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ATA RESUMIDA DA 436ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 1997

1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e sete, em 
segunda convocação, às vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a 
lista de presença cento e cinqüenta e oito Conselheiros presentes.

2) MESA DIRETORA
Presidente : José Edmur Vianna Coutinho
Vice-Presidente : Sérgio Lazzarini
Primeiro Secretário : Paulo Cesar de Arruda Castanho
Segunda Secretária : Dulce Arena Avancini

3) EXPEDIENTE
Entrega solene do Diploma de Sócio Benemérito concedido pelo 
Conselho Deliberativo em sua 434ª reunião extraordinária, de 1º 
de setembro de 1997, ao Associado Rogério Arkie, Atleta da seção 
de Bolão.
Presidente -  Determinou  a  execução  do  Hino  do  Clube, 
posteriormente,  o  recolhimento  do  livro  de  presença  e  declarou 
instalada  a  reunião.  Convidou  para  tomar  assento  à  mesa  dos 
trabalhos  o  associado  Rogério  Arkie,  cumprimentando-o  e  aos  seus 
familiares,  a  mãe  Sra.  Elizabeth  Alves  Arkie,  o  pai,  Conselheiro  e 
Diretor Michel Arkie e o avô, Sr. Francisco Alves.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  - Em  nome  do  Conselho 
Deliberativo, saudou o homenageado com o seguinte pronunciamento: 
“Para  mim,  é  uma  honra  poder,  neste  momento,  representando  o 
Conselho Deliberativo do Esporte Clube Pinheiros em uma homenagem 
a uma pessoa,  um associado,  que logrou alcançar  a  benemerência, 
mormente  tratando-se  de  meu companheiro  de  Bolão,  o  Rogerinho, 
como é carinhosamente chamado. Isso significa que o homenageado, 
na forma do Estatuto Social do Clube, pertencendo a outra categoria, 
no caso a de sócio titular, teve suas atitudes reconhecidas como sendo 
relevantes  serviços  prestados  ao  Clube,  de  modo  que  esta  Casa 
entendeu ser Rogério digno de ser um sócio benemérito. Como bem já 
disse  o  nobre  ex-presidente  deste  Conselho,  Sérgio  Vergueiro,  o 
Pinheiros é  uma entidade voltada para a  prática  esportiva,  estando 
seus aproximadamente 40.000 associados unidos no convicto ideal de 
que  a  competência  e  a  competição  sadia,  leal  e  ética  por  meio  do 
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esporte,  são  a  base,  a  sustentação  maior  e  mais  firme  de  uma 
sociedade saudável, mental e fisicamente. Mente sã em copo são. E são 
esses princípios que o Esporte Clube Pinheiros vem, em todos os seus 
quase cem anos de existência, buscando desenvolver em seus atletas. 
E  foi  justamente  na  prática  de  um  esporte  que  o  nosso  jovem 
homenageado  atingiu  a  glória  máxima,  a  de  ser  campeão  mundial 
individual  em  sua  modalidade.  Recordo-me,  como  se  fosse  hoje, 
quando, há pouco mais de uma década, fui designado, pela Diretoria 
de Bolão, para disputar, pelo Clube Pinheiros, uma partida de “duplas” 
em um outro clube da cidade de São Paulo. Por ser eu mais velho, 
desportivamente mais experiente e psicologicamente mais frio para a 
situação, passaram-me a incumbência de levar um garoto que, então, 
iniciava na modalidade,  para que ele não ficasse muito nervoso em 
“jogar fora de casa”, com a algazarra de uma torcida adversária etc. E 
lá  fomos nós.  Mal  sabia eu quem era  meu acompanhante.  E,  para 
minha surpresa, eu, que deveria orientar o menino, e sustentar o nível 
de  pontuação  e  a  qualidade  da  “dupla”  do  Pinheiros,  acabei  sendo 
sustentado pelo garoto. E todos sabem de quem estou falando. É do 
próprio Rogério. Para não cansá-los, não devo, neste momento, repetir 
o que todos já sabem, as glórias e êxitos que, a partir daí,  o nosso 
homenageado  Rogerinho  foi  obtendo  a  cada  competição  de  que 
participou, porque isto já é amplamente conhecido não só dentro do 
Clube,  mas,  também,  nas  associações  co-irmãs,  desta  Cidade,  do 
Estado de São Paulo, do Brasil, e até mesmo do Mundo. Chegada a 
época  do  Campeonato  Mundial  de  1995,  pude  testemunhar  as 
inúmeras vezes em que o nosso bolonista vinha treinar, com seriedade 
e dedicação, porque tinha plena consciência do nível e da dificuldade 
da  competição,  que  se  desenvolveria  na  Alemanha,  berço  daquele 
esporte. Ele sabia perfeitamente que suas chances de êxito total teriam 
que  ser  arduamente  divididas  com  os  maiores  “nomes”  do  Bolão 
mundial.  Mas,  as  chances  existiam.  Lembro-me,  perfeitamente  que, 
mais  de  uma  vez,  incentivei  o  nosso  atleta  e  seu  pai,  o  Michel, 
lembrando a eles algo óbvio, usando expressões como “antes do início, 
o jogo está zero a zero”, ou seja, antes do campeonato, todos têm iguais 
condições. Seria uma injeção de ânimo. E com esse espírito, Rogério 
embarcou para a Alemanha, partindo para a maratona de partidas, até 
se classificar num grupo de seletos finalistas. E o Rogério ali estava, o 
Pinheiros  ali  estava.  Algumas batalhas  haviam sido  ganhas,  mas a 
guerra ainda não. As dificuldades naturalmente foram aumentando, e, 
sempre, com muita seriedade, Rogério “fez a bola rolar na prancha” 
como devia, até o sucesso final. Não estava errado o Presidente Arlindo, 
quando afirmou na sua proposta que o nome do Pinheiros fora além de 
nossas fronteiras, porque, numa competição de tal alcance, o nome do 
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Brasil,  ali  representado  por  um  pinheirense,  venceu  atletas  da 
Holanda, Iugoslávia,  Bélgica, e inúmeros outros países, inclusive da 
Alemanha,  onde  nasceu o  Bolão.  Após  o  êxito,  justo  e  merecido,  o 
pinheirense  Rogério  passou  a  ser  informalmente  considerado,  por 
outros  clubes  de  Bolão,  como  se  seu  membro  fosse,  tal  foi  a 
envergadura de sua conquista. Cheguei a ouvir, inclusive, em um dos 
clubes de Bolão de maior rivalidade com o Pinheiros, a expressão o 
“nosso Rogerinho”, tal a consideração pelas glórias por ele alcançadas. 
Por outro lado, merece lembrança o fato de que seus méritos não se 
restringem apenas aos resultados obtidos nas pranchas, nacionais e 
internacionais, devendo ser ressaltado, também, o seu caráter, a sua 
integridade, a sua disciplina pessoal e nos treinamentos, a sua fé na 
vitória,  e  foi  isso  que  o  levou  à  vitória,  são  circunstâncias  que 
ultrapassam,  de  fato,  suas  qualidades  físicas  e  técnicas  esportivas. 
Deste modo, Rogerinho, o Plenário deste Conselho, órgão soberano do 
Clube, entendeu que a sua forma de ser e os resultados esportivos que 
você  já  obteve,  desde  o  início  de  sua  vida  esportiva  aqui  dentro, 
caracterizaram  relevantes  serviços  prestados  ao  Clube,  fazendo-o 
merecedor  da  honraria.  É  uma  láurea  concedida  a  um atleta  que, 
desde  garoto,  sempre  esteve  dentro  do  Clube Pinheiros,  jovem que, 
como eu e tantos outros aqui presentes, viveu sua infância andando e 
correndo sadiamente em nossas quadras e alamedas. E das chamadas 
“pratas da casa”. E o seu carinho pelo Clube é recíproco. Com certeza, 
Rogério, quando você arremessava as últimas bolas da partida final, 
com o campeonato já ganho e com os olhos marejados pelas incontidas 
emoção e alegria, em seu subconsciente tremulava a bandeira com as 
cores azul, preto e branco. Você sabia que era o Pinheiros que estava 
na prancha.  Da mesma forma,  já  no “podium” de campeão,  ao  ver 
sendo hasteado o  pavilhão nacional  verde amarelo,  certamente teve 
consciência de que você  ali estava representando o seu País. Era o 
Pinheiros em nome do Brasil. Para finalizar, espero, Rogério, que, da 
mesma forma que meus filhos, como você  bem sabe, têm em você um 
ídolo, como pessoa e como praticante de Bolão, toda a nossa juventude 
tenha em você um exemplo de esportista, como tem no judoca Douglas 
Vieira, no nadador Gustavo Borges, e, sem dúvida, já teve, no passado, 
na tenista  Maria  Ester  Bueno.  Desejando  que  você  continue  sendo 
sempre esse jovem alegre e descontraído, brincalhão e principalmente 
humilde,  porém,  consciente  de  suas  responsabilidades,  a  família 
pinheirese,  por  seu  Conselho  Deliberativo,  aliada  à  família  Arkie, 
Michel e Elizabeth, se sente muito honrada em recebê-lo como Sócio 
Benemérito do nosso querido Esporte  Clube Pinheiros.  Assim,  nada 
mais tenho a dizer a não ser: Parabéns, Rogério.”
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Presidente -  Juntamente  com o  Sr.  Presidente  da  Diretoria,  Cezar 
Roberto  Leão  Granieri  e  o  ex  Presidente  da  Diretoria,  Sr.  Arlindo 
Virgílio  Machado  Moura,  que  subscreveu   a  proposta,  entregou  a 
Rogério  Arkie  o  Diploma  de  Sócio  Benemérito  e  a  Resolução  do 
Conselho que convalidou a concessão do título.

