontecer  num domingo  à  noite,  podendo,  eventualmente,  dificultar  a  imediata 
lavratura do R.O, disse acreditar que a emenda Barradas estivesse mais de acordo 
com o objetivo do Regimento como um todo, que é o de possibilitar não só a ampla 
defesa,  como também a elaboração  de  uma peça  acusatória  reunindo  todos  os 
elementos necessários para embasá-la, e que permite  também a adoção de uma 
defesa capaz de permitir ao acusado todas as garantias possíveis para demonstrar a 
não ocorrência do fato.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Ponderou  que  o  projeto  menciona  "elaborado 
imediatamente  após  o  fato";  anteriormente  era  “após  o  conhecimento  do  fato”. 
Existiam 2 emendas que se  relacionavam a um prazo após o fato (24h/3 dias). 
Seguindo adiante no Regimento, ver-se-ia que inclusive existe a previsão de que se 
durante um processo disciplinar, se descobrir algo que possa dar origem a um novo 
processo, este deverá ser aberto. Com certeza já se passaram 3 dias/24h do fato, 
não é  mais imediatamente  após o fato.  A sua preocupação foi  exatamente  a de 
deixar um prazo em aberto para que não se defina, aprioristicamente, que se tem só 
24h, ou 48 ou 72 para registrar a ocorrência. Efetivamente, pode-se ficar sabendo 
hoje  de  algo  que  aconteceu  há uma semana.  Por  conta  disso  não  se  vai  mais 
registrar a ocorrência? Não se vai mais tomar uma posição disciplinar. A própria 
Comissão Jurídica, em especial a anterior, sempre ressalvava nos seus pareceres, e 
tratava de verificar, se a data do R.O. coincidia ou não com a data do fato. E sempre 
salientava que este era um problema. Então foi partindo desse princípio, para que 
não se possa anular um processo, porque se registrou uma ocorrência 3 ou 4 dias 
depois do fato, não se possa tomar nenhuma medida disciplinar, pareceu-lhe mais 
adequado deixar o prazo em aberto, de maneira  a que tanto a Comissão, quanto a 
Diretoria,  quanto  o  próprio  Conselho  possam  sabiamente  deliberar  sobre  os 
processos disciplinares, sem se prender a pequenos problemas formais.

Alexandre  Barradas  de  Oliveira -  Discordou  da  posição  dos  oradores  que  o 
antecederam, explicando que fez parte de várias Comissões de Inquérito e percebeu 
que algumas vezes Registros de Ocorrência eram feitos com a intenção única de 
complicar  o  processo  e  fazer  com  que  ambas  as  partes,  uma  contra  a  outra, 
abrissem um R.O. Também é uma saída. Existem várias situações e é necessário 
criar  um limite.  Não é  possível  que  fiquemos  aí  "ad  eternum"  aguardando  que 
alguém  venha  culpar  alguém  por  alguma  coisa.  Se  houver  algo  grave, 
independentemente  da abertura  de  um R.O,  a  administração  tem condições  de 
tomar providências, a fim de evitar ação predatória contra o Clube, ou uma ação de 
associados. E num processo de repente tem 5 R.Os, tem a família inteira dentro de 
um  R.O,  um  abrindo  contra  o  outro.  Sua  emenda  pretendia  acabar  com essa 
situação.
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Mário  Lima  Cardoso -  Julgou  importante  uma  nova  regulamentação  para  o 
Regimento  Processual  Disciplinar.  A proposta da Comissão pretende  que o R.O. 
contenha  a  versão  mais  próxima  do  fato,  daí  a  expressão  “imediatamente”.  A 
emenda do Cons. Barradas era mais aconselhável, porque além de estabelecer um 
prazo  não dará  margem à construção  de  um fato  irreal,  e  para  que  a Área  de 
Segurança não se confunda com as versões que aparecem.

Antonio Guerra - Salientou que é preciso tomar cuidado com a limitação de prazo, 
porque  se  houver  um  prazo  delimitado  e  algum  conhecido  que  tenha  algum 
interesse  junto  à Segurança deixar  ultrapassar  1 minuto  desse  prazo o infrator 
ficará impune. Em benefício do próprio Clube, não se deve delimitar o prazo; mas 
deixar a critério da Segurança, da Diretoria, ou daqueles que presenciaram o ato. 
(Em  aparte,  o  Cons.  José  Manssur  perguntou  como  que  ficaria  a  questão  da 
vingança pessoal com o prazo em aberto. Um indivíduo que tenha um problema 
disciplinar pode ser intimidado por outro.) Respondeu que a questão da vingança 
existirá sempre. O importante é que o Regimento estabeleça que a Segurança deve 
fazer uma triagem do assunto. (O aparteante esclareceu que no Código de Processo 
Penal existe um prazo para abertura.) Finalizou, respondendo que por essa razão às 
vezes passa o prazo e o sujeito fica livre da pena.

Paulo Cesar de Arruda Castanho - Entendeu que o termo “imediatamente”  era 
muito vago, porque não trata de um prazo, é logo. Ora, logo após, para uma pessoa 
é  um prazo,  para outra é outro. E 24h é  um prazo muito curto.  Pode ser num 
domingo  o  fato.  Então  pode  dar  um problema  ético.  Já  o  prazo  de  3  dias  era 
razoável.  Disse  que  quando  fazia  parte  da  Comissão  Jurídica,  levantou  uma 
preliminar num processo, porque o fato de se lavrar um R.O. muito tempo depois, 
ou um tempo não muito razoável até, realmente pode levar à manipulação. A vítima 
sai correndo atrás de alguma testemunha que não estava  na hora e isso é algo 
muito perigoso. Sugeriu à Comissão de Redação que usasse a expressão “em até 3 
dias”, podendo ser antes também. Não estipular prazo mínimo. Só máximo.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Disse que a questão do prazo para a lavratura do 
R.O. não merecia toda aquela discussão. A lei brasileira tem dois momentos em que 
fala do prazo. Um deles  quando admite que o cidadão exerça desforço físico na 
defesa da sua posse, exige que o faça logo. O que é logo? Um outro aspecto da lei 
brasileira fala da legítima defesa, defender-se de agressão injusta e iminente. O que 
é iminente? Falar em 24h, falar em 3 dias? Em determinados momentos, o prazo de 
24h pode ser extremamente longo; noutros momentos, 3 dias pode ser um prazo 
muito curto. A redação do projeto pretendeu admitir a hipótese de que aqueles que 
receberão  o  R.O e  elaborarão  o  processo  disciplinar  para  apuração  da infração 
tenham condições de avaliar se aquele R.O. foi feito ou não imediatamente após o 
fato. O termo “imediatamente” está propositadamente colocado de forma vaga, tanto 
quanto  são  as  expressões  do  Código  Penal  e  do  Código  Civil,  quando  admitem 
aquelas possibilidades do desforço físico para a defesa da posse e da reação a uma 
agressão, para que se constitua legítima defesa. Entendeu que se a limitação de 
tempo for muito clara é que dará chances a que se aleguem nulidades futuras.

Deliberação:

8



Colocada a matéria em votação, foram rejeitadas as emendas do Cons. Barradas e 
outros 50 Conselheiros e do Cons. Eduardo Lobo Fonseca e ficou prejudicada a 
emenda do Cons. Sérgio Vergueiro.
Aprovada a redação proposta no projeto, a saber:
“Art. 2º - A apuração das infrações disciplinares será precedida de um Registro 
de Ocorrência (R.O.), elaborado imediatamente após o fato e que deverá conter:”

Art. 2º, I:
Deliberação:
Aprovada a redação proposta no projeto, qual seja:
“Art. 2º - ...

I - dia, hora e local da ocorrência;”.

Art. 2º, II:
Presidente - Deu conhecimento da única emenda apresentada, do Cons. Alexandre 
Barradas de Oliveira e outros 50 Conselheiros, acrescentando, depois da palavra 
“testemunhas”  a  expressão  "quando  houver".  Tendo  o  Cons.  Antonio  Guerra 
perguntado se se fosse rejeitada a única emenda existente poderia ficar a cargo da 
Comissão  de  Redação  a  inclusão  do  termo  “eventuais”  sugerida  pela  Comissão 
Jurídica,  respondeu  que  não,  porque  a  Comissão  Jurídica  não  podia  propor 
alterações, a menos que o fizesse dentro do prazo regimental de 20 dias, mas que a 
Comissão de Redação poderia acolher ou não a idéia.

Adalberto Luiz  Federighi -  Mesmo considerando desnecessária  a emenda,  pois 
obviamente  o  dispositivo  refere-se  a  testemunhas  existentes,  entendeu  que  a 
emenda seria melhor colocada se constasse do inciso III do Art. 5º do projeto (da 
Representação).

Presidente - Baseado nessa justificativa do Presidente da Comissão Especial e na 
sugestão  da  Comissão  Jurídica,  propôs  que  ficasse  a  critério  da  Comissão  de 
Redação a utilização ou não dos termos "se houver" e "eventuais" para este inciso.

Deliberação:
Foi acolhida a redação do projeto, com recomendação à Comissão de Redação no 
sentido de que analise a conveniência da adoção dos termos “quando houver” (cf 
emenda Barradas) ou “eventuais (cf sugeriu a Comissão Jurídica).
Redação aprovada:
“Art. 2º - ...

II - nome  e  qualificação  do  sócio  envolvido  e  das  eventuais 
testemunhas, quando houver;”
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Art. 2º, III:
Foi rejeitada emenda do Cons. Paulo Ayres de Camargo (falecido), acrescentando a 
expressão "clara e", após o termo “sucinta”.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 2º - ...

III - exposição sucinta dos fatos, apoiada nas informações prestadas 
pelas testemunhas;’

Art. 2º, IV:
Este inciso não foi objeto de emenda, tendo sido aprovado conforme o projeto, a 
saber:
“Art. 2º - ...

IV - descrição dos objetos eventualmente apreendidos;"

Art. 2º - criação de parágrafo:
O Cons.  Alexandre  Barradas  tinha  proposto  a  criação  de  um  parágrafo  único; 
relacionado à elaboração de vários  R.Os,  com qualquer  relação entre  os  fatos  e 
partes envolvidos; mas esta emenda não foi apreciada por falta de justificativa. O 
Sr. Presidente esclareceu ao Cons. José Manssur que a matéria não poderia ser 
discutida, mas que poderia haver recurso.

Art. 3, “caput”:
Aprovada a redação proposta no projeto, a saber:
“Art. 3º - O Registro de Ocorrência será lavrado pela Área de Segurança, sob a 
responsabilidade de seu Diretor e remetido à Diretoria.”

Art. 3º, parágrafo único:
Presidente  -  Leu  as  3  emendas,  suas  justificativas  e  o  parecer  emitido  pela 
Comissão Jurídica sobre cada uma delas.
1)  Cons.  Alexandre Barradas mais outros 50 Conselheiros,  no sentido de que a 
Diretoria encaminhe cópia do R.O. ao Conselho sempre que solicitada.
2) Cons. Sérgio Vergueiro, incluindo a expressão "após o fato" ao final do texto.
3) Cons. Mário Lima Cardoso, supressiva deste dispositivo.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Pela Comissão Especial, defendeu a exigência do 
encaminhamento  de  cópia  do  R.O.  ao  Conselho.  Mencionou  outros  dispositivos 
insertos  no  texto  do  projeto  com  exigências  à  Diretoria.  A  cópia  do  R.O. 
encaminhada ao Conselho será arquivada, ficando à disposição dos Conselheiros 
para conhecimento  dos fatos, das infrações disciplinares que ocorrem no Clube. 
Sobre este R.O, o Conselheiro terá acesso à cópia da decisão que fundamentou a 
não instauração de inquérito. E por último, uma cópia da decisão final. A idéia não 
é  fazer  com  que  os  processos  disciplinares  deixem  de  ser  atos  de  gestão.  A 
competência continuará sendo da Diretoria. No entanto, o Conselheiro não pode 
abrir mão do seu papel maior, que é o de fiscalizar os atos de gestão, inclusive para 
verificar se os encaminhamentos foram os adequados ou se foram aqueles que o 
momento exigia. 
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Eduardo  Lobo  Fonseca -  Sugeriu  que  fosse  mantida  a  redação  proposta  pela 
Comissão  Especial.  Ora,  pretende  a  proposta  que  o  Conselho  delibere 
favoravelmente  no sentido de que conste  no Regimento  Disciplinar obrigação da 
Diretoria de, em 48h, encaminhar cópia dos R.Os. ao Conselho. Esta prestação de 
informação  está  prevista  no  Estatuto  Social,  Art.  92.  Logo,  é  legítimo  que  o 
Conselho, um dos órgãos do Clube, solicite informações sobre cada R.O. registrado, 
no  prazo de  48h,  via  Regimento  Disciplinar.  Esta solicitação  está,  estatutária  e 
regimentalmente perfeita, o que inclusive é confirmado pelo parecer da Comissão 
Jurídica.  Referindo-se  as emendas  supressivas,  disse  que  se  regimentalmente  a 
votação  é  por  artigo  ou  suas  subdivisões,  uma  proposta  de  supressão  é  mera 
declaração  de  voto.  A  emenda  supressiva  tem que  suprimir  uma parte.  Dentro 
desta linha de raciocínio, pediu ao Sr. Presidente que não acolhesse emendas dessa 
natureza

Mário Lima Cardoso - Entendeu que na prática, a supressão proposta traduzia-se 
na necessidade de evitar a burocratização da elaboração do R.O, até o momento em 
que  ele  vá  a uma Comissão para  entrevista  a priori  do associado.  A  entrevista 
muitas vezes demora em função do direito que o sócio tinha, conforme o Regimento 
anterior,  de  dizer  que  não  pode  comparecer  para  prestar  esclarecimento. 
Posteriormente  também  virão  as  testemunhas  prestar  declarações,  acarretando 
acúmulo  de  documentação  no  Setor  Jurídico,  em  função  da  obrigatoriedade 
estabelecida no dispositivo em questão. Sobre a alegação do Cons. Eduardo Lobo 
Fonseca  relacionada ao não acolhimento  da emenda supressiva,  explicou  que a 
justificativa estava bastante clara, isto é, o Conselho tomará conhecimento do fato 
por intermédio  de seu representante  na Comissão,  caso instaurado inquérito.  É 
questão de depositar confiança na Diretoria, que o próprio Conselho elegeu, e em 
seu setor Jurídico. Até porquê alguns casos são resolvidos numa entrevista prévia 
do envolvido com o Diretor Adjunto do Departamento Jurídico. No momento em que 
tiver  que  ser  enviado  ao  Conselho  até  o  resultado  de  uma  entrevista,  do 
arquivamento  ou  de  solicitação  de  inquérito,  a  Diretoria  ficará  em  grandes 
dificuldades  em função  dessa  obrigatoriedade.  (Em aparte,  a  Cons.  Ana  Emília 
Margoni ressaltou que não se tratava de desconfiança com relação à Diretoria; mas 
do Conselho ser um órgão fiscalizador é que é importante que receba cópia do R.O.) 
Respondeu que não tinha usado o termo “desconfiança”. (A aparteante continuou, 
esclarecendo que referiu-se a “gestão”. Ademais, é importante que os Conselheiros 
tenham  conhecimento  dos  problemas  disciplinares  que  ocorrem  no  Clube.) 
Salientou  que  este  aspecto  precisava  ser  muito  bem  trabalhado,  para  não  se 
estabelecer uma tremenda burocratização, em função inclusive da convocação dos 
elementos envolvidos e das testemunhas. (A Cons. Ana Emília Margoni concluiu 
seu aparte observando que a indicação de Conselheiro para Comissão de Inquérito 
é feita por escolha, não por sorteio).
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Presidente - Solicitou prorrogação da sessão por 5m, para conclusão da votação do 
Art. 3º e seu parágrafo único, aprovado.

Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho -  Posicionou-se  favorável  à  supressão  do 
dispositivo. Ora, por que o Conselho terá que manter arquivado um documento que 
não lhe compete, se a Diretoria também o manterá? Julgou prejudicada a emenda 
do Cons. Sérgio Vergueiro estipulando prazo de 48h para a Diretoria informar o 
Conselho, que teria efeito se tivesse sido aprovada a emenda estabelecendo prazo 
de 24h para a lavratura do R.O.

Adalberto Luiz Federighi - Observou que o Conselho não assumiu ainda o seu 
papel  principal  no  processo  disciplinar.  Fala-se  muito  que  o  processo  é  uma 
atribuição da Diretoria, o que é inegável. Mas também é de interesse do Conselho, 
que é o órgão recursal. Então, todas as decisões emanadas da Diretoria poderão ser 
modificadas por ele. Ademais, os sócios “diferenciados” - Diretores, Conselheiros, 
Sócios Beneméritos, Honorários e Atletas Beneméritos - só podem ser julgados pelo 
Conselho. A eliminação de um sócio só pode ser efetivada pelo Conselho. Então, o 
Conselho tem papel predominante no processo disciplinar. O que se pretende é que 
o  Conselho  tome  conhecimento  do  que  acontece  no  Clube  e  confira  e  corrija, 
inclusive para efeito de sua própria competência. A intenção da Comissão ao propor 
este dispositivo não era acumular papeis no Conselho. (Em aparte, o Cons. Paulo 
Cesar  de  Arruda  Castanho  concordou  com  a  remessa  obrigatória  dos  R.Os. 
envolvendo os sócios “diferenciados”. Mas o que o Conselho irá corrigir no caso de 
um R.O. diverso? Depois da instrução, se houver recurso da penalidade o processo 
vem ao Conselho.) Citou exemplo de recurso apreciado pelo Conselho, em que se 
decidiu pela anulação do processo a partir da designação da Comissão de Inquérito, 
porque  uma  das  testemunhas  arroladas  no  R.O.  fez  parte  da  Comissão  de 
instrução. A idéia não é que o Conselho atrapalhe a Diretoria, mas que ele possa 
compartilhar com ela e trazer o benefício da instauração do processo disciplinar em 
prol do associado. (Em aparte, o Cons. Mário Lima Cardoso disse que aceitava que 
o Conselho  tomasse conhecimento  quando em grau de recurso,  mas que enviar 
R.O.  simplesmente  é  burocratizar  o  processo  disciplinar.)  (O  Cons.  Pedro  De 
Camillo  Netto  aparteou  o  orador,  esclarecendo  julgar  importante  que  os 
Conselheiros  tomassem  ciência  do  andamento  dos  processos  para  poderem 
informar os sócios quando abordados a respeito do que está acontecendo no Clube 
e  o  que poderá ser  resolvido.)  (O Cons.  Paulo  Roberto  Chaves  de Lara também 
aparteou, salientando que R.Os. devem ser encaminhados porque dizem respeito 
aos sócios, dos quais os Conselheiros são representantes.)

Votação:
Presidente  -  Antes  de  iniciar  a  votação  propriamente  dita,  reconheceu  que  a 
proposta do Cons. Eduardo Lobo Fonseca tinha fundamento sob o aspecto formal, 
porque a partir do momento em que se pede a supressão de um artigo inteiro, está 
se fazendo uma declaração de voto. Mas entendeu que uma emenda supressiva até 
contribui  para  a  celeridade  do  processo,  na  medida  em  que  se  aprovada  ela 
prejudica todas as demais apresentadas a um determinado dispositivo.  Por esta 
razão, decidiu considerar todas as emendas de caráter supressivo integral  como 
sendo um destaque. Deu por prejudicada a emenda do Cons. Sérgio Vergueiro, a 
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partir do momento em que o Conselho decidiu que não haverá mais prazo para 
lavratura do R.O.
Para  ver  votada  a  emenda  do  Cons.  Sérgio  Vergueiro,  o  Cons.  José  Paulo  de 
Camargo Mello perguntou se não seria o caso da Comissão de Redação substituir 
“conhecimento do fato” por “elaboração do R.O.”, por entender que o proponente, 
quando  se  referiu  a  isso,  tinha  como  objetivo  48h  após  a  existência  de  um 
documento, no caso o R.O. O Sr. Presidente disse que o dispositivo dizia respeito 
exatamente à elaboração do R.O, ao mesmo tempo em que o proponente não estava 
presente para dirimir esta dúvida. Quando ele mencionou após o fato, não estava 
claro se seria após o R.O. O ideal seria delegar à Comissão de Redação a análise, 
para que ela sugerisse a solução.
O Cons. Hélio De Maria Penteado entendeu que o Cons. Vergueiro realmente queria 
48h após o fato, baseado naquele prazo que ele teria proposto. A idéia de colocar 
“após a elaboração do R.O.” era proposta da Comissão.

Deliberação:
O plenário decidiu pela rejeição da emenda do Cons. Mário Lima Cardoso, 
Com  relação  à  emenda  do  Cons.  Alexandre  Barradas  de  Oliveira  e  outros  50 
Conselheiros, também foi rejeitada por diferença de 3 votos, conforme verificação de 
votação.
Aprovada a redação proposta no projeto:
“Art. 3º - ...
Parágrafo único - A Diretoria encaminhará cópia ao Conselho Deliberativo no prazo 
de quarenta e oito (48) horas.”

Item 3 - Várias.
Paulo  Roberto  Taglianetti -  Repudiou  o  tratamento  que  os  associados  vêm 
recebendo em certos setores da Diretoria. Mencionou que foi divulgado o evento 
que a Diretoria vem promovendo mensalmente, chamado "Boa noite Pinheiros". Sua 
esposa  tinha  recebido  um convite  da  Diretoria  de  Promoções  Sociais,  para  vir 
comemorar seu aniversário, no Clube. Tendo lhe agradado a idéia e procurado o 
Clube,  foi  informado que no dia 21 não seria  realizado o "Boa noite  Pinheiros", 
ninguém sabe porque. As desculpas que recebeu nos diversos setores foram de que 
tinha sido cancelado há mais de 1 mês esse evento, o que não correspondeu com a 
verdade porque uma das cartas foi postada no dia 6/6, a outra em 29/5, tendo até 
sido dito que não haveria mais esse evento por falta de participação dos associados, 
pode  até  ser  que  realmente  não haja muita  freqüência,  mas esta  desculpa não 
serve. Lembrou que houve uma Bodas de Ouro de um Conselheiro naquele dia, no 
Ponto  de  Encontro.  Portanto,  o  Clube  já  tinha  vendido  esse  espaço  com  data 
anterior.  As  placas  estavam  aí  dizendo  que  haveria  o  evento.  Perguntou  se  a 
ganância em se ganhar dinheiro neste Clube está prevalecendo, em detrimento dos 
interesses  dos  associados.  Lançou  seu  protesto,  pedindo  que  fosse  oficiada  a 
Diretoria para informar se realmente não mais haverá esse evento e que explique 
porque foi cancelado. Para alugar o Ponto de Encontro? Para que outras pessoas 
pudessem fazer as suas atividades?

Anna  Maria  Carvalheira  Baur -  Parabenizou  a  Diretoria  pela  inauguração  do 
Serviço de Chá no Bar Inglês, proporcionando ao sócio mais uma opção de lazer, 
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com muito conforto. Elogiou o bom gosto da decoração, dizendo que os serviços 
estão sendo feitos nos mesmos moldes das melhores Casas de Chá de São Paulo.

Anamaria Andrade Damasceno - Informou que pretende  encaminhar pedido de 
esclarecimentos  à  Área  de  Higiene  e  Saúde,  sobre  quais  as  medidas  que  estão 
sendo tomadas quanto aos gatos existentes no recinto do Clube, inclusive junto ao 
IBAMA e à defesa do Meio Ambiente, porque percebe que o problema está ficando 
realmente sério, inclusive tendo uma criança de 3 anos sido mordida por um gato 
que, sendo preso por alguém, foi dito que isto era contra o direito dos animais. 
Disse que o grupo de sócios que cuida dos gatos deixou claro que tem limites de 
atuação e que a quantidade hoje existente lhe foge ao controle.

Adalberto  Luiz  Federighi -  Reforçando  as  palavras  do  Cons.  Paulo  Roberto 
Taglianetti,  disse  que  também se  surpreendeu  com a suspensão  do evento,  em 
especial porque numa reunião anterior ele próprio tinha vindo à tribuna elogiar o 
“Boa Noite Pinheiros” e o esforço do Diretor de Promoções Sociais, bem como pedir 
que fosse feita uma promoção dirigida. Prosseguindo, disse que foi questionado por 
sócios  freqüentadores  da  Lanchonete  e  Bar  da  Piscina,  preocupados  com  o 
atendimento que ocorre naquele setor, que parece desprestigiado em comparação 
às demais lanchonetes do Tênis e do Boliche, onde o sócio inclusive é servido por 
garçons. Chegou a oficiar a Diretoria sobre o assunto, mas recebeu resposta um 
tanto vaga, porque ela limitou-se apenas em dizer que cada lanchonete tem as suas 
características, o que é óbvio.  Agora, o que não é  diferente  é  o sócio,  que paga 
igualmente as contribuições. Outro fato: a lanchonete será novamente fechada para 
reforma.  Ora,  parece  que as  reformas lá  nunca acabam e  quando terminam os 
sócios  perguntam: O que  foi  reformado? São coisas mínimas que não se  fazem 
perceber. Considerou que reformas dessa natureza não demandam o fechamento 
da Lanchonete. Pediu que a Diretoria reexaminasse o assunto.

Presidente - Informou o número de Conselheiros presentes e encerrou a sessão às 
23h36min.

SESSÃO DE 3/7/95

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

2. MESA DIRETORA:
Presidente : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente : José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário : Eduardo Lobo Fonseca
Segundo Secretário: Paulo Cesar de Arruda Castanho

3. EXPEDIENTE:
Presidente -  Chamou  para  tomar  posse  o  Suplente  Sérgio  Henrique  de  Sá, 
declarando-o empossado após a leitura do compromisso. Em seguida, em nome da 
Mesa propôs votos de pesar pelo falecimento da Sra. Hilda Pastore De Luca, sogra 
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do Cons. Roberto Gasparini, aprovado. Submeteu ao plenário proposta do Cons. 
Fábio  Eduardo Nesti,  de  voto  de  louvor  à tenista  Maria Alice  de  Barros Pereira 
Alonso,  pelos  resultados  alcançados  no  1º  sem/95,  em  vários  campeonatos, 
aprovado. Leu carta da Diretoria, tratando do Plano de Desenvolvimento que está 
elaborando  e  será  trazido  à  consideração  do  Conselho  em  setembro  próximo 
(DI.220/95).

“Roberto Machado Moreira - Pela ordem, Sr. Presidente.

Presidente - Pois não.

Roberto Machado Moreira - Sr. Presidente, nos termos do artigo 57, item II.

Presidente - Do Regimento?

Roberto Machado Moreira - Do Regimento.

Presidente - Um momento. (Pausa). Por favor, queira explicar.

Roberto Machado Moreira - Na tribuna, Sr. Presidente?

Presidente - Aí mesmo.

Roberto Machado Moreira - Eu preferiria da tribuna, para apoiar os papéis.

Presidente - Pois não. O Senhor tem 2 minutos para explicar, que é o regimental.

Roberto Machado Moreira - Mas V.Exa. certamente me dará uma prorrogação.

Presidente - Desde que cumprindo o Regimento, se for possível, eu darei.

Roberto Machado Moreira -  Sr.  Presidente,  Srs.  Conselheiros:  Prometo  exercer 
com dedicação e lealdade o meu mandato de Conselheiro. Não estou fazendo um 
juramento, porque este eu já o fiz há tempos atrás. Mas apenas repito as palavras, 
porque  é  nesse  sentido,  de  lealdade  e  dedicação  que  eu  venho  levantar  uma 
questão,  baseado  no  artigo  57,  item  II,  do  Regimento,  que  diz  o  seguinte:  O 
Conselheiro  poderá  falar  pela  ordem:  II  -  para  reclamar  contra  preterição  de 
qualquer formalidade regimental ou estatutária no tocante à matéria submetida ao 
Plenário  deste  Conselho.  E  o  assunto  que  eu  vou  levantar  é  o  seguinte.  Pode, 
evidentemente, o Conselho, nos termos do artigo 72 do Estatuto, §2º, tratando-se 
de assunto  relevância,  a critério  do Conselho,  poderá este  funcionar  em sessão 
permanente. E eu entendo que realmente o assunto do Regimento Disciplinar é de 
alta relevância e por isso mesmo não devesse ser discutido neste mês de junho, em 
que  certamente  muitos  dos  Srs.  Conselheiros  se  ausentam do  Plenário.  Mas  a 
minha preocupação é outra. É a lealdade como Conselheiro, que implica também 
na lealdade ao Regimento e ao Estatuto. Alguém aqui presente, com  autoridade de 
ex-Presidente do Conselho, me disse que eu talvez me apegasse a um formalismo 
exagerado.  Mas  há  algumas  reuniões  atrás  foi  chamado  a  atenção  que  o  Sr. 
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Presidente, ou a Mesa do Conselho quem sabe, havia simplesmente desconhecido 2 
artigos do Regimento Eleitoral. Mais adiante, eu mesmo nesta tribuna chamei  a 
atenção que o Sr. Presidente havia ofendido o Regimento quando, em vez de vir à 
tribuna, defender determinado ponto de vista, do alto da Presidência ele fez uma 
longa alocução em defesa de uma determinada tese.

Presidente - Nobre Conselheiro,...

Roberto Machado Moreira - Terminou o tempo?

Presidente - ...gostaria que V.Exa. entrasse logo no assunto,...

Roberto Machado Moreira - Vou entrar.

Presidente - ...porque os 2 minutos já se passaram e V.Exa. não entrou ainda no 
assunto,...

Roberto Machado Moreira - Não. Mas eu vou entrar ainda.

Presidente -  ...mostrando-nos  qual  é  a  matéria  submetida  ao  Plenário  neste 
momento...

Roberto Machado Moreira - Já entrei, quando eu disse aos senhores a respeito da 
reunião permanente. Ontem foi um arranhão. Hoje mais um. Quem sabe outro. E 
nós  queremos  preservar  exatamente  a  decência  deste  Conselho,  defendendo  o 
cumprimento do Estatuto e do Regimento. E agora eu vou entrar, Sr. Presidente. 
Não encontrei, embora pesquisasse intensamente, embora tivesse chegado hoje, às 
sete horas da noite, do Rio Grande do Sul, não encontrei, nem no Estatuto nem no 
Regimento  que o Sr. Presidente  tivesse  poderes  para fazer uma proposta. Como 
Conselheiro,  sim.  Então  ele  sairia  da  Presidência,  viria  a  esta  tribuna  e  como 
Conselheiro apresentaria uma proposta. Mas do alto do exercício  da Presidência 
apresentar proposta é direito que não lhe cabe, que não tem apoio estatutário nem 
regimental.  Eu entendo,  portanto,  e  aqui  eu  termino,  Srs.  Conselheiros,  que  a 
aprovação da reunião permanente deste Conselho, proposta pelo Sr. Presidente, foi 
totalmente ilegal, porque proposta por quem não tinha poderes para tal. Era esta, 
Sr.  Presidente,  a questão que eu tinha que levantar,  pela ordem, em atenção à 
preterição  de  dispositivos  regimentais,  que  não  permitem  ao  Presidente,  no 
exercício da Presidência, apresentar proposta. Muito obrigado. (Palmas)

Presidente - Nobre Conselheiro, eu gostaria que, se o senhor escreveu tudo isso 
que  falou,  nós  transcreveremos  em  Ata  "ipsis  litteris".  Se  não,  o  senhor  pode 
mandar a qualquer momento e nós faremos...

Roberto Machado Moreira - Aliás, foi com a intenção de que constasse em Ata que 
eu tomei o tempo dos Srs. Conselheiros.

Presidente - Nós vamos transcrever "ipsis litteris"
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Roberto Machado Moreira - Muito obrigado.“

Mário  Lima  Cardoso -  Prestou  homenagem  à  Presidência  da  Diretoria  e  aos 
Diretores das Áreas de Promoções Sociais, de Patrimônio e demais envolvidos na 
realização  e  responsáveis  pelo  êxito  da  Festa  Junina/95.  A  seguir,  pediu  a 
solidariedade de todos com relação à situação do ex-Conselheiro Antonio Teixeira 
Lopes.

Ruy Lansaro Paganini - Levantou questão de ordem, contestando o fato de não 
estar sendo apreciada somente a matéria que originou a transformação da reunião 
em sessão permanente, qual seja o Projeto de Regimento Processual Disciplinar.

Presidente -  Esclareceu  ao  orador  que  tem  sido  praxe  pelo  menos  que  o 
Expediente, que serve para comunicações ao Conselho, prevaleça dentro do prazo 
de 30m impreteríveis.

José Manssur - Perguntou sobre a possibilidade de ser requerida a supressão do 
Expediente enquanto a reunião estiver em caráter permanente.