Segunda Secretária - A pedido do Sr. Presidente, homenageou a Sra. 
Elizabeth  Alves  Arkie,  mãe  do  novo  Sócio  Benemérito  do  Clube, 
ofertando-lhe flores. 

Rogério Arkie - Convidado a se pronunciar, disse: “É com sentimento 
de muito orgulho e satisfação que estou aqui hoje para receber este 
título honorífico. Diante disso, gostaria de agradecer aos Presidentes 
da Diretoria, Srs. Arlindo Virgílio Machado Moura e Cezar Roberto Leão 
Granieri,  que  sempre  estiveram  presentes  com  o  vosso  apoio  e 
incentivo nas minhas maiores conquistas. Agradeço também a todos os 
Conselheiros que discutiram e aprovaram a concessão deste título pelo 
Esporte Clube Pinheiros, que foi o grande responsável pela conquista 
do Campeonato Mundial. Afinal, foi o Pinheiros que tornou possível a 
minha ida à Alemanha,  na busca desse sonho.  Agradeço aos meus 
pais, sempre presentes a tudo, com muito amor e dedicação. Aos meus 
amigos, pelo companheirismo, e a Deus, pois sem Ele nada disso seria 
possível. Muito obrigado ...”

Presidente - Finalizando a solenidade, cumprimentou os familiares do 
homenageado e os convidou para assistir a parte formal da reunião, 
caso quisessem.