Presidente - Respondeu que não vislumbrava essa possibilidade, porque algumas 
comunicações trazidas durante a sessão permanente eram de alta relevância para 
os Conselheiros.

Eduardo Lobo Fonseca - Propôs voto de louvor ao Cons. João Benedito de Azevedo 
Marques, recentemente empossado no cargo de Presidente da Associação Brasileira 
dos Ouvidores, aprovado. 

4. ORDEM DO DIA:
Item 2 - Apreciação do processo CD-03/93 - Primeira discussão e votação 

do Projeto de Regimento Processual Disciplinar, em substituição 
ao Regulamento vigente.

Capítulo II
Do Direito de Representação do Associado
Art. 4º, “caput”:
Mário Lima Cardoso -  Pediu que a Comissão Especial  se manifestasse  sobre  o 
dispositivo em questão.

Adalberto Luiz Federighi - Disse que o projeto foi elaborado de forma que as peças 
se  encaixassem  como  um  instrumento  da  apuração.  Inicialmente  alterou-se  a 
sistemática de elaboração do R.O, o que pelo Regimento atual pode ser feito sob a 
responsabilidade  de  qualquer  sócio.  O  projeto  torna  o  R.O.  uma  peça  oficial. 
Portanto o sócio não poderá elaborar o R.O; somente a Diretoria poderá fazê-lo, por 
meio do setor de Segurança. E esse documento deverá ser subscrito pelo Diretor. 
Então,  nessa  situação  o  sócio,  aparentemente  perdeu  um  direito  que  está 
restabelecido  com a representação.  Com a possibilidade  da representação,  se  a 
Diretoria, por uma razão qualquer, até por desconhecimento, deixar de elaborar o 
R.O, o processo disciplinar poderá ser instaurado a partir dessa manifestação do 
sócio,  inclusive  com  alguma  vantagem,  porque  nessa  situação  ele  participa  da 
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apuração e tem possibilidade até de acompanhar, oferecendo provas e subsidiando 
o trabalho da Comissão Processante.

José Edmur Vianna Coutinho (Aparte) - Apoiou a idéia da representação, dizendo 
que a Comissão veio regulamentar um fato, um direito que já existe no Art. 33 do 
Estatuto. E se há um assunto que é de interesse do Clube é a questão disciplinar. 
Apenas a respeito da extensão desse direito é que se reservava oportunamente de 
manifestar-se.

Vicente  Mandia  (Aparte) -  Indagou  de  que  forma  esse  conhecimento  seria 
formalizado. (Com a presença do sócio? Através de uma comunicação de um outro 
sócio? Por meio de uma informação de pessoas não presentes no ato da infração 
disciplinar?)

Adalberto  Luiz  Federighi -  Disse  acreditar  que  esse  conhecimento  fosse  por 
intermédio do convívio do sócio no Clube, conversando com um Conselheiro. Ou 
mesmo sendo testemunha ou até protagonista de uma situação disciplinar, na qual 
ele tenha sido até vítima. Então ele pode perfeitamente se socorrer do instituto da 
representação, para comunicar o fato à Diretoria.

Deliberação:
A redação deste dispositivo foi aprovada conforme o projeto, a saber:
“Art. 4º - Qualquer sócio,  tomando conhecimento de infração disciplinar, poderá 
representar à Diretoria solicitando a instauração de procedimento disciplinar.”

Art. 4º, Parágrafo Único:
Presidente - Baseado no parecer da Comissão Jurídica considerou prejudicada a 
emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira e outros 50 Conselheiros, porque 
a justificativa apontada não tinha nenhuma referência com o parágrafo único ao 
qual a emenda se referia. E a matéria foi votada sem debates.

Deliberação:
Aprovada a redação proposta no Projeto, qual seja:
“Art. 4º - ...
Parágrafo único - Em caso de indeferimento da Representação, caberá recurso ao 
Conselho Deliberativo.”

Art. 5º e incisos I, II e III:
Presidente  -  Leu  os  termos  da  emenda  do  Cons.  Paulo  Ayres  de  Camargo, 
acrescentando  depois  da  palavra  "nome"  a  expressão  "e  qualificação"  das 
testemunhas, julgada cabível pela Comissão Jurídica.

José Manssur - Disse que na discussão do inciso II, do Art. 2º foi bem lembrada a 
necessidade  do termo “qualificação”.  Então,  para se  guardar coerência,  era pela 
aprovação da emenda.

Adalberto Luiz Federighi - Pela Comissão Especial, disse que estava plenamente 
de acordo com a modificação proposta.
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Presidente - Citou emenda do Cons. Sérgio Vergueiro criando um quarto inciso 
neste  artigo,  estabelecendo  que  a  representação  não  será  aceita  “se  não  for 
protocolada dentro do prazo máximo de 30 dias do fato". 

José Manssur - Sugeriu que, caso aprovada a emenda do Cons. Sérgio Vergueiro, a 
Comissão de Redação a colocasse como parágrafo único.

Renato Taglianetti - Pediu que o Sr. Presidente lesse o dispositivo, lembrando que 
a  Comissão  Jurídica  tinha  sugerido,  acertadamente,  que  fosse  substituída  a 
expressão  "se  houver"  pelo  termo  “eventuais”,  tendo  o  Sr.  Presidente  dito  que 
submeteria a questão à Comissão de Redação e colocou a matéria em votação.

José  Manssur -  Disse  que  caso  a  Comissão  de  Redação  houvesse  por  bem 
transformar  a  emenda  do  Cons.  Sérgio  Vergueiro,  evidentemente  que  não  seria 
mais um requisito da representação, mas uma conseqüência da não apresentação 
no  prazo  de  30  dias,  sob  pena  de  decair-se  do  direito.  Então,  consultou  o  Sr. 
Presidente se a Comissão teria condições de trazer na redação a conseqüência de 
não se protocolar no prazo de 30 dias, tendo este respondido que a redação do 
artigo e seus incisos precisará ser adequada.

Deliberação:
Aprovada tanto a redação proposta no Projeto como as emendas dos Cons. Paulo 
Ayres de Camargo e Sérgio Vergueiro, a saber:
“Art. 5º - A representação não será aceita se não contiver:

I - assinatura e qualificação do interessado;
II - exposição  do  fato  em  suas  circunstâncias  e  dos  demais 

elementos que possam ser necessários;
III - nome e qualificação das testemunhas, se houver.
IV - se não for protocolada dentro do prazo máximo de 30 dias 

do fato."

Capítulo III
Da Competência
Art. 6º, “caput”:
Presidente - Leu o teor do artigo e a emenda oferecida pelo Cons. Eduardo Lobo 
Fonseca,  que  a  Comissão  Jurídica  julgou  desnecessária,  especificando  as 
penalidades que a Diretoria tem competência para aplicar.

Antonio Guerra - Disse que Art. 35 do Estatuto já determina essa competência, 
tendo o Sr. Presidente o lembrado tratar-se do Art. 38, §3º.

Presidente -  Leu,  ainda,  emenda  do  Cons.  Alcides  Leite  de  Gouvêa  Filho 
apresentada ao Art. 31 (que a Comissão Jurídica alertou melhor caber depois do 
“caput” do Art. 6º).

Eduardo Lobo Fonseca - Quanto ao texto do Art. 1º do Projeto - que definiu as 
penalidades  às  quais  o  sócio  está  sujeito  ao  infringir  as  normas  do  Clube  -  a 
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Comissão  Jurídica  opinou  no  sentido  de  que  as  penas  disciplinares  nele 
estabelecidas estavam em consonância com as arroladas no Art. 35 do Estatuto 
Social e não considerou seu texto incompleto, mesmo dele não constando a pena de 
exclusão, uma vez que esta tem caráter administrativo e foge do âmbito disciplinar. 
Ocorre  que nas Disposições  Preliminares  não foi  definida a competência  para a 
aplicação  dessas  penalidades.  Adiante  o  legislador  abre  espaço  para  definir  as 
competências,  esclarecendo  e  especificando  com  maior  precisão  a  regra  geral, 
esquecendo porém de deixar claro que a Diretoria é competente para aplicar certas 
penas e que o Conselho é competente para aplicar outras. O artigo simplesmente 
destaca quando se trata das pessoas envolvidas. Na realidade o Conselho sempre é 
competente  para  aplicar  a  pena  de  eliminação,  independente  do  tipo  de  sócio 
envolvido. Sua emenda pretendeu exatamente deixar expresso quais as penas que 
a Diretoria pode aplicar no âmbito deste Regimento.

Adalberto  Luiz  Federighi -  Disse  que  todos  os  dispositivos  do  projeto  estão 
encaixados em alguma coisa. Não se pode examinar um dispositivo isoladamente, 
mas  o  projeto  como  um todo,  para  fazer  a  interpretação  necessária.  O  Art.  6º 
estabelece uma regra geral, que vem secionada, porque logo em seguida excetua os 
Sócios Beneméritos, Honorários, membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria, 
do Conselho Fiscal, das Comissões Permanentes etc. A outra exceção a esta regra 
geral, e que talvez resolvesse a emenda do Cons. Eduardo Lobo Fonseca, estava no 
§4º do mesmo artigo, que estabelece que a pena de eliminação será aplicada pelo 
Conselho Deliberativo, mediante representação da Diretoria, isto é, repetindo o que 
diz o Estatuto.

Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, com a emenda do Cons. Eduardo Lobo Fonseca, 
ficando este dispositivo assim redigido em primeira discussão:
“Art. 6º - Compete à Diretoria processar e aplicar penalidades de advertência e 
suspensão a  qualquer  membro  do  corpo  associativo,  exceto  aos  Sócios 
Beneméritos,  Honorários,  Atletas-Beneméritos,  aos  Membros  do  Conselho 
Deliberativo,  da  Diretoria,  do  Conselho  Fiscal  e  das  Comissões  Permanentes 
previstas no Estatuto Social (*1), hipótese em que a competência será exclusiva do 
Conselho Deliberativo.”

Art. 6º, §1º:
Presidente - Leu o texto do dispositivo, deixando claro que sua análise deveria ser 
feita  como  um  conceito  geral  do  projeto,  em  especial  com  relação  aos  termos 
“indiciado",  "implicado".  Mencionou  emenda  do  Cons.  Sérgio  Vergueiro, 
substituindo a palavra "implicado" por "envolvido", e proposta do Cons. Eduardo 
Lobo  Fonseca  (fls.  61  do  comparativo),  substituindo  a  palavra  “envolvido”  ou 
“implicado”  pela  expressão  "o(s)  sócio(s)  apontado(s)  como  tendo  cometido  a 
infração disciplinar.", intencionada em definir claramente o que é sócio envolvido 
ou o que é sócio implicado. Propôs que o conceito  fosse analisado cada vez que 
aparecessem estes termos, aprovado.

José Manssur - Disse que a questão do implicado pode dar uma conotação de que 
ele já esteja com um grau de culpabilidade no evento. Razão pela qual a expressão 
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"envolvido"  traria  o  pressuposto  de  inocência  até  a  final  decisão  dos  órgãos 
competentes.

Presidente -  Pediu  a  manifestação  do  Sr.  Presidente  da  Comissão  Especial  a 
respeito, porque o entendimento não era o referido pelo orador, mas sim o de que o 
envolvido, o indiciado, é aquele que foi acusado de um fato delituoso. Conveniente 
deixar isso muito claro na discussão, para definir como será denominado aquele 
apontado como autor de infração disciplinar.

Berardino Fanganiello dos Santos - Disse que do expediente da última reunião 
constou  a  devolução  de  R.O.  à  Diretoria,  em que  constava  como envolvido  um 
Conselheiro, mas que quando examinado a Presidência do Conselho verificou que o 
Conselheiro não era o envolvido, mas o ofendido.

Presidente - Entendeu muito bem colocada a observação do orador, esclarecendo 
que isso aconteceu duas vezes. Foi a 2ª vez que ele devolveu um processo porque a 
Diretoria Administrativa entende que basta constar o nome de Conselheiro num 
R.O,  seja  como  autor,  seja  como  ofendido,  para  que  a  competência  seja  do 
Conselho, o que de certa forma não tem razão de ser. O Conselheiro, quando é 
autor  de  um  R.O,  porque  presenciou  um  fato,  ele  não  está  envolvido.  Ele 
simplesmente coloca uma situação para que se comece um processo. Ora, se todos 
os  R.Os.  em que conste  nome de  Conselheiro  entrarem para a competência  do 
Conselho  o  plenário  corre  o  risco  de  ficar  o  tempo  inteiro  julgando  processos 
disciplinares. Portanto, envolvido ou implicado é sempre um sócio que está sendo 
acusado de infração disciplinar.

Mário Lima Cardoso - Disse que, coincidentemente, esse fato aconteceu em função 
de uma dúvida suscitada, no qual ele se apresentou como testemunha. Inclusive a 
Comissão  que  faz  a  preliminar,  antes  de  instaurar  o  inquérito,  interpretou, 
erroneamente, que ele poderia estar envolvido e sequer o seu nome constou do R.O. 
A posteriori,  o Sr. Presidente devolveu o processo à Diretoria, para ser instruído 
adequadamente.

Presidente - Observou que não tinha qualquer dúvida de que a competência em 
segundo grau reservada ao Conselheiro, tem o sentido de que somente Conselheiro 
pode julgar Conselheiro.  E subentende-se  que o Conselheiro,  para ter  esse  fôro 
especial, está sendo acusado de alguma infração; não é testemunha e nem é autor.

Renato Taglianetti - Perguntou se num inquérito em que o infrator seja menor de 
idade e seu pai seu representante legal, este estará implicado também.

Adalberto Luiz Federighi - Leu a conceituação do termo envolvido constante da 
Exposição de Motivos da Comissão Especial. A palavra envolvido é mais coerente 
com  a  participação  do  Clube.  Então,  todos  aqueles  que  se  envolverem  num 
processo  disciplinar  serão  envolvidos.  Agora,  nem  sempre  é  possível,  a  priori, 
determinar quem é o envolvido. Porque não temos, como existe na esfera criminal, 
um inquérito onde vai-se apurar responsabilidades. Tanto que às vezes a pessoa é 
chamada  para  prestar  declarações  e  de  repente  ela  acaba  sendo  indiciada  no 
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inquérito,  porque  a  sua  responsabilidade  fica  apurada  durante  essa  fase  de 
instrução. A mesma coisa aqui. Dois sócios podem ser envolvidos no momento em 
que eles praticarem, em tese, uma infração disciplinar. Em todo o projeto se usa a 
palavra envolvido. Só que no caso foi usada a expressão "associado implicado".

Eduardo Lobo Fonseca - Disse que pela discussão havida até então ficou claro que 
o termo "envolvido" dava margem a dúvida e confusão, como pôde ser constatado 
nos debates. Sua proposta teve o objetivo de que o Regimento seja claro e distinga 
que todos aqueles que estão participando de alguma forma estão envolvidos. Essa 
caracterização se faz necessária até para definir se a competência para instruir o 
processo disciplinar é do Conselho ou é da Diretoria. Mencionou explicação do ex-
Conselheiro Egberto Maia Luz, dizendo que a figura do agente ativo do ilícito, que 
tem o nome técnico de indiciado, este indiciado é aquele contra quem é imputada 
uma infração  estatutária.  O termo indiciado inclusive  já  existe  no  Regulamento 
vigente.  É  conceito  que  precisa  ficar  claramente  definido,  em  conjunto  com  a 
Comissão de Redação, para não pairar dúvida a respeito.

José Edmur Vianna Coutinho - Sensibilizou-se com os exemplos que haviam sido 
expostos na tribuna, dando margem realmente à possibilidade de se entender que 
uma  pessoa  que  estivesse  interessada  na  solução  de  determinado  processo 
passasse  a  ser  considerada  envolvida  e  até  mesmo,  por  qualquer  outra 
circunstância, ter alguma responsabilidade por aquele ato. Disse que a proposta do 
Cons. Eduardo Lobo Fonseca era extremamente adequada, mas sugeriu que fosse 
feita a substituição da palavra "implicado" por "envolvido" e que se mantivesse este 
conceito de envolvimento relativo à pessoa que praticou o ato que está sendo objeto 
de  uma investigação  e  até  mesmo de  uma futura  punição,  que  isto  fosse  feito 
através de uma definição que a Comissão de Redação se encarregaria de colocar 
adequadamente  no  Regimento,  para  dizer  que  a  palavra  envolvido  significa 
exatamente um sócio passível de uma punição disciplinar.

Adalberto Luiz Federighi - Foi favorável à idéia, porque o problema era conceitual; 
não um problema de termos. Mesmo constando "réu", "implicado" ou “envolvido” o 
problema continua o mesmo. Quem é, em que circunstância o sócio é um sócio 
envolvido  ou  implicado?  Realmente  falta  esta  definição  jurídica.  Embora  a 
Comissão  tenha  pensado  em fazê-lo  durante  o  seu  trabalho,  não  fez  definições 
jurídicas para não incorrer no problema de conceituar mal e para não complicar 
demais o Regimento.

Presidente - Comentou que a proposta do Cons. José Edmur Vianna Coutinho era 
bastante sugestiva, na medida em que a decisão do Conselho em definir "envolvido" 
ou "implicado" será um conceito geral para todo o projeto, podendo a Comissão de 
Redação  trabalhar  no  sentido  de  determinar  que  sócio  envolvido,  indiciado  ou 
implicado é o que é apontado como tendo cometido a infração disciplinar, conforme 
a proposta do Cons. Eduardo Lobo Fonseca.
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Deliberação:
Submetida  ao  plenário  a  proposta,  como  conceito  geral,  substituindo  a  palavra 
"implicado" por "envolvido", deixando claro que a Comissão de Redação cuidará de 
dar exatamente o sentido que o Conselho pretenda para a palavra "envolvido", ou 
seja, “sócio apontado como tendo cometido infração disciplinar”, aprovado.
O texto deste dispositivo passa a ser o seguinte, em primeira discussão:
“Art. 6º - ...
§1º - A competência também será do Conselho Deliberativo desde que, pelo 
menos, um dos associados envolvidos na ocorrência esteja incluído nas exceções 
do "caput" deste artigo.”

Art. 6º, §2º:
Presidente - .Leu o teor do dispositivo, que não recebeu emendas.

Renato Taglianetti - Disse que o termo “determinará” era muito petulante, pois 
não  há  superioridade  da  Diretoria  sobre  o  Conselho.  Sugeriu  substituir 
“determinará o encaminhamento” por “encaminhará”.

Presidente - Incumbiu a Comissão de Redação de verificar qual o melhor termo 
para o parágrafo.

Deliberação:
Aprovada a redação proposta no projeto, qual seja:
“Art. 6º - ...
§2º - A Diretoria, ao constatar que a apuração dos fatos é da competência 
do  Conselho  Deliberativo,  determinará  o  encaminhamento  do  Registro  de 
Ocorrência ou da Representação a esse órgão.”

“  Art. 6º , §3º  :
Presidente - Leu os termos do §3º, entendendo que a matéria demandaria uma 
discussão  um  pouco  mais  detalhada,  por  fixar  o  momento  da  competência. 
Mencionou  emenda  do  Cons.  Alexandre  Barradas  de  Oliveira  e  outros  50 
Conselheiros,  pretendendo  estabelecer  que  “A  competência  do  Conselho 
Deliberativo, relativa às pessoas mencionadas no caput deste artigo, é fixada na 
data da ocorrência do fato que deu origem ao Registro de Ocorrência e não poderá 
ser modificada." Citou, ainda, sugestão da Comissão Jurídica, que como alterava 
tanto a proposta original como a emenda, não poderia ser acolhida, mas serviria 
como  referência,  no  sentido  de  constar  que  “A  competência  do  Conselho 
Deliberativo  é  absoluta,  não podendo  ser  modificada  mesmo quando  alterada a 
condição social ou jurídica do infrator.”

Adalberto Luiz Federighi - Explicou que a Comissão escolheu a citação como o 
momento em que se cristaliza a competência. Isso ocorre com a citação quando se 
estabelece a fase processual de apuração, o momento em que o sócio responderá 
pelos seus atos tidos em tese como uma infração disciplinar. É no momento de 
responder que a situação do associado deve prevalecer, para o efeito do exercício de 
foro  privilegiado.  Julgar  um  Conselheiro  ou  um  Diretor,  que  ao  final  do  seu 
mandato comete uma infração, e quando vai responder já deixou o seu cargo, não 
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parece digno de merecer a exceção de privilégio. Mais correto é julgá-lo como os 
demais sócios, já que não é mais Conselheiro e nem Diretor. O momento sugerido 
pela Comissão Especial lhe pareceu o mais adequado, razão pela qual insistiu na 
aprovação da proposta.

Paulo Cesar de Arruda Castanho - Mesmo entendendo o posicionamento do Cons. 
Adalberto Luiz Federighi, disse que para se evitar qualquer problema, inclusive de 
manipulação, era mais lógico que a competência fosse definida na ocasião do fato. 
Ainda que depois de 10/15 dias do fato o infrator deixe de ser Conselheiro/Diretor, 
isso  não  deve  interferir.  Da  mesma  forma  que  não  deve  ser  modificada  a 
competência  se  a pessoa quando praticou o ato era  sócio  comum e quando da 
citação, eventualmente foi eleita/nomeada Conselheiro/Diretor.

- Durante o pronunciamento do orador, assume a Presidência dos trabalhos o Sr. 
Vice-Presidente.

Eduardo Lobo Fonseca - Entendeu que novamente surgia uma problema de ordem 
conceitual. O Art. 41 do Estatuto Social deixa claro que a competência é definida 
quando  da  aplicação  da  pena,  não  na  hora  do  fato  (Os  sócios  Honorários, 
Beneméritos,  Atletas  Beneméritos  e  os  que  forem  Membros  do  Conselho 
Deliberativo,  da  Diretoria,  do  Conselho  Fiscal  e  das  Comissões  Permanentes 
somente poderão ser advertidos ou suspensos pelo Conselho Deliberativo). Na hora 
da aplicação da pena é que esses sócios teriam um foro privilegiado. No seu modo 
de  ver  a  melhor  posição,  e  que  deve   normalmente  ocorrer,  é  que  esse  foro 
privilegiado ocorra nas duas situações. Se quando do fato o sócio era Conselheiro, 
ele garantiu o foro privilegiado. Se após o fato o sócio se tornou Conselheiro, ele 
passou a garantir novamente o foro privilegiado. Se não fica confuso.

- Neste momento, reassume a Presidência dos trabalhos o Dr. Roberto Luiz Pinto e 
Silva.

Paulo Cesar de Arruda Castanho (Aparte) - Distinguiu a fase processual (do fato) 
da penalidade. Isso não criará confusão. Se a pessoa é  Conselheiro, a penalidade 
será aplicada pelo Conselho. mas o fato processual, o início acreditava que deveria 
ser no ato.

José Manssur (Aparte)  - Disse que lhe parecia inconcebível  o órgão processante 
processar e um outro órgão julgar. Via de regra julga quem processou, porque está 
com as provas coligidas. Ele tem o princípio da imediatidade dele junto à prova. Se 
alguém processa e outro julga, fica difícil.

Presidente - Esclareceu que só havia 2 propostas, não podendo ser criada uma 
terceira.

Eduardo Lobo Fonseca - Concluindo, disse que as propostas não podem sobrepor 
o  Estatuto  Social.  Ademais,  entendia  que  sempre  que  estiver  envolvida  num 
processo disciplinar uma daquelas figuras de exceção, a partir daquele momento, 
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mesmo  que  o  processo  tenha  começado  na  Diretoria,  o  foro  passou  a  ser  o 
Conselho Deliberativo. E essa regra é que tem que ser seguida.

Presidente - Perguntado, explicou ao Cons. Mário Lima Cardoso que a Comissão 
Jurídica pode apresentar emendas e têm até preferência as emendas de Comissão. 
Acontece  que  ela  não  o  tinha  feito  em tempo  hábil.  Sua  idéia  poderia  até  ser 
considerada, mas, infelizmente não tinha nada a ver nem com a proposta e nem 
com a emenda.  Respondeu,  ainda,  ao  Cons.  José  Manssur,  que  a  proposta  da 
Comissão  Jurídica  tinha  sido  colocada,  erroneamente,  na  pág.  24  do  caderno 
comparativo.

José  Manssur -  Reportando-se  à  sugestão  da  Comissão  Jurídica,  disse  que 
entendeu-se que a competência do Conselho Deliberativo é absoluta, não podendo 
ser modificada, mesmo quando alterada a condição social ou jurídica do infrator. A 
exemplo do que falou o Cons. Eduardo Lobo Fonseca, se um Conselheiro pratica 
uma infração, e posteriormente ele deixa de gozar da condição de Conselheiro, não 
será  em  decorrência  desse  fato  que  ele  não  será  processado  pelo  Conselho. 
Permanece  perpétua  essa  competência.  E  ao  revés,  se  um associado  comete  a 
infração  e  posteriormente  venha  a  se  tornar  Conselheiro,  imediatamente  a 
transformação dessa competência para julgá-lo, que era da Diretoria, passa a ser 
do Conselho. Ressaltou que a sugestão da Comissão encontrava respaldo na parte 
final do Art. 41 do Estatuto. E ambas propostas, a da Comissão Especial e a do 
Cons. Barradas e mais 50 Conselheiros são anti-estatutárias. A primeira é da data 
do fato. Se após o fato  ele  se  torna Conselheiro,  pelo  Art.  41 tem que ser pelo 
Conselho julgado. A segunda, se a partir da citação é que se fixa essa competência, 
se após a citação, ele  deixa de ser Conselheiro, evidentemente  que pelo  Art. 41 
continuaria,  mesmo  ele  deixando  de  ser  Conselheiro,  continuaria  com  a 
necessidade  de  ele  vir  a  ser  julgado  pelo  Conselho  Deliberativo.  Importante 
repensar  todas  as  questões,  para  afastar  de  um  tecnicismo,  que  sabia  era 
importante  ser  observado,  mas que,  às  vezes,  levado a uma exacerbação  muito 
grande, poderia trazer algumas incongruências.

Presidente - Ficou convencido de que as duas propostas eram anti-estatutárias e 
que qualquer uma delas, se aplicada indevidamente, chocar-se-á com o Estatuto.

Pedro De Camillo Netto - Disse que era o caso de deixar este dispositivo para uma 
discussão posterior e  se estudar melhor,  passando-se  a decidir  sobre  os artigos 
subsequentes.

Presidente - Disse que isso não era possível dessa forma. Para resolver a questão, 
submeteria ao Plenário a sugestão da Comissão Jurídica, entendendo ser esta a 
única que se aproximava da realidade do Art. 41 do Estatuto Social, a competência 
do Conselho é absoluta, independente do fato, da citação.

José  Manssur -  Disse  que  este  aspecto  foi  discutido  por  várias  horas  pela 
Comissão, sem ter-se chegado a uma solução. Concluiu-se que a única fórmula 
seria fixar como perpétua a jurisdição do Conselho. Eventualmente a Comissão de 
Redação já teria encontrado a solução.
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Presidente - Disse que talvez fosse possível fundir ambas propostas numa só.

Mário  Lima  Cardoso -  Concordando  com  o  parecer  da  Comissão  Jurídica, 
perguntou  se  a  proposta  da  Comissão  e  a  emenda  poderiam  ser  dadas  por 
prejudicadas.

Presidente -  Respondeu  que  se  a  Presidência  as  julgasse  absolutamente  anti-
estatutárias, sim. O assunto estava sendo debatido pelo Plenário. E que ele  não 
julgava a emenda e a proposta absolutamente anti-estatutárias. Mas podem vir a 
sê-lo se acontecesse como colocado pelos oradores.

José Paulo de Camargo Mello - Entendeu que o melhor caminho era a fusão da 
proposta com a emenda, resultando exatamente na sugestão da Comissão Jurídica. 
Essa idéia era viável e que estava dentro do Estatuto.

Presidente -Concordou, deixando isso sugerido à Comissão de Redação.

Adalberto Luiz Federighi - Disse que a Comissão Especial não objetava a fusão da 
proposta  do  projeto  com a emenda,  o  que  eqüivaleria  à  sugestão  da  Comissão 
Jurídica.

José Manssur - Pela Comissão Jurídica, disse que concordava com a fusão.

Antonio Guerra - Entendeu que a melhor saída seria simplesmente rejeitar o texto 
do projeto, ficando prejudicada a emenda. O Estatuto é claro quanto ao assunto.

Presidente - Decidiu que submeteria à votação a fusão da proposta da Comissão 
Especial com a emenda. Caso não fosse aceita a fusão, o Conselho resolveria se a 
proposta original seria mantida ou não.

Pedro De Camillo Netto -  Associou-se  ao pensamento  do  Cons.  Eduardo Lobo 
Fonseca. O ideal seria votar o parágrafo e acatar o Estatuto, como disse o Cons. 
Antonio Guerra, ou acolher a proposta da Comissão Jurídica, que achava viável.

Presidente - Explicou que a fusão resultaria exatamente na competência absoluta 
do Conselho.

Pedro De Camillo Netto - Discordou. Se após o fato o sócio for eleito Conselheiro, 
um pouco  depois  da citação,  ele  terá  esse  direito,  não  poderá  ser  julgado pela 
Diretoria, por ser Conselheiro. O processo virá para o Conselho.

Dulce  Arena  Avancini -  Achou  interessante  unir  o  §2º  com  o  §3º.  Isto  é,  a 
Diretoria, ao constatar que a apuração dos fatos é da competência do Conselho, 
não poderá ser modificada e encaminhará o R.O. ou a Representação a este órgão.

Presidente - Explicou que o §2º já tinha sido votado e que a não caberia à Diretoria 
fixar a competência. A decisão tem que estar num Regimento ou num Estatuto.
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Alício Antunes de Oliveira - Observou que o momento da infração é o principal, e 
é  quando  deve  ser  estabelecida  a  competência.  Uma  vez  determinada,  a 
competência  será  a  mesma  até  o  final  do  processo.  Isso  inclusive  impede  a 
manipulação.

José Manssur - Levantou questão de ordem, fundamentada no sentido de que quer 
a proposta da Comissão Especial  como a emenda do Cons.  Barradas e mais 50 
Conselheiros,  não  podiam  ser  objeto  de  discussão  posto  que  ambas  estariam 
ferindo a parte final do Art. 41 do Estatuto Social, razão pela qual não poderiam ser 
discutidas.

Presidente - Recebeu a questão de ordem, submetendo-a à decisão do Conselho.

Deliberação:
O plenário resolveu acolher a questão de ordem argüida pelo Cons. José Manssur, 
rejeitando o dispositivo e tornando prejudicada a emenda a ele apresentada.

Art. 6º, §4º:
Presidente - Leu os termos da proposta do projeto.

Antonio Guerra - Levantou dúvida, perguntando sobre o Art. 39 do Estatuto, que 
trata do problema da exclusão, porque às vezes um sócio é eliminado por falta de 
pagamento.

Presidente -  Esclareceu  que  somente  a  exclusão  é  aplicada  pela  falta  de 
pagamento.  Se houve algum caso de eliminação pela mesma causa,  o termo foi 
colocado  erroneamente.  prosseguindo,  leu  proposta  do  Cons.  Eduardo  Lobo 
Fonseca no sentido de que este parágrafo fosse transformado em artigo, por referir-
se aos processos de competência da Diretoria. Por outro lado, a Comissão Jurídica 
entendeu desnecessária tanto a proposta original quanto a emenda.

Adalberto  Luiz  Federighi -  Perguntou  se  não  se  tratava  de  uma  questão  de 
redação, tendo o Sr. Presidente concordado.

Deliberação:
Aprovada a proposta do projeto,  devendo a Comissão de Redação determinar se 
será um parágrafo ou um artigo.
O texto aprovado é o seguinte:
“Art. 6º - ...
§4º  -  A  pena de  eliminação será  aplicada pelo  Conselho  Deliberativo,  mediante 
representação da Diretoria.”

Art. 7º, “caput e parágrafo único:
Presidente - Leu os termos da proposta, bem como da emenda do Cons. Sérgio 
Vergueiro, transformando o parágrafo único em 1º e criando um segundo parágrafo 
para estabelecer que da suspensão preventiva cabe recurso à Diretoria no prazo de 
3 dias a contar da intimação.
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Renato Taglianetti - Disse que era absurdo que qualquer Diretor tivesse o direito 
de suspender um sócio por 30 dias, se o interesse associativo exigisse a medida, 
perguntando qual era a definição de interesse associativo. Refutou, ainda, o fato de 
aplicar-se uma pena sem sequer dar a oportunidade ao indiciado de se defender. 
Não deveria ser dado esse direito aos Diretores e o dispositivo deveria ser retirado. 
Diretor pode acusar, pode pedir a abertura de um inquérito. Mas é indispensável 
que  se  faça a prova de que o indiciado mereça a penalidade.  (O Sr.  Presidente 
interrompeu  o  orador  para  explicar  que,  mesmo  que  o  Conselho  rejeitasse  o 
dispositivo, está prescrito no próprio Estatuto Social a possibilidade de um Diretor 
punir um associado por 30 dias.) Disse que não existe regimento ou regulamento 
que  não  seja  aprovado  pelo  Conselho  e  muitas  vezes  são  aprovadas  matérias 
alterando o Estatuto. (O Sr. Presidente respondeu que não sob sua Presidência).