Comunicações  gerais;  comunicações  da  Diretoria;  comunicações 
dos Presidentes das Comissões
Presidente - Em nome da Mesa do Conselho,  propôs voto de pesar 
pelo falecimento do Conselheiro Dante Vella (03 de outubro), bem como 
que  fosse  observado  um  minuto  de  silêncio  em  sua  memória. 
Aprovado. Acrescentou que o Sr.  Dante Vella era sócio desde 1956, 
Veterano, Conselheiro há quase 30 anos, tinha mandato até 2002 e foi 
Diretor de Patrimônio de na gestão 1971/73. Em seguida, submeteu ao 
plenário proposição da Comissão de Esportes, no sentido de inserir em 
ata  votos  de  louvor  a  Diretores  Adjuntos,  Técnicos  e  Atletas,  por 
recentes feitos esportivos, conforme relação distribuída na entrada da 
reunião, a saber:  Atletismo: ao técnico Ricardo de Souza Barros e à 
atleta Karen Borges da Silva,  pela participação e resultados no XVI 
Troféu  Brasil  Telebrás  de  Atletismo;  Basquete:  aos  técnicos  Edson 
Fabri e Savério Augusto Teóphilo e aos atletas Brenno Vailati, Danilo 
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Korber  Padovani,  Guilherme  Joanoni,  Lucas  Moura  Costa  e  Paula 
Blassiolli,  pela  conquista  do  título  de  Campeão  no  Campeonato 
Brasileiro  Juvenil  de  Basquete;  Halterofilismo:  ao  técnico  Edmilson 
Silva Dantas e aos atletas Adeilson de Carvalho Santos, Alex Frederic 
Liauw,  Josinaldo  Bonfim  de  Assis,  Joel  Fridman,  Marcos  Eduardo 
Sedra  Giugliotti  e  Sandra  Cândido,  por  resultados  obtidos  no 
Campeonato Brasileiro Interseleções; Handebol: ao técnico Washington 
Nunes Silva Júnior e aos atletas Alex Fonseca da Silva, Carlos Eduardo 
Baptista, Eduardo Antônio Amorosino, Geraldo Pestalozzi, Heric Lopes, 
Ivan Raimundo Pinheiro, Lucas Pestalozzi, Lúcio Mauro Martins, Luís 
Bisconti  Puig,  Marcelo  Minhoto  Ferraz  Sampaio,  Marcelo  Nerezzi 
Napoli, Maurício Antonucci, Rodrigo Narezzi Napoli, Rogério Fiacaddori 
e Tomaz Reuter de Carvalho, pela conquista do título de Vice-Campeão 
Adulto Masculino no Campeonato Sulamericano Interclubes;  Voleibol: 
aos técnicos Ariovaldo Fernandes Xavier Rabello e Aylton Ming Peres e 
aos  atletas  Ana  Beatriz  Francisco  das  Chagas,  Ana  Flávia  Daniel 
Sanglard,  Ana  Margarida  Vieira  Álvares,  Arlene  de  Queiroz  Xavier, 
Carolina  Demartini  Albuquerque,  Cilene  Falleiros  Rocha  Drewnick, 
Deborah Schaiffer Santana, Fabiana Berto, Fernanda Carvalho Doval, 
Janaína  Petit  Cunha,  Luciana  Regina  Alexandre,  Márcia  Regina 
Begiato, Renata Pinto Dias, Silmara de Barros Ferreira e Vera Helena 
Bonetti  Mossa,  e  André Luiz  Eloi,  André Luiz  Stoppa,  Angelo  Ogwa 
Júnior, César Augusto Benatti, Danilo Podboy, Davidson Lampariello, 
Fernando  Nery  Barros,  Flávio  Silverio  Castro,  João  Paulo  Rossi, 
Juleandro Rocha, Luiz Fernando Domingues, Ronaldo Dutra Júnior e 
Ronaldo Ribeiro, por resultados alcançados nos Campeonatos Estadual 
de Voleibol  e Metropolitano Infanto-Juvenil;  Ginástica Olímpica:  aos 
técnicos Anatoly  Selivanov e Oswaldo Leal dos Santos e aos atletas 
Cristiano Magnon Albino, Heine Araújo Milani,  Heron Wolney Peters 
Bambirra,  Michel  Moreno  Conceição,  Patrícia  Emy  Aoki,  e  Roberta 
Terra  Monari,  pela  participação  e  resultados  na  Seletiva  para  o 
Campeonato  Mundial,  no  Campeonato  Estadual  e  no  Campeonato 
Paulista;  Judô: ao técnico João Gonçalves Filho e ao atleta Leandro 
Carlos Mazzei, por resultados obtidos na Seletiva Estadual de Judô - 
Projeto Paris 97; Natação: aos técnicos Alberto Bernardo Klar, Alberto 
Pinto da Silva, Álvaro Kematsu e Charles Emerson de Barros e Barros 
e  aos  atletas  Alan  Massao  Nagaoka,  Ana  Laura  Toffano  Mazzei, 
Andreza Rage Suñao, Antônio Procópio de Araújo Carvalho, Augusto 
Celso  Figueiredo  Silva,  Berenice  Aiko  Yamaguti,  Bruno  Basile 
Antonaccio, Carlos Pereira Lima Filho Cassiano Schalch Leal, Daiane 
Cardoso,  Danilo  Miranda  Luna,  Eduardo  Scavone  Schiesari,  Ellen 
Cristine Pouman Borgo, Fábia Kataiama, Fábio D ‘alessandro Teixeira 
da Silva, Fábio Mauro Figueiredo da Silva, Fábio Silva, Felipe Ferreira, 
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Fernando  Alves  Possenti,  Giseli  Caetano  Pereira,  Glenda  Bezerra 
Meneses  Carqueijo,  Gustavo  Schalch  Leal,  Gustavo  França  Borges, 
Javier  Golovchenko Bena,  Leandro  Vilela  Oliva,  Lucas  Silva,  Kleber 
Souza  Vieira,  Marcelo  Augusto  Tomazini,  Maria  Rita  de  Souza 
Lazzarini, Maurício Giannico, Patrick Wallage Winkler, Paula Buck de 
Oliveira Ruiz, Rafael Pereira da Silva, Rafael Fabrega Teixeira, Raphael 
Goulart  de  Lima,  Renata  Bica  Ribas,  Renato  Joaquim  Pellegrino, 
Ricardo de Lorenzi Kambara, Ricardo Silveira Cintra, Rogério Pecchiae, 
Rui Almeida Prado Galvão de França, Sérgio Onha Marques, Stephan 
Eisenhauer  Baptista  e  Viviane  Yumi  Yamaguti,  por  conquistas  nos 
Campeonatos Paulista de Natação de Júniors e Sêniors, Campeonato 
Brasileiro de Natação Infantil de Inverno 1997 - “Troféu Ruben Dinard 
de  Araújo”  e  Campeonato  Brasileiro  Sênior;  Esgrima:  aos  técnicos 
Cláudio Gonçalves dos Santos e Ramon Luís Hernandez de Leon e aos 
atletas André Lippe, Camila Troula Fongaro, Carolina Santos, Catarina 
Cotic, Guilherme Ferreira Cintra Barros, Hanna Oya, Tatyane Spada 
Vito,  Marco  Antônio  Trevisani  Martins,  Maria  Estela  Duva,  Marília 
Pellegrino  Camargo Mello,  Nicole  Mônaco Vecchio,  Marina Tedeschi, 
Paula  Lazzarini,  Paulo  Macedo,  Priscila  Andrade  Cesar,  Priscila 
Vallinoto, Renato Faria Resende Simmenauer, Rodrigo José Marcondes 
Pedrosa  e  Yvone  Papaiano,  por  resultados  alcançados  nos 
Campeonatos Paulista Cadete, Paulista Juvenil e Brasileiro Infantil e 
nos  Torneios  Nacional  Cidade  de  São  Paulo  e  Nacional  Cidade  de 
Curitiba; Tênis: aos técnicos Evanildo Mondeck, Otávio Antônio Della, 
Ricardo  Camargo,  Sérgio  da  Silva  Sarli  e  Tadeu Luiz  e  aos  atletas 
Arivaldo Galinari, Beatrice Mira Chrystman, Carla Bruscagin Andrade, 
Celso  Maria  Ribeiro  Neto,  Fernanda  Migueres,  Henrique  Avancine, 
Henrique Camargo Martins, Hermenegildo Grassi, Maria Célia Velloso 
Carneiro,  Marialice  Barros  Pereira  Alonso,  Mariângela  Feliciano, 
Natasha Chrystman Lucki, Nelly Mourão Netto, Ursula Iracema Beck 
Abeling, Maria Cristina Oria Carneiro, Tikara Tanaami e Vilma Rosa 
Huerta  Muñoz  Santangelo,  por  resultados  obtidos  no  V  VIP 
Internacional  de  São  Paulo,  XXIV  Campeonato  Aberto  do  Clube 
Espéria,  Torneio  SESC  Infanto-Juvenil,  Campeonato  Brasileiro,  V 
Torneio  VIP  de  Veteranos  Internacional,  10º  Torneio  Aberto  de 
Sorocaba, VII  Tand Cup, Floripa Open, World Tennis Cup, Eduardo 
Eche  -  Copa  Wolkswagen,  Copa  Virgínia  Cárceres  (Campeonato 
Sulamericano) e Campeonato Brasileiro. Aprovada. A seguir, submeteu 
ao  plenário  proposta  do  Conselheiro  José  Manssur,  subscrita  pelo 
Conselheiro Paulo Cesar de Arruda Castanho, de inserção, em ata, de 
voto de louvor ao associado Aloísio de Toledo Cesar, pela sua promoção 
ao cargo de Desembargador,  representando o Quinto Constitucional 
dos Advogados junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Aprovado. 
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Associando-se à homenagem, o Sr. Presidente acrescentou que dados 
sobre  a  vida  profissional  e  esportiva  deste  pinheirense,  que  foi 
Conselheiro de 1984 a 1990. Prosseguindo, o Sr. Presidente informou 
que o representou o Conselho por ocasião do enterro e da missa de 7º 
dia de falecimento do Conselheiro Dante Vella; na III Feira do Livro do 
Jardim da Infância; na abertura da XVII Cadíada - Olimpíada do CAD e 
em encontro informal da Procuradora Regional  do Trabalho em São 
Paulo, Dra. Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, com os Pegadores de 
Bola de Tênis do Clube, para implantação do Programa de Orientação 
Profissional junto a esses meninos, coordenado pelo Departamento de 
Assistência  Social  (DAS).  Comentou  que  o  momento  foi  muito 
importante, tornando-se um verdadeiro marco, não só nas atividades 
do Clube, mas servindo de paradigma para outras associações. Deu 
alguns detalhes do convênio assinado pelo Ministério Público da União, 
representado pela Procuradora Regional  do Trabalho em São Paulo, 
desde  logo,  propondo  fosse  inserido  em  ata  de  voto  de  louvor  à 
Diretoria pela iniciativa, bem como à Dra. Cristina Aparecida Ribeiro 
Brasiliano, que revelou-se capaz de estudar a fundo os problemas que 
cercam referidos meninos. Aprovado. Submeteu ao plenário proposição 
dos  Conselheiros  Osmar  Rocha,  Silvia  Schuster,  Alexis  Lostchinin, 
Aldo  Malagoli,  José  Paulo  de  Camargo  Mello,  Walter  Silva,  Wilson 
Carvalho,  Fábio  Eduardo  Nesti,  Wilton  Guimarães,  Pedro  Paulo  de 
Salles Oliveira, José de Barros, Ernesto Júlio Santos Corrêa Schleier, 
subscrita  pelo  Conselheiro  Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho,  no 
sentido de inserir  em ata de voto de pesar pelo falecimento da Sra. 
Diva  Caruso  Ronca  (29  de  setembro),  genitora  dos  sócios  Antônio 
Carlos de Caruso Ronca e do Paulo Afonso Caruso Ronca e tia da sócia 
Maria Regina Ronca. Aprovado.