Mário Lima Cardoso - Demonstrou-se espantado tanto com o “caput” quanto com 
o  parágrafo  único  propostos,  pois  sempre  lutou  para  eliminar  do  Estatuto  a 
punição preventiva, porque o direito do contraditório não é exercido neste caso. Não 
teve  tempo suficiente  para coletar 50 assinaturas e  propor alteração estatutária 
suprimindo  essa  possibilidade,  embora  tenha  a  impressão  de  que  por  ser  uma 
disposição estatutária isso não seria assim tão fácil.  Uma das suas justificativas 
para  eliminar  a  preventiva  reside  num  fator  jurídico,  que  ninguém  pode  ser 
condenado até prova em contrário, que é não ter sido julgado. Muitas vezes no final 
do processo a Comissão de Inquérito recomenda a absolvição do indiciado, embora 
este  já  tenha  sido  punido  preventivamente.  Ratificou  que  pelos  princípios  de 
Direito, na Justiça comum não é permitido apenar uma pessoa antes que ela seja 
julgada.  Finalmente,  concordou  com  a  linha  de  pensamento  do  Cons.  Renato 
Taglianetti.

Presidente -  Explicou  que,  caso  aprovada  modificação  estatutária  revogando  a 
suspensão preventiva, se esta penalidade estiver inserida no Regimento Disciplinar 
ela fica automaticamente sem efeito.

José Manssur - Falou que realmente afronta qualquer consciência uma suspensão 
sem evidentemente ter havido o devido processo legal, e a decisão final pelo órgão 
competente, apenando esse infrator pela prática do delito que levou a cabo. Mas na 
verdade,  na  hipótese  em  discussão,  a  Comissão  Especial  nada  mais  fez  senão 
observar o §1º do Art. 42 do Estatuto Social. Em que pese as defesas feitas em 
plenário,  não  se  pode,  numa discussão  de  Regimento,  afrontar  o  que  o próprio 
Conselho  aprovou  a  título  de  Estatuto  Social.  Pelo  Estatuto,  o  apenado 
preventivamente por 30 dias sofria a sanção, participava do processo disciplinar, 
poderia vir a ser absolvido, mas em tese ele já tinha sofrido o dano moral e afetada 
a sua dignidade. A emenda do Cons. Sérgio Vergueiro minimizava um pouco essa 
situação  paradoxal  na  medida  em que  permite  o  recurso,  dentro  de  3  dias  da 
medida preventiva.

Renato  Taglianetti (Aparte)  -  Disse  que,  preliminarmente,  não  se  tratava  de 
recurso,  mas  de  pedido  de  reconsideração.  Sabe-se  muito  bem que  para  todos 
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aqueles que foram apenados até hoje  com suspensão por 30 dias, nunca houve 
sequer reconsideração ou absolvição.

José  Manssur -  Concluiu,  dizendo  que  a  emenda  merecia  ser  acolhida,  para 
permitir o exercício amplo do direito de defesa aquele que se sentiu prejudicado por 
uma medida preventiva.

José  Edmur  Vianna  Coutinho (Aparte)  -  Disse  que  o  prazo  estatutário  para 
recursos é de 15 dias, portanto a emenda alteraria essa disposição. Inclusive era 
inócuo o artigo, porque a matéria já está estatuída.

Renato Taglianetti -  Disse  que  sua  preocupação  era  com relação  ao  prazo  do 
recurso.

José Manssur - Explicou que o prazo estabelecido no Estatuto Social diz respeito 
aos  recursos  contra  decisões  definitivas.  Estava-se  falando  de  uma  medida 
preventiva, que pode vir a ser revogada, raciocinando dentro do aspecto de uma 
medida cautelar. Dá-se a antecipação de cautela, se não houver uma plausibilidade 
do direito que acarretou o apenamento preventivo, no caso no prazo de 3 dias, que 
é antes da decisão da Diretoria, que tem 5 dias para dizer com que efeito recebe o 
recurso. Se ela tiver a aparência de um direito bom, dar-se-á a ele a reconsideração 
e  ele  não  sofrerá  essa  medida preventiva.  O que  causa  apreensão  é  suspender 
preventivamente alguém que poderá vir a ser absolvido. Pergunta-se: Quem é que 
responde pelo dano moral desse cidadão, que foi apenado com uma suspensão de 
30 dias e ao depois se lhe reconheceu inocência no caso? Qual é a reparação que se 
lhe dará de tê-lo privado de usufruir o Clube, sendo depois considerado inocente? 
Como se trata de medida preventiva,  face a sua urgência, poder-se-ia acolher a 
emenda,  para  permitir  no  tríduo  que  aquele  que  não  estivesse  convencido  da 
justiça de sua suspensão preventiva apresentar o recurso cabível.

Eduardo Lobo Fonseca - Mesmo considerando brilhante a interpretação do Cons. 
José Manssur, disse  que ela  não conseguia alterar o Estatuto,  que determina o 
prazo de 15 dias para interposição de recurso. A aceitação da emenda do Cons. 
Sérgio Vergueiro implica no acolhimento de algo que é anti-estatutário. E não está 
em discussão alteração estatutária. Além desse aspecto, o Estatuto define quais são 
os tipos de recursos possíveis (contra penalidades de suspensão e de eliminação). 
Então  não há recurso  de  suspensão  à Diretoria.  Na suspensão,  o  recurso  é  ao 
Conselho. E aí ele se torna mais inócuo ainda, devido ao necessário trâmite. Não 
negou a validade da emenda no sentido da intenção. Perguntou ao Sr. Presidente se 
poderia  ser  acolhida  a  emenda  substituindo-se  o  termo  “recurso”  por 
“reconsideração” e ao invés de 3, 10 dias. Isto é, que a Diretoria pode reconsiderar 
no prazo de 10 dias as advertências e suspensões preventivas. Seria uma forma de 
possibilitar  ao  sócio  punido  preventivamente  ver  seu  pedido  analisado  e, 
eventualmente, reconsiderado pela Diretoria. Porque não é um recurso. O recurso é 
muito claro, tem prazo e tem o foro apropriado.

Renato Taglianetti (Aparte) - Esclareceu que não tinha dúvida de que se tratava de 
reconsideração.  A  propósito  dessa  superioridade  do  Estatuto  em  relação  aos 
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Regimentos  e  Regulamentos,  disse  ter  a  impressão  que  se  aprovada  a  emenda 
estar-se-ia  desmoralizando  o  Estatuto.  Ora,  há  um  dispositivo  estatutário  que 
estabelece  que  o  não  pagamento  das  contribuições  sociais  acarreta  a  pena  de 
exclusão,  e  chegou-se  à  perfeição  de  admitir,  num  Regimento  Interno,  que  o 
indivíduo fique com débito de 3 meses. Este é um fato que se repete todos os dias 
na  nossa  Diretoria.  Perguntou:  Se  o  Conselho  está  constantemente  aprovando 
Regimentos e Regulamentos que contrariam o Estatuto, se for simplesmente fazer 
uma comparação, ter-se-á que admitir que essas manifestações do Conselho são 
reformas  do  Estatuto.  Não  se  estabelece  uma  diferença  entre  Estatuto, 
Regulamento ou Regimento.

Dulce  Arena  Avancini (Aparte)  -  Defendeu  a  manutenção  da  possibilidade  de 
qualquer Diretor suspender o sócio preventivamente.

Eduardo Lobo Fonseca - Prosseguindo, ratificou sua posição de que a emenda, da 
forma como apresentada, não poderia ser acolhida porque anti-estatutária. E para 
que não se perdesse a oportunidade de se discutir a possibilidade de alguém pedir 
alguma revisão de uma suspensão preventiva sugeria a substituição do termo como 
já citado.

Dulce Arena Avancini (Aparte) - Disse que tinha participado de várias comissões 
de inquérito e em todos os processos os indiciados eram culpados. Não houve um 
que saísse  ileso.

Paulo Roberto Taglianetti (Aparte) - Para discordar, comentou que participou de 
comissão  de  inquérito  que  instruiu  processo  no  qual  não  constava  sequer 
testemunha, portanto sem poder ser provada a culpabilidade do indiciado, concluiu 
recomendar suspensão de 30 dias e a Diretoria aplicou 90. Em grau de recurso, o 
Conselho anulou parcialmente e devolveu o processo à Diretoria.

Alício Antunes de Oliveira (Aparte) - Falou que a rotina tem sido caracterizada 
pela  suspensão  do  ofensor  e  do  ofendido,  em  caso  de  dúvida,  com o  que  não 
concordava. Da mesma forma que discordava da suspensão preventiva. Mas se ela 
está estabelecida no Estatuto, deve ser mantida, sob o risco de acontecer o que 
disse  o  Cons.  Renato  Taglianetti.  Mude-se  o  Estatuto  e  cairá  um  artigo  do 
Regulamento ou do Regimento.

Paulo Cesar de Arruda Castanho - Levantou questão de ordem, no sentido de que 
a  emenda  do  Cons.  Sérgio  Vergueiro  não  poderia  ser  votada  porque  o  prazo 
estatutário para que todos os recursos mencionados no Estatuto devem ser de 15 
dias.

Presidente - Colocou a questão de ordem em discussão. Esclareceu ao Cons. Paulo 
Roberto Taglianetti que o prazo de 10 dias estabelecido no “caput” do Art. 46 refere-
se a pedido de reconsideração.

Adalberto Luiz Federighi - Ponderou que estava nítida a intenção da emenda do 
Cons.  Sérgio  Vergueiro,  que quando escreveu  recurso,  não o fez  na acepção da 
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palavra.  Porque  se  fosse  recurso,  ele  teria  que  ser  julgado  por  uma  instância 
superior. A emenda diz respeito notadamente a pedido de reconsideração, em que a 
Diretoria  poderá  voltar  atrás  ou  não  com  sua  decisão.  Ademais,  era  muito 
importante a manutenção da suspensão preventiva. Para defendê-la, lembrou que 
houve o caso de R.O. elaborado sob a irresponsabilidade de um menor (12 anos), 
que fez com que a parte contrária fosse suspensa preventivamente por 30 dias pela 
Diretoria de então; e depois, graças a um pedido de revisão feito talvez verbalmente 
pelo apenado, a Diretoria reconsiderou e cancelou a pena após ser cumprida por 15 
dias.  Alertado  pelo  Sr.  Presidente,  penitenciou-se  por  não  estar  discutindo 
exatamente a questão de ordem.

José Manssur - Preliminarmente, propôs que a reunião fosse prorrogada por 15 
minutos,  aprovado.  Disse  acreditar que o Art.  48 do Estatuto não estava sendo 
infringido pela emenda do Cons. Sérgio Vergueiro, na medida em que ele estabelece 
15 dias para recursos de penalidades definitivas. Há exceções. Mas via de regra se 
recorre ao órgão que tem competência para julgar superiormente a deliberação do 
colegiado ou do juiz singular,  ou do colegiado inferior.  No caso, cabe pedido de 
reconsideração à própria Diretoria de uma decisão que ela deu num prazo inferior 
aos 15 dias, num prazo de 10 dias.

Presidente -  Deixou  claro  que  o  que  Estatuto  prescreve  nesse  caso  é  para  a 
penalidade de advertência. Especifica em que penalidade é possível isso.

José Manssur - Respondeu que da mesma forma entendia que o Art. 48 referia-se 
ao  prazo  para  recursos  no  prazo  de  15  dias,  daquelas  penas  definitivas,  de 
suspensão  e  de  eliminação,  que  são  privativas  da  Diretoria.  Seria  inócuo,  o 
parágrafo  único  da  proposta  da  Comissão  Especial  quando  diz:  O  sócio  assim 
punido, será notificado da decisão e dos fundamentos que a motivaram; a não ser 
para  que  ele  tivesse  ciência  de  que  ele  foi  suspenso  preventivamente.  Mas  é 
princípio  geral  do Direito  permitir  a todo aquele  que sofre um gravame recorrer 
contra esse  gravame. Quanto à emenda do Cons.  Sérgio  Vergueiro,  disse  que o 
Estatuto  é  omisso  com  relação  a  recurso  contra  suspensão  preventiva.  E  ele 
poderia ser suplementado pelo Regimento Disciplinar, definindo que para a pena de 
suspensão preventiva poderá apresentar o pedido de reconsideração para o próprio 
órgão que lhe endereçou essa pena, no prazo de 3 dias, para se verificar o acerto ou 
não  dessa  decisão.  Porque  mais  importante  do  que  o  prazo,  é  a  questão  da 
dignidade  moral,  de  alguém  ser  apenado  com  30  dias  e  ao  depois  vir  a  ser 
considerado inocente. Quem é que arca com a indenização moral desse cidadão que 
ficou privado de freqüentar um Clube, do qual ele é senhor e possuidor, por uma 
pena que depois foi considerada inexistente? Então não é prazo. É moral.

Eduardo Lobo Fonseca - Mesmo considerando inteligente  a colocação do Cons. 
José  Manssur,  disse  que  ou  bem  há  a  suspensão,  ou  não  há.  Não  se  pode 
suspender  alguém para determinados efeitos  e  para outros  não.  É um caminho 
realmente perigoso identificar que a suspensão preventiva não tem a característica 
de suspensão. Se ela não tiver essa característica, não há dano. Se tiver, deverá ser 
enquadrada dentro das suspensões previstas no Estatuto. O fato de ser preventiva 
ou  não  muda  para  efeito  de  recurso.  Pediu  que  a  Presidência  interpretasse  a 
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emenda  do  Cons.  Sérgio  Vergueiro  como  pedido  de  reconsideração  à  Diretoria, 
independentemente do prazo; caso contrário estar-se-ia afrontando o Estatuto.

Luiz Cesar Gama Pellegrini - Acrescentou que se admitida a emenda do Cons. 
Sérgio Vergueiro como não violadora do Estatuto, ela estaria incompleta, porque 
deveria explicitamente estabelecer que dessa suspensão caberia ou recurso ou um 
pedido  de  reconsideração  à   Diretoria,  com efeito  suspensivo,  porque  de  modo 
contrário não resolveria coisa alguma deixar ao critério da Diretoria se o recurso 
teria  admissão  com  efeito  suspensivo  ou  apenas  devolutivo.  Se  fosse  apenas 
devolutivo,  não  resolveria  coisa  alguma.  Com  efeito  suspensivo,  sustaria  uma 
eventual  suspensão  arbitrária  ou  equivocada.  (O  orador  foi  alertado  pelo  Sr. 
Presidente que estava entrando no mérito, quando ainda estava sendo apreciada a 
questão de ordem). Continuou, entendendo que a emenda não feria o Art. 48 do 
Estatuto, que abrange outros tipos de recursos, mas não contra preventiva. Assim, 
entendia  que  poderia  ser  aberto  espaço  para  discussão  da  emenda  conforme 
apresentada.

Vicente  Mandia  (Aparte)  -  Salientou  que,  se  fosse  dado prazo  ao  infrator  para 
recorrer, deveria ser dado prazo à Diretoria para julgar esse ato.

José  Manssur -  Corrigiu  sua  manifestação  anterior,  complementando-a  com  a 
observação do Cons. Luiz Cesar Gama Pellegrini, no sentido de que talvez devesse 
estar a condição de suspensividade desse recurso a que se refere a proposta do 
Cons. Sérgio Vergueiro. Mas se verificado §1º do Art. 48 poder-se-ia concluir que 
não haveria necessidade desse efeito suspensivo, na exata medida em que é dito 
que poderá ter efeito suspensivo o recurso, no caso o pedido de reconsideração, 
que  se  referir  a  fato  não  apreciado  na  decisão  original,  envolver  matéria  de 
interpretação  estatutária  ou  de  legislação  ordinária,  ou  melhor  colocando,  a 
legislação constitucional  do País, porque é um direito  do recurso.  Então está aí 
afrontando até um direito de petição, um direito de recorrer.  É um princípio de 
direito  natural.  O indivíduo  foi  afetado no seu foro íntimo,  ele  tem o direito  de 
recorrer.  Obviamente  que  ele  poderá  colocar  a  questão  concernente  de  que  na 
decisão que lhe apenou suspensão. (O orador foi alertado pelo Sr. Presidente sobre 
estar adentrando o mérito). Concordou, apenas repetindo entender que o Art. 48 
não estava sendo atingido.

Votação:
Presidente - A pedido do Cons. Hélio De Maria Penteado, tornou a ler o Art. 48 do 
Estatuto Social.  Colocou a questão de ordem em votação,  tendo os Cons. Paulo 
Roberto Taglianetti e José Manssur pedido verificação do resultado.

Deliberação:
O Plenário resolveu rejeitar a questão de ordem argüida pelo Cons. Paulo Cesar de 
Arruda Castanho e a emenda foi colocada em discussão. Foi decido, ainda, que o 
Art. 7º, seu parágrafo único e a emenda apresentada fossem discutidos e votados 
ainda nesta sessão.
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Presidente  -  Lembrado  pelo  Cons.  Adalberto  Luiz  Federighi,  explicou  que  a 
substituição  de  “recurso”  por  “pedido  de  reconsideração”  ficaria  por  conta  da 
Comissão de Redação, da mesma forma que o termo “intimação” por “notificação”, 
conforme antes decidido.

Roberto Machado Moreira - Entendeu que a emenda deveria ser rejeitada, porque 
se  ela  tinha  o  condão  de  tornar  mais  rápido  o  processo,  só  teria  sentido  se  a 
Diretoria também fosse aprazada para rapidamente resolver. Porque se ele tem 3 
dias para recorrer, mas o processo vai demorar 1 mês, esses 3 dias não resolveriam 
absolutamente nada.

Severiano Atanes Netto -  Levantou  dúvida,  perguntando  se  o  prazo  de  3 dias 
previsto  na emenda,  ao invés  de ajudar o apenado não o prejudicaria.  Ao final, 
posicionou-se contrário à aprovação da emenda.

Adalberto  Luiz  Federighi -  Disse  que  a  Comissão  Especial  não  tinha  se 
posicionado com relação à emenda, porque não havia discutido o mérito. E que, 
mesmo correndo o risco da Diretoria eventualmente protelar, a emenda merecia ser 
acolhida, até para dar ao apenado um instrumento a mais para se defender. Que 
tinha confiança que a Diretoria certamente  examinaria a questão dentro de um 
prazo  o  mais  rápido  possível,  ainda  que  seja  necessário  reunir-se 
extraordinariamente  para  decidir  a  matéria.  Tendo  sido  aparteado  pelo  Cons. 
Roberto Machado Moreira, respondeu que estava se baseando no alto espírito que a 
Diretoria tem para rever uma decisão, porque o interesse é dela. Se ela não decidir 
rapidamente, arcará com o ônus dessa não revisão. Se ela está alertada, e partindo 
da hipótese de que tenha errado e esteja  voltando atrás, é coisa dos deuses. E se a 
decisão  for  mantida,  o  encargo  será  muito  maior  dela.  Colocou-se  favorável  à 
emenda do Cons. Sérgio Vergueiro.

José Manssur - Dirigindo-se ao Cons. Severiano Atanes Netto, ponderou que diante 
de certos arbítrios é preferível ter-se alguma coisa do que não ser ter nada. Pela 
aprovação.

Mário Lima Cardoso - Comentou que a questão não era nem levar ou não em 
consideração o bom senso da Diretoria. Como sempre propugnou, o capítulo que 
trata da suspensão preventiva deveria ser suprimido do Estatuto. Deve-se dar uma 
chance  ao infrator.  Isso  não fere  absolutamente  o  bom senso  da Diretoria,  que 
simplesmente  pode  negar.  Não  se  trata  de  prazo.  Trata-se  de  enfrentar  um 
dispositivo estatutário. Foi pela aprovação da emenda.

Deliberação:
Foi aprovado o Art. 7º, seu parágrafo único e a emenda do Cons. Sérgio Vergueiro, 
com recomendações à Comissão de Redação, ficando assim redigido:
Art. 7º - Qualquer dos Diretores  mencionados no Estatuto Social  (*2)  poderá 
suspender o sócio, preventivamente, pelo prazo máximo de trinta (30) dias, se o 
interesse associativo exigir a medida.

§1º - O sócio, assim punido, será notificado da decisão e dos fundamentos 
que a motivaram.
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§2º - Desta  suspensão  cabe  pedido  de  reconsideração  à  Diretoria  no 
prazo de 3 dias a contar da notificação.”

Item 3 - Várias.
Adalberto  Luiz  Federighi -  Referiu-se  a  apelo  que  fez  à  Diretoria  na  reunião 
anterior, para que o Bar da Piscina, ora em reforma, fosse aberto ao menos nos 
finais de semana, para atender um grupo de associados freqüentadores  daquele 
setor.  Para  sua  surpresa,  no  último  fim de  semana  o  Bar  ficou  aberto,  o  que 
significa  que  a  Diretoria  acabou  atendendo  ao  pedido.  Isso  talvez  ajudasse  a 
responder ao Cons. Roberto Machado Moreira sobre porque confiar na Diretoria. O 
pedido foi atendido, em respeito ao interesse legítimo do associado. Congratulou-se 
com a Diretoria por essa atuação.

Presidente - Comunicou o número de Conselheiros que tinham assinado a lista de 
presença e encerrou a reunião às 23h40m.

SESSÃO DE 10/7/95

1. DATA E PRESENÇA:
Dia dez de julho de mil novecentos e noventa e cinco, em segunda convocação, às 
20h30m, com noventa e dois Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente : José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário : Eduardo Lobo Fonseca
Segundo Secretário: Paulo Cesar de Arruda Castanho

3. EXPEDIENTE:
Presidente - Leu proposta do Cons. Antonio Guerra, no sentido de que não fosse 
mais  aberto  o  Expediente,  nem Várias,  durante  a  Sessão  Permanente  da  407ª 
reunião. O primeiro, porque já tinha sido apreciado na reunião inicial (26/6) e o 
último pelo fato de ser o 3º item da pauta e o Conselho ainda estar discutindo o 
item 2 (Projeto de Regimento Processual Disciplinar). Explicou que o requerimento 
tinha absoluto fundamento sob o aspecto formal. Achou importante explicar que 
este procedimento - de durante os trabalhos da sessão permanente ser aberto o 
Expediente e tomadas as inscrições em Várias - foi adotado desde 1990, quando do 
trabalho de reforma estatutária. Colocou a matéria em votação, no sentido de que a 
sessão iniciasse às 20h30m, imediatamente adentrando a apreciação do Projeto de 
Regimento  Processual  Disciplinar,  com  encerramento  às  23  horas,  conforme 
decidido na reunião inicial, e que o item Várias só seria apreciado após o término 
da primeira discussão.

José Manssur - Perguntou se tal entendimento também se estenderia no sentido 
de que os Conselheiros que estiveram presentes à primeira reunião e assinaram o 
Livro  já  estarem  em  condições  de  participar  de  todas  as  sessões,  já  que  são 
permanentes, independentemente de terem que assinar novamente o Livro.
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Presidente -  Respondeu  que  isso  constou  do  edital  de  convocação;  que  em 
consonância  com  prática  anterior  para  reuniões  em  sessão  permanente,  os 
Conselheiros  que não comparecerem à reunião inicial,  ou seja, de 26 de junho, 
poderão participar normalmente das subseqüentes, discutindo e votando o projeto, 
desde  que  tenham assinado  o  Livro  de  Presença  na  forma do  Estatuto  Social. 
Aqueles que assinaram em 26/6/95 não precisariam assinar novamente o Livro de 
Presença  e  poderão  participar  dos  encontros  subsequentes.  Explicou  que  é 
necessário colher as assinaturas em cada encontro, para atender possíveis pedidos 
de verificação de votação. Eventualmente, se alguém chegar atrasado, e participou 
da primeira reunião, tem direito a voto.

Edgard  Ozon -  Contestou  os  termos  do  requerimento,  entre  outros  fatos, 
considerando que a Comissão de Esportes costuma apresentar votos de louvor aos 
destaques esportivos, propostas que se postergadas perdem a oportunidade. Assim, 
era necessário ter cuidado quanto a essa decisão para não prejudicar o andamento 
de muitos casos no Clube.

Antonio Guerra - Explicando sua tese, disse que o funcionamento de uma reunião 
em caráter permanente não impede que seja convocada reunião extraordinária para 
apreciar outros assuntos importantes para o Clube.

Deliberação:
A proposta do Cons. Antonio Guerra foi aprovada.

4. ORDEM DO DIA:
Item 2 - Apreciação do processo CD-03/93 - Primeira discussão e votação 

do Projeto de Regimento Processual Disciplinar, em substituição 
ao Regulamento vigente.

Presidente - Antes de abrir a discussão, comentou que tramita normalmente pelo 
Conselho  recurso  relacionado  ao  funcionamento  desta  reunião  em  sessão 
permanente por proposta da Presidência acolhida pelo Plenário, que será apreciado 
depois  de  receber  o  parecer  da  Comissão  Jurídica.  A  seguir,  não  tendo  sido 
suficientes  4  sessões  para  discussão  do  Regimento  Disciplinar,  o  que  de  certa 
forma  já  demonstra  a  relevância  da  matéria,  para  evitar  o  desgaste  dos  Srs. 
Conselheiros propôs que as sessões previstas para os dias 17 e 24 de julho fossem 
transferidas para 7 e 14 de agosto, suspendendo-se os trabalhos temporariamente.

Sílvia Schuster - Sugeriu que as sessões fossem realizadas quinzenalmente.

Presidente - Disse que a proposta poderia partir do plenário. A sua já estava feita. 
Explicou ao Cons. José Roberto Coutinho de Arruda que por ora não tinha matéria 
concluída para a reunião de 31/7.

Ruy Lansaro Paganini - Entendendo que os Conselheiros estavam ansiosos para 
assistir  ao  jogo  que  a  Seleção  Brasileira  disputaria  naquela  noite,  mesmo 
considerando  a  importância  do  assunto  em  pauta,  propôs  o  cancelamento  da 
reunião.
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Deliberação:
Foi aprovada a proposta da Mesa, transferindo as reuniões de 17 e 24/7 para 7 e 
14/8/95, bem como a proposta do Cons. Ruy Lansaro Paganini, suspendendo os 
trabalhos desta sessão.

Presidente - Deu por suspensa a reunião às 20h53m.

Sessão de 7/8/95

1. DATA E PRESENÇA:
Dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, em segunda convocação, às 
20h30m, com oitenta e nove Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente : José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário : Eduardo Lobo Fonseca
Segundo Secretário: Paulo Cesar de Arruda Castanho

3. ABERTURA DA REUNIÃO:
Presidente  -  Declarou  aberta  a  sessão.  Comunicou  a  Missa  de  7º  dia  de 
falecimento da esposa do Cons. Sérgio Luiz Bourgogne Sodré, Diretor de Serviços 
Jurídicos,  bem  como  que  os  Cons.  João  Benedito  de  Azevedo  Marques  e  Ivo 
Kesselring  Carotini  tinham  assumido  os  cargos,  respectivamente,  de  Secretário 
Estadual da Administração Penitenciária e Secretário Municipal de Esportes.

4. ORDEM DO DIA:
Item 2 - Apreciação do processo CD-03/93 - Primeira discussão e votação 

do Projeto de Regimento Processual Disciplinar, em substituição 
ao Regulamento vigente.

Presidente -  Antes  de  abrir  a  discussão,  comentou  que  tramita  pelo  Conselho 
recurso relacionado ao funcionamento desta reunião em sessão permanente, que 
será apreciado depois de receber o parecer da Comissão Jurídica. A seguir, propôs 
que as sessões previstas para os dias 17 e 24 de julho fossem transferidas para 7 e 
14 de agosto, aprovado.

Capítulo IV
Do Processo Administrativo Disciplinar
Seção I
Das Comissões Processantes Permanentes
Art. 8º:
Presidente - Leu os termos da proposta, bem como da emenda do Cons. Eduardo 
Lobo  Fonseca  propondo  a  extinção  do  termo  “Permanentes”  e  o  parecer  da 
Comissão  Jurídica,  no  sentido  de  que  referido  termo feria  o  Estatuto  e  que  se 
aprovado  este  dispositivo  seria  necessário  providenciar  alteração  estatutária 
criando mais estas no rol das Comissões Permanentes.
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Adalberto  Luiz  Federighi  -  Disse  que  a  intenção  da  criação  das  Comissões 
Processantes Permanentes era importante inclusive para agilizar o andamento dos 
processos disciplinares, além de padronizar a atuação dessas Comissões e tornar 
eficaz a apuração. Atualmente demora muito para se iniciar um processo porque 
depende  da nomeação do  membro Diretor,  do  membro Associado e  do membro 
Conselheiro. A idéia é criar uma Comissão contínua, que poderá iniciar o processo 
a partir de quando aparecer o fato que tenha que ser apurado na esfera disciplinar, 
funcionando  com  reuniões  predeterminadas.  Então,  essas  Comissões  são 
chamadas de Permanentes dada a sua natureza, contrariamente às outras, que são 
Comissões Especiais  especialmente  designadas para um único fato; terminado o 
seu  trabalho,  elas  se  dissolvem  e  não  voltam  mais  a  se  reunir,  porque  são 
diferentes  das  Comissões  Permanentes.  Essa  terminologia  não  está  inserida  no 
projeto  por  acaso.  A  idéia  surgira  no  Plenário  do  Conselho,  até  foi  objeto  de 
proposta na última reforma estatutária.

Eduardo Lobo Fonseca - Registrou seu apoio à idéia das Comissões Processantes 
em  caráter  permanente.  Esta  é  uma  das  grandes  evoluções  nesta  proposta  de 
Regimento.  Mas  lhe  parecia  que  o  mais  importante  era  que  fosse  aprovada  a 
existência dessas Comissões, mas com outro nome. Poderia estar escrito: “Ficam 
criadas  as  Comissões  Processantes,  de  caráter  permanente...”.  Então, 
independentemente do mérito de seus integrantes, a Comissão Disciplinar teria o 
mesmo  caráter  permanente  sem  precisar  ter  o  nome  Permanentes,  porque  no 
Estatuto  existe  um  órgão  específico,  denominado  Comissões  Permanentes, 
limitadas em número de 6. É necessário evitar esse tipo de confusão. Sua emenda 
visava tão somente adequar o Regimento ao Estatuto.

Roberto Machado Moreira - Como membro da Comissão que elaborou o projeto, 
disse  entender  que  o  importante  neste  artigo  era  exatamente  a  palavra 
Permanentes,  que dá o caráter  pretendido  pela Comissão,  de mais efetividade e 
praticidade, criando Comissões que não sejam alteradas e não surjam à medida em 
que  os  fatos  aconteçam,  mas  Comissões  Permanentes,  afeitas  aquele  mister. 
Discordou do Cons. Eduardo Lobo Fonseca, entendendo que não havia nenhuma 
ofensa  ao  Estatuto,  pois  eram  coisas  completamente  diferentes.  Comissão 
Permanente do Estatuto é uma coisa. Comissão Processante Permanente é outra, 
tanto mais que, ao final do Art. 8º, já está escrito o diferenciador indiscutível, de 
que  as  Comissões  têm  a  finalidade  de  promover  a  instrução  do  processo 
administrativo  disciplinar.  Foi   pela  manutenção  do  texto  do  projeto,  conforme 
apresentado.

José  Roberto  Coutinho de Arruda -  Em função  do  pronunciamento  do  Cons. 
Eduardo  Lobo  Fonseca,  sobre  Comissão  Processante  de  caráter  permanente, 
perguntou se não seria viável inverter a discussão, só para a questão de ser ou não 
caráter permanente. Ao depois, manter ou não o nome Permanentes seria questão 
de  redação.  O  próprio  proponente  da emenda não fazia  questão  do  nome,  mas 
defendeu o caráter permanente.

Presidente -  Disse  que  só  dispunha  de  duas  propostas:  a  do  projeto,  com 
características definidas, e a do Cons. Eduardo Lobo Fonseca, suprimindo a palavra 
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Permanentes.  Portanto,  não havia dúvida sobre a questão.  A redação do projeto 
deixava  explícito  o  caráter,  mandato  e  atribuições  dessas  Comissões,  conforme 
esclareceram os Cons. Adalberto Luiz Federighi e Roberto Machado Moreira.

Deliberação:
A emenda do Cons. Eduardo Lobo Fonseca foi rejeitada.
Aprovada a proposta do projeto, a saber:
‘Art. 8º - Ficam  criadas  Comissões  Processantes  Permanentes,  em  número 
mínimo de quatro (4), designadas numericamente, com a finalidade de promover a 
instrução do processo administrativo disciplinar.”

Art. 9º, “caput”:
Presidente - Leu os termos da proposta, as emendas do Cons. Alexandre Barradas 
de  Oliveira  e  outros  50  Conselheiros  -  criando  3  suplentes  e  estabelecendo  a 
demissão  “ad  nutum”  de  todos  os  membros  da Comissão  -,  e  do  Cons.  Sérgio 
Vergueiro - estabelecendo um prazo para que essas Comissões fossem nomeadas -; 
e  o  parecer  da  Comissão  Jurídica,  sugerindo  a  fusão  das  duas  emendas,  sem 
prejuízo de nenhuma delas. 

Roberto Machado Moreira - Referindo-se  à emenda do Cons.  Sérgio  Vergueiro, 
perguntou qual a conseqüência se a Diretoria não nomeasse as Comissões dentro 
de 30 dias de sua posse.

Presidente -  Como  o  Cons.  Sérgio  Vergueiro  não  estava  presente,  respondeu 
apenas  que  nenhuma,  mas  que  a  proposta  seria  discutida.  Lembrou  que, 
coincidentemente,  o  Plenário  havia  aprovado  uma  emenda  do  Cons.  Sérgio 
Vergueiro,  estabelecendo  prazo  para  interposição  de  recurso  contra  suspensão 
preventiva, sem estipular prazo para manifestação da Diretoria sobre esse recurso. 
(O Cons. Roberto Machado Moreira disse que um erro não justificava o outro). 

Adalberto Luiz Federighi - Disse que aí ficava o ônus da falta de cumprimento 
daquilo  que  determina  o  regulamento.  Com relação  à  emenda,  entendeu  que  a 
criação  da  suplência  era  um  assunto  diferente  da  demissão  “ad  nutum”,  que, 
lamentavelmente,  estavam  no  mesmo  dispositivo.  Comentou  que  a  Comissão, 
quando  elaborou  o  projeto,  tomou  o  cuidado  de  separar  bem  os  assuntos  por 
dispositivo, para evitar esse tipo de confusão. Perguntou se as idéias poderiam ser 
votadas  isoladamente,  isto  é,  primeiro  seria  analisada  a  suplência,  depois  a 
demissão “ad nutum”. 

Presidente - Disse que a emenda tinha que ser analisada no todo, não poderia ser 
desfigurada.  A  demissão  “ad  nutum”  foi  criada  no  “caput’,  a  suplência  no  §1º. 
Evidentemente que, se rejeitada a parte referente ao “caput”, estaria prejudicada a 
emenda ao §1º. Esclareceu ao Cons. Paulo Roberto Taglianetti que, caso aprovada a 
emenda  do  Cons.  Barradas  e  outros  50  Conselheiros,  ao  §2º,  estaria  criada  a 
suplência.
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Hélio De Maria Penteado - Considerando a emenda do Cons. Sérgio Vergueiro, 
entendeu  que  a mesma deveria  ser  discutida  à luz  do  que  constava  do  §1º  do 
projeto.

José Manssur - Reportando-se à observação do Cons. Hélio De Maria Penteado, 
lembrou que a emenda do Cons. Sérgio Vergueiro ao “caput” falava em nomeação, 
enquanto o §1º do projeto mencionava indicação.

Roberto  Machado  Moreira -  Entendeu  que  tinha  sido  colocada  uma  situação 
difícil,  na  medida  em  que  até  certo  ponto  era  inconveniente  a  indicação  de 
suplentes. Para aprovar a emenda criando a suplência, no “caput”, era necessário 
aprovar  a  demissão  “ad  nutum”,  ao  que  era  absolutamente  contrário  e  achava 
extremamente perigoso. Então, o Plenário estaria obrigado a rejeitar o Art. 9º, o que 
não seria  propriamente  um problema,  porque  o  §2º  dizia  que  os  membros  das 
Comissões poderiam licenciar-se ou serem substituídos. Evidentemente que essa 
substituição  não  era  de  caráter  permanente,  como  seria  se  fosse  acolhida  a 
suplência, mas era uma solução. Com relação ao considerando do Cons. Hélio De 
Maria  Penteado,  entendeu  que  não  tinha  razão,  porque  os  membros  seriam 
nomeados  pelo  Presidente,  embora  o  membro  Conselheiro  fosse  indicado  e  o 
Presidente  da Diretoria  nomearia  aquele  que  fosse  indicado  pelo  Presidente  do 
Conselho. Posicionou-se pelo acolhimento do texto do projeto.

Eduardo Lobo Fonseca - Manifestou-se entendendo que a emenda do Cons. Sérgio 
Vergueiro trazia uma contradição para dentro do Regimento, por estabelecer prazo 
de 30 dias,  a partir  da posse  do Presidente  da Diretoria,  para a nomeação das 
Comissões  Permanentes,  ao  passo  que  o  projeto  previa  um número  mínimo de 
Comissões dessa natureza (4). Isto é, na medida em que fosse preciso, poderiam ser 
nomeadas mais Comissões (5,6, etc). A emenda não poderia ser aprovada, senão 
passados  os  30  dias  da posse  do  Presidente  não  poderiam ser  nomeadas  mais 
Comissões, criando, assim, uma inibição para a necessidade que o Clube viesse a 
ter de ser nomeada uma 5ª/6º Comissão. A idéia era que fossem criadas no mínimo 
4 Comissões, a partir da posse do Presidente da Diretoria. Quanto à emenda sobre 
a demissão ‘ad nutum” e criação de suplentes, entendeu que o melhor seria acolher 
o projeto. Ora, seriam 4 Comissões, com 3 membros efetivos e 3 suplentes cada 
uma  delas.  A  substituição  é  uma  coisa  relativamente  simples.  Não  há  porque 
imaginar que as Comissões estarão trabalhando com suplentes ou com as pessoas 
que não forem indicadas. Até hoje funcionaram inúmeras Comissões de Inquérito e, 
mesmo considerando eventuais substituições, não houve confusão.

José Roberto Coutinho de Arruda (Aparte) - Perguntou se dentro da posição do 
orador, sobre caráter permanente da Comissão, a questão de não haver suplente 
não tornaria uma coisa muito aleatória.

Eduardo  Lobo  Fonseca  -  Respondeu  que  o  próprio  projeto,  mais  adiante, 
possibilitava a substituição, o que por si só era uma coisa natural em qualquer 
Comissão.  A  Comissão  era  permanente,  não  seus  membros,  que  poderiam  ser 
aleatórios.
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Roberto Machado Moreira (Aparte) - Perguntou se aprovada a suplência, em qual 
momento o suplente assumiria. No meio de um processo que ele não acompanhou? 
Isto não estava regulamentado.

Eduardo  Lobo  Fonseca  -  Respondeu  que  isso  vinha  de  encontro  com  sua 
colocação. De certa forma era melhor deixar em aberto, justamente para não tentar 
especificar exageradamente.

Adalberto Luiz Federighi (Aparte) - Apoiou as palavras do orador, dizendo que a 
Comissão estudou bastante a questão da suplência, porque uma vez criada a figura 
do  suplente,  é  necessário  estabelecer  mecanismos  para  a  assunção  da  função, 
dispensa, etc.  Decidiu-se pela forma mais liberal,  para que fosse regulamentado 
com a prática da matéria.

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Lembrou  dois  aspectos  que  presidiram  os 
trabalhos  da  Comissão  responsável  pelo  projeto.  O  primeiro,  relacionado  à 
especialização.  Dentro  do  sistema  vigente  no  Clube,  é  comum  se  criar  uma 
Comissão  para  cada  fato  novo  que  aconteça  e  muitas  vezes  os  integrantes  da 
Comissão não estão aptos a trabalhar com a matéria que se encontra em exame, 
seja por desconhecer o Regulamento Disciplinar, seja por não estarem habituados a 
lidar com as práticas e a sistemática. Esse aspecto é responsável pelo adiamento 
das soluções dos problemas. Então, a primeira razão pela qual se pensou em criar 
Comissões Permanentes foi exatamente para que elas assumam juntamente com o 
Presidente,  com  um  mandato  praticamente  idêntico  ao  deste,  tendo  a 
especialização necessária para que os fatos sejam examinados e decididos de uma 
forma rápida. O segundo aspecto, e talvez o mais importante, é o da sua isenção 
com  relação  aos  sócios  envolvidos  numa  sindicância  ou  que  se  encontrem 
respondendo  por  fatos,  por  infrações  que  tenham cometido.  Quando  existem  4 
Comissões,  que  recebem  os  processos  na  seqüência  em  que  os  fatos  ocorram, 
elimina-se aquele aspecto subjetivo,  que hoje ainda vigora no Clube,  de nomear 
Comissões mais favoráveis ou menos favoráveis, conforme se tratem de associados 
mais chegados ou menos chegados e com isso conseguir  distorcer um pouco os 
resultados. Conclamou a aprovação da redação do projeto. Acrescentou, ao final, 
que a criação de suplentes  em nada beneficiaria ou aceleraria processo, mesmo 
porque esta possibilidade estava prevista adiante (substituição). Quanto à demissão 
“ad nutum”, enfatizou que a proposta da Comissão pretendeu exatamente evitar 
que fosse concedido caráter permanente à Comissão até a hora em que o imperador 
de plantão não tenha interesse em que os membros permaneçam. É necessário que 
os  membros  das  Comissões  sejam  nomeados,  logo  ao  início  do  mandato  do 
Presidente,  e  permaneçam com as suas garantias e com a capacidade de tomar 
conhecimento  e  decidir  a  respeito  dos  fatos  que  aconteçam  no  Clube,  não 
importando quais sejam essas decisões que venham a tomar.

José Manssur - Ponderou que a questão da demissão “ad nutum” sequer poderia 
ter  sido  discutida,  na  medida  em  que  feria  o  Art.  42  do  Estatuto.  O  membro 
Conselheiro da Comissão é indicado pelo  Presidente  do Conselho,  portanto,  não 
poderia  ser  demitido  pelo  Presidente  da  Diretoria.  Disse  que  o  problema  da 
demissão “ad nutum” é perigoso, porque extrai um pouco a independência daqueles 
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que são nomeados. Se ele estiver de acordo com quem o indicou, ele permanece; se 
for contrário, ele perde. Esta era a matéria do mérito, mas que era precedida da 
preliminar, no sentido de que o Presidente da Diretoria não poderia demitir alguém 
indicado  pelo  Presidente  do  Conselho,  por  que  se  não,  estaria  maltratando  a 
soberania do Conselho.

Deliberação:
As emenda dos Cons. Sérgio Vergueiro e Alexandre Barradas de Oliveira e mais 50 
Conselheiros foram rejeitadas.
Aprovada a proposta do projeto, qual seja:
‘Art. 9º - As  Comissões  Processantes  Permanentes,  com término  de  mandato 
coincidente com o do Presidente da Diretoria, serão compostas de três (3) membros, 
sendo  um Diretor,  um Conselheiro,  e  um sócio  com mais  de  cinco  (5)  anos de 
Clube.”

Art. 9º, §1º:
Presidente - Leu a redação proposta no projeto e a emenda do Cons. Alexandre 
Barradas de Oliveira e outros 50 Conselheiros, criando a suplência para cada um 
dos membros da Comissão previstos no Estatuto Social.

Roberto Machado Moreira - Disse que a emenda não poderia ser discutida, porque 
estava criando uma situação inexistente.

Adalberto  Luiz  Federighi -  Disse  que  com  a  rejeição  da  emenda  dos  mesmo 
Conselheiros  apresentada  ao  “caput”  (o  principal),  as  demais,  apresentadas  aos 
parágrafos (acessórios), estavam prejudicadas.

Presidente - Ressaltou que entendia assim. Embora não fosse a melhor técnica, 
nada impedia a discussão da emenda.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda -  Pela  menção  do  Cons.  Adalberto  Luiz 
Federighi,  achou  que  a  emenda,  a  rigor,  abrangia  os  2  itens.  Em que  pese  a 
suplência e demissão “ad nutum” terem sido rejeitadas, embora não fosse a melhor 
técnica, nada impedia que se aprovada a emenda em tela a Comissão de Redação 
redigisse melhor o “caput” do Art. 9º.

Presidente -  Disse  que  tinha este  entendimento.  Tendo o Cons.  Adalberto  Luiz 
Federighi  salientado  que  tinha  sido  esta  sua  intenção  inicial,  para  que  não 
houvesse confusão, o Sr. Presidente respondeu que a sugestão alterava a emenda, 
o que não era possível.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Observou que uma das situações que o projeto 
pretendeu  resolver  com a criação  das Comissões  Processantes  Permanentes.  foi 
abreviar  o  tempo hoje  despendido  entre  a nomeação da Comissão e  o  início  da 
instrução do processo, em muitos casos demora 2/3 meses da ocorrência para que 
a Comissão comece a trabalhar. Com a criação da Comissão Permanente, ela estará 
disponível  para começar  a trabalhar  no  caso na semana seguinte.  Ainda que  a 
Comissão venha a ser modificada, seja pelo falecimento de um de seus integrantes, 
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seja por outras razões quaisquer, poderá ocorrer a substituição, sem prejuízo para 
os  trabalhos  que  estejam  sendo  desenvolvidos  por  essa  Comissão,  dentro  dos 
critérios  estabelecidos  no  Estatuto.  Portanto,  é  desnecessária  a  criação  de  um 
corpo de suplentes, já que está prevista a exceção. A regra é que eles são nomeados 
no início do mandato do Presidente e permanecem ao longo desse mandato, com 
poderes para examinar e decidir a respeito das infrações. Então, não se justifica a 
existência do suplente e nada impede que esse suplente seja nomeado no início 
também do mandato, fique durante 8 meses na condição de suplente, por nunca 
ter  sido  chamado  a  colaborar  e  venha  a  se  declarar  impossibilitado  quando 
convocado pelo fato de não estar atualizado, porque tem outros interesses, e acabar 
sendo obrigatória sua substituição por um terceiro.

Antonio Guerra (Aparte) - Considerando que há uma defasagem entre o mandato 
do  Presidente  da  Diretoria  e  do  Conselho,  perguntou  como  ficaria  o  caso  do 
Conselheiro indicado pelo Presidente do Conselho que perdesse o mandato no meio 
do processo ou não fosse reeleito.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Respondeu que se o próprio Estatuto exige que 1 
dos integrantes seja Conselheiro, se esse Conselheiro que estiver atuando perder 
esta sua condição ele  terá que ser substituído por um outro. Ademais, terá que 
existir um suplente para cada um dos membros da Comissão. Não basta ter um 
suplente,  Um  suplente  não  substitui,  ele  não  é  polivalente.  Deverá  existir  um 
Conselheiro suplente, um Sócio suplente, um Diretor suplente. São 4 Comissões, 
portanto, seriam 16 suplentes.

Presidente -  Deixou  claro  que  o  que estava sendo proposto  era  fixação de  um 
suplente para cada um dos casos; não era aleatório.

Roberto Machado Moreira (Questão de ordem) -Baseado no Art. 46 do Regimento 
do Conselho,  entendeu que o §1º proposto pela emenda tinha correlação com a 
emenda apresentada pelos mesmos proponentes ao “caput”, mas não com o texto 
do  Art.  9º  do  projeto,  já  aprovado,  portanto,  ela  não  poderia  ser  aceita,  nem 
discutida.

Presidente -  Resolveu  acolher  a  questão  de  ordem fundamentada  pelo  orador, 
tornando prejudicada esta e também as emendas dos mesmos Conselheiros  aos 
§§2º e 3º do Art. 9º.

Deliberação:
Aprovada a proposta do projeto, a saber:
“Art. 9º - ...
§1º - Compete ao Presidente da Diretoria designar o membro Diretor, que 
será o Presidente  da Comissão, e  o membro sócio,  e  ao Presidente  do Conselho 
Deliberativo indicar o membro Conselheiro.”

Art. 9º, §2º:
Presidente - Leu a emenda oferecida pelo Cons. Sérgio Vergueiro, adicionando, ao 
final,  “por ato do Presidente  da Diretoria”,  que o Cons. José Manssur entendeu 
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prejudicada  por  força  do  decidido  anteriormente.  Inicialmente  discordou, 
esclarecendo que a emenda não falava em demissão “ad nutum”. O membro da 
Comissão pode pedir demissão ou licença

José  Manssur (Questão  de  ordem)  -  Entendeu  que  a  emenda  do  Cons.  Sérgio 
Vergueiro feria a soberania do Conselho, que estabelece no Art. 42 a nomeação, 
pelo  seu  Presidente,  de  um membro  do  Conselho  para integrar  a  Comissão  de 
Inquérito.

Presidente - Recebeu a questão de ordem, julgando prejudicada a emenda supra. 
Lembrou que no seu parecer a Comissão Jurídica sugeriu que se acrescentasse o 
Presidente do Conselho.

Deliberação:
Aprovada a proposta do projeto, a saber:
‘Art. 9º - ...
§2º - Os  membros  das  Comissões  Processantes  Permanentes  poderão 
licenciar-se ou serem substituídos, sem prejuízo do andamento do processo.”

Art. 9º, §3º:
Presidente -  Lembrou  que  estava  prejudicada  a  emenda  do  Cons.  Alexandre 
Barradas de Oliveira e outros 50 Conselheiros, conforme já tinha sido decidido.

Eduardo Lobo Fonseca - Em primeiro lugar, perguntou qual a conseqüência da 
não indicação em 3 dias. Em segundo, observou que com relação à indicação do 
Conselheiro seria muito provável que não se conseguisse respeitar esse prazo. Se 
para a Diretoria é relativamente  simples, para o Conselho não é.  Esta exigência 
poderia  criar um problema.  Levou o problema à Presidência;  entendendo  que a 
medida era flagrantemente impeditiva do bom trabalho da Comissão. Tendo o Sr. 
Presidente respondido que bastava que a proposta da Comissão Especial não fosse 
acolhida,  o  orador  solicitou  que  o  Presidente  da  Comissão  se  posicionasse  a 
respeito.

Adalberto Luiz Federighi - Examinando a matéria, concordou com a exiguidade do 
prazo de 3 dias. Disse que na ocasião da elaboração do projeto tinha sido entendido 
razoável 3 dias para que a Diretoria pudesse indicar mais ou menos rapidamente. 
Era uma questão de preferência, que deixava a critério do Plenário.

Roberto Machado Moreira -  Como Membro da Comissão,  discordou do orador, 
defendendo  a  manutenção  do  dispositivo  e  explicando  que,  embora  estivesse 
estabelecido um prazo médio, não constava que seria irregular se designado em 
5/6/8 dias. Não estava estabelecida uma proibição.

Deliberação:
Aprovada por 26 contra 25 votos a proposta do projeto, a saber:
‘Art. 9º - ...
§3º - Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior,  o substituto deverá ser 
designado no prazo de três (3) dias.”
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Art. 9º, criação de §4º:
Presidente - Leu emenda do Cons.  Alexandre Barradas de Oliveira e outros 50 
Conselheiros,  criando  um  quarto  parágrafo,  para  constar  que:  “Não  será 
considerado  vago,  até  final  redação  e  assinatura  do  relatório  final,  o  cargo  de 
membros da Comissão Processante Permanente, nem este será obrigado a demitir-
se do mesmo, se deixar de ser, no curso do processo, Diretor ou Conselheiro do 
Clube.” Leu, também, o parecer da Comissão Jurídica, no sentido de que a emenda 
colidia com o “caput” do Art. 9º. Deu por prejudicada a emenda supra.

Art. 10, “caput”:
Presidente -  Leu a proposta do projeto, esclarecendo ao Cons. José Manssur que, 
com relação ao parecer da Comissão Jurídica tinha havido um equívoco, já que a 
emenda do Cons. Sérgio Vergueiro dizia respeito ao parágrafo único.

Deliberação:
Aprovada a proposta do projeto, a saber:
‘Art. 10 - O  Presidente  do  Conselho  Deliberativo,  quando  se  tratar  de 
procedimento  disciplinar  da  competência  deste  órgão,  nomeará  Comissão 
Processante  Especial  integrada por três (3)  Conselheiros,  indicando qual deles  a 
presidirá.”

Art. 10, parágrafo único:
Presidente -Leu  os  termos  do  projeto  e  a  emenda  do  Cons.  Sérgio  Vergueiro, 
propondo a eliminação deste dispositivo.

Adalberto Luiz Federighi - Entendeu que a supressão pretendida pela emenda 
alterava fundamentalmente  o projeto,  na medida em que não se pode confundir 
regras de instrução do processo com o julgamento do mesmo. A instrução é feita 
pela Comissão Processante Permanente. O julgamento o é pela Diretoria ou pelo 
Conselho,  conforme  o  caso.  E  foi  desejo  da  Comissão  que  todas  as  regras  de 
discussão,  desde a citação, a oitiva de testemunhas e o próprio relatório,  que é 
elaborado finalmente pela Comissão, quando ela exaure o seu trabalho, devam ser 
aplicadas  também  para  as  Comissões  do  Conselho,  até  por  uma  questão  de 
uniformidade.  Por  esta  razão  é  que  as  normas  previstas  para  as  Comissões 
Permanentes devem prevalecer também para a Comissão Especial designada pelo 
Conselho.

Presidente - Disse que era necessário deixar claro que numa instrução processual 
as regras seguidas pela Comissão Especial são as do Regimento Disciplinar, pois o 
Conselho não tem normas próprias para tanto. Embora a emenda fosse supressiva, 
bastava-se votar contra o dispositivo para rejeitá-lo.

Paulo Chaves de Lara - Observou que a proposta da Comissão deixava claro que 
aplicam-se  às  Comissões  Especiais  as  mesmas  regras  relativas  às  Comissões 
Permanentes,  no  que  couber.  No  que  conflitar  com  outros 
Regimentos/Regulamentos, evidentemente não se aplica.
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José  Roberto  Coutinho  de  Arruda -  Entendendo  evidente  que  o  Regimento 
Disciplinar  não  poderia  conflitar  com  as  normas  do  Regimento  do  Conselho, 
perguntou  à  Mesa  se  esse  artigo  não  existisse,  com  base  no  que  a  Comissão 
Processante Permanente iria trabalhar.

Presidente -  Respondeu  que  a  base  seria  o  Regimento  Disciplinar  e  que  a 
inexistência  deste  dispositivo  em  nada  afetaria.  O  Conselho  não  tem  normas 
próprias definidas em seu Regimento, neste caso.

Deliberação:
Acompanhando  emenda  do  Cons.  Sérgio  Vergueiro,  o  Plenário  decidiu,  por  22 
contra 18 votos, rejeitar a proposta do projeto.

Seção II
Da Instrução Processual
Art. 11, “caput”:
Presidente -  Leu  os  termos  do  projeto,  a  emenda  do  Cons.  Sérgio  Vergueiro, 
pretendendo  eliminar  a  expressão  “se  o  fato  justificar  a  abertura  de  processo 
disciplinar.” e o respectivo parecer da Comissão Jurídica.

Eduardo Lobo Fonseca - Disse  que compreendia a preocupação do proponente, 
porque a redação do projeto parecia afrontar o Estatuto. A Diretoria pode aplicar, 
por  exemplo,  a  pena  de  advertência  verbal  sem  envolvimento  de  nenhuma 
Comissão, então sempre tem um momento em que, a seu critério, distribui ou não 
os processos. O texto proposto pela Comissão estava correto, porque a Diretoria 
realmente tem o poder de, estando de posse de Registro de Ocorrência, verificar se 
cabe um processo disciplinar ou não. Essa sistemática é tradicional no Clube.

Roberto Machado Moreira (Aparte)  -  Em abono  à tese  do  orador,  disse  que  o 
parágrafo único dava cuidados à Diretoria Administrativa, ao estabelecer que ela 
pode  antes  realizar  diligências  para  melhor  esclarecimento  e  justificar  o 
arquivamento. De forma que não é apenas uma só pessoa.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Respondeu  tratar-se  de  competência  da  Diretoria 
estatutariamente prevista. Portanto, o Regimento não poderia impedi-la.

José  Manssur (Aparte)  -  Também  em  abono  da  tese  do  orador,  citou  a 
Representação. Se o Representante entender que o arquivamento foi injustificável, 
ele tem o recurso, que é previsto contra essa decisão da Diretoria Administrativa, 
de arquivar sem qualquer justificativa. Trata-se de ato de gestão.

Eduardo Lobo Fonseca - Concordou, dizendo que haveria possibilidade de sanar 
esse  vício,  se  acontecesse,  mas a Diretoria  não poderia  ser  impedida de  dispor 
desse instrumento, que lhe é estatutariamente facultado.

Deliberação:
Rejeitada a emenda do Cons. Sérgio Vergueiro.
Aprovada a redação do projeto, qual seja:
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“Art. 11 - O Registro de Ocorrência ou Representação será encaminhado à Diretoria 
Administrativa para autuação e  distribuição a uma das Comissões Processantes 
Permanentes, obedecida a sua ordem seqüencial, se o fato justificar a abertura de 
processo disciplinar.”

Art. 11, parágrafo único e incisos I e II:
Presidente -  Mencionou  emenda do  Cons.  Sérgio  Vergueiro,  pela  rejeição  deste 
dispositivo. O Cons. Adalberto Luiz Federighi perguntou quais as providências, e o 
Cons.  José  Manssur  salientou  que  a  emenda  estava  prejudicada,  tendo  o  Sr. 
Presidente assim a considerado. A seguir, leu emenda do Cons. Alexandre Barradas 
de  Oliveira  e  outros  50  Conselheiros,  pela  renumeração,  entendendo  que  isso 
poderia  ser  resolvido  adiante,  porque  os  mesmos  proponentes  apresentaram 
emenda  criando  um segundo  parágrafo.  Esclareceu  ao  Cons.  Roberto  Machado 
Moreira que a emenda do Cons.  Paulo Ayres  de Camargo,  criando incisos  seria 
apreciada em seguida. Leu emenda do Cons. Mário Lima Cardoso,  eliminando a 
obrigatoriedade do encaminhamento de cópia da decisão ao Conselho, bem como 
do  Cons.  Alexandre  Barradas  de  Oliveira  e  outros  50  Conselheiros,  no  mesmo 
sentido.

Eduardo Lobo Fonseca - Lembrou que a posição dos proponentes já tinha sido 
discutida pelo Plenário, explicando que ambos, nas suas justificativas, citavam o 
Art. 3º, parágrafo único, no qual tinham proposto algumas modificações, que foram 
rejeitadas pelo Conselho. Ou seja, o Plenário manteve a idéia da Comissão Especial, 
de que a Diretoria teria que enviar ao Conselho, em 48h, cópia do R.O. Então, era 
importante acolher a proposta do projeto, porque se não ficaria completamente sem 
sentido saber que houve o início de um processo sem tomar conhecimento do seu 
final.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Em abono ao que tinha dito o Cons. Eduardo 
Lobo Fonseca, observou que quando a Comissão propôs que a Diretoria tivesse a 
obrigação de cientificar o Conselho do início e da finalização do processo, não foi 
para tolher os movimentos da Diretoria, mas pelo fato de envolver associados, dos 
quais os Conselheiros são representantes no Clube.

Alexandre Barradas de Oliveira -  Defendeu que não se tratava de um direito, mas 
de uma obrigação do Conselheiro tomar conhecimento.  Por isso é que foi eleito. 
Mencionou  os  gastos  que  causariam  essa  remessa,  e  comentou  que  estava-se 
transformando o Clube em política.

Presidente - Pediu que o orador se manifestasse sempre adequadamente, porque a 
opinião do Plenário é sempre uma decisão da maioria.

Deliberação:
Rejeitadas  as  emendas  do  Cons.  Mário  Lima Cardoso  e  Alexandre  Barradas de 
Oliveira e outros 50 Conselheiros.
Aprovada a redação do projeto, qual seja:
“Art. 11 - ...
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Parágrafo Único - A Diretoria Administrativa, antes da distribuição do processo e 
no prazo de dez (10) dias, poderá adotar as seguintes providências:

I - realizar diligências para melhor esclarecimento;
II - determinar, justificadamente, o arquivamento do Registro 

de  Ocorrência  ou  da  Representação,  encaminhando  cópia  dessa  decisão  ao 
Conselho Deliberativo.”

Art. 11, criação de inciso:
Presidente -  Procedeu  a leitura  de  emenda do  Cons.  Paulo  Ayres  de  Camargo, 
pretendendo criar mais um inciso, cuja numeração deixava a cargo da Comissão de 
Redação,  para  incluir  a  exigência  de  juntada  de  informações  acerca  dos 
antecedentes  disciplinares do envolvido,  que tivessem resultado na aplicação de 
penalidades. Citou o parecer da Comissão Jurídica, que entendeu desnecessária a 
emenda,  porque  tal  providência  já  é  costumeiramente  adotada  quando  da 
instauração  do  inquérito.  (O  Cons.  José  Manssur  interrompeu,  para  dizer  que 
entendia que a discussão era prematura).

Deliberação:
A emenda do Cons. Paulo Ayres de Camargo foi rejeitada.

Art. 11, criação de parágrafo:
Presidente  -  Citou  emenda  do  Cons.  Alexandre  Barradas  de  Oliveira  mais  50 
Conselheiros, criando um §1º, renumerando-se o parágrafo único para §2º, que não 
foi  recebida  por  não  estar  em  termos,  e  até  porque  a  matéria  já  tinha  sido 
contemplada no Art. 4º, que em caso de arquivamento da representação seu autor 
poderá recorrer ao Conselho.

Art. 12, “caput”:
Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, qual seja:
“Art. 12 - Após o recebimento do Registro de Ocorrência ou da Representação, a 
Comissão Processante designada determinará:’

Art. 12, I:
Presidente - Considerou prejudicada emenda do Cons. Paulo Ayres de Camargo, 
em virtude da decisão anterior.

Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, qual seja:
“Art. 12 - ...

I - a  requisição  de  informações  acerca  dos  antecedentes 
disciplinares do envolvido que tenham resultado na aplicação de penalidades;“

Art. 12, II:
Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, qual seja:
“Art. 12 - ...
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II - a  designação  de  data  para  a  realização  de  Audiência  de 
Instrução;“

Art. 12, III:
Presidente - Leu emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira mais outros 50 
Conselheiros,  substituindo  “citação”  por  “intimação”,  bem  como  o  parecer  da 
Comissão Jurídica,  favorável  à emenda.  Colocou a questão como conceito  geral, 
pois  havia  esta  menção  em  boa  parte  do  projeto.  Esclareceu  que  a  Comissão 
Especial  deixou  muito  clara  a  diferença  de  cada  uma  das  expressões.  São 
diferenças bastante substanciais.

Adalberto Luiz Federighi - Explicou que os termos citação, intimação e notificação 
se constituem em comunicação processual. Como agora estava sendo objetada a 
palavra  citação,  entendeu  importante  deixar  claro  que  é  preciso  dividir  todo  o 
processo numa fase inicial, quando ele começa, quando a parte comparece perante 
a Comissão, para trazer aquele esclarecimento; e uma fase intermediária, quando 
ela é requisitada a exercer vários atos processuais. A Comissão é quem a chama 
para isso.  Depois  que a Comissão  terminou o seu  trabalho e  já  encaminhou à 
Diretoria a sua conclusão, então a Diretoria deverá comunicar-se com ela, através 
de uma outra  forma. São situações  totalmente  diferentes.  A  citação  se  dá uma 
única vez e no início do processo. É um procedimento de suma importância em 
qualquer processo e pode gerar nulidade de faltar uma citação válida. O projeto 
pretende que o termo citação seja usado para a primeira vez, quando o sócio toma 
conhecimento de que existe esse processo e ele é chamado para se defender. E é 
fundamental porque ele  deve fazê-lo dentro de um prazo, sob pena de acarretar 
conseqüências sobre ele. Trata-se de palavra conhecida certamente por boa parte 
dos 40.000 sócios. Portanto, o Estatuto não fala em citação e não fala em nenhum 
procedimento disciplinar; somente  seu Art. 44 dá a normativa de como se faz a 
notificação, e o Art. 43 estabelece a notificação quando se terminou o processo e já 
há  uma  sentença,  uma  decisão  do  Conselho  ou  da  Diretoria.  Quando  se  vai 
executar essa decisão o fazemos por meio de uma notificação. Agora, intimação é a 
fase intermediária, quando a Comissão convoca as partes para virem perante ela e 
dar  os  esclarecimentos,  apresentar  provas,  testemunhas,  razões  finais  etc. 
Lembrou que  o  Regulamento  em vigor  já  fala  em intimação  em vários  de  seus 
artigos. Portanto, não é possível substituir intimação por notificação em tudo. E é 
preciso  atentar  para  o  fato,  sob  pena  de  termos  no  Regimento  Disciplinar 
confusões. Citação: no início. Durante: intimação. No final: notificação.