Primeiro  Secretário -  Colocou  à  disposição  dos  Conselheiros  para 
consulta  na  Secretaria  o  relatório  A.V.O.  -  Análise  da  Variação 
Orçamentária,  referente  ao  mês de  setembro  de  1997,  e  o  Balanço 
Patrimonial do Clube em 30 de setembro. Informou que na reunião 
anterior  foram  aprovados  votos  de  louvor  a  atletas  e  técnicos 
pinheirenses, tendo o proponente, Conselheiro Miguel Carlos Cagnoni 
encaminhado, como prometera na ocasião, a relação nominal desses 
atletas,  que  são:  Seleção  Brasileira  Universitária  que  disputou  a 
Universíade,  realizada  no  mês  de  agosto,  na  Sicília,Itália  -  Polo 
Aquático:  Rodrigo  Yacuban Fernandes,  Erik  Michel  Seegerer  e  José 
Renato de Andrade Martinez;  Saltos Ornamentais: João Pedro Duarte 
Bório,  Emerson  Neves  e  Izumi  Hashimoto,  mais  o  Técnico  Roberto 
Gonçalves; Natação: Carlos Pereira Lima Filho, Cassiano Schalch Leal. 
Seleção Paulista Infanto-Juvenil que disputou o Troféu Chico Piscina, 
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no  mês  de  setembro,  em  Mococa/SP  -  Natação:  Daiana  Barbosa 
Rodrigues,  Karina  Alfano,  Alan  Masao  Nagaoka  e  Marina  Lotto 
Cordeiro e o Técnico Álvaro Taba.

Presidente - Expirado o prazo regimental, consultou o plenário sobre a 
prorrogação  do  Expediente  para  que  4  oradores  inscritos  se 
manifestassem. Aprovado.

Hélio De Maria Penteado - “... vou falar de Dante Vella. Mais do que 
um  amigo,  meu  irmão  travesso.  Foi  embora,  sem  anunciar,  pedir 
licença ou  se  despedir.  No nosso  dia  a  dia,  deixou o  vazio  da sua 
existência. A vida lhe reservou altos e baixos. O mais importante, o seu 
coração,  lhe conservou grande e  generoso onde “sempre cabia mais 
um”. Igual se dizia do “bonde camarão”, nos meus velhos tempos de 
moleque.  Amou este  Clube como poucos.  Participava,  polêmico,  dos 
variados ingredientes que fervilham no caldeirão do ECP. Sobretudo, a 
política era sua outra obsessão; cada eleição o transformava numa fera 
e,  incansável,  lutava para atrair  as pessoas às suas teses,  às suas 
preferências, naquele seu modo peculiar, dispensando as sutilezas de 
raciocínio  ou de expressão.  Conheci  Dante quando me seduziram a 
participar  do  Conselho.  Deste  ponto,  lutamos  lado  a  lado.;  nos 
confrontamos  outras  vezes.  A  amizade  de  irmão  prevaleceu  aos 
desencontros  episódicos.  Sob  sua  liderança,  insuperável  quando  o 
assunto eram inocentes travessuras, lhe devo meus momentos mais 
divertidos.  A  preocupação  com  o  próximo,  beirando  a  neurose,  se 
exacerbava com os filhos e netos. Era mais que pai e avô; travestia-se 
em “Anjo da Guarda”, incumbido de afastar os perigos, desmontar as 
armadilhas  da  Vida.  E  nesse  mister  de  protetor,  nessa  sina  de 
“Inspetor  de  Quarteirão”,  como  brincávamos  com  ele,  encontrou  a 
Morte. Dante, aí no Céu, onde você vive agora, não sei se tem Dia e tem 
Noite,  se  é  sempre  iluminado ou se  também tem escuridão.  Pouco 
importa. Tenho a certeza que você, a cada dia, vai subir na sua nuvem, 
vai  dar  o  seu giro,  continuar  sua ronda,  verificar  se  tudo está nos 
conformes para ir dormir em paz. Vez por outra, irá aprontar alguma, 
e,  aí,  Nossa  Senhora,  sempre  zelosa  e  inflexível  com  o  bom 
comportamento de seus filhos, irá lhe mandar para o canto, de castigo. 
E, como sei que você é um eterno incorrigível, esse “- Dante Vella, vai 
pro canto!”, “- Dante Vella, já pode sair do canto!” irá se alternar “per 
omnia secula seculorum”. Tchau Bello!!!”

Hugo Nivaldo Napoli -  Convidou os Conselheiros para a estréia da 
peça A Ratoeira, de Ágata Christie, no dia 12 de novembro, que será 
apresentada por associados do Clube, sob a direção de Walter Portela.
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Achiles Roberto Miglioli - Em nome do Lions Clube Vila Madalena, 
agradeceu  à  Presidência  da  Diretoria,  que  permitiu  que  fossem 
distribuídas 2000 mudas de plantas nativas no recinto do Clube, no 
último dia 11, destacando o trabalho de apoio do Diretor de Serviços 
Gerais, Conselheiro Nilson José Iasi  e de funcionários da Área, bem 
agradeceu aos Conselheiros Laerte Leite Cordeiro e Antonio da Silva 
Villarinhos, que ajudaram na distribuição.

Sérgio  Henrique  de  Sá -  Propôs  votos  de  louvor  a  bolonistas 
pinheirenses Paulo Sérgio Kedhi,  Randolf  Hettfleisch, Flávio Canieri, 
Vera Graziani Marques, Heloísa de Paula de Leite Moraes, Elisabeth 
Medeiros Bax, Maria Beatriz Hettfleisch e Vera Hammer, integrantes da 
Seleção  Paulista,  categorias  Feminino  e  Masculino,  que,  sob  a 
Supervisão  Técnica  do  Diretor  de  Bolão,  Conselheiro  Michel  Arkie, 
conquistou o Campeonato Brasileiro de Seleções de Bolão, proposição 
esta  subscrita  pelos  Conselheiros  Ricardo  Coutinho Carvalhal,  José 
Manssur, Hugo Nivaldo Napoli, Geraldo de Oliveira Couto, Nelson da 
Cruz  Santos,  Fábio  Andrade  Reinbold  e  José  Roberto  Coutinho  de 
Arruda. Aprovado.