Roberto  Machado  Moreira -  Considerou  que  o  Estatuto  não  tem  a  mesma 
necessidade do projeto em deixar as coisas claras, inclusive porque ele não fala só 
em notificar. Ele usa outras expressões. Citou exemplos, dizendo que esta questão 
era  importante  e  que  a  palavra  adotada  pela  Comissão  estava  absolutamente 
correta. E mesmo não via contradição com o Estatuto, que usa notificação, como 
usa notificação por escrito, como diz simplesmente conhecimento.

José  Manssur -  Complementou  o  pronunciamento  do  Cons.  Roberto  Machado 
Moreira,  reportando-se  a  menção  de  especialista  na  área,  no  sentido  de  que  o 
processo administrativo disciplinar tem vida jurídica perfeita após a citação válida. 
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A citação é o ato inaugural de qualquer processo. O Regimento tem que ser preciso. 
Os atos subseqüentes são comunicados através de intimação. E quando se quer 
dar ciência de uma decisão, se notifica também. A precisão desses conceitos, além 
de estar de  acordo com os princípios  de Direito  é  essencial  para que  esteja  de 
acordo  com  a  competência,  com  a  capacidade  e  com  a  cultura  do  Conselho 
Deliberativo no seu todo.

Deliberação:
Rejeitada  emenda  do  Cons.  Alexandre  Barradas  de  Oliveira  e  outros  50 
Conselheiros.
Aprovada a redação do projeto, qual seja:
“Art. 12 - ...

III - a  citação  do  envolvido  para  comparecer  à  Audiência  de 
Instrução,  quando  prestará  declarações  e  produzirá  as  provas  que  julgar 
necessárias;”

Art. 12, IV:
Presidente - Leu emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira e outros  50 
Conselheiros, incluindo a condução, se puder, das testemunhas que tiver arrolado, 
que ficou prejudicada por não estar em termos.
Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, qual seja:
“Art. 12 - ...

IV - a  intimação  do  autor  da  Representação,  para  comparecer  à 
Audiência de Instrução e prestar declarações;”

Art. 12, V:
Deliberação:
Rejeitada  emenda  do  Cons.  Alexandre  Barradas  de  Oliveira  e  outros  50 
Conselheiros.
Aprovada a redação do projeto, qual seja:
“Art. 12 - ...

V - a  intimação  das  testemunhas  referidas  no  Registro  de 
Ocorrência, para serem ouvidas na Audiência de Instrução.”

Presidente - Propôs a suspensão dos trabalhos às 22h55, aprovado. Comunicou o 
número  de Conselheiros  que tinham assinado a lista de  presença e  encerrou a 
reunião.

Sessão de 14/8/95

1. DATA E PRESENÇA:
Dia  quatorze  de  agosto  de  mil  novecentos  e  noventa  e  cinco,  em  segunda 
convocação, às 20h30m, com oitenta e cinco Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente                             : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente                     : José Edmur Vianna Coutinho
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Primeira Secretaria              : Paulo Cesar de Arruda Castanho
Segunda Secretaria “ad hoc”: Edgard Ozon

3. ORDEM DO DIA:
Item 2 - Apreciação do processo CD-03/93 - Primeira discussão e votação 

do Projeto de Regimento Processual Disciplinar, em substituição 
ao Regulamento vigente.

Art. 13, “caput”:
Presidente - Citou emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira mais outros 
50 Conselheiros, que teve parte prejudicada devido à decisão na última reunião, 
sobre a nomenclatura notificação, citação e intimação. Considerou, então, a parte 
da emenda que propunha uma remissão ao Estatuto Social no que diz respeito à 
forma de citar. (Os Cons. Adalberto Luiz Federighi e José Manssur entenderam que 
a proposta estava completamente  prejudicada).  Esclareceu  que não,  porque não 
seria alterada a palavra, mas discutida apenas a parte que pretendia suprimir parte 
do  texto  do  projeto,  dizendo  que  a  forma  de  citação  seria  feita  nos  termos 
estabelecidos pelo Estatuto Social,  em vez de descrever qual é essa forma, para 
poder exatamente ter flexibilidade. Informou ao Cons. Renato Taglianetti sobre a 
decisão supra.

Adalberto Luiz Federighi - Lembrou que, de acordo com o projeto, a citação será 
feita pessoalmente, através da remessa e em seguida segue a forma como deve ser 
feita a citação. Já a emenda, tinha sido elaborada dentro de um outro pressuposto, 
de que a notificação seria uma citação. Retomou sua observação de que o Estatuto, 
no seu Art. 43, quando fala em notificação, ele se refere àquela feita pela Diretoria, 
quando concluído o julgamento e exarada uma decisão. Mas não estava-se tratando 
de notificação, e sim de citação, que deve ser feita não na forma estatutária porque 
o Estatuto não estabelece a forma de fazê-la. Por esta razão, entendia prejudicada a 
emenda. Propugnou pela manutenção da normativa acolhida na reunião anterior.

Deliberação:
A emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira e outros 50 Conselheiros foi 
rejeitada.

Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 13 - A  citação  será  feita  pessoalmente,  através  de  remessa  postal  com 
Aviso de Recebimento (A.R.), ou de carta protocolada enviada para o endereço do 
envolvido constante do cadastro do Clube, devendo conter:”

Art. 13, I:
Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, qual seja:
“Art. 13 - ...

I - cópia  do  Registro  de  Ocorrência  ou  da  Representação  e  a 
menção à infração disciplinar imputada;”

Art. 13, II:
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Presidente - Leu emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira e outros  50 
Conselheiros, propondo a redução do prazo, de 15 para 10 dias.

Adalberto Luiz Federighi -Explicou que a Comissão optou por propor o prazo de 
15 dias por ser já consagrado. É um prazo para que a pessoa procure os elementos 
que ela vai arrolar para a sua defesa. Inclusive na Justiça, em geral o prazo para a 
defesa é esse. O prazo de 10 dias, embora não esteja errado e até agilize o processo, 
pode prejudicar a defesa.

Roberto Machado Moreira - Para complementar,  destacou os 2 argumentos da 
justificativa  da  emenda.  Primeiro:  foi  achado  suficiente,  sem  um  arrazoado 
convincente.  E,  segundo,  a  maior  celeridade  do  processo.  Ora,  exatamente  na 
primeira audiência é importante dar à pessoa que está sendo inquirida condições 
suficientes para fazer a sua defesa. A fundamentação da Comissão Jurídica estava 
muito precisa ao defender a manutenção dos 15 dias. Não via razão para maior 
celeridade,  com  uma  diferença  de  apenas  5  dias,  quando  se  trata  de  uma 
imputação que pode trazer conseqüências para o associado. Foi pela manutenção 
do texto da proposta original.

Deliberação:
A emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira e outros 50 Conselheiros foi 
rejeitada.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 13 - ...

II - a  data designada  para  a  Audiência  de  Instrução  que  não  se 
realizará com prazo inferior a quinze (15) dias da citação;”

Art. 13, II:

Presidente -  Leu emenda do Cons.  Alexandre Barradas de Oliveira e outros 50 
Conselheiros, propondo a supressão da expressão “sob pena do prosseguimento da 
Instrução sem a sua intimação para os atos subseqüentes:"

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Sobre  o  trabalho  da  Comissão  Especial, 
esclareceu  que  visou-se  estabelecer  não  apenas  a  obrigatoriedade  do 
comparecimento daquele que está sendo citado, para prestar declarações, mas a 
pena a que ele está sujeito pelo fato de deixar de fazê-lo. Pareceu-lhe que o texto do 
projeto era mais completo e englobava a mesma idéia da emenda, motivo pelo qual 
propôs fosse mantido.

Deliberação:
Rejeitada  a  emenda  do  Cons.  Alexandre  Barradas  de  Oliveira  mais  outros  50 
Conselheiros.
Aprovada a redação do projeto, qual seja:
“Art. 13 - ...

III - o  esclarecimento  de  que  deverá  comparecer  e  prestar 
declarações sob pena do prosseguimento da instrução sem a sua intimação para os 
atos subseqüentes;”
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Art. 13, IV:
Presidente - Mencionou emenda do Cons. Paulo Ayres de Camargo, inserindo a 
“qualificação” das testemunhas, bem como emenda do Cons. Alexandre Barradas 
de Oliveira mais outros 50 Conselheiros, substituindo “intimadas” por “arroladas”. 
Propôs ao Plenário que analisasse as emendas conjuntamente, e, se ambas fossem 
aprovadas,  a  Comissão  de  Redação  estaria  incumbida  de  adequar  a  redação, 
aprovado.  Esclareceu  ao  Cons.  José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  que,  embora 
fossem  diferentes  entre  si,  ambas  poderiam  ser  discutidas  e  aprovadas 
isoladamente e fundidas quando da redação final.

Roberto  Machado  Moreira -  Entendeu  que  se  aprovada  a  primeira  emenda 
mencionada, a segunda estaria automaticamente rejeitada.

José Edmur Vianna Coutinho - Antes de emitir qualquer opinião, pediu que o 
Presidente da Comissão Especial lhe esclarecesse sobre o Art. 13 do projeto, porque 
conforme o caso não havia uma relação de causa e efeito entre as emendas, porque 
uma quer que no mandado conste a qualificação para que o indiciado saiba o nome 
das pessoas que vão eventualmente testemunhar contra ele.

Adalberto  Luiz  Federighi -  Explicou  que  existem 2  tipos  de  testemunhas  que 
prestam depoimento  no  processo  disciplinar.  Uma é  a intimada pela  Comissão, 
para que venha prestar esclarecimentos. Existe um outro tipo de situação em que 
aí, sim, a parte arrola. Então o envolvido, quando comparece à reunião, conduz as 
testemunhas que entende sirvam para demonstrar a sua tese de defesa. Daí porque 
o termo intimado no caso; a Comissão não arrola, ela intima mesmo, porque tem 
essa competência. A parte, não. Ela arrola testemunhas. Isto será visto adiante. 
Quanto à qualificação, disse que estava plenamente de acordo que a testemunha 
fosse qualificada. A proposta de qualificação estava plenamente aceita.

Roberto Machado Moreira (Aparte) - Pediu esclarecimento a respeito do aspecto 
que levantou o Cons. José Edmur Vianna Coutinho. O inciso IV falava do nome das 
testemunhas intimadas, se elas vão ser intimadas ou não. E a resposta estava no 
Art. 12, ao estabelecer que a Comissão Processante designada determinará, e vinha 
o inciso V, a intimação das testemunhas referidas no R.O. Portanto, a Comissão já 
providenciou  a intimação.  Quanto  à emenda do Cons.  Paulo Ayres,  pareceu-lhe 
bastante precisa, uma vez que há nomes parecidos.

José Edmur Vianna Coutinho - Entendeu os procedimentos estabelecidos no Art. 
12 como atos concomitantes.  Num mesmo ato era determinada a intimação e a 
citação,  que  se  processariam num determinado  momento.  Pelas  explicações  da 
Comissão  Especial  subentendeu  que  o  projeto,  ao  citar  testemunhas  que  a 
Comissão  entendia  devessem  ser  intimadas,  não  queria  dizer  que  a  Comissão 
Processante  não  devesse  arrolar  testemunhas.  Tendo  o  Cons.  Adalberto  Luiz 
Federighi concordado com sua dedução, achou interessante que na redação final 
ficasse claro  que este inciso falava exatamente que foram arroladas pela Comissão 
Processante,  as  seguintes  testemunhas  com  a  seguinte  qualificação,  para  não 
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pairar dúvida principalmente  por parte daquele  que estará recebendo a citação, 
pela contrafé.

Deliberação:
Rejeitada emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira, e aprovada emenda do 
Cons. Paulo Ayres de Camargo, ficando assim redigido este dispositivo, em primeira 
discussão:
“Art. 13 - ...

IV - o  nome  e  qualificação  das  testemunhas  intimadas  pela 
Comissão;”

Art. 13, V:
Presidente - Leu emenda do Cons. Sérgio Vergueiro, que passou imediatamente à 
Comissão  de  Redação,  substituindo  "independente"  por  "independentemente". 
Mencionou, ainda, emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira e outros 50 
Conselheiros,  parcialmente  supressiva  em  relação  à  proposta  original,  não 
limitando  o  número  de  testemunhas,  mas  deixando  a  critério  da  Comissão 
Processante arrolar tantas testemunhas quanto julgasse necessárias.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Percebeu que existia uma certa dificuldade com 
as expressões arroladas, intimadas e conduzidas. Deixou claro que o pensamento 
da Comissão Especial, quando limitou o número de testemunhas conduzidas pelo 
envolvido visou a celeridade dos processos, evitando que o envolvido eventualmente 
trouxesse 50 testemunhas e levasse muito tempo até que todas fossem ouvidas. E 
mais. O fato de o envolvido ter que conduzir a sua testemunha significava que ela 
não teria  que  ser  intimada.  O  próprio  envolvido,  sabendo  que  deveria  produzir 
provas,  traria,  em  número  máximo  de  3,  as  testemunhas  que  ele  entendesse 
capazes  de  produzir  as  provas  necessárias.  Quanto  ao  aspecto  de  arrolar 
testemunhas  significaria  que  ele  apenas  indicaria  o  nome  das  testemunhas, 
cabendo  à  Comissão  ter  que  intimá-las.  E  foi  isso  que  tentou-se  evitar.  A 
testemunha tem que ser trazida pelo próprio interessado. São testemunhas dele 
que vêm fazer prova para ele. Em todo caso, no parágrafo único do Art. 16, deixou-
se  uma  brecha,  ressalvando  que  em  se  tratando  de  funcionário  do  Clube,  a 
testemunha deveria ser intimada pela Comissão... etc. Em síntese, o termo arrolar 
estava totalmente fora do contexto em que foi elaborada a proposta. Propôs que 
fosse votada a proposta da Comissão, nos termos em que foi redigida.

Deliberação:
A emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira mais outros 50 Conselheiros foi 
rejeitada.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 13 - ...

V - a informação de que poderá apresentar defesa escrita e produzir 
as  provas  que  julgar  necessárias,  devendo  conduzir  as  suas  testemunhas,  em 
número máximo de três (3), independente de intimação.”

Art. 14, “caput” e parágrafo único:
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Presidente - Leu os termos das 2 emendas oferecidas, uma supressiva e outra 
aditiva.  A  primeira,  da Cons.  Dulce  Arena  Avancini,  acrescentando,  ao final  do 
“caput”: “..., que não poderá ser membro do Conselho Deliberativo ou da Diretoria.” 
A segunda, do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira, criando um §2º, renumerando 
o parágrafo único, também com a intenção de consignar que Diretor e Conselheiro 
do Clube não advoguem para sócios envolvidos em qualquer ocorrência disciplinar 
dentro do Clube. Abriu a discussão, desde logo colocando a cargo da Comissão de 
Redação sugerir a melhor disposição, caso acolhida a intenção da emenda.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Lembrando que existem algumas emendas de lei 
que recebem nomes em função das pessoas a quem elas beneficiam ou pretendem 
prejudicar, disse que a que estava em discussão deveria chamar-se Emenda Paulo 
Lara. (Um Conselheiro disse do Plenário que era muita pretensão). Respondeu que 
não se tratava de pretensão. Acontece  que pouco se vê Advogados Conselheiros 
atuando em defesa dos seus constituintes. Ele era um deles. Disse que esteve na 
tribuna exatamente uma vez na condição de Advogado de alguém, ou seja, com 
mandato  expresso,  com  procuração,  defendendo  os  interesses  de  um  cliente. 
Rememorou  o  processo,  e  que  o  recurso  acabou  sequer  sendo  conhecido.  Em 
outras oportunidades ocupou a tribuna, e embora possa ter dado a parecer que 
estivesse  atuando  na  condição  de  Advogado,  não  o  fez.  Em  nenhuma  dessas 
oportunidades  tinha procuração daqueles  que  se  viram envolvidos  em infrações 
disciplinares,  e  na  condição  exclusivamente  de  Conselheiro  compareceu  para 
defender, não os interesses daqueles associados, mas para defender o interesse do 
Direito, para defender o direito da Justiça e, em última análise, para fazer aquilo 
que lhe foi dado como incumbência, quando eleito: defender o direito do associado 
perante uma pretensão punitiva por parte da Diretoria.

José Manssur - (Aparte) - Demonstrou-se constrangido em verificar o orador tendo 
que defender a lisura e a transparência dos seus atos, que nunca estiveram em 
discussão  no  Conselho.  Estavam  em  discussão  as  emendas.  (O  Sr.  Presidente 
lembrou que o Cons. Paulo Lara não estava em julgamento). Explicou que estava 
fazendo uma introdução por entender absurda a limitação que se pretendia criar. 
Essa limitação não existe no Código de Ética dos Advogados. Não existe na Lei nº 
8906, que é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, nem em 
qualquer outro tipo de agremiação, arregimentação, associação, seja lá o que for. É 
contrário até à Constituição impedir que um cidadão possa exercer a sua atividade 
pelo  fato  de  ser  Conselheiro.  Entendia  sim,  que  o  Conselheiro  estaria 
absolutamente  impedido  de  votar  numa  situação  em  que  ele  tivesse  interesse 
pessoal. Aliás não precisaria nem ser Advogado. Se ele for parente, amigo íntimo, 
testemunha,  se  ele  tiver  estado envolvido  de  alguma forma no processo  que se 
feriu, evidentemente o Conselheiro não poderia julgar. Ele seria parte interessada 
no desfecho de um  processo e não poderia votar. Disse que na única oportunidade 
em que estivera envolvido como Advogado, não votou. Afastou a hipótese de alguém 
vir,  ao  mesmo  tempo,  atuar  como  Advogado,  e  depois  atuar  como  Juiz,  no 
Conselho. Duas expressões colocadas no arrazoado que justificava a emenda lhe 
pareceram  um  pouco  fora  de  propósito.  Ora,  parecer  “ser  falta  de  ética”  não 
significa absolutamente que seja anti-ético o procedimento. E "um Conselheiro ou 
Diretor defender um indicado, que praticou qualquer tipo de infração contra o que 
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dispõe o Estatuto Social do Clube." É o inverso. Como Advogado, defende-se é o 
associado  que  se  vê  ameaçado  no  seu  direito  associativo,  tendo  em vista  atos 
praticados pela Diretoria, que pretende vir a puni-lo por um fato que ele entende 
seja inocente. Não se trata de advogar contra a Diretoria, mas a favor do associado.

Dulce Arena Avancini (Aparte) - Disse que estava dando a impressão de que sua 
emenda  tinha  sido  feita  para  defender  a  causa  do  orador,  o  que  não  era  sua 
intenção.  No  Clube  existem  muitos  Advogados  e  os  Conselheiros,  que  juraram 
defender  o  Estatuto  Social,  não  deveriam  defender  um  indiciado  que  arrolou 
testemunhas,  etc.  Disse  que  era  leiga  na  área  jurídica,  portanto  não  sabia 
interpretar e conduzir a matéria como Advogado.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Para encerrar, respondeu que  existe uma única 
razão pela qual um Advogado, que também seja Conselheiro, venha à tribuna para 
defender um associado perante a Diretoria. É porque a Constituição estabelece o 
sagrado direito de defesa e entendia que seu compromisso com o Estatuto não seria 
manchado pela defesa de um sócio. Muito pelo contrário, ele o estaria dignificando 
ainda mais ao fazê-lo, e pretendia continuar procedendo assim.

Antonio Guerra (Aparte) - Perguntou se para advogar a causa de um associado no 
Conselho  existia  a necessidade  de  ser  Advogado,  inscrito  na OAB,  ou qualquer 
Conselheiro poderia fazê-lo.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Respondeu que advogar tem dois sentidos. Para 
representar  o  interesse  de  alguém  não  é  necessário  ser  Advogado.  Mas,  para 
receber procuração, para fazê-lo de forma legal, é.

Antonio Guerra (Aparte)  -  Discordou,  dizendo que  dentro  do  Conselho  não era 
necessário ser Advogado, pois todos tinham o mesmo direito.

Presidente - Lembrou que havia uma outra emenda, do Cons. Alexandre Barradas 
de Oliveira e outros 50 Conselheiros, ao “caput’ deste artigo e que tinha preferência 
na discussão, propondo também que o Autor da Representação fosse excluído da 
proposta, ou seja, não poderia ser representado.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Quanto  à  emenda  do  Cons.  Alexandre  Barradas  de 
Oliveira e outros 50 Conselheiros, pareceu-lhe de fácil solução. Existia toda uma 
estrutura  nas  emendas  desse  grupo  de  Conselheiros  em  que  se  tratava  da 
representação.  Diante  disso,  pretendeu-se  que  não  houvesse  esse  direito  da 
representação.  Então,  parece-me  muito  mais  que  esta  emenda  é  parte  daquela 
estrutura  original  dele  de  que  não  haveria  representação.  Como  o  instituto  da 
Representação já tinha sido acolhido pelo Plenário, a emenda supra tornara-se sem 
sentido, motivo pelo qual dever-se-ia acompanhar a emenda original.

Presidente - Respondeu que aquela era sem dúvida uma manifestação do orador, 
mas que o Cons. Barradas admitia a representação em algumas situações. Por isso 
não podia generalizar e cada emenda tinha que ser discutida.

55



José Edmur Vianna Coutinho - Disse que o direito de representação em si não era 
nenhuma novidade no direito do Clube, que sempre existiu. O que fez a Comissão 
foi trazer a figura do representante à condição de uma espécie de Assistente  de 
Acusação, que existe no Código de Processo Penal, quando há uma vítima. Essa 
vítima pode-se fazer representar por Advogado, independentemente da atuação do 
Estado,  feita  através  do  Promotor.  As  duas  figuras  andam  paralelamente  no 
Processo  Penal,  que  é  o  Promotor,  em  nome  da  sociedade  -  do  Estado  -  e  o 
Assistente  de Acusação,  que funciona pela vítima e que foi  repetida no projeto. 
Comentou que no início dos trabalhos da Comissão Especial lhe foi pedida alguma 
colaboração a respeito, tendo ele na ocasião dito que era contrário, por entender 
que  no  Clube  seria  formada uma espécie  de  Fórum,  a  exemplo  de  um Fórum 
Regional.  Seria  agregada  ao  processo  mais  uma  figura  que  tem  o  direito  de 
representação  por  Advogado,  estabelecendo  uma  espécie  de  um  contraditório 
paralelo, ao lado de todo o trabalho que a própria Comissão Processante fez. É bem 
verdade  que  os  R.Os.  podem  também  ser  feitos  pelas  pessoas  que  estão 
mencionadas no próprio  Regimento,  mas também à falta deles  pode alguém do 
Clube dirigir-se à Diretoria e fazer uma representação com relação a um fato ou a 
um ato que ele entende seja prejudicial à sociedade pinheirense, e provocar com 
isso a atuação desta sociedade,  por intermédio  da Diretoria,  que tem toda essa 
estrutura  que  estava  sendo  formada  para  que  o  processo  disciplinar  se 
desenvolvesse  da melhor maneira possível.  Ora ratificava esta opinião, pois pelo 
projeto o representante tinha um direito igual aos dos demais sócios. Teoricamente, 
num determinado momento era possível que houvesse 2/3/4 até 5 representações 
num mesmo processo. E todos eles representados por um Advogado. Então, para o 
bem do Clube, e considerando que o projeto estava muito bem elaborado, poder-se-
ia  pelo  menos  extrair  esta  colocação  de  mais  uma parte.  Por  esses  elementos, 
entendeu que era suficiente que o processo se desenvolvesse de uma forma normal, 
ou seja, a Comissão tomando suas providências, colhendo os depoimentos e, afinal, 
decidindo e  fazendo a sua recomendação,  para que  a Diretoria  emita  a decisão 
final.  Propugnou  pela  aceitação  da  emenda  do  Cons.  Alexandre  Barradas  de 
Oliveira e outros 50 Conselheiros.

Adalberto  Luiz  Federighi -  Confirmou  que  representação  já  era  um  assunto 
resolvido pelo Plenário, bem como que este instituto já existia no Estatuto. Porém, 
ninguém sabia e não estava regulamentado. A Comissão não só trouxe a idéia como 
toda a sua regulamentação. A relação processual tem que ser equilibrada, por que 
tanto o envolvido quanto o autor da representação é sócio. Se tirado este privilégio 
do sócio autor da representação, de ter o concurso do Advogado para poder orientá-
lo,  esse  instituto  tornar-se-á  enfraquecido  de  um lado.  Daí  a  razão  porque  foi 
incluído também o autor da representação como podendo ser representado por um 
Advogado.

Presidente - Deixou claro que o que tinha sido decidido era que existirá a figura do 
Autor da Representação e que ele poderá representar perante a Diretoria, abrindo 
um  processo  em  relação  a  um  ato  ilícito  que  tenha  presenciado.  Decidiu-se, 
também, que caso a Diretoria não aceite essa representação, o interessado poderá 
recorrer ao Conselho. No momento estava-se tratando de outro aspecto, ou seja, do 
processo  que  o  representante  pretende  ser  parte,  o  que  era  preciso  ficar  claro, 
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porque o indeferimento disso não anularia o que já tinha sido feito e nem tinha 
ligação com o aprovado.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda -  Manifestou  sua  concordância  com  o 
posicionamento  do  Cons.  José  Edmur  Vianna  Coutinho,  discordou  da  relação 
colocada pelo Cons. Adalberto Luiz Federighi, explicando que nesse procedimento 
não era o caso de sócio contra sócio e não haveria desigualdade no tratamento. 
Deveria sim, ser verificada a atitude do envolvido, se ele infringiu ou não o Estatuto 
Social. Tratava-se de sócio contra a sociedade pinheirense.

Adalberto Luiz Federighi (Aparte) - Disse que na representação há casos em que 
evidentemente  o maior atingido é o Clube.  Mas há aqueles  casos em que é um 
sócio. Citou um fato em que houve uma agressão e o agredido de todas as formas 
possíveis quis promover a verdadeira justiça, para que o agressor recebesse uma 
pena adequada. E ele não conseguiu isso na Diretoria e recorreu ao Conselho, e no 
Conselho isso não estava previsto. Neste caso, seria sócio de um lado e sócio do 
outro, porque ele é vítima, sofreu uma agressão ou uma injúria.

José Roberto Coutinho de Arruda - Respondendo ao aparte, reiterou sua posição 
anterior. Mesmo no exemplo dado pelo aparteante, que tinha sócio contra sócio, o 
que  esse  sócio  vítima  pretendeu  nada  mais  foi  do  que  o  enquadramento  do 
envolvido numa infração prevista no Estatuto Social. Se não ele não seria punido.

Paulo Cesar de Arruda Castanho (Aparte) - Disse que o problema da vítima e do 
agressor não seria resolvido no Clube, mas na Justiça Criminal ou na Cível. Ora 
tratava-se de um ato contrário os princípios estabelecidos no Estatuto Social.

José Edmur Vianna Coutinho (Aparte) - Disse que o fato a que tinha se referido o 
Cons. Adalberto Luiz Federighi tratava de vários sócios envolvidos num problema. 
Todos eram réus. Então havia um indiciamento total. Ocorre que, ao terminar o 
processo, houve por bem a Comissão Processante em indicar a penalidade apenas 
para 1/2 desses réus. E quanto aos outros dizer que não tinham culpa. E esses 
outros recorreram querendo que aquele que foi apenado em 90 dias tivesse 6 meses 
ou 1 ano. Naquela ocasião o Conselho resolveu que ele não tinha direito de entrar 
no processo como parte, porque era um dos réus. Então poderia haver Advogados 
quantos quisessem dentro do processo, e ele era réu. Não era o caso como o que 
agora estava sendo abordado, que era o do representante, que nada tinha a ver com 
isso.

José Manssur - Do ponto de vista material, estava de acordo com os oradores que o 
antecederam,  mas  com  os  esclarecimentos  do  Sr.  Presidente,  tinha  ficado  em 
dúvida  e  referiu-se  apenas  ao  aspecto  formal  da  matéria,  já  que  o  aspecto 
substancial pareceu-lhe tinha ficado bem definido - sobre a praticidade, para que o 
processo  prossiga  de  uma forma mais  célere  e  não  se  contar  com a  figura  do 
Advogado do Autor da Representação. Disse que na justificativa do Cons. Alexandre 
Barradas  de  Oliveira  e  outros  50  Conselheiros,.  dizia  "Excluir  o  autor  da 
representação cuja atuação deve-se limitar à possibilidade de fazê-la e de recorrer 
ao Conselho Deliberativo no caso de indeferimento da representação." E o Art. 27, I, 
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estabelecia  que  o  direito  de  recorrer  também  era  assegurado  ao  autor  da 
representação. O que estava sendo discutido era a possibilidade de o autor dessa 
representação,  tal  qual  o  envolvido,  fazer-se  representar  por  aquele  que  tem  o 
domínio e a condição de juridicamente apresentar a sua postulação, quer em grau 
inaugural, quer em grau de recurso. Assim, se o envolvido tem o direito de ter um 
Advogado, por que não há de ter esse mesmo direito o autor da representação, se 
lhe é determinada também a possibilidade de recorrer? E quem melhor do que um 
Advogado para, representando os seus interesses, apresentar um recurso contra 
uma decisão que indefere a inicial de uma representação. Daí a sua discordância. 
Ora, o Advogado não é parte, é representante legal dela. Ingressando nos autos, ele 
não criará uma nova figura, mas estará falando por aquele a quem ele representa, 
em termos jurídicos capazes de reformar uma decisão que primitivamente a seu ver 
lhe foi desfavorável.

Roberto Machado Moreira - Não entendeu porque limitar a apenas o envolvido o 
direito de ter um Advogado, se no momento em que um sócio faz a representação, 
ele também se torna um envolvido. Por que e com que direito negar a alguém o 
direito  de  ter  um  advogado?  Isso  não  poderia  ser  feito,  porque  o  autor  da 
representação ao apresentá-la tem em mira certamente o interesse do Clube ou o 
de sua família, e tem o direito de ter alguém mais afeito às palavras para esclarecer 
a Comissão daquilo que era o seu entendimento. Disse que não aceitava esse tipo 
de impedimento.

Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho -   Entendeu  que  a  representação  era  uma 
espécie de "noticia criminis". Alguém via alguém fazendo algo errado no Clube e 
então ia à Diretoria, noticiar o fato. A partir daí, se essa representação começasse a 
fazer parte do processo, viraria querela entre quem a levou e o acusado. Ter-se-ia 
que parar aí  e  confiar na estrutura do Clube,  sob pena de acabar ficando algo 
muito pessoal. Então uma pessoa tem uma inimizade pessoal, representa e depois 
constitui Advogado para estar acusando? Ora, o Clube não é um Tribunal para ficar 
resolvendo  inimizades  entre  sócios.  (O  Cons.  Paulo  Roberto  Taglianetti  o 
interrompeu,  para  dizer  que  era  necessário  provar)  Respondeu  que  era 
responsabilidade da Comissão tomar as providências para provar. Tendo o Cons. 
Paulo  Roberto  Taglianetti  aparteado  para  perguntar  sobre  se  eventualmente  a 
Diretoria resolvesse apadrinhar esse sócio e guardar a representação, respondeu 
que entendia remota essa possibilidade.

Deliberação sobre a emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira e outros 
50 Conselheiros, ao “caput”:
Rejeitada a emenda excluindo o autor da representação do direito  de  constituir 
advogado.