4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação  da  ata  da  435ª  reunião  extraordinária, 

realizada em 29 de setembro de 1997.
Presidente - Não havendo objeção, deu por aprovada a ata, conforme 
apresentada.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-09/96,  referente  ao 
Recurso  de  Revisão,  encabeçado  pelo  Conselheiro 
Sérgio  Vergueiro  e  subscrito  por  outros  dezoito  (18) 
Conselheiros,  da  decisão  do  Conselho  Deliberativo, 
objeto da Resolução nº 19/97 de 1º de  setembro de 
1997,  que  julgou  intempestivo  Recurso  Ordinário 
contra ato da Diretoria que excluiu o Sr. Luiz Fernando 
Carneiro do quadro social. Se o Conselho Deliberativo 
entender que o recurso do interessado foi tempestivo, 
ato  contínuo  passar-se-á  à  discussão  e  deliberação 
quanto ao seu mérito.

Presidente  -  Comunicou  os  dispositivos  estatutários  que  regem  a 
matéria,  explicando  que  as  peças  fundamentais  foram  enviadas 
juntamente com a convocação desta reunião. Prestou esclarecimentos 
sobre a intenção dos recorrentes, que alegaram ter sido ferido o Art. 41 
do  Estatuto  Social,  entendendo  que  o  Sr.  Luiz  Fernando  Carneiro 
jamais fora notificado da decisão da Diretoria, que lhe dava o prazo de 
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30 dias para aquisição de título social, sob pena de desligamento do 
Clube. Explicou que a Comissão Jurídica emitiu seu parecer, de um 
lado  considerando  a  legitimidade  e  a  tempestividade  do  recurso  de 
revisão, e, de outro, argüindo preliminar, entendendo que era incabível 
o  recurso  de  revisão  na  espécie,  porque  o  Conselho  só  poderia 
reapreciar a matéria quando tivesse funcionado como julgador, isto é, 
quando se tratasse de processo iniciado nele, Conselho Deliberativo, 
como, por exemplo, quando julga processos disciplinares instaurados 
contra  Conselheiro,  Diretor,  Atleta  Benemérito,  Sócio  Benemérito, 
Sócio Honorário etc. Esclareceu que, em virtude dessa argüição, seria 
primeiramente apreciada esta preliminar da Comissão e a discussão se 
travaria tão somente em torno dela. Ressaltou que seria interpretado 
um dispositivo estatutário e a solução dada pelo plenário constituiria 
precedente, com o valor de dispositivo, segundo o Art. 92 do Regimento 
Interno.

DISCUSSÃO  DA  PRELIMINAR  LEVANTADA  PELA  COMISSÃO 
JURÍDICA
Hélio  De  Maria  Penteado -  Leu  considerações  escritas  pelo 
Conselheiro  Cantídio  Salvador  Filardi,  que  não  pode  comparecer: 
“Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Conselheiros. Impossibilitado 
de  comparecer  a  esta  reunião  do  E.  Conselho,  sirvo-me  da 
generosidade do Cons. Hélio De Maria Penteado, se assim permitir a 
Presidência, para deixar fixado o meu entendimento quanto a matéria 
contida no  Item 2,  da  Ordem do  Dia.  Faço  como forma singela  de 
homenagear a figura do Advogado Ângelo Ney Mendes Corrêa, que tem 
vínculos profundos com este Clube e este Conselho, cujo pai,  o Dr. 
Ângelo  Mendes  Corrêa,  o  presidiu  com Dignidade e  Altanaria.  Faço 
também porque poucas vezes em minha vida profissional, quer como 
Advogado, quer como Membro do Conselho Secccional da Ordem dos 
Advogados  durante  20  anos,  tenho  visto  tamanha  e  desmedida 
dedicação ao seu constituinte, ao seu cliente. Esse processo CD-09/96 
percorre  há  anos  os  meandros  administrativos  do  Clube.  Agora, 
finalmente, tendo chegado a mais Alta Instância decisória, dele não se 
toma  conhecimento  em sua  essência,  em seu  mérito,  em nome  da 
filigrana jurídica: o recurso é intempestivo e o Conselho, ao fim e ao 
cabo deixa, lamentavelmente, de cumprir sua função de julgar, ou seja, 
decidir  se  este  sócio  Sr.  Luiz  Fernando  Carneiro  pode  continuar 
inscrito no Quadro Social sem a aquisição do Título Social.”

Presidente  -  Sugeriu  que  o  orador  interrompesse  a  leitura,  porque 
naquele momento não estava em discussão o recurso de revisão em si, 
mas a argüição da Comissão Jurídica.
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Eduardo  Lobo  Fonseca -  Falou  sobre  sua  preocupação  ante  a 
possibilidade  do  Conselho  ficar  impedido  de  rever  suas  decisões, 
direito/dever  que  estatutariamente  lhe  parecia  indiscutível.  O 
Conselho  tem  o  dever  de  estar  sempre  disponível  para  analisar  e 
reanalisar  suas  decisões,  seja  qual  for  sua  natureza,  buscando  o 
melhor para a comunidade pinheirense como um todo. Indispensável, 
portanto,  não  cercear  essa  possibilidade.  A  humildade  de  rever 
decisões é caraterística que nos faz respeitáveis.  Para demonstrar a 
importância  do Conselho  rever  decisões,  quer  sejam decorrentes  de 
atos originários de outros órgãos, ou não, lembrou que em dezembro 
de 1993 foi apreciado recurso de revisão de decisão do plenário, que 
manteve  suspensão  aplicada  a  dois  sócios  pela  Diretoria,  tendo  o 
plenário  resolvido  reformar  aquela  decisão,  originária  da  Diretoria, 
absolvendo  ambos  envolvidos.  Caso  a  tese  em  discussão  fosse  um 
precedente a ser seguido, a decisão original não teria sido reformada e 
os jovens - inocentes teriam sofrido muito, não só pelas suspensões 
indevidas  como  seriam  estigmatizados.  E  o  parecer  da  Comissão 
Jurídica,  na  ocasião  presidida  pelo  atual  Presidente  do  Conselho, 
concluiu  que  o  recurso  estava  “em  termos  para  ser  apreciado  e 
deliberado pelo  Egrégio  Conselho  Deliberativo”.  Além disso,  um dos 
subscritores do recurso, e ardoroso defensor do mesmo, é o autor do 
inovador “Voto Vencedor” que consta do processo em discussão. No 
caso em pauta, era preciso atentar para o fato de que o recurso não 
pleiteava revisão da decisão da Diretoria, mas da resolução do próprio 
Conselho, como bem esclarecia, no seu início, o parecer da Comissão 
Jurídica. Ora, se houve decisão do Conselho, é claro que ela poderia 
ser revista ao menos uma vez. E mais, os recorrentes se insurgiram 
contra  a  decisão  de  intempestividade,  que  partiu  do  plenário,  sem 
nenhuma relação  com qualquer  ato  da Diretoria.  Acima de  tudo,  a 
revisão  antes  citada,  de 1993,  permitiu  que o  Conselho  fosse justo 
naquele caso e só fez aumentar a chance dele alcançar a justiça em 
suas  deliberações.  Apelou  no  sentido  de  que  os  Conselheiros  não 
abrissem mão do seu direito/dever de defender ao máximo, à exaustão 
se  for  o  caso,  o  sócio  e  o  Clube,  votando  contra  a  preliminar 
apresentada e mostrando sua disposição para enfrentar os fatos de 
frente, se posicionando com altivez e respeito com relação ao Clube, ao 
Associado e à sua própria consciência.

Sérgio  Vergueiro -  Referindo-se  ao  parecer  e  ao  voto  vencedor  da 
Comissão Jurídica, disse que o Conselho não é um órgão especializado 
em  justiça.  Trata-se  de  um  órgão  colegiado,  que  administra  a 
convenção de condomínio entre os sócios do Clube, que às vezes tem a 
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função  de  julgar,  mas  do  ponto  de  vista  do  cidadão  comum  que 
representa  o  associado.  Nesta  oportunidade,  os  Conselheiros  se 
despem da  sua  qualidade  profissional  para  cumprir  sua  função  de 
zelar  pela  convivência  leal,  dentro  dos  princípios  filosóficos  e  da 
existência  do  Clube  como uma comunidade.  Sobre  a  preliminar  da 
Comissão Jurídica, disse que em mais de 50 anos de existência do 
Conselho, pela primeira vez era levantada uma tese de não conhecer o 
disposto no parágrafo único do Art. 76, que permite que nos casos de 
sua  competência  o  Conselho  reveja  por  uma vez  as  suas  decisões. 
Interpretando  o  Estatuto,  disse  entender  que  o  Conselho  é  órgão 
máximo  do  Clube  e  que  este  artigo  o  coloca  na  sua  posição  de 
soberania,  de  transparência,  um  órgão  que  conta  com  214 
Conselheiros  e  pode  deliberar  com  um  quorum  mínimo  de  30 
membros.  O  Estatuto,  que  além do  importante  e  inarredável  saber 
jurídico tem o bom senso da experiência, da convivência das pessoas, 
ao estabelecer que um Conselho aceita rever as suas decisões,  pelo 
simples  pedido de  10 dos seus membros,  reafirma a  soberania  e  o 
respeito  que  devem  merecer  essas  decisões,  porque  assim  como 
soberanas, elas são suficientemente humildes para permitir que sejam 
revistas. Leu o inciso VII do Art. 76, que estabelece a competência do 
Conselho de examinar os recursos que a ele são encaminhados, sejam 
essas decisões geradas ou não dentro dele. O plenário não tem, nem 
deve ter, medo de discutir nenhuma matéria, nem as suas próprias 
decisões.  Acolher  a  recomendação  da  Comissão  Jurídica  de  não 
conhecimento do recurso de revisão seria discutir, contrariando mais 
de cinqüenta anos da tradição da aplicação do parágrafo único do Art. 
76. (O Sr. Presidente interrompeu, alertando o orador que seu tempo 
regimental estava esgotado). Continuou, dizendo que até no Judiciário, 
quando o mérito da questão tem no seu bojo grandes dúvidas, mesmo 
quando  esse  recurso  entrou  documentalmente  fora  de  prazo, 
intempestivamente, os tribunais aceitam por eqüidade esses recursos. 
Contestou  a  “superfetação”  alegada  pela  Comissão  Jurídica  para 
justificar  sua preliminar,  dizendo que esse  argumento se  baseia  na 
exclusão do associado por falta de pagamento,  exclusão que não se 
consumou,  porque  para  que  ela  ocorra  é  necessário  um  ato  da 
Diretoria. Não havia um documento da Diretoria informando se esse 
sócio  tinha  sido  excluído.  E  a  Comissão  Jurídica  afirmou  em  seu 
parecer que o sócio tinha sido excluído por não ter adquirido um título. 
Ora, se ele não adquiriu um título, por conseqüência feriu o Art. 38 e, 
neste caso, a Diretoria deveria tê-lo representado ao Conselho, porque 
só  ao  Conselho  compete  a  eliminação  do  sócio.  Daí  a  intenção  do 
recurso,  de  revisão  da  preliminar  de  intempestividade  julgada  em 
primeira  discussão.  Porque  não  ingressando  no  mérito,  o  plenário 
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estava se colocando em uma posição muito fraca. Se o mérito tivesse 
que  ser  reafirmado  pelo  Conselho,  ele  é  o  poder  estatutário  para 
eliminar esse associado.

Evandro Antonio Cimino (aparte)  - Disse que estava havendo uma 
certa  confusão,  tendo  em  vista  que  o  associado  não  tinha  sido 
excluído, porque se o tivesse, ele seria julgado pelo Conselho. Ele foi 
desligado.

Sérgio  Vergueiro -  Disse  que,  neste  caso,  o  parecer  da  Comissão 
Jurídica  estava  errado,  porque  terminava  dizendo que  “na verdade, 
Luiz Fernando Carneiro, sendo sócio dependente, não enquadrado no 
Art. 41 do Estatuto Social, foi excluído do quadro social pela Diretoria, 
porque, ao atingir a maioridade, não adquiriu título social.” 

Marcelo Favalli (aparte)  - Em abono ao pronunciamento do orador, 
disse que estava sendo analisada a preliminar de intempestividade de 
um  recurso  ordinário  apresentado  por  um  sócio,  argüida  pela 
Comissão  Jurídica  e  acolhida  pelo  Conselho,  que  não  conheceu  o 
mérito.  Neste  momento,  o  plenário  estava interpretando o parágrafo 
único do Art. 76 do Estatuto, que é claro ao estabelecer a competência 
do Conselho para rever, ou não, suas decisões.

Renato Taglianetti (aparte) - Contrariando o orador, dizendo que o 
primeiro dever do Conselho é respeitar e fazer respeitar o Estatuto. O 
recurso ordinário fora considerado intempestivo, portanto não houve 
julgamento.  O  plenário  deveria  se  restringir  à  questão  da 
tempestividade  ou  intempestividade.  Apelou  ao  Sr.  Presidente  no 
sentido de que a discussão se ativesse ao ponto da tempestividade, ou 
não, do recurso e da definição do que significava decisão do Conselho.

Sérgio Vergueiro - Perguntou se assim se manifestando o aparteante 
estava de acordo com o conhecimento do recurso de revisão, para que 
se discutisse a intempestividade ou não do recurso ordinário, tendo o 
Conselheiro Renato Taglianetti respondido que era contrário. Com essa 
resposta, indagou onde estava sendo desrespeitado o Estatuto, já que o 
recurso se baseava no parágrafo único do Art. 76. Considerando que 
no Art. 39 só existe exclusão por falta de pagamento, perguntou qual a 
base do parecer da Comissão Jurídica, e o voto vencedor, para que o 
recurso de revisão não fosse aceito, tendo em vista que a exclusão não 
se consumou.
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Renato Taglianetti - Disse que o orador estava entrando no mérito da 
questão. No processo havia uma carta do Sr. Diretor Administrativo, 
dizendo que o interessado tinha sido excluído por falta de pagamento. 
Esta era a razão do afastamento.

Presidente - Pediu ao orador que aguardasse a oportunidade para se 
pronunciar  sobre  este  aspecto,  porque  não  estava  sendo  tratada  a 
tempestividade  do  recurso,  mas  o  direito  ou  não  de  rever,  da 
competência ou não de rever.