Discussão das emendas ao parágrafo único:
Eduardo  Lobo  Fonseca -  Salientou  que  era  importante  distinguir  a  questão, 
porque a idéia não era impedir o direito de o Advogado trabalhar, como tinha sido 
colocado, porque isso estava fora do âmbito de decisão do Conselho, ainda que se 
quisesse decidir a respeito. O que estava sendo proposto, e aí entendia mais clara a 
emenda do Cons.  Alexandre Barradas de Oliveira,  não era que o Advogado não 
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poderia advogar, mas que o Conselheiro ou o Diretor não poderia exercer este cargo 
se estivesse advogando. Não se tratava de perder o direito de representar ninguém. 
Seu entendimento sobre a emenda era que funcionasse a exemplo do que ocorre 
quando  um  Conselheiro  passa  a  exercer  cargo  diretivo:  fica  automaticamente 
licenciado do Conselho. Ou seja, ele não é impedido de ser Diretor, só que nesse 
período  tem que licenciar-se.  Portanto,  se  algum Conselheiro  ou algum Diretor, 
Advogado, resolver representar um sócio, ele teria que se afastar do Conselho ou da 
Diretoria, conforme o caso. Isto sim, fazia sentido, porque se o Conselho, dentro do 
Clube,  pode  ser  comparado  com  uma  Corte,  é  razoável  que  Conselheiros  não 
possam tomar a posição. Diferentemente do que tinha sido colocado, não viu de 
forma  nenhuma  nas  emendas  apresentadas  algo  que  cerceasse  o  direito  de 
trabalho do Advogado, ou o direito de defesa do sócio ou o direito de o sócio ser 
representado por algum advogado. O que estava colocado era que um Conselheiro 
ou um Diretor não poderia advogar enquanto estivesse no exercício da sua função, 
tese que achava absolutamente adequada. É necessário distinguir, ainda, que não 
basta o Conselheiro abster-se de votar, até porque isso é previsto no Regimento 
vigente, que o Conselheiro, ao tratar de assunto de seu interesse, está impedido de 
votar. Agora, ele participa da vida do Conselho, tem acesso aos Conselheiros e à 
Secretaria  do  Conselho.  Ele,  reconhecidamente,  tem  uma  posição  diferenciada 
dentro  do  Clube,  de  até  muito  mais  responsabilidade,  e  deve  utilizá-la  o  mais 
criteriosamente  possível.  Foi  favorável   à  tese  de  que  seja  licenciado, 
automaticamente, o Conselheiro ou o Diretor que resolver, a seu critério, defender 
algum sócio, o que é um direito legítimo deles. Simplesmente com essa restrição, a 
nível da atuação interna.

José Roberto Coutinho de Arruda (Aparte) - Perguntou se pela tese do orador o 
advogado enquanto Conselheiro ficaria impedido de advogar. Ou se o Conselheiro, 
quando for advogar, no caso internamente, ficaria licenciado.

Eduardo Lobo Fonseca -  Explicou  que o  Conselheiro  ficaria  licenciado,  porque 
obviamente que um advogado não poderia ser impedido de advogar, porque esta 
decisão, como havia dito inicialmente, estava fora do âmbito do Conselho.

José Roberto Coutinho de Arruda (Aparte) - Para corroborar com a tese do Cons. 
Eduardo Lobo Fonseca, supôs que houvesse 2 envolvidos numa ocorrência, e um 
deles não tenha um amigo, Advogado, Conselheiro. Um ficaria beneficiado e o outro 
não? Então, a tese de afastamento do Conselho era realmente não só na votação, 
como na discussão.

Eduardo Lobo Fonseca - Ratificou seu pensamento de que a emenda do Cons. 
Alexandre Barradas de Oliveira e outros 50 Conselheiros deixava mais claro que 
Diretor ou Conselheiro  do Clube,  enquanto no exercício  de seus mandatos, não 
poderiam oficiar como advogados constituídos pelo envolvido. Além de estar mais 
adequada, a redação da emenda também privilegiava um tema há muito defendido 
em plenário:  a  questão  da independência  do  Conselho.  Era  preciso  deixar  bem 
clara para o associado essa lisura de comportamento do Conselheiro e do Conselho 
como um todo.
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Neste instante, assume a Presidência o Vice-Presidente José Edmur Vianna 
Coutinho.

Luiz  Delfino  de  Andrade  Cardia -  Manifestou-se  defendendo  os  direitos  do 
profissional  Advogado.  Referindo-se  ao  direito  de  defesa  do  sócio,  disse  que  o 
Advogado, Conselheiro, não perde a sua condição de Advogado. Aquele Advogado 
que  mantém  um  princípio  ético  não  vem  pedir  a  colaboração  de  colegas 
Conselheiros para votar a favor ou não. Entendeu que o Estatuto de um Clube não 
pode cercear a liberdade profissional de um Advogado, nem impedir o seu trabalho, 
inclusive  porque  ele  também está  trabalhando  em prol  do  Clube  também, pela 
ética,  pela  disciplina,  pela  correção  do indiciado inclusive,  pelo  aconselhamento 
daquele autor de ato de indisciplina dentro do Clube. Pediu que os Conselheiros 
atentassem para o Estatuto da Advocacia e à Constituição, que dá liberdade de 
trabalho a todas as profissões regulamentadas do Brasil. Disse não acreditar que 
nenhum Economista  fosse  impedido  de  fazer  um trabalho  para  o  Clube  ou  de 
prestar um serviço para um associado, no caso de qualquer problema que dependa 
de um conselho desse profissional.

O  Presidente  Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva  neste  momento  reassume  a 
Presidência dos trabalhos.

Eduardo  Lobo  Fonseca (Aparte)  -  Colocando  como  exemplo  um  cargo  que  já 
exerceu,  perguntou  como  seria  se  ele  fosse  um  Economista,  Presidente  da 
Comissão Financeira, e tivesse que emitir um parecer a respeito do assunto e que o 
seu escritório fosse o que estava fazendo o projeto.

Luiz Delfino de Andrade Cardia - Respondeu que esse era outro assunto. No caso 
não se  estaria  angariando clientes,  mas defendendo  o direito  de  um sócio,  que 
depende de um Advogado. O fato de ele ser Conselheiro não impediria de fazer uso 
do seu direito de exercício profissional e defender um acusado aqui no Clube. O 
aparteante, como Economista, deu pareceres aqui no Clube e não foi impedido de 
fazê-lo.  (O  Cons.  Eduardo  respondeu  que  era  sua  função,  como  Presidente  da 
Comissão  Financeira).  Disse  que  o  aparteante  tinha  aquela  obrigação.  Deveria 
declarar-se impedido.

Eduardo  Lobo Fonseca (Completando  seu  aparte)  -  Disse  que  quando  fez  sua 
exposição, bem como pelo que tinha lido da matéria, na proposta, principalmente a 
que tratava da criação de um §2º, em nenhum momento se falava em impedir o 
Advogado de trabalhar. Tratava-se de impedir o Conselheiro de permanecer, por 
exemplo,  no  plenário.  Estava dentro  do âmbito  do Conselho  decidir,  da mesma 
maneira como o Plenário decidiu que o Conselheiro tem que se afastar quando vai 
para a Diretoria ou que o Conselheiro não pode participar do Conselho Fiscal.

José  Roberto  Coutinho de Arruda (Aparte)  -  Para  exemplificar  seu  raciocínio, 
disse que se houvesse um recurso quanto a uma decisão de aplicação de pena. 
Supondo  que  dois  associados  e  que  ambos  recorreram ao  Conselho.  Um deles 
tivesse um Advogado amigo, Conselheiro. O outro não. É sabido que o Regimento 
do Conselho só faculta a palavra a Conselheiros.  Então ter-se-ia nesta situação 
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uma desigualdade  de  tratamento,  ou seja,  de  alguma forma, dentro  da tese  do 
orador, de amplo direito de defesa, seria ferido o Regimento e permitido que um 
advogado,  até  de  fora do Clube,  viesse  a defender  um associado na tribuna do 
Conselho.

José Manssur (Aparte) - Observou tratar-se de imposição de lei federal.

Tendo  sido  iniciado  um debate  paralelo,  o  Sr.  Presidente  interferiu  para 
impedi-lo.

Presidente -  Respondeu  ao  Cons.  José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  que  no 
Regimento Interno existe uma disposição de que ninguém pode fazer sustentação 
oral na tribuna; tendo o mesmo dito que era essa exatamente o conflito que ele 
queria colocar. Completando, o Sr. Presidente disse que realmente era um conflito, 
porque o Advogado e Conselheiro irá à tribuna e se manifestará.

Luiz Delfino de Andrade Cardia - Concordou neste sentido, mas a questão era não 
impedir,  porque  o  Estatuto  é  uma  lei  interna  da  corporação.  O  Estatuto  dos 
Advogados é lei federal. Por enquanto. Tendo o Cons. José Manssur interrompido 
para dizer que esperava que o Plenário do Conselho não revogasse essa disposição 
legal, respondeu que o Conselho não tinha poderes para tanto.

José  Manssur -  Disse  que  a  lei  federal  estabelece  que  é  direito  do  Advogado 
ingressar livremente em qualquer assembléia ou reunião em que participe ou possa 
participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido 
de  poderes  especiais,  podendo  inclusive  usar  da  palavra,  se  ele  verificar  a 
necessidade para defender o seu constituinte. Defendendo sua tese, referiu-se à 
suspensão temporária, no mês de julho, da presente sessão permanente. Reportou-
se à Independência do Brasil e à independência cultural do país, em agosto/1827, 
quando foram instituídos os Cursos Jurídicos, onde começaram a ser formados os 
primeiros  advogados.  Disse  que  não  será  o  Conselho  quem  poderá  mutilar  a 
atividade  profissional  dessa  corporação.  As  emendas  lhe  pareciam  claras,  no 
sentido  de  que  Diretor  e  Conselheiro  do  Clube,  enquanto  no  exercício  de  seus 
mandatos, não poderiam oficiar como advogados constituídos pelo envolvido. Ora, o 
Estatuto do Clube é uma lei interna; ela não pode, nem deve, se sobrepor às leis 
federais que estabelecem matérias específicas objeto de sua adequação. Portanto, o 
Advogado, pode, sendo Conselheiro ou não, desde que sinta a violação de uma lei, 
na defesa de seu constituinte,  mesmo que haja a vedação de não poder usar a 
palavra, há uma lei maior que lhe assegura esse direito e permite a ele reclamar 
verbalmente ou por escrito, na sessão em que estiver, contra essa eventual violação 
do  direito  de  seu  cliente.  O  que  não  poderia  ser  feito  era  tentar  obstar  o  livre 
exercício da profissão. Dois conceitos tinham que ser perfeitamente distintos. Os 
princípios éticos e os que se caracterizam dentro do conceito de legitimidade e o 
princípio do direito positivo, que se restringe dentro do conceito da legalidade. O 
Advogado Conselheiro não poderá, isto sim, participar da votação, porque ele tem 
interesse  manifestado  na tribuna  em prol  do  seu  constituinte.  Mas  não  se  lhe 
poderá cassar o direito da livre expressão de vontade e de pensamento, que lhe é 
assegurado pela Constituição da República. Apresentou um livro sobre ética, de 

61



recente publicação, que dizia o seguinte: Desrespeitar o princípio da ética é praticar 
uma conduta, apenas e tão somente ofensiva a dogmas de caráter moral, interno e 
subjetivo daquele que assim se portar. Mas não deve ser confundido o fato de que 
ele  eventualmente  desrespeitar  algum  princípio  ético  seu,  vier  a  se  utilizar  da 
palavra para defender aquele que ele entende necessário de ter a sua defesa e que 
lhe constituiu poderes para fazê-la.

Paulo  Roberto  Taglianetti (Aparte)  -  Apoiou  o  pensamento  do  orador, 
acrescentando que a honestidade profissional jamais poderá ser julgada por um 
Regimento  ou  mesmo  pelo  Estatuto  do  Clube.  No  exercício  de  sua  profissão, 
qualquer Advogado deve ser respeitado. A condição de ser ou não Conselheiro ou 
Diretor é absurda.

José  Edmur  Vianna  Coutinho (Aparte)  -  Referindo-se  à  fundamentação  da 
emenda, perguntou ao Cons. José Manssur sobre a existência de  impedimentos 
para o advogado exercer a profissão, considerando que Estatuto da OAB estabelece 
que o Advogado não poderá advogar em uma série de situações.

José Manssur - Disse que o Cons. Renato Taglianetti tinha feito uma consulta ao 
Tribunal  de  Ética  da  OAB,  para  verificar  se  existia  algum  impedimento  ético, 
porque  quando se  fala  aqui  em órgãos  públicos,  é  de  natureza  jurídica  diversa 
daquilo  que  está  aqui.  Não acreditava que  um Conselheiro  que  viesse  defender 
algum constituinte, fosse se utilizar de seu prestígio político, não por ele só, mas 
porque tivesse certeza que nenhum membro do Conselho cederia a algum reclamo 
político,  para  favorecer  em  algum  julgamento,  pois  nesse  momento  em  que  o 
Plenário é Corte de Justiça, aquele que cedesse aos impulsos ou aos pedidos de um 
advogado Conselheiro estaria cometendo um ato muito mais grave, ou seja, o de se 
tornar  inclusive  suspeito  ou tentado para proferir  um julgamento  a respeito  do 
associado em julgamento.

Ruy Lansaro Paganini - Não abordou o aspecto legal da questão, por entender que 
o necessário era saber o que seria e o que não seria melhor para o Clube; se um 
representante  legal,  sendo  Conselheiro,  traria  um  benefício  vindo  à  tribuna 
defender o envolvido ou se pioraria suas condições. Disse achar que o advogado 
não  deveria  ser  um  Conselheiro  ou  Diretor,  porque  haveria  uma  situação  de 
conflito e suspeição. Não se trata de discutir o envolvimento ou não na questão. 
Trata-se realmente da questão de objetividade. E mesmo que o Advogado, por ser 
Conselheiro,  deixe  de  votar  por  ser  interessado  no  caso,  ele  exerce  uma certa 
influência no Plenário. É um ato que existe perante a sociedade. Há pessoas que se 
expressam melhor, outras não. Portanto, não há porquê criar, dentro do Clube, um 
conflito  dessa  natureza.  Respondeu  ao  Cons.  Roberto  Machado  Moreira  que 
chamou de “conflito”  porque na medida em que se vem discutir  na tribuna,  há 
liberdade.  Não  precisa  ser  advogado.  Em  que  pese  o  respeito  que  tem  pelos 
advogados, qualquer Conselheiro poderá ocupar a tribuna para defender um sócio 
envolvido numa ocorrência.  O Conselho  é bastante  heterogêneo,  mas o Plenário 
estava  apegando-se  demasiadamente  às  questões  legais.  Por  tratar-se  da 
simplicidade da matéria, e não da complexidade do fato, disse que defendia as duas 
emendas.
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Sérgio Henrique de Sá - Defendendo a aprovação das emendas, lembrou que a 
Advocacia é uma atividade de meios e não de resultados. E que quem decide não é 
o Advogado. Quando Conselheiro ou Diretor, o Advogado deve abdicar-se do direito 
de influir,  porque ele  não tem só o poder  de  defender  ou representar e  sim de 
persuadir. É questão de ética profissional.

Renato Taglianetti - Disse que tanto o apresentante de uma representação como o 
acusado tinham o  direito  de  se  defender.  Isto  é  tão lógico  quanto  o  fato  de  se 
constituir um advogado de defesa. O que lhe causava estranheza era que a figura 
do  Conselheiro  não  tinha  sido  observada.  O  Plenário,  ao  ouvir  um  ou  outro 
advogado,  não deve  ficar profundamente  impressionado com a sua verbosidade, 
mas deve ter consciência para efetivamente julgar o caso. Isto é o que importa. O 
julgamento é feito pelo Conselheiro, seja qual for a sua profissão. O que não deve 
ser desrespeitado é o direito constitucional dos advogados poderem exercer suas 
funções, inclusive dentro do Conselho. Se porventura o advogado vier a acumular 
sua função de Conselheiro e Conselheiro julgador, ele deve simplesmente afastar-
se do julgamento, agindo dentro dos princípios éticos de quem exerce a profissão. É 
preciso ter consciência, saber analisar de fato e dar a decisão. Disse que notava 
uma indisposição evidente  contra os Conselheiros Advogados. As demonstrações 
que  têm sido  feitas  era  evidentes,  embora  com muita  cautela  e  habilidade.  Os 
Conselheiros  quando saem do Conselho  e  vão para a Diretoria  ficam com seus 
mandatos suspensos. Mas quando se trata de julgar os próprios atos da Diretoria, 
eles se dispensam do cargo de Diretor e voltam  a ser Conselheiros. Isso é que não 
é  moral.  Agora,  perfeitamente  moral  é  que  as  partes  se  façam representar  por 
advogados.  Isto  é  justo,  da  mesma  forma  que  é  justo  que  se  reconheça  a 
capacidade dos Conselheiros de saber julgar.

Roberto Machado Moreira - Pediu para se manifestar, baseado no Art. 52, VI do 
Regimento, pois sentiu-se atacado quanto à suspeição sobre o advogado que viesse 
a defender alguém, por ser Conselheiro. Disse que não admitia que se atacasse um 
advogado, lançando sobre ele a pecha de suspeição, porque isso não se faria contra 
um engenheiro, médico ou contra qualquer outra atividade profissional. Leu o Art. 
31  do  Estatuto  da  OAB:  "O  Advogado  deve  proceder  de  forma  que  o  torne 
merecedor do respeito e que contribua para o prestígio da classe e da Advocacia.", 
dizendo que isso não incluía a pecha de suspeição levantada na tribuna.

Presidente -  Pediu  ao  Plenário  que  não  considerasse  a  observação  do  orador, 
porque não se tratava de ofensa pessoal. Ele estava defendendo a classe, enquanto 
o Regimento fala em defender-se a ataque ou acusação de colega. Não tinha sido 
feita qualquer referência ao Conselheiro Roberto Machado Moreira.

Presidente -  Tendo  o  Cons.  José  Manssur  requerido  fosse  realizada  votação 
nominal,  esclareceu  tratar-se  de  um direito  do  Conselheiro  fazer  tal  solicitação, 
mas caberia ao Plenário decidir pela sua realização; diferentemente da verificação, 
que poderia ser pedida por qualquer Conselheiro desde que houvesse dúvida no 
resultado da votação. Explicou que as emendas eram parecidas, mas não idênticas. 
A de autoria da Cons. Dulce Arena Avancini proibia que o Conselheiro e o Diretor 
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atuassem como Advogados. A do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira e outros 50 
Conselheiros não proibia. Ela admitia que o Advogado fosse Conselheiro ou Diretor, 
desde  que  não  estivesse  no  exercício  de  seu  mandato.  Prestou  esclarecimentos 
sobre o encaminhamento da votação e, antes de submeter ao plenário a proposta 
do Cons. José Manssur, este a retirou.

Paulo  Roberto  Chaves  de  Lara -  Considerando-se  diretamente  interessado  no 
resultado da votação, absteve-se de votar.

Presidente -  Disse  que  a  abstenção  não  era  permitida,  a  não  ser  nos  casos 
regimentais,  embora o Conselheiro  pudesse  retirar-se  do  Plenário.  Se  a votação 
estivesse empatada, o Conselheiro teria que votar.

Deliberação:
Foi rejeitada a emenda da Cons. Dulce Arena Avancini.
Aprovada a redação do projeto,  com a emenda do Cons.  Alexandre Barradas de 
Oliveira e outros 50 Conselheiros, a saber:
“Art. 14 - O envolvido ou o autor da Representação poderá ser representado por 
advogado constituído, inclusive, através de declaração de vontade manifestada em 
audiência.

§1º - O advogado também será intimado dos atos e termos do procedimento 
disciplinar.

§2º - Diretor  e  Conselheiro  do Clube,  enquanto  no exercício  de seus 
mandatos, não poderão oficiar como advogados constituídos pelo envolvido.”

Art. 15:
Presidente -  Leu  a  redação  proposta  no  projeto,  e  a  observação  da  Comissão 
Jurídica em seu parecer, à qual pediu a atenção da Comissão de Redação.

Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 15 - O responsável legal pelo menor de dezoito (18) anos, pelo deficiente ou 
incapacitado  deverá  ser,  obrigatoriamente,  intimado  da  instauração  do 
procedimento  disciplinar  acompanhando-o até  decisão  final,  em todos  os  atos  e 
termos processuais.”

Art. 16, “caput”:
Presidente -  Leu  o  texto  do  projeto.  Mencionou  emenda  do  Cons.  Alexandre 
Barradas de Oliveira, fazendo uma série de condicionantes em relação à proposta 
original.  Não  leu  o  parecer  da  Comissão  Jurídica  conforme  solicitou  o  Cons. 
Adalberto Luiz Federighi, para evitar conduzir a votação.

Adalberto Luiz Federighi - Lendo o parecer supra, disse que a proposta falava em 
Audiência de Instrução,  sem estabelecer  limites para sua realização. Portanto, a 
emenda  era  desnecessária,  porque  a  Comissão  Processante,  soberana  na 
coordenação  de  seus  trabalhos,  poderia,  querendo,  desdobrar  o  ato   em várias 
etapas, sempre objetivando a verdade real. Ademais, na proposta havia uma ordem 
seqüencial dos trabalhos a serem desenvolvidos na audiência, de molde a respeitar 
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o devido processo legal.  Nesse particular,  a emenda sugeria que os atos fossem 
praticados a critério da Comissão, o que nem sempre é recomendável e pode afetar 
o princípio do contraditório. O ritual observado no projeto padronizará a instrução 
processual; todos os atos estavam delineados com uma certa lógica e a mudança 
dessa lógica poderá trazer dificuldades na apuração, porque cada Comissão pode 
ter um critério diferente. Portanto, não entendia que devesse ser alterado o texto 
proposto pela Comissão Especial.

Deliberação:
A emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira foi rejeitada.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 16 - Na Audiência de Instrução serão reduzidas a termo e assinadas pelos 
presentes  aos  respectivos  atos,  as  declarações  e  depoimentos  tomados  nesta 
ordem:‘

Art. 16, I:
Deliberação:
Aprovada, sem discussão, a redação do projeto, qual seja:
“Art. 16 - ...

I - do envolvido;”

Art. 16, II:
Presidente -  Leu  a  redação  da  proposta  original,  e  citou  emenda  do  Cons. 
Alexandre Barradas de Oliveira e outros 50 Conselheiros, substituindo a expressão 
“do  responsável  pela  lavratura  do  Registro  de  Ocorrência”  por  “do  funcionário 
subscritor do Registro de Ocorrência e do autor da Representação."

Deliberação:
Aprovada a emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira, ficando este inciso 
assim redigido em primeira discussão:
“Art. 16 - ...

II - do funcionário  subscritor  do Registro  de Ocorrência e  do 
autor da Representação;”

Art. 16, III:
Presidente - Procedeu a leitura do texto do projeto, dando por prejudicada emenda 
do  Cons.  Alexandre  Barradas  de  Oliveira  mais  outros  50  Conselheiros,  que 
abrangia matéria já decidida.

Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 16 - ...

III - das testemunhas intimadas pela Comissão Processante;”

Art. 16, IV:
Presidente - Leu a redação da proposta original, e a emenda do Cons. Alexandre 
Barradas  de  Oliveira  substituindo  a  expressão  “testemunhas  conduzidas”  por 
“testemunhas arroladas pelo envolvido ou pelo autor da Representação e por eles 
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conduzidas.”  Respondeu  ao  Cons.  José  Manssur  que  a  emenda  não  estava 
prejudicada em razão do Plenário já ter decidido em relação ao termo “arroladas”.

Deliberação:
Aprovada  a  emenda  do  Cons.  Alexandre  Barradas  de  Oliveira  e  outros  50 
Conselheiros, ficando assim redigido este dispositivo:
“Art. 16 - ...

IV - das testemunhas arroladas pelo envolvido ou pelo autor da 
Representação e por eles conduzidas.”

Paulo Roberto Chaves de Lara - Depois da votação, salientou que no projeto da 
Comissão Especial  em nenhum momento  era exigido  que o envolvido  ou que o 
autor  da  representação  arrolassem  testemunhas,  tendo  sido  esclarecido  que  a 
matéria  não  poderia  mais  ser  debatida  porque  já  votada.  Continuando,  pediu 
esclarecimento por entender que o envolvido não arrolaria testemunhas. Geraria 
uma incoerência, porque arrolar é  simplesmente  enumerar e apontar um rol  de 
testemunhas. Isso não é possível.

Presidente - Disse que a Comissão de Redação cuidaria de ajustar o texto. Caso 
contrário, o Regimento teria que ser alterado quando fosse necessário, mediante 
uma proposta apresentada em termos.

Art. 16, parágrafo único:
Presidente -  Leu  a  proposta  original,  mais  as  emendas  dos  Cons.  Alexandre 
Barradas de Oliveira e outros 50 Conselheiros, reduzindo o texto original; e a do 
Cons.  Leão  João  Pouza  Machado,  substituindo  “intimadas”  por  “citadas”. 
Esclareceu ao Cons.  Adalberto Luiz  Federighi  que não estava sendo contrariado 
princípio já decidido, por não se tratava do termo “notificado”. Manifestaram-se de 
acordo com o Cons. Adalberto Luiz Federighi os Cons. José Roberto Coutinho de 
Arruda e José Manssur.

José Roberto Coutinho de Arruda - Disse que o inciso V do Art. 13 deixava claro 
que o indiciado ou envolvido deveria conduzir as suas testemunhas. Agora estava-
se  dizendo  que  seriam conduzidas  novamente.  Perguntou  se  a  questão  já  não 
estava resolvida e se seria aberta exceção em relação aos funcionários e liquidar o 
assunto.

Presidente - Tornou a deixar a matéria a critério da Comissão de Redação, dizendo 
que  esta  cuidaria  de  analisar  o  projeto  como  um  todo  e  eliminar  eventuais 
distorções.  (Foi  alertado  pelo  Cons.  Roberto  Machado  Moreira  que  já  eram  23 
horas). Respondeu que já estava no processo de votação. Explicou ao Cons. Renato 
Taglianetti que as testemunhas tinham que ser intimadas pela Comissão, e que a 
emenda eliminava o condicionante que tinha na proposta: "salvo quando se tratar 
de...".

Mário  Lima  Cardoso -  Perguntou  se  as  palavras  “notificadas”,  “citadas”  e 
“arroladas” induziam a uma ação coercitiva de presença das testemunhas, tendo o 
Sr. Presidente respondido que quando fosse intimada, sim. Arrolada, não.
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Eduardo Lobo Fonseca -  Pediu esclarecimento,  pois  achava que a proposta  da 
Comissão  falava  simplesmente  no  caso  de  Funcionários  do  Clube,  enquanto  a 
emenda dava a entender que se as testemunhas não pudessem ser conduzidas, 
elas  deveriam ser  notificadas,  ou seja,  qualquer  testemunha.  E aí,  sim, entrava 
naquela contradição que já tinha sido colocada, bem como com o que tinha sido 
decidido.  Pareceu-lhe  simplesmente  um destaque  de que quando se  tratasse de 
funcionário do Clube, deveria ser notificado.

Presidente - Pediu que o Plenário, para decidir, atentasse ao parecer da Comissão 
Jurídica. A única coisa que não poderia ser aceita era substituir "intimadas" por 
"notificadas".

Adalberto Luiz Federighi - Observou que não via tanta diferença entre as duas 
propostas. A da Comissão, pelo menos em tese, era de que as testemunhas das 
partes fossem por elas conduzidas. No momento em que fosse aberta uma outra 
possibilidade, a de que se elas não pudessem ser conduzidas, elas deveriam ser 
notificadas pela Comissão, voltar-se-ia ao sistema anterior. Quer dizer, chamada a 
testemunha, caso ela não pudesse comparecer seria chamada uma segunda vez, 
etc. A idéia do projeto era exatamente abreviar a instrução processual, motivo pelo 
qual proporcionou-se às partes este privilégio de conduzirem. Se não trouxessem 
as testemunhas, significaria a inexistência de prova testemunhal a ser produzida. 
Conclamou a aprovação do texto do projeto.

Deliberação:
As emendas dos Cons. Alexandre Barradas de Oliveira mais outros 50 Conselheiros 
e do Cons. Leão João Pouza Machado, foram rejeitadas.

Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 16 - ...
Parágrafo único - As  testemunhas  arroladas  pelo  envolvido  ou  pelo  autor  da 
Representação serão por eles  conduzidas, sob pena de renúncia da prova, salvo 
quando se tratar de funcionários do Clube, hipótese em que deverão ser intimadas 
pela Comissão, mediante prévio requerimento do interessado.”

Presidente  -Propôs  que  a  sessão  permanente  fosse  suspensa  temporariamente, 
retomando-se os trabalhos no dia 11/9 para a reunião subseqüente.

Mário de Britto Pereira - Propôs que fosse também realizada uma sessão no dia 
21/8.

Presidente -  Submeteu  sua  proposta  e  a  do  Cons.  Mário  de  Britto  Pereira  ao 
Plenário,  tendo ambas sido aprovadas.  Informou o número de Conselheiros  que 
tinham assinado o livro de presença e deu por encerrada a sessão às 23 horas.
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SESSÃO DE 21/8/95

1. DATA E PRESENÇA:
Dia  vinte  e  um  de  agosto  de  mil  novecentos  e  noventa  e  cinco,  em  segunda 
convocação, às 20h30m, com oitenta e três Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidência                           : José Edmur Vianna Coutinho
Vice-Presidência “ad hoc”    : Luiz Delfino de Andrade Cardia
Primeira Secretaria               : Paulo Cesar de Arruda Castanho
Segunda Secretaria “ad hoc” : Mário de Britto Pereira

Presidente - Após compor a Mesa do trabalhos, em virtude da ausência dos Srs. 
Presidente e Primeiro Secretário, informou o número de Conselheiros que tinham 
assinado a lista de presença.

3. ORDEM DO DIA:
Item 2 - Apreciação do processo CD-03/93 - Primeira discussão e votação 

do Projeto de Regimento Processual Disciplinar, em substituição 
ao Regulamento vigente.

Art. 17, “caput” §1º:
Presidente -  Leu  o  texto  proposto  no  projeto,  e  emenda  do  Cons.  Alexandre 
Barradas de Oliveira e mais 50 Conselheiros, pretendendo fossem canceladas, no 
“caput”  e  parágrafos,  as  expressões  "contraditar"  e  "argüir  impedimentos  ou 
suspeição".

José Manssur - Entendeu que a emenda não deveria prevalecer, pois devem ser 
observados todos os princípios para que a amplitude de defesa seja exercida. Entre 
eles a argüição de impedimento e suspeição de uma testemunha.

Presidente - Disse que a emenda abrangia o “caput” e os parágrafos do artigo, mas 
que no que dizia respeito ao Art. 17, ela tinha uma justificativa própria, assim, a 
discussão poderia restringir-se apenas ao "caput". Colocou a emenda em votação, e 
o Plenário resolveu rejeitá-la. A seguir, explicou que a emenda, quanto ao âmbito 
do §1º, ampliava, de certa forma, e reduzia de outra, na medida que se referia tão 
somente  à  questão  da  obrigação  do  sócio  de  ser  testemunha.  Consultado  pelo 
Cons. José Manssur sobre a possibilidade de se discutir a emenda, pois entendia 
que ela não estava justificada, respondeu que a justificativa feita ao “caput” era 
abrangente aos parágrafos.

Adalberto Luiz Federighi - Disse que a emenda não tinha relação direta com o que 
estava estabelecido no §1º, que era bastante sucinto para especificar que todos os 
incidentes  seriam  decididos  pela  Comissão.  Por  tal  razão,  foi  pela  rejeição  da 
emenda.

Presidente - Submeteu ao Plenário a matéria, tendo sido rejeitada a emenda, no 
tocante ao §1º do projeto.
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Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 17 - O envolvido poderá, pessoalmente, através do responsável legal ou do 
advogado, requerer a juntada de documentos, contraditar e fazer reperguntas às 
testemunhas,  argüir  impedimento  ou suspeição e  produzir  as provas em direito 
admitidas.”
§1º - A  Comissão Processante  decidirá  de  imediato  e  justificadamente  os 
incidentes argüidos.”

Art. 17, §2º:
Presidente - Leu os termos da proposta, bem como da emenda do Cons. Alexandre 
Barradas de  Oliveira  e  outros  50 Conselheiros,  propondo o cancelamento  deste 
dispositivo. 

Deliberação:
Rejeitada a emenda supressiva do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira e outros 
50 Conselheiros.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 17 - ...
§2º - Aceita a argüição quanto a integrante da Comissão Processante, este 
será substituído e se referida à testemunha, esta será dispensada.”

Art. 17, §3º:
Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 17 - ...
§3º - A  Comissão  Processante  indeferirá,  justificadamente,  o  requerimento  que 
implicar em medidas inúteis ou protelatórias.”

Roberto  Machado  Moreira -  Propôs  que  a  sugestão  da  Comissão  Jurídica,  de 
redação ao §2º, fosse encaminhada à Comissão de Redação, tendo o Sr. Presidente 
concordado.

Art. 18:
Presidente - Procedeu a leitura da redação proposta no projeto, bem como citou o 
parecer da Comissão Jurídica no sentido de que ela estava em sintonia com os 
princípios de direito.

José  Manssur -  Disse  que  embora  num  primeiro  momento  tivesse  ficado 
preocupado com o início da frase, consultando o Cons. Evandro Antonio Cimino, 
convenceu-se de que a parte inicial da redação permite perfeitamente a adequação 
a esta hipótese. Propôs fosse aprovada a proposta do projeto.

Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 18 - Se durante a instrução processual for apurada a existência de infração 
disciplinar  distinta  daquela  constante  do  Registro  de  Ocorrência  ou  da 
Representação, mas com ela relacionada, a Comissão Processante abrirá o prazo de 
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dez (10) dias para o envolvido produzir  provas e apresentar defesa específica ao 
fato.”

Art. 19, “caput” e incisos I e II:
Presidente - Leu os termos da proposta, dando por prejudicada a emenda do Cons. 
Sérgio  Vergueiro,  renumerando  este  para  Art.  11,  explicando  que  a  mesma 
procurava  transportar  este  dispositivo,  com cuja  redação  concordava,  para  um 
momento anterior àquele da Comissão Processante, o que não poderia acontecer. 
Havia uma ordem estabelecida pelo projeto: primeiro a Diretoria tomaria uma série 
de providências  e depois encaminharia o processo à Comissão Processante,  que 
então passaria a ter essas obrigações e esses direitos. 

Art. 19, III:
Presidente -  Leu  os  termos  da  proposta,  bem  como  das  emendas  dos  Cons. 
Eduardo Lobo Fonseca e Leão João Pouza Machado, supressivas deste dispositivo, 
e as dos Cons. Sérgio Vergueiro e Paulo Ayres de Camargo, modificativas.

José  Manssur -  Sobre  as  emendas  supressivas,  referiu-se  a  consulta  feita  ao 
Plenário  em  certa  ocasião,  sobre  a  possibilidade  do  Presidente  determinar  o 
arquivamento de um processo disciplinar autuado nos termos da competência do 
Conselho,  tendo  ficado  decidido  que  o  Plenário  deveria  votar  o  arquivamento 
proposto  pela  Comissão  de  Inquérito.  Por  essa  razão,  entendia  cabível  o 
acolhimento do texto proposto pela Comissão, de forma a permitir, em casos onde a 
repercussão  dissesse  respeito  apenas  às  partes  envolvidas,  que  se  evitasse  de 
trazer, ou à Diretoria, se ela fosse a competente para o julgamento, ou ao Conselho, 
algo que realmente caracterizasse uma indisciplina, mas relativo apenas às partes 
envolvidas, uma forma até de se preservar a intimidade, o nome e a reputação dos 
envolvidos. A Comissão, tendo autonomia e poder que se estava pretendendo lhe 
dar através deste  Regimento,  saberia sopesar e bem os fatos que propiciaram o 
processo  disciplinar,  e  criteriosamente  verificaria  se  o  fato  permitiria  o 
arquivamento sumário ou deveria ser levado a julgamento final. Razão pela qual, 
ressalvando que em não sendo o fato de maior repercussão ou comoção, que não 
trouxesse  prejuízo  material  ou  moral  maior,  entendeu  devesse  prevalecer  a 
proposta da Comissão Especial.

Presidente - Estabeleceu uma separação na questão da discussão e na questão da 
votação,  iniciando  pelas  emendas  supressivas,  tendo  o  Plenário  decidido  não 
acolhê-las. Colocou, então em discussão, as emendas dos Cons. Sérgio Vergueiro e 
Paulo Ayres de Camargo.

Adalberto Luiz Federighi - Mesmo considerando tratar-se de uma problema a ser 
analisado pela Comissão de Redação, julgou mais adequada a emenda do Cons. 
Paulo Ayres de Camargo, quando se referia a sócio ou implicado, usando a palavra 
envolvido.

Presidente -  Lembrou  que  o  termo  “envolvido”,  na  estrutura  deste  Regimento, 
estava sendo adotado desde o começo como sinônimo de indiciado. De maneira que 
a possibilidade de haver uma composição entre o envolvido e o sócio vítima poderia 
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causar alguma perplexidade. Então era necessário deixar claro o que aconteceria 
quando  houvesse  composição  amigável.  A  pedido  do  Cons.  Hélio  De  Maria 
Penteado, leu a emenda do Cons. Paulo Ayres de Camargo.

José Manssur - Abordando a questão dos prejuízos materiais, disse que já não se 
tratava  de  mera  redação  e  pediu  fosse  este  aspecto  votado  à  parte  de  sócios 
envolvidos.  Sugeriu  iniciar-se  a  votação  pelo  arquivamento,  que  defendeu  como 
sendo possível, porque realmente nesse caso, pelas razões expendidas, era viável 
que a Comissão, com seus altos critérios pudesse assim deliberar. Mas se fosse 
votar e eventualmente aprovar maior repercussão ou comoção por prejuízo material 
ou moral, os conceitos aí seriam diferentes. Porque havendo prejuízo material ou 
moral, não haveria possibilidade do arquivamento sumário do processo. Então aí 
via com dificuldade a Comissão recomendá-lo sem dar a possibilidade ampla de se 
discutir a matéria e se verificar a caracterização. Adequada estava a redação do 
projeto. Respondeu que estava cindindo a emenda do Cons. Sérgio Vergueiro para 
que fosse acolhido o acréscimo envolvido, especificando quais os sócios que podem 
transacionar.  Mas  propunha  a  rejeição  da  substituição  de  hipótese  de 
arquivamento, quando o fato fosse de menor repercussão ou comoção por prejuízo 
material ou moral.

Presidente - Disse que não poderia dividir a emenda para submetê-la à votação.

Paulo Roberto Chaves de Lara -  Para solucionar  esta  situação,  propôs que se 
tratasse  apenas  do  problema  de  redação.  Que  fosse  aprovada  a  proposta  da 
Comissão Especial e que se recomendasse à Comissão de Redação o acréscimo da 
palavra envolvido, a fim de adequar o texto ao espírito completo do projeto.

Deliberação:
A  emenda  do  Cons.  Sérgio  Vergueiro  foi  rejeitada,  tendo  sido  recomendado  à 
Comissão de Redação que analisasse a questão do termo “envolvido”.
A emenda do Cons. Paulo Ayres de Camargo ficou prejudicada, à vista da decisão 
anterior.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 19 - A  Comissão  Processante  poderá,  a  qualquer  tempo,  recomendar  o 
arquivamento  do  processo  disciplinar  quando  constatar  qualquer  das  seguintes 
circunstâncias, devidamente fundamentadas:

I - o fato é de reduzida gravidade;
II - o  arquivamento  do  processo  atende  melhor  aos  interesses 

associativos;”

Art. 19, III:
Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 19 -

III - houve composição amigável entre os sócios, em ocorrência que 
não tenha provocado maior repercussão ou comoção no meio associativo.’

Art. 20:
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Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 20 - Encerrados  os  depoimentos,  a  Comissão  Processante  poderá 
determinar a realização de diligências necessárias ao melhor esclarecimento dos 
fatos, após o que abrirá o prazo de dez (10) dias para a apresentação de alegações 
finais.’

Art. 21, “caput”:
Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 21 - Terminada a instrução, a Comissão Processante apresentará relatório 
no  prazo  de  dez  (10)  dias  onde  serão  recomendadas  as  medidas  cabíveis, 
observando-se as normas estatutárias vigentes para a gradação das penalidades.”

Art. 21, parágrafo único:
Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 21 - ...
Parágrafo único - O membro da Comissão que divergir  do relatório  apresentará 
voto em separado.”

Art. 22, “caput”:
Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 22 - O  julgamento  do  envolvido  obedecerá  às  regras  previstas  no 
Regimento  Interno  da  Diretoria  ou  do  Conselho  Deliberativo,  conforme  a 
competência.”

Art. 22, §1º:
Presidente - Leu a redação do projeto e o parecer emitido pela Comissão Jurídica, 
que entendeu desnecessário este dispositivo.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Disse que a legislação obriga que os julgamentos 
sejam baseados exclusivamente nas provas que tenham sido produzidas nos autos. 
No Clube, existem processos disciplinares cujas decisões são tomadas com base em 
fatos  que não constam do processo,  em testemunho de pessoas que não foram 
ouvidas  e  informações  que  não  vieram  aos  autos.  Nesse  sentido,  é  necessário 
deixar reafirmado que o que não está nos autos não está no mundo. Em segundo 
lugar,  quando  a  Comissão  faz  o  seu  relatório,  normalmente  ela  examina  com 
minúcia o fato e faz a proposição à Diretoria, para que esta decida. Se a Diretoria 
simplesmente aceitar aquilo que a Comissão propõe, a fundamentação já está no 
voto  da  própria  Comissão.  Se  pretender  alterar  a  penalidade  que  está  sendo 
proposta, terá que justificar e fazer uma nova fundamentação. É este o objetivo. 
Embora concordasse  com a Comissão Jurídica,  a orientação,  ainda que inócua, 
parecia apropriada. Convocou os Conselheiros a aprovarem o texto do projeto.

Adalberto  Luiz  Federighi -  Salientou  que  a  decisão  proferida  pela  Diretoria 
deveria,  necessariamente,  vir  fundamentada.  Em  muitos  recursos,  quando  a 
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Diretoria  diverge  da  proposta  da  Comissão,  ela  não  apresenta  nenhuma 
justificativa.  Baseada  nessa  experiência  é  que  a  Comissão  houve  por  bem 
estabelecer este dispositivo.

José  Manssur -  Lembrou  que  a  fundamentação  da decisão  era  um dispositivo 
constitucional.

Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 22 -
§1º - A decisão se fundamentará exclusivamente nas alegações e nas provas 
produzidas no processo e será obrigatoriamente acompanhada de justificativa, caso 
o relatório da Comissão Processante não tenha sido integralmente aprovado.”

Art. 22, §2º:
Presidente - Leu os termos da proposta, bem como da emenda do Cons. Alexandre 
Barradas de Oliveira e outros 50 Conselheiros, a qual os Cons. José Manssur e 
Adalberto Luiz Federighi entenderam prejudicada por já ter sido sistematizada a 
questão  de  citação,  intimação  e  notificação.  Explicou  que  a  emenda  tirava  da 
redação do §2º a pessoa do autor  da representação.  E na justificativa  era  feita 
referência  justamente  a  essa  matéria  que  já  tinha  sido  objeto  de  discussão  e 
votação. Lembrou que a Comissão Jurídica não enfrentou a questão específica da 
participação do autor da representação. Perguntou se algum dos membros queria 
manifestar-se a respeito.

José Manssur - Explicou que a Comissão Jurídica, na discussão do Art. 14, tinha 
sustentado  em  Plenário  a  viabilidade  da  presença  do  representante,  da 
possibilidade  de  haver  a  representação  por  si  ou  por  advogado,  proposta  que 
acabou vingando. Por essa razão, entendia prejudicada a exclusão proposta pela 
emenda.

Presidente - Explicou que sobre a nomenclatura: notificação, intimação e citação, 
o assunto já foi resolvido no início do processo. Portanto, neste aspecto a emenda 
não  seria  discutida.  Outra  questão  era  sobre  a  intimação  do  autor  da 
representação,  que  entendia  não  estava  conceitualmente  resolvida,  no  tocante 
especificamente  à intimação do autor  da representação da decisão.  Mas ela  lhe 
parecia lógica, porque se houvesse um advogado e pudesse recorrer, então teria 
que ser intimado.

José Manssur - Disse que tinha se manifestado naquele sentido porque o inciso II 
do  Art.  27  do  projeto  assegurava  o  direito  de  recorrer  também  ao  autor  da 
representação.

Deliberação:
Rejeitada a emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira mais 50 Conselheiros.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 22 - ...
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§2º - Da  decisão  deverão  ser  intimados  o  envolvido  e  o  autor  da 
representação, se houver.”

Art. 22, §3º:
Presidente - Leu os termos da proposta, bem como da emenda supressiva do Cons. 
Alexandre Barradas de Oliveira mais 50 Conselheiros. Lembrou que na ocasião em 
que tratou-se do R.O a discussão tinha sido semelhante, mas agora dizia respeito a 
um outro momento do processo disciplinar: a questão da decisão. Muito embora já 
houvesse  um conceito  no sentido  de que o representante  teria  praticamente  os 
mesmos direitos daqueles que estivessem conduzindo o processo, a matéria seria 
discutida. Confirmou para o Cons. José Manssur que o Plenário tinha aprovado 
que a Diretoria encaminhasse o R.O. ao Conselho, no prazo de 48h.

José  Manssur -  Entendeu  que  se  tinha  sido  aprovada  a  remessa  do  R.O.  ao 
Conselho,  por  maior  ou  igual  razão  seria  bom  que  se  remetesse  ao  Conselho 
também o  resultado  daquilo  que  aconteceu  no  "R.O",  porque  assim  ter-se-ia  o 
conhecimento completo do inquérito.

Deliberação:
Rejeitada  a  emenda  do  Cons.  Alexandre  Barradas  de  Oliveira  e  outros  50 
Conselheiros.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 22 - ...
§3º - A Diretoria nos casos de sua competência, encaminhará uma cópia da 
decisão ao Conselho Deliberativo no prazo de cinco (5) dias.”

Seção III
Da Eliminação
Art. 23, “caput”:
Presidente -  Leu os termos da proposta do projeto, bem como da emenda do Cons. 
Sérgio Vergueiro, pretendendo substituir a expressão "pela penalidade" por "pela 
recomendação de penalidade" e o respectivo parecer da Comissão Jurídica.

José  Manssur -  Referiu-se  ao  Art.  40  e  seu  §2º,  do  Estatuto,  para  propor  o 
acolhimento  da emenda,  explicando  que  a Diretoria,  verificando  a gravidade  do 
caso, poderia remeter o inquérito ao Conselho,  recomendando a aplicação dessa 
pena.

Adalberto Luiz Federighi - Concordou no sentido de que a conceituação estava 
mal  formulada.  Deixou  claro,  ainda,  que  a  representação  mencionada  neste 
dispositivo não era a mesma abordada anteriormente, em que o sócio faria uma 
representação  à  Diretoria,  para  a  abertura  de  processo  disciplinar.  No  caso,  a 
representação referia-se a um ato da Diretoria que,  entendendo que deveria ser 
aplicada a pena de eliminação,  mandaria um pedido ao Conselho,  para que ele 
processasse a averiguação, a apuração e aplicasse a penalidade de eliminação.
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Roberto Gasparini - Disse que entendeu a idéia da Comissão Especial. Enfatizou 
que tinha havido apenas um equívoco de redação, quando deixou de constar pela 
recomendação.

Deliberação:
Aprovada  a  redação  do  projeto,  com  a  correção  proposta  pelo  Cons.  Sérgio 
Vergueiro, a saber:
“Art. 23 - A  Diretoria,  ao  decidir  pela  recomendação  da penalidade  de 
eliminação,  encaminhará  os  autos  do  processo  disciplinar  ao  Conselho 
Deliberativo, acompanhados de Representação a que se refere o Estatuto Social (*3) 
em que solicitará, justificadamente, a aplicação da medida.”

Art. 24, “caput”::
Presidente - Leu o texto do projeto. bem como emenda do Cons. Eduardo Lobo 
Fonseca, propondo a modificação do prazo de defesa de 30 para 10 dias.

Roberto Machado Moreira - Disse que a emenda feria Art. 40, §1º, do Estatuto 
Social.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Disse que o Regulamento Processual em vigor não 
prevê  um  novo  processo;  ele  estabelece  que  quando  o  cidadão  se  defende  na 
Diretoria,  ele  o  faz  para  evitar  a  possibilidade  de  vir  a  ser  suspenso,  por  ter 
infringido  o  Estatuto,  e  produz  toda  a  defesa  necessária.  Se  for  o  caso  de 
suspensão,  encerra-se o processo  na Diretoria.  Ora, se a Diretoria resolver pela 
eliminação, o infrator terá que se defender novamente, porque será iniciado um 
novo processo. A Comissão procurou aperfeiçoar o procedimento vigente, criando a 
possibilidade  da  Diretoria  representar  ao  Conselho,  sugerindo  a  eliminação  do 
infrator. A partir de então seria aberto novo momento para defesa e novas provas, 
porque o sócio estaria se defendendo de uma possibilidade muito maior. Um novo 
processo  com um outro  objetivo.  E  só  então  seria  colocado  em julgamento  no 
Plenário. Propôs a aprovação do texto do projeto, conforme apresentado.

José Manssur - Mencionou o §1º do Art. 40 do Estatuto para defender que, vindo a 
recomendação para a aplicação da pena de eliminação ao Conselho, não haveria 
razão nenhuma, tratando-se da pena principal, o plenário diminuir o prazo de 30 
para 10 dias, até para permitir ao infrator um amplo direito de defesa nas duas 
esferas,  quer  na  Diretoria,  quer  também,  com igualdade  de  condições,  por  um 
princípio de isonomia, e por maior razão, dentro do Conselho.  A justificativa do 
proponente  buscava  a  celeridade  processual.  Considerou  que  a  pressa,  embora 
recomendável, poderia vir a cercear o princípio da garantia constitucional da ampla 
defesa. 

Adalberto  Luiz  Federighi -  Disse  que  o  Conselho  em certa  ocasião  discutiu  a 
respeito de qual seria o momento para se fazer essa representação. Não é matéria 
estabelecida no Estatuto, que apenas fala que deveria ser aberto prazo de 30 dias, 
para que o sócio pudesse defender-se. E até que âmbito vai essa defesa? Fazendo-
se  uma  nova  instrução?  A  Comissão  Especial  não  tinha  chegado  a  um 
posicionamento. Citando exemplo, disse que já tinham sido apreciados casos em 

75



que a Diretoria, sem qualquer instrução prévia, mas tendo em vista os legítimos 
interesses do Clube, de imediato mandou a representação ao Conselho. Tratava-se 
de  matéria  complicada,  que  inclusive  requer  alteração  estatutária.  Na  esfera 
judiciária em geral, quando há essa necessidade, existe o que se chama revisão em 
segundo grau. Numa situação de eliminação, que a Diretoria instruísse o processo, 
examinasse,  coligisse  as  provas  e  aplicasse  essa  penalidade,  que  deveria  ser 
referendada pelo Conselho. Mas este não era o momento propício para abordar essa 
questão. A Comissão apresentou a matéria conforme prevista no Estatuto.

Roberto Machado Moreira - (Questão de ordem) - Disse que não concordava que 
se colocasse em votação a redução do prazo de 30 dias. Se aprovados os 10 dias, 
estar-se-ia modificando o Estatuto.

Presidente - Baseado no §1º do Art. 40 do Estatuto, acolheu a questão de ordem e 
deu por prejudicada a emenda do Cons. Eduardo Lobo Fonseca.

Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 24 - O Conselho Deliberativo enviará notificação ao associado, dando-lhe 
conhecimento  dos  motivos  que  o  sujeitam  a  esta  penalidade,  para  defender-se 
dentro do prazo de trinta (30) dias.”

Art. 24, parágrafo único:
Presidente - Procedeu a leitura do texto do projeto. Leu, também, emenda do Cons. 
Sérgio  Vergueiro,  propondo  que  no  final  do  parágrafo  único  fosse  acrescida  a 
expressão:  "seguintes,  ao  parecer  da  Comissão  Jurídica."  e  emenda  do  Cons. 
Eduardo  Lobo  Fonseca,  limitando  em  10  dias  o  prazo  para  manifestação  da 
Comissão Jurídica.

José Manssur - (Questão de ordem) - Com fundamento no Art. 102 do Estatuto, 
entendeu que a emenda do Cons. Eduardo Lobo Fonseca não poderia ser votada. 
Com relação à emenda do Cons. Sérgio Vergueiro, disse tratar-se de questão que a 
Comissão de Redação poderia perfeitamente dirimir. Portanto, entendia prejudicada 
a discussão de ambas as emendas.

Presidente - Prestando esclarecimentos a respeito, acolheu a questão de ordem e 
considerou prejudicada a emenda do Cons. Eduardo Lobo Fonseca, tendo em vista 
que  estatutariamente  a  Comissão  Jurídica  tem  prazo  de  até  30  dias  para  se 
manifestar.

Deliberação:
Rejeitada a emenda do Cons. Sérgio Vergueiro.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 24 - ...
Parágrafo único - Apresentada a defesa e ouvida a Comissão Jurídica o processo 
deverá ser colocado em pauta para julgamento nos sessenta(60) dias seguintes.“

Capítulo V
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Dos Recursos
Art. 25::
Presidente -  Leu  o  texto  proposto  no  projeto.   O  Cons.  Sérgio  Vergueiro,  em 
emenda, diz "Adicionar após "por escrito": "e suspensão preventiva". Ou seja, quer 
que  da  pena  de  advertência  por  escrito  e  da  suspensão  preventiva  haja 
possibilidade de um pedido de reconsideração à Diretoria.

José Manssur (Questão de ordem) - Baseado no Art. 46 do Estatuto, que estabelece 
que somente caberá o recurso, que é o pedido de reconsideração à Diretoria, da 
pena de advertência, e estar-se discutindo pedido de reconsideração de suspensão 
preventiva, entendeu prejudicada a emenda.

Presidente -  Acolheu  a  questão  de  ordem do  Cons.  José  Manssur,  dando  por 
prejudicada a emenda.

Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 25 - De pena de advertência por escrito imposta ao associado caberá tão-
somente pedido de reconsideração à Diretoria, no prazo de dez (10) dias.”

Art. 26, “caput” e incisos I e II:
Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 26 - Das  decisões  que  impuserem  as  penalidades  de  suspensão  ou 
eliminação serão admissíveis os seguintes recursos ao Conselho Deliberativo.

I - ordinário, quando a decisão for da Diretoria;
II - de  revisão,  quando  a  decisão  for  do  próprio  Conselho 

Deliberativo.”

Art. 27, “caput” e incisos I e II::
Presidente -  Leu a redação do projeto,  bem como emenda do  Cons.  Alexandre 
Barradas  de  Oliveira  e  outros  50  Conselheiros,  juntando  ambos  os  incisos  e 
excluindo o autor da representação do direito.

José Manssur - Sob o aspecto formal, entendeu que a emenda não poderia ser 
acolhida. Se existia o direito de se fazer a representação, a conseqüência lógica de 
todos  esses  atos,  sob  o  aspecto  formal,  seria  de  que  também  ao  autor  da 
representação coubesse o direito de recorrer. Quanto à parte substancial, julgou 
fundamental que o autor da representação pudesse praticar todos esses atos. Por 
analogia ao que ocorre na legislação comum, existe a possibilidade daquele que se 
sentiu ofendido, mas que, por uma omissão do poder competente, não tenha sido 
instaurada a medida disciplinar, possa fazê-lo, no sentido de ver prevalecer seus 
direitos, que teriam sido afetados por um ato contrário àquilo que ele entende como 
regular e legal.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Comentou que com relação a este aspecto foi voto 
vencido  na  Comissão  Especial,  porque  entendia  que  o  autor  da  representação 
deveria ter o direito de apresentar a representação à Diretoria, mas não de recorrer, 
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nem  participar  do  processo.  Não  concordava  com  a  posição  do  autor  da 
representação  participando  como parte.  Mas,  como já  tinha  sido  aprovado  pelo 
plenário que o autor da representação, além de representar terá que ser notificado 
da decisão tomada, não via como impedir que ele  também pudesse recorrer,  na 
medida em que participou do processo, esteve representado até por advogado, foi 
parte  e,  portanto,  tem legitimidade  para recorrer.  Finalmente,  propôs  que  fosse 
mantida essa linha de raciocínio.

Deliberação:
Rejeitada  a  emenda  do  Cons.  Alexandre  Barradas  de  Oliveira  e  outros  50 
Conselheiros.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 27 - O direito de recorrer também é assegurado:

I - ao  sócio  da  classe  Familiar  quando  membro  de  sua  família 
sofrer punição;

II - ao autor da Representação.

Art. 28, “caput” §§1º e 2º::
Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 28 - O recurso poderá ser interposto, sem efeito suspensivo, no prazo de 
quinze (15) dias.
§1º - Poderá  ter  efeito  suspensivo  o  recurso  que  se  referir  a  fato  não 
apreciado na decisão original, envolver matéria de interpretação estatutária ou da 
legislação ordinária do País.
§2º - O órgão prolator da decisão recorrida terá o prazo de cinco (5) dias 
para declarar, justificadamente, em que efeito recebe o recurso, após o que, não 
havendo manifestação, ele será considerado com efeito suspensivo.”

Art. 28, §3º::
Presidente - Leu a redação proposta no projeto.

José Manssur - Ponderou que a parte de recursos é matéria técnica, então alguns 
conceitos tinham que ser expostos. O dispositivo era oportuno, porque dentro da 
sistemática processual o órgão prolator é o que deve receber o recurso. Recebido o 
recurso,  deve-se  examinar  suas  condições  de  admissibilidade.  No  caso  deste 
Regimento,  essas  condições  são  a  tempestividade  e  a  legitimidade  de  parte. 
Obviamente que a esta decisão não está vinculada a do Conselho, que é o órgão 
superior. Por exemplo, se a Diretoria entendeu intempestivo ou ilegítimo o recurso, 
e o Conselho entender o contrário, assim decidirá. O que a Comissão pretendeu foi 
obter o pronunciamento prévio daquele que está recebendo o recurso, de dizer se 
as suas condições de admissibilidade foram observadas ou não. Foi favorável  ao 
dispositivo, até para suprir uma lacuna do Estatuto.

Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 28 - ...
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§3º - O  órgão  prolator  decidirá  sobre  a  tempestividade  do  recurso  e  a 
legitimidade do recorrente.”

Art. 29, “caput”::
Presidente - Leu o texto proposto no projeto, bem como a emenda oferecida pelo 
Cons. Eduardo Lobo Fonseca, proponho a adição de definição de prazo de dez (10) 
dias, para manifestação da Comissão Jurídica, que deu por prejudicada por tratar-
se de matéria já resolvida e antiestatutária.

Adalberto Luiz Federighi - Solicitou à Comissão de Redação que sempre que fosse 
mencionada a Comissão Jurídica, fosse eliminado o termo “permanente”.

Presidente - Concordou com a sugestão e solicitou que a Comissão de Redação 
assim procedesse. Leu emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira mais 50 
Conselheiros,  propondo a supressão deste  artigo  e  seu parágrafo único,  que  os 
Cons. Roberto Machado Moreira e José Manssur entenderam já estava prejudicada. 
Recebeu como sugestão à Comissão de Redação proposta constante do parecer da 
Comissão Jurídica.

Adalberto  Luiz  Federighi -  Observou  que  a  Comissão  de  Redação  poderia 
examinar e estabelecer a terminologia correta.

José  Manssur -  Comentou  que  a  sugestão  da  Comissão  Jurídica  cuidava  de 
princípio constitucional, que por ser motivo de ordem pública poderia ser acolhido, 
independentemente de ter sido apresentado fora do prazo regimental, para evitar 
prejuízo ao Regimento em pauta. Ora, considera-se recorrido o sócio punido. Pela 
Constituição, só é punido alguém após o trânsito em julgado e esgotados todos os 
recursos possíveis. Na verdade a sugestão da Comissão Jurídica teve por princípio 
observar esse mandamento constitucional.

Presidente - Simplificando, explicou que o sócio apenado é aquele que, de uma 
forma ou de outra, através de um Juiz, recebeu uma pena. Embora houvesse um 
recurso, já existia uma pena. Mas concordou e submeteu o assunto à Comissão de 
Redação.

Deliberação:
Rejeitada  a  emenda  do  Cons.  Alexandre  Barradas  de  Oliveira  e  mais  50 
Conselheiros, suprimindo este dispositivo.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 29 - O  Presidente  do  Conselho  Deliberativo  abrirá  vista  dos  autos  ao 
recorrido para que se manifeste no prazo de dez (10) dias, encaminhando-os, em 
seguida, à Comissão Permanente Jurídica.”

Art. 29, parágrafo único::
Presidente - Leu o texto proposto pela Comissão Especial, e a emenda do Cons. 
Leão  João  Pouza  Machado,  sugerindo  que  se  acrescentasse,  ao  final,  “deste 
Regimento”.
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Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, com a emenda do Cons. Leão João Pouza Machado, 
a saber:
“Art. 29 - ...
Parágrafo único - Considera-se recorrido o sócio punido, assim como as pessoas 
referidas no artigo 27 deste Regimento.”

Art. 30, “caput”:
Presidente - Leu a redação proposta no projeto, bem como emenda do Cons. Sérgio 
Vergueiro,  adicionando,  após  "...  Deliberativo",  o  seguinte:  "após  a  data  de  seu 
protocolo",  e  o respectivo  parecer  da Comissão Jurídica.  Deu por prejudicada a 
emenda supra, por não ser factível sua intenção. Salientou que a emenda do Cons. 
Eduardo Lobo Fonseca constante do caderno comparativo não dizia respeito ao Art. 
30, mas à criação de um novo artigo, entre o 30 e o 31.

Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 30 - O  recurso,  com  o  parecer  da  Comissão  Permanente  Jurídica  será 
colocado  em  pauta  para  julgamento  na  primeira  reunião  extraordinária  do 
Conselho Deliberativo.”

Art. 30, §1º:
Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 30 - ...
§1º - Os Conselheiros receberão, juntamente com a convocação, cópia das 
peças principais do processo.”

Art. 30, §2º:
Presidente - Leu a redação do projeto que recebeu emendas supressivas dos Cons. 
Sérgio Vergueiro, Leão João Pouza Machado e Eduardo Lobo Fonseca.

José Manssur - Consultado pelo Sr. Presidente, respondeu pela Comissão Jurídica 
respondeu  que  a  proposta  da  Comissão  merecia  prevalecer,  porque  ela 
simplesmente  repetia  um  dispositivo  também  constitucional.  A  Constituição 
impede  a  reforma  para  pior,  desde  que  não  haja  recurso  específico,  de  quem 
legitimado para tanto. Quanto às emendas dos Cons. Leão João Pouza Machado e 
Eduardo Lobo Fonseca, explicou que os proponentes, ao se referirem ao Art. 49, 
não o interpretaram dentro do espírito do Estatuto, que quando cita: "... podendo 
confirmar ou reformar a decisão recorrida, total ou parcialmente,", quer dizer nos 
limites  da  decisão.  E  não  julgar  acima  ou  fora  do  pedido.  Manifestou-se  pelo 
acolhimento do projeto e rejeição das emendas.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Deixou claro que talvez existisse uma apreciação 
errada quando se fala,  por exemplo,  que o Conselho  é  soberano e  pode decidir 
livremente, com amplitude. Isto não é verdade. O Conselho pode fazê-lo dentro dos 
limites da lei. A Constituição impede que a pena seja aumentada. Este dispositivo, 
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embora não precisasse constar, foi colocado pela Comissão Especial para que não 
paire dúvida quando a isso. Pediu o acolhimento do texto do projeto.

Adalberto Luiz Federighi - Para defender a preservação deste dispositivo, simulou 
uma  situação.  Um  sócio  apenado  pela  Diretoria  recorreu  ao  Conselho.  Se  o 
Conselho  pudesse  aumentar  a  penalidade,  a  figura  do  recurso  estaria  sendo 
utilizada de uma forma temerária. A intenção do associado era ver diminuída a 
pena e, de repente, verifica que foi agravada essa penalidade. Quanto à redação, 
disse que o ideal era substituir o termo apenado por envolvido, para respeitar a 
terminologia antes definida pelo Plenário.

Presidente - Submeteu à votação as emendas supressivas, que foram rejeitadas. 
Colocou em discussão, emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira e outros 
50 Conselheiros, impeditiva da ampliação da penalidade em qualquer hipótese.

José Manssur - Entendeu que a emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira e 
outros 50 Conselheiros não poderia ser julgada, porque buscava de forma geral 
impedir a ampliação de pena de qualquer que fosse o recorrente. E, como havia 
sido colocado pelo Sr. Presidente, havendo recurso do autor da representação, nos 
limites  do  recurso  o  Conselho  poderia  apreciar,  e  se  ele  estivesse  pedindo  o 
aumento da pena, evidentemente  o Plenário poderia fazê-lo.  (Questão de ordem) 
Pelo  fato  do  Plenário  já  ter  decidido  sobre  a  questão  anteriormente,  a  emenda 
estava prejudicada.

Presidente -  Enfrentou  a  questão  de  ordem,  explicando  que  a  justificativa  da 
emenda era no sentido de que ninguém poderia mais mexer no recurso. O recurso 
seria apenas ou de confirmação da punição, ou de absolvição, ou de diminuição. De 
tal forma que, se fosse pela justificativa apenas o orador teria razão. Só que ele 
entendia  que  no  caso  a  emenda  tinha  razão  de  ser  na  medida  em  que  ela 
modificava o §2º de uma forma clara, porque independentemente de querer ou não 
que o autor da representação tivesse esse direito de recorrer e ver exacerbada a 
pena, o Conselho poderia chegar à conclusão de que em hipótese nenhuma seria 
possível ampliá-la. Rejeitou a questão de ordem.