Sérgio Vergueiro - Continuou, reenfatizando que a Comissão Jurídica 
afirmou que o sócio foi excluído. De acordo com o Estatuto, não existe 
a  exclusão  pelo  fato  do  sócio  não  ter  título  social  ao  atingir  a 
maioridade. Portanto, o argumento da superfetação contrariava mais 
de 50 anos de tradição do Conselho. Disse esperar fosse apresentado 
documento  comprobatório  da  exclusão  do  sócio,  porque  ele  orador 
dispunha de documento da Diretoria dizendo que não foi excluído.

Roberto Luiz Pinto e Silva - Comentou a complexidade do processo, 
inclusive  pelo  fato  do  interessado  ter  sido  eliminado,  excluído  ou 
desligado, duas vezes - o único caso na história do Clube, embora isso 
fosse questão de mérito. Disse que o Conselho, a partir do momento 
em que não tiver competência para rever as suas próprias decisões, 
estará  algemado.  Lançou  ao  plenário,  para  reflexão,  se  o  ato  da 
Diretoria  de  suspender  ou  excluir  um  sócio  era  um  julgamento, 
entendendo que não, porque tanto num caso como no outro tratava-se 
de  prática  de  ato  de  gestão  especificado  no  Estatuto.  Portanto,  a 
competência  originária  de  julgamento  é  do  Conselho.  Atendo-se  à 
preliminar, disse que a interpretação de que o Conselho não pode rever 
os seus atos, a não ser quando há a competência originária lhe parecia 
um pouco forçada, a partir do momento em que o legislador não deixou 
expresso  que  deveria  ser  decisão  originária.  Não  se  pode  dar  uma 
interpretação  com uma amplitude  maior  do  que  se  pretendeu,  sob 
pena de serem descobertos caminhos não previstos, fugindo à intenção 
do legislador. Para assim se entender, necessário modificar o Estatuto, 
definindo muito claramente a competência do Conselho. Alertou sobre 
a  necessidade  de  se  examinar  sempre  com  cuidado  os 
pronunciamentos  e  pareceres  emitidos  pelas  Comissões,  órgãos  de 
assessoria  do  Conselho  e  da  Diretoria,  porque  também  elas  são 
passíveis  de  equívocos.  Como  um  dos  subscritores  do  recurso, 
entendeu que a Comissão Jurídica se equivocou no que diz respeito à 
tempestividade, levando o Sr. Presidente do Conselho a equivocar-se, 
também,  ao  colocar  como  uma  preliminar  de  intempestividade,  ao 
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nosso  ver,  sem  justificá-la.  O  plenário  teve  oportunidade  de  tomar 
decisões de rever e absolver um sócio que tinha sido condenado por 
este mesmo Conselho. Além disso, necessário considerar que não são 
só 10 Conselheiros que podem acionar o plenário para que reveja suas 
decisões, a própria Diretoria pode fazê-lo. A partir do momento em que 
se acolher a preliminar da Comissão Jurídica, nem a Diretoria, nem as 
Comissões Permanentes poderão solicitar uma revisão de decisão do 
Conselho. Ressaltou que se o Conselho chegasse a analisar o mérito 
deste processo, o Sr. Presidente teria a árdua missão de tentar definir 
para o plenário qual a razão do desligamento desse associado, para 
que se pudesse discutir uma das razões. Porque o processo deixava 
clara  a  exclusão  por  falta  de  pagamento.  E  ao  decidir  pela 
intempestividade do recurso ordinário, em função do interessado não 
ter  adquirido  um  título,  o  Conselho  julgou.  Foi  um  julgamento, 
portanto. 
Como se trata de um processo bastante complicado, o plenário está 
sujeito a erros. E se o Conselho está sujeito a erros, por que estaria 
impedidos de revê-los? Por isso, defendeu a tese contrária à preliminar, 
não só para este processo, mas para qualquer outro que tenha ou não 
origem no Conselho, inclusive porque esta questão da origem não está 
prevista  no  Estatuto,  nem  seria  possível  inovar  o  Estatuto  neste 
momento. O certo é que o plenário terá que ter o direito de rever as 
suas decisões, para não  cometer injustiças.

Eduardo Lobo Fonseca (aparte) - Para corroborar com o orador, disse 
que  quando  o  legislador  redigiu  o  parágrafo  único  do  Art.  76  ele, 
certamente, não lançou palavras desnecessárias ao estabelecer que as 
decisões  podem  ser  revistas,  mediante  recurso  interposto  pela 
Diretoria,  pela Mesa do Conselho,  pelas Comissões Permanentes ou 
por 10 Conselheiros. Citou como exemplo as Comissões Permanentes, 
que não têm decisão originária delas, mas podem recorrer.

Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva -  Disse  que  não  era  bem  isso.  Na 
realidade, o recurso seria originário do Conselho, não da Comissão. O 
que se pretendia deixar bem claro é que o Conselho deve ter o direito 
de rever suas próprias decisões, porque ele é passível de erro, e neste 
caso  específico  foi  induzido  ao  erro,  não  por  culpa  da  Comissão 
Jurídica, nem do próprio Conselho, mas devido à complexidade deste 
processo, que talvez merecesse ser revisto mais de uma vez, para se ter 
certeza da decisão a ser tomada.

Paulo Roberto Chaves de Lara - Também entendeu que o Conselho 
deveria ultrapassar as preliminares e discutir o mérito da questão que 
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lhe  foi  submetida.  Comentou  que  recebia  como  advertência  as 
observações que lhe são feitas, no sentido de que os advogados querem 
transformar o Conselho em um órgão técnico-jurídico e que no Clube é 
necessário  se  apegar  a  uma  administração  que  não  tenha  tantas 
filigranas,  mas  que  resolva  os  problemas.  Salientou  que  não  era 
representante do Sr. Luiz Fernando Carneiro, nem dos Diretores, ou 
membros da Comissão Jurídica, que se apresentam, que assinam os 
documentos que compõem este processo, mas que, como Conselheiro, 
representava todos eles, assim como todos os Conselheiros e todos os 
sócios do Clube. Apelou aos Conselheiros que levassem em conta que 
se  tratava  de  um  associado  que  veio  pedir  socorro  ao  Conselho, 
independentemente  de  quem  fosse  e  se  a  ele  cabia  ou  não  razão. 
Portanto, o plenário não poderia se apegar a aspectos jurídicos e se 
negar a socorrê-lo, ainda que fosse para receber sua petição, examiná-
la profundamente, esgotar a discussão dos temas nela envolvidos e, 
depois, concluir que ele não tinha razão. O que o Conselho não podia 
era  se  calar,  cobrir  o  erro  do  passado,  porque  foram  cometidas 
irregularidades,  e  responder,  simplesmente,  não  vou  tomar 
conhecimento do seu caso. Os Conselheiros foram eleitos com a missão 
de  representar  os  associados  e  têm  obrigação  de  lhes  responder 
quando perguntado. Pediu que o plenário votasse favoravelmente ao 
recurso  de  revisão,  para  entender  que  era  tempestivo  o  recurso 
ordinário,  invadir  o  mérito  do  problema  e  saber  quais  as 
irregularidades  cometidas contra  o  interessado,  para ao final  tomar 
uma decisão sobre sua permanência ou não no Clube. 

Arlindo Virgílio Machado Moura - Disse que, dada a importância da 
qual  se  revestia  a  matéria,  por  tudo  que  tinha  sido  abordado  em 
plenário, principalmente pela gama de atribuições e competências que 
deve  orientar  os  trabalhos  do  Conselho  e  respaldado  também  no 
parágrafo  único do Art.  76 do Estatuto,  estava certo  que a tese da 
revisão das suas próprias decisões pelo Conselho era válida e correta. 
Porém, lhe restava dúvida quanto a determinado aspecto, ou seja, se se 
considerasse uma pena disciplinar qualquer das situações vividas pelo 
associado - exclusão por falta de pagamento, desligamento do Clube 
por  ter  atingido  a  maioridade  -  a  preliminar  da  Comissão  Jurídica 
estaria correta e não caberia recurso de revisão.

Presidente - Dou por encerrada a discussão, passando, desde logo, à 
votação da preliminar argüida pela Comissão Jurídica.
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Deliberação
O plenário resolveu negar acolhida à preliminar supra e, interpretando 
o Parágrafo  Único do Art.  76 do Estatuto Social,  estabeleceu que o 
recurso  de  revisão  diz  respeito  a  qualquer  decisão  ou  julgamento 
proferido pelo Conselho, seja em recurso ordinário, seja em processo 
de sua competência originária, com isso constituindo Precedente a que 
se referem o Art. 92 e seu Parágrafo Único do Regimento Interno do 
Conselho.

APRECIAÇÃO DO RECURSO DE REVISÃO PROPRIAMENTE DITO, 
DO DE SÉRGIO VERGUEIRO E OUTROS 18 CONSELHEIROS
Presidente - Colocou em discussão o recurso de revisão, qual seja a 
questão da tempestividade do recurso ordinário do Sr. Luiz Fernando 
Carneiro.

Hélio De Maria Penteado - Continuou com a leitura da manifestação 
enviada por escrito pelo Conselheiro Cantídio Salvador Filardi, a saber: 
“Esse  processo  CD-09/96  percorre  há  anos  os  meandros 
administrativos  do  Clube.  Agora,  finalmente,  tendo  chegado  a  mais 
Alta  Instância  decisória,  dele  não  se  toma  conhecimento  em  sua 
essência, em seu mérito, em nome da filigrana jurídica: o recurso é 
intempestivo e o Conselho, ao fim e ao cabo deixa, lamentavelmente, de 
cumprir sua função de julgar, ou seja, decidir se este sócio Sr. Luiz 
Fernando Carneiro pode continuar inscrito no Quadro Social  sem a 
aquisição do Título Social. A situação como está posta afronta a minha 
consciência e faz brotar em meu espírito a necessidade de encararmos 
e definirmos qual o nosso vínculo com esta Sociedade Pinheirense tão 
rica  de  tradições,  orgulho  e  também  de  vaidades  menores  que  se 
esboroam nas alamedas, ruas e ruelas da própria Entidade. É esta a 
hora. Sinto não poder fazer pessoalmente. Mas tenho que deixar claro 
o que é para a maioria. O Esporte Clube Pinheiros é uma Sociedade 
Civil dedicada há quase cem anos ao culto da “men sana in corpore 
sano”,  culto  às  tradições  e  a  sua origem alemã,  culto  aos  esportes 
competitivos, culto às amizades e ao respeito à Família. Enfim, a tudo 
aquilo que o Homem, em sociedade, pode e deve fazer para elevar-se à 
Imagem do Criador. Imaginar-se que o Clube seja instrumento de coisa 
diferente é transformá-lo em tudo, menos mantê-lo como o Clube que 
deve ser, é e será, pela vontade da imensa maioria de seus Associados. 
Eis  o  ponto.  Tenho  observado  que  o  Conselho  tem  se  preocupado 
demasiadamente com o arcabouço jurídico,  com a filigrana,  com as 
formalidades, sem enfrentar os sérios desafios. Li até em uma das Atas 
do Conselho que determinado Conselheiro apelou para que a Comissão 
Jurídica, em seus pareceres, evitasse aquelas palavras ininteligíveis do 
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jargão  profissional  do  Advogado,  permitindo  entendimento  mais 
próximo do que irá discutir. Este Conselheiro tem toda a razão. Não 
estamos em um Tribunal, em que o advogado necessita mostrar sua 
erudição para convencer e fazer-se respeitado pelos juízes. Constato no 
próprio Item 3 da Pauta da Reunião, a quantidade enorme de papel, a 
mobilização de Conselheiros, pareceres, emendas e etc. para decidir se 
a  Comissão  terá  o  nome  de  “Inquérito”  ou  “Processante”  e  se  o 
Presidente será nomeado pela Diretoria ou pelos membros da própria 
Comissão. No jargão jurídico, Senhores Conselheiros, essa discussão é 
“Lana  Caprina”  que  quer  dizer:  não  tem  nenhuma  importância.  O 
importante é ter certeza de que a Comissão será composta de sócios, 
conselheiros e diretores serenos, equilibrados, capazes de analisar e 
julgar  com isenção  qualquer  fato  submetido  a  suas  apreciações.  E 
disso não temos qualquer dúvida diante das tradições do nosso Clube 
composto, salvo raras exceções, de homens de ilibada reputação. De 
outro lado, aquilo que era importante não é enfrentado em razão do 
festival de vaidades e interesses menores que por vezes se instala no 
Conselho.  Eu  me  refiro  especialmente  à  representação  do  Quadro 
Associativo  no  Conselho  Deliberativo,  cuja  proposta  minha   de  88 
Conselheiros restou derrotada e, para honra nossa, nos dá a sensação 
do dever cumprido em benefício do Esporte Clube Pinheiros. O futuro 
dirá com quem está a razão.  Portanto,  Senhor Presidente,  Senhores 
Conselheiros, vamos decidir.  O Conselho tem ponderação para fazê-lo. 
Façamos  em  nome  da  homenagem  que  presto  ao  Digno  Advogado 
Ângelo  Ney  Mendes  Corrêa,  que  demonstra  por  sua  dedicação  os 
valores éticos que norteiam a nossa Nobre Profissão de Advogado. Sala 
das Sessões, 27 de outubro de 1997.” (a) Cantídio Salvador Filardi”

Sérgio  Vergueiro -  Falou  da  necessidade  de  existir  normas  que 
definam qual o tempo que a parte ofendida tem para recorrer, caso 
contrário  a  discussão  de  uma  matéria,  independentemente  da  sua 
natureza, nunca se esgota. Os prazos existem, mas é preciso muito 
cuidado quando a matéria envolve no seu mérito dúvidas suficientes 
sobre a justiça, porque nem tudo que é legal é justo, e administrar a 
justiça está muito acima da letra pura e simples dos regulamentos. 
Está no bom senso das pessoas e na vontade de conviver. No caso, não 
se  trata  de  uma simples  punição  de  sócio  envolvido  em ocorrência 
disciplinar, mas de um sério caso de afastamento do quadro social de 
um associado cujo avô era sócio há mais de 50 anos, conforme pode 
verificar  nas  fichas  sociais  que  solicitou  à  Diretoria,  por  entender 
necessário se pautar em documentos e em fatos. Prazo é uma coisa