Deliberação:
Rejeitada  a  emenda  do  Cons.  Alexandre  Barradas  de  Oliveira  e  outros  50 
Conselheiros.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 30 - ...
§2º - No julgamento do recurso o Conselho Deliberativo não poderá ampliar 
a penalidade aplicada, quando for interposto apenas pelo sócio apenado.”

José Manssur - Perguntou se a emenda do Cons. Eduardo Lobo Fonseca poderia 
ser colocada em separado, para se guardar sintonia, quando o proponentes falava 
das penalidades.

Presidente -  Achou  interessante  que  a  matéria  fosse  apreciada  na  reunião 
seguinte, dado o adiantado da hora e que só estavam presentes 32 Conselheiros. (O 
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Cons.  Adalberto  Luiz  Federighi  perguntou  se  não  seria  interessante  realizar  a 
próxima  sessão  no  mesmo  dia  da  reunião  extraordinária  prevista  para  28/8) 
Explicou que não, comentando sobre os processos que se pretendia pautar para a 
reunião subsequente.  (O Cons. Hélio  De Maria Penteado sugeriu dia 4; o Cons. 
Roberto Machado Moreira, dia 18; e o Cons. José Manssur sugeriu que a sessão 
fosse prorrogada por 1 hora). Marcou a próxima sessão para o dia 11/9/95. Deu 
por encerrados os trabalhos às 23 horas.

SESSÃO DE 11/9/95

1. DATA E PRESENÇA:
Dia  onze  de  setembro  de  mil  novecentos  e  noventa  e  cinco,  em  segunda 
convocação, às 20h30m, com 63 Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente               : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente      : José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário: Eduardo Lobo Fonseca
Segundo Secretário: Paulo Cesar de Arruda Castanho

Presidente - Comunicou o falecimento e a missa de 7º dia do Cons. Leão João 
Pouza Machado,  bem como os falecimentos  das Sras.  Wanda Vallinoto,  mãe  da 
Cons. Vera Lúcia Vallinoto, e Jeanette  Quintana Freire,  esposa do Cons. Juarez 
Rufino Freire.

3. ORDEM DO DIA:
Item 2 - Apreciação do processo CD-03/93 - Primeira discussão e votação 

do Projeto de Regimento Processual Disciplinar, em substituição 
ao Regulamento vigente.

Criação de Artigo Após o Art. 30:
Presidente - Leu o teor da emenda do Cons. Eduardo Lobo Fonseca, esclarecendo 
que,  caso  aprovada,  a  Comissão  de  Redação  deveria  cuidar  da  adequação  da 
redação e disposição do artigo no projeto.

Eduardo Lobo Fonseca - Explicou que sua emenda tinha o objetivo de deixar claro 
que a única forma de alterar penalidade aplicada a um sócio seria por meio de 
recurso ao Conselho, conforme prevê o Estatuto. Em alguns recursos apreciados 
pelo Plenário verificou-se que a Diretoria alterou penalidades aplicadas, o que não 
está dentro da sua competência. Portanto, a idéia básica da emenda era proteger a 
Diretoria contra pressões naturais dos apenados, respeitar as limitações do âmbito 
do  Conselho  e  resguardar  o  associado,  porque  no  momento  em  que  essas 
alterações são feitas de uma forma em que não se tenha acesso público às mesmas, 
alguém pode ser beneficiado, enquanto outro não o é. Além disso, com a aprovação 
deste  novo  Regimento  Disciplinar  e  a  criação  das  Comissões   Processantes 
Permanentes, pareceu-lhe que o caso tornava-se até mais preocupante. Inclusive, o 
Conselho não tinha aprovado a condição de membros demissíveis nas Comissões 
Permanentes, exatamente para que estas tivessem firmeza e garantia de atuação. 
Se,  eventualmente,  o órgão responsável  pela aplicação das penas se dá ao luxo 
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posteriormente  de  modificá-las  isso   leva  a quase  uma superação da Comissão 
Processante  Permanente.  A  Comissão  pode  apresentar  uma  sugestão  de  pena 
bastante elevada e a Diretoria pode acatá-la ou não. Já aconteceu da Comissão 
sugerir  uma  pena,  a  Diretoria  concordar  e  aplicá-la  e,  depois  de  alguns  dias, 
suspendê-la, sem que ninguém ficasse sabendo. Entendendo importante garantir a 
igualdade de direitos dos associados e o grau recursal do Conselho, defendeu a 
aprovação da emenda..

José Roberto Coutinho de Arruda (Aparte) - Perguntou se a emenda acrescentava 
algo com relação aos Arts. 46 e 47 do Estatuto, ou se ela apenas deixava claro que 
essas decisões só seriam alteradas mediante recurso.

Eduardo Lobo Fonseca - Leu parte da justificativa da emenda, citando exemplo de 
processo disciplinar em que um sócio apenado teve sua suspensão “relaxada” pelo 
Presidente da Diretoria de então, ferindo, assim, o Estatuto Social; e de outro caso, 
em  que  a  Diretoria  aplicou  suspensão  de  180  dias  sugerida  pela  Comissão  e, 
depois,  suspendeu  condicionalmente  essa  pena.  Ora,  isso  é  competência  do 
Conselho. Explicou ao aparteante tratar-se de um novo artigo, que sugeriu fosse 
criado entre o 30 e o 31.

Roberto Machado Moreira (Aparte) - Disse que não entendia a referência, ao final 
da  emenda,  aos  Arts.  26  e  27  do  Regimento,  porque  ambos  não  tratavam do 
julgamento do recurso, mas de quem poderia recorrer.  Uma coisa era admitir o 
recurso, outra era colocá-lo em julgamento.

Eduardo Lobo Fonseca - Respondeu que achava importante o princípio que estava 
em  discussão,  quanto  à  forma  que  poderia  ser  aprimorada  pela  Comissão  de 
Redação.

Presidente - Registrou o pedido do Cons. Roberto Machado Moreira, dizendo que 
caso aprovada a emenda a Comissão de Redação cuidaria de adequar o texto do 
dispositivo e da sua colocação no texto do Regimento. Esclareceu ao Cons. Manoel 
Morales Filho que a emenda pretendia criar um novo artigo, entre o 30 e o 31, e 
não tinha sido debatida na reunião anterior.

Adalberto Luiz Federighi - Congratulou-se com o autor da emenda, entendendo 
importante  deixar claro o assunto,  para que decisões emanadas da Diretoria só 
fossem alteradas em grau de recurso. Foi pela aprovação da emenda.

Roberto Machado Moreira - Perguntou se as penalidades só seriam modificadas 
pelo Conselho se houvesse recurso e, caso não houvesse, a Diretoria poderia alterá-
las? Tendo o Sr. Presidente respondido que não era essa a intenção da emenda, 
entendeu que melhor seria se  mudar a redação.

Presidente - Submeteu a matéria à Comissão de Redação.

Deliberação:
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Aprovada a emenda do Cons. Eduardo Lobo Fonseca, sendo criado o dispositivo a 
seguir relacionado:
“Art.  ....  -  As  penalidades  de suspensão e  eliminação,  poderão  ser  modificadas, 
exclusivamente, por decisão do Conselho Deliberativo, quando do julgamento de 
recurso, conforme Arts. 26 e 27 deste Regimento.”

Capítulo VI
Da Execução
Art. 31:
Presidente - Leu o texto do projeto, e a emenda do Cons. Alcides Leite de Gouvêa 
Filho, acrescentando à competência da Diretoria a apreciação da recomendação de 
arquivamento do processo disciplinar, prevista no Art. 19.

Adalberto Luiz Federighi - Não concordou com a emenda, porque este capítulo 
dizia respeito à execução da decisão. E a competência para executar a decisão é 
sempre da Diretoria,  ainda que originária do Conselho.  A emenda entrava num 
caminho  diferente,  razão  pela  qual  defendeu  o  texto  proposto  pela  Comissão 
Especial.

Berardino  Fanganiello  dos  Santos -  Perguntou  se  a  publicidade  através  dos 
quadros  de  avisos  não  teria  que  ser  dada  somente  após  esgotados  todos  os 
recursos,  inclusive  ao  Conselho,  inclusive  porque  todo  recurso  tem  efeito 
suspensivo..

Presidente - Respondeu que a execução só existiria na hora em que não houvesse 
mais possibilidade de recurso; e que .a questão do efeito suspensivo do recurso só 
era definida pelo órgão prolator da decisão. Quanto ao recurso contra penalidade 
de  eliminação,  tratava-se  de  revisão  de  decisão  do  Conselho,  o  único  órgão 
competente para aplicar essa penalidade.

José Roberto Coutinho de Arruda - Considerando que nessa emenda havia dois 
momentos  distintos:  o  arquivamento  do  processo,  antes  mesmo  de  qualquer 
aplicação de pena; e  a execução propriamente, após o trâmite, consultou sobre a 
possibilidade de dividi-la para efeito de votação.

Presidente -  Não  viu  problema  em  subdividir  a  emenda,  desde  que  ela  fosse 
integralmente  aprovada,  porque parte dela realmente  ficaria melhor  colocada no 
Art. 19. Além disso, a idéia era fazer um Regimento o mais próximo possível  do 
interesse  do  Clube,  e  a recomendação  de  arquivamento  de  processo  disciplinar 
pareceu-lhe uma inovação bastante interessante.

Adalberto  Luiz  Federighi -  Disse  que  a  questão  do  arquivamento  já  estava 
regulada no Art. 11 do projeto, tendo o Sr. Presidente respondido que o caso do Art. 
11 era um pouco diferente, porque .ainda não havia processo. A Comissão, depois 
de analisar a ocorrência, propunha, ou não, o arquivamento do R.O. Insistiu que 
aprovar a emenda era repetir o óbvio. No caso do encaminhamento pela Comissão 
pedindo  à  Diretoria  para  que  arquive  liminarmente,  isso  caberá  à  Direção 
Administrativa. Agora, após a instrução do processo, evidentemente que será da 
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Administrativa  a  conclusão  de  aplicar  uma  penalidade,  absolver  ou  arquivar  o 
processo por falta de provas.

Presidente - Esclareceu ao Cons. Mário Lima Cardoso que já estava no processo de 
votação da matéria.

Deliberação:
Rejeitada a emenda do Cons. Alcides Leite de Gouvêa Filho.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 31 - Compete  à  Diretoria  executar  a  decisão  que  impuser  penalidade  e 
determinar a respectiva anotação no prontuário do sócio bem como dar publicidade 
através dos quadros de aviso no Clube.

Art. 32:
Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 32 - A aplicação das penas de suspensão ou de eliminação será objeto de 
notificação ao sócio, de conformidade com o Estatuto Social (*4).”

Art. 33:
Presidente -   Leu o texto do projeto,  mais a emenda do Cons.  Alcides  Leite  de 
Gouvêa Filho, acrescentando, após a palavra “patrimônio”, a expressão: ‘dentro do 
prazo e as condições previstas no Art. 34, III, do Estatuto Social.”,  e esclareceu 
sobre a norma adotada para remissões ao Estatuto.

Adalberto Luiz Federighi - Disse que a emenda era repetitiva, pois no Art. 34, III 
já  estava  estabelecido  o  prazo  e  a  notificação  ao  sócio  para  ressarcir  o  Clube. 
Então,  se  aprovada,  dever-se-ia  suprimir  a expressão “dentro  do  prazo”.  Assim, 
acreditava que melhor seria acolher a redação do projeto.

Roberto Machado Moreira - Entendeu que o texto proposto no projeto era mais 
simples, abrangia qualquer tipo de débito que o sócio tivesse para com o Clube e 
qualquer dúvida seria suprida pelo prazo determinado pelo Estatuto.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda -  Concordou  com os  Cons.  Adalberto  Luiz 
Federighi e Roberto Machado Moreira, observando que não havia outra forma no 
Estatuto   para executar  essa pena,  senão pelo  Art.  34.  Portanto,  a  redação  do 
projeto era óbvia e não tinha nem que ser analisada.

Presidente  -  Disse  que  o  Plenário  decidiria  sobre  a  emenda,  que  citava  um 
dispositivo estatutário,  reforçando a tese  da indenização.  O que o orador fez  foi 
emitir  sua  opinião  pela  desnecessidade  da  emenda.  No  entanto,  a  Comissão 
Jurídica  alegou  que  a  emenda  era  oportuna.  Mesmo  havendo  outro  dispositivo 
prevendo  a  indenização,  tem  sido  praxe  repetir  nos  Regimentos  o  que  está 
estabelecido no Estatuto.

José Roberto Coutinho de Arruda (Questão de ordem) - Entendeu que a emenda 
contrariava o Estatuto, na medida em que havia dispositivos prévios no inciso VI e 
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a proposta mencionava o inciso III. Ao apreciar a emenda conforme apresentada, 
estar-se-ia admitindo a indenização somente pelo inciso III, ao passo que o 34, VI 
menciona também a expressão “indenizar”.

Presidente - Acolheu a questão de ordem suscitada pelo orador, mas explicou que 
a emenda preocupou-se com o prazo,  e  não com a extensão da indenização do 
inciso  VI;  extensão  esta  que  envolve  os  dependentes  e  familiares.  Deu  por 
prejudicada a emenda supra.

Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 33 - O sócio a quem for imposta penalidade deverá ressarcir o Clube das 
despesas com a notificação, assim como indenizar os prejuízos que causar ao seu 
patrimônio.

Capítulo VII
Da Reabilitação
Art. 34:
Presidente  -  Leu  a  proposta  do  projeto,  a  emenda  do  Cons.  Sérgio  Vergueiro, 
pretendendo substituir a palavra “cancelada” por “retirada do prontuário” e excluir 
a  frase  “eliminando-se  os  respectivos  registros  de  seu  prontuário”  e  resumiu  o 
parecer emitido pela  Comissão Jurídica.

José  Edmur  Vianna  Coutinho (Questão  de  ordem)  -  Entendeu  prejudicada  a 
emenda, na medida em que o texto do projeto era simples transcrição do Art. 45 do 
Estatuto.

Presidente - Acatou a questão de ordem e considerou prejudicada a emenda.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Dirigindo-se à Comissão de Redação, disse que 
na redação final era preciso ficar atento à questão da reabilitação, deixando claro 
que não se tratava de não poder reabilitar aquele que não tivesse recebido outra 
punição, mas de poder reabilitar aquele que não tivesse sido punido novamente no 
decorrer do prazo de reabilitação.

Presidente - Disse que a intenção era realmente a aventada pelo orador, porque 
não tinha nenhum sentido que fora desse prazo pudesse haver a reabilitação. Se 
depois  de  20  anos  houvesse  outra  punição,  já  não  existiria  aquela  objeto  da 
reabilitação.  A  partir  daí  começaria  um  outro  interstício  dessa  outra  punição. 
Evidentemente que a premissa levantada pelo orador ficaria registrada em ata.

Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 34 - Mediante requerimento do associado serão canceladas as penalidades 
de  advertência  por  escrito  ou  de  suspensão,  desde  que  transcorridos, 
respectivamente, dois (2) e cinco (5) anos de seu efetivo cumprimento e não tenha o 
infrator  sofrido  outra  punição,  eliminando-se  os  respectivos  registros  de  seu 
prontuário.”
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Capítulo
Das Disposições Finais
Art. 35:
Presidente - Procedeu a leitura do texto do projeto, bem como a emenda do Cons. 
Alexandre Barradas de Oliveira mais outros 50 Conselheiros.

Adalberto  Luiz  Federighi -  Entendeu  desnecessário  complicar  algo  que  estava 
bastante  claro.  O  Art.  35  do  projeto  estabelecia  apenas  o  início  no  1º  dia  do 
expediente do Clube, considerando-se que nas segundas-feiras não há expediente. 
Este  foi  o  objetivo.  A  regulamentação  pretendida  levaria  a  situações  que  não 
estavam  acobertadas.  A  proposta  da  Comissão  era  simples.  Ademais,  existem 
regras de contagens de  prazos estabelecidas pela legislação ordinária.

Fábio  Eduardo  Nesti  (Aparte)  -  Complementando,  disse  que  a  Diretoria 
eventualmente poderia determinar que a segunda-feira fosse um dia de expediente 
normal.  Melhor seria adotar a idéia da Comissão, que cuidadosamente,  durante 
muito tempo, analisou toda a forma e terminologia do projeto, elaborando artigos 
claros  e  objetivos  para  regulamentar  a  matéria.  Não  foram  agregados  vários 
assuntos num mesmo dispositivo.

José Edmur Vianna Coutinho (Aparte) - Disse que tinha vivência em processos 
judiciais e que, analisando o artigo, verificava-se que era quase uma transcrição de 
dispositivo  do  Código  de  Processo  Civil.  Assim,  pareceu-lhe  uma  disposição 
saudável da emenda estabelecer o dia em que  termina o prazo. O dispositivo da 
Comissão  não  falava  do  término  e  sim  do  começo  dele.  Inclusive  para  evitar 
alegações  de  nulidades,  discussões  estéreis  de  processos  de  ocorrências 
disciplinares,  era  interessante  adotar  a  emenda  neste  aspecto,  principalmente, 
quando ela refletia o dia exato para o término do prazo.

Adalberto Luiz Federighi -Respondeu que, se por um lado havia essa aparente 
lacuna de que o prazo final não estava estabelecido, tinha-se por analogia o prazo 
inicial.  Ora,  se  iniciava  no  primeiro  dia  útil  do  expediente  do  clube,  estava 
subentendido que terminava também no 1º dia útil de expediente. Se aprovada a 
emenda, aí sim estar-se-ia criando verdadeiras armadilhas, e essas sim poderiam 
levar à nulidade do processo com muito mais velocidade do que a simples ausência 
do termo final. Por essa razão, defendeu a aprovação do texto do projeto.

Roberto Machado Moreira - Aplicando ao caso o princípio geral de hermenêutica 
de  que  onde  a  lei  não  distingue  o  intérprete  não  pode  distinguir,  disse  que  a 
redação do projeto não se preocupou em distinguir sábados, domingos e feriados, o 
que a emenda fazia desnecessariamente. Se esse prazo terminasse num dia em que 
o expediente do Clube não funcionasse, isso seria um princípio geral da própria 
vida corrente,  que o prazo estende-se até o dia seguinte.  Foi  pela aprovação do 
texto da Comissão.

Deliberação:
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A emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira e outros 50 Conselheiros foi 
rejeitada.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 35 - Todos os  prazos referidos neste  Regimento  contar-se-ão a partir  do 
primeiro  dia  útil  de  expediente  do  Clube,  após  a  efetiva  entrega  das  citações, 
intimações e notificações.’

Art. 36:
Presidente - Procedeu a leitura da redação do projeto, da emenda do Cons. Alcides 
Leite de Gouvêa Filho, substituindo a palavra “interessados” por “envolvidos” e do 
respectivo parecer da Comissão Jurídica.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Explicou que o termo “interessados” tinha sido 
colocado no texto propositadamente.  Até porque esses processos vêm a Plenário 
para serem julgados. O Conselheiro é interessado na medida em que vai participar 
do julgamento, tem interesse em conhecer. Não são só  as partes envolvidas.

Presidente - Interrompeu para observar que nem sempre se tratava de recurso. O 
processo poderia ser examinado na fase processual.

Paulo Roberto Chaves de Lara -Explicou que  o objetivo dessa colocação foi para 
possibilitar  às  Comissões  Processantes  Permanentes  julgar  se  o  cidadão  que 
examinasse o processo era ou não interessado.

Eduardo Lobo Fonseca - Pediu que a proposta da Comissão fosse acolhida como 
apresentada,  pois  o  termo  “interessado”  estava  adequadamente  colocado.  Além 
disso, a emenda, quando dizia que poderia ser feita pelos envolvidos, tornava-se 
limitativa. O Plenário decidiu que envolvidos eram os sócios apontados como tendo 
cometido infração disciplinar. Se aprovada a emenda, na questão da representação, 
por exemplo, a pessoa que a fez não seria mais interessada.

Adalberto Luiz Federighi (Aparte) - Em abono ao que disse o orador, observou que 
todas as pessoas  que  manipulam o processo  são interessadas,  por  exemplo:  as 
partes, os julgadores, um diretor, etc. 

Luiz Delfino de Andrade Cardia (Aparte) - Disse que os dispositivos estatutários e 
regimentais  devem ser  sempre  o mais  simples  possíveis,  inclusive  porque  serão 
lidos e aplicados também por leigos. “Interessado” era uma palavra vaga, poderia 
ser a cozinheira do cidadão, seu vizinho, seu amigo, o inimigo. Perguntou o que o 
orador entendia por interessado.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Disse  que  dois  aspectos  eram  importantes.  Era 
importante  raciocinar  em  cima  das  hipóteses  colocadas.  “Interessado”  era  algo 
vago, mas “envolvido”, algo preciso, a partir da decisão conceitual já tomada pelo 
Conselho:  aquele  que  ocasionou  a  infração  disciplinar.  O  termo  envolvido 
efetivamente era limitativo. O termo “Interessado” não tinha sido especificado pelo 
Plenário. A palavra “envolvido” não contemplava de forma alguma o que se queria 
contemplar. A alternativa, então, era “interessado”, para definir aquele que tivesse 
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algum vínculo  com o  processo,  seja  como representante,  como o que  causou o 
problema disciplinar, ou o que sofreu a agressão. 

Roberto Machado Moreira (Aparte) - Disse que “interessados” indiscutivelmente, 
eram todos os sócios. Os processos não são segredos de justiça para ficar limitados 
às partes envolvidas. Qualquer sócio tem interesse. A redação dada pela Comissão 
estava correta. Não havia motivo para querer especificar.

Eduardo Lobo Fonseca - Particularmente  concordou com a tese  do aparteante, 
mas achava que se  havia  alguma dúvida,  quem deveria  esclarecer  o  âmbito  do 
interessado era o Conselho, como definiu o âmbito do envolvido - aquele que na 
terminologia anterior era o indiciado. 

José Manssur -  Disse  que interessado era a colocação mais correta no caso.  A 
emenda, por limitar o exame do processo a determinadas pessoas, feria dispositivo 
constitucional.  Perguntou  como ficaria  a figura  do  autor  da representação,  que 
mesmo sendo parte legítima, como bem definiu o Plenário, não poderia examinar o 
processo. Portanto, a emenda não poderia ser sequer discutida.

Mário Lima Cardoso - Pediu que fosse desconsiderada pela taquigrafia a palavra 
“manipulação”  utilizada  pelo  Cons.  Adalberto  Luiz  Federighi  ao  defender  sua 
posição, por entender que o termo envolvia alguma tramóia.

Adalberto  Luiz  Federighi -  Tendo  sido  citado,  explicou  a  origem  da  palavra 
manipulação, e que não teve outra intenção ao citá-la.

Deliberação:
Rejeitada a emenda do Cons. Alcides Leite de Gouvêa Filho.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 36 - O exame do processo disciplinar poderá ser feito pelos interessados na 
Secretaria do Clube ou do Conselho.

Art. 36, Parágrafo Único:
Presidente  -  Em  conseqüência  da  aprovação  anterior,  deu  por  prejudicada  a 
emenda do Cons. Alcides Leite de Gouvêa Filho. Leu emenda do Cons. Alexandre 
Barradas de Oliveira e outros 50 Conselheiros, supressiva deste dispositivo, que 
obteve parecer desfavorável da Comissão Jurídica.

José Manssur  -  Observou que a emenda supressiva estava prejudicada, porque 
violava o princípio constitucional de que o processo não é sigiloso, ele é de amplo 
conhecimento geral.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Acrescentou que o Clube tem por norma  não 
permitir a saída dos autos, dos processos disciplinares para que se possa consultá-
los através de advogados e tudo o mais. Esses autos  só poderão ser consultados na 
Secretaria ou através de uma xerox. Que o interessado e o advogado constituído 
tem o direito de pedir e ter em seu poder. Não existe porque limitar isso.
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José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  -  Sugeriu  que  a  Comissão  de  Redação 
adequasse o texto deste parágrafo único, observando que não estava tratando do 
mérito  da  proposta  da  Comissão  Especial,  mas  que  o  requerimento  era 
tecnicamente  considerado.  (Sobre  a  questão  do  requerimento  posicionaram-se, 
também, o Sr. Presidente e os Cons. José Manssur e Adalberto Luiz Federighi).

Deliberação:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 36 - ...
Parágrafo único - Será permitida a extração de cópias dos documentos do processo 
disciplinar, mediante requerimento do interessado ou de seu defensor.”

Art. 37:
Presidente - Leu o texto do projeto, a emenda do Cons. Paulo Ayres de Camargo, 
substituindo a palavra “respondido” por  “atendido”, a emenda do Cons. Alexandre 
Barradas de Oliveira e outros 50 Conselheiros, citando como prazo o Art. 77, X (30 
dias), e o parecer da Comissão Jurídica a respeito. Comentou que discordava da 
última emenda, porque o Art. 77, X do Estatuto refere-se a pedidos de informações 
encaminhados  à  Diretoria  de  iniciativa  de  Conselheiros,  não  de  Comissão 
Processante Permanente ou Especial.

Eduardo Lobo Fonseca (Questão de ordem) - Disse que o projeto não deveria ser 
votado. Ponderou que a emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira tornava-
se  estatutária,  principalmente  quando  mencionava  a  Comissão  Especial  porque 
esta era formada por Conselheiros. Portanto, qualquer solicitação dessa Comissão 
seria  um  pedido  de  uma  Comissão  de  Conselheiros,  que  não  é  a  Comissão 
Processante Permanente.

Presidente -  Colocou  em  discussão  a  questão  de  ordem  levantada  pelo 
Conselheiro.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Contra a questão de ordem, disse que o Estatuto, 
quando se refere a solicitações de Conselheiros o faz no sentido daquele eleito para 
representar  os  sócios  no  Conselho.  Quando  o  Regimento  fala  em  pedidos 
formulados  pela  Comissão,  seja  ela  Processante  Permanente  ou  Especial,  para 
casos específicos, não diz respeito a pedido de Conselheiro . É um órgão escolhido 
pela Mesa do Conselho que está fazendo solicitações, tendo em vista o andamento 
do processo  disciplinar.  Não via,  portanto,  nenhuma incompatibilidade  entre  os 
dois prazos estabelecidos. Uma coisa era o prazo estabelecido para responder a um 
Conselheiro,  que  individualmente  solicitou  algum tipo  de  informação,  outra  era 
responder  a um órgão escolhido pela Mesa do Conselho, e que tem por objetivo a 
solução de um processo disciplinar. O prazo de 10 dias era absolutamente factível. 
Propôs a rejeição da questão de ordem e o acolhimento da redação do projeto.

José Roberto Coutinho de Arruda - Sem entrar no mérito de estar a Comissão 
Especial inserida ou não no inciso X do Art. 77, entendeu que o dispositivo falava 
em prazo máximo de 30 dias. De sorte que o Regimento Interno diminuir esse prazo 
não é anti-estatutário. Seria anti-estatutário, admitindo a tese de que fala o Art. 77, 
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X, se houvesse um  prazo de 50/60 dias. Se o Estatuto fala que é no máximo 30, 
pode restringir. Foi contrário à questão de ordem.

Deliberação:
Rejeitada a questão de ordem suscitada pelo Cons. Eduardo Lobo Fonseca e, por 
conseqüência, prejudicada a emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira e 
outros 50 Conselheiros.
Foi rejeitada a emenda do Cons. Paulo Ayres de Camargo.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 37 - Os pedidos de informações encaminhados à Diretoria pela Comissão 
Processante Permanente ou Especial deverão ser respondidos no prazo máximo de 
dez (10) dias.’

Art. 38:
Presidente - Leu a redação do projeto e as emendas oferecidas pelo Cons. Alcides 
Leite de Gouvêa Filho e pelo Cons. Alexandre Barradas de Oliveira, bem como a 
sugestão da Comissão Jurídica, de fusão de ambas com o texto do projeto.

José Manssur - Defendeu o parecer da Comissão Jurídica, dizendo que da forma 
como  apresentada  a  redação  do  projeto  e  as  emendas  sequer  poderiam  ser 
discutidas, porque feriam princípio constitucional da legalidade. Explicou que não 
se pode suprir um Regimento Processual Disciplinar nem por eqüidade, nem por 
princípio geral do Direito ou analogia, porque não há pena, não há crime sem lei 
que o defina. E não se pode evocar normas supletivas, sob pena de incorrer na 
redação dessa proibição constitucional.

Presidente - Propôs ao Plenário que a Comissão de Redação fosse incumbida de 
incorporar as emendas à redação do projeto, já que numa votação individualizada 
as mesmas ficariam complexas. 

Roberto Machado Moreira - Pediu que a Comissão de Redação estabelecesse uma 
hierarquia, inicialmente usando o ordenamento jurídico adotado na Associação dos 
Advogados,  em segundo, a legislação em vigor e,  depois,  os princípios gerais do 
Direito.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Parabenizou o Sr. Presidente e aos Conselheiros 
em relação a esta última votação, esperando que este precedente frutificasse de tal 
forma que o Plenário em outras ocasiões possa também adaptar as coisas boas que 
existem em duas ou três propostas, e não ficar preso a formalidade de votar em 
uma ou outra.

Presidente - Esclareceu que a aglutinação de propostas estava regimentalmente 
prevista.

Deliberação:
A  redação  do  projeto,  que  será  objeto  de  consolidação  com  as  emendas 
apresentadas, é a seguinte:
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“Art. 38 - As omissões deste Regimento serão supridas pelos princípios gerais de 
direito.”

Art. 39:
Presidente - Leu o texto proposto pela Comissão Especial, a emenda do Cons. Leão 
João  Pouza  Machado,  excluindo  a  expressão  “aplicando-se  de  imediato  aos 
processos em andamento”, a emenda do Cons. Alexandre Barradas de Oliveira e 
outros 50 Conselheiros, estabelecendo: “Este Regimento entrará  em vigor  na data 
da aprovação  de  sua redação  definitiva,  em segunda discussão,  nos  termos  do 
disposto no Regimento Interno, do Conselho Deliberativo, aplicando-se de imediato 
aos  processos  em  andamento,  sem  prejuízo  aos  atos  praticados,  e  revoga  o 
regulamento,  aprovado  em 17 de  janeiro”,  e  o  parecer  da Comissão  Jurídica  a 
respeito.

Deliberação:
Rejeitadas as emendas dos Cons. Leão João Pouza Machado e Alexandre Barradas 
de Oliveira mais outros 50 Conselheiros.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
“Art. 39 - Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação aplicando-
se, de imediato, aos processos em andamento, sem prejuízo dos atos já praticados e 
revoga o Regulamento Processual Disciplinar aprovado em 17 de janeiro de 1972.

José Edmur Vianna Coutinho - A exemplo do Regimento Interno do Conselho, 
sugeriu à Comissão de Redação que as remissões ao Estatuto fossem identificadas 
por letras, e não por números conforme sugere o projeto.

Presidente - Esclareceu ao Cons. Adalberto Luiz Federighi que, antes de submeter 
à votação o anexo referente às remissões ao Estatuto Social, proporia à Comissão 
de  Redação  que  procedesse  uma revisão,  de  acordo com o  votado  em primeira 
discussão.

Luiz Delfino de Andrade Cardia - Pediu que a Comissão de Redação atentasse à 
palavra  “prontuário”,  no  dispositivo  relativo  à  reabilitação,  porque  a  Diretoria 
mantém um prontuário no Cadastro e outro no setor Jurídico.

Presidente -  Registrou  o  apelo  do  orador,  dando  por  concluída  a  primeira 
discussão  do  projeto  de  Regimento  Processual  Disciplinar,  explicando  que  a 
segunda  discussão  será  somente  para  sua  redação  final  e  objeto  de  reunião 
extraordinária.

Item 3 - Várias.
Presidente -  A  pedido,  estendeu  convite  da  Diretoria  para  o  Programa 
Comemorativo ao 96º aniversário de fundação do Clube.

Mário Lima Cardoso  - Deu conhecimento que a Cons. Beatrice Mira Chrystman 
havia conquistado o Bi-Campeonato Brasileiro de Tênis Feminino/categoria acima 
de 40 anos. 
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Presidente -  Explicou  que  no  Expediente  da  próxima  reunião  poderia  ser 
consignado voto de louvor à Conselheira, caso assim desejasse o orador. Informou o 
número de Conselheiros que assinaram a lista de presença e encerrou o trabalhos 
às 22h25m.

***

Obs: Esta ata foi integralmente aprovada na 410ª Reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 30 de outubro de 1995.

EDUARDO LOBO FONSECA ROBERTO LUIZ PINTO E SILVA
Primeiro Secretário Presidente

CONSLEHO DELIBERATIVO CONSELHO DELIBERATIVO

mlf.
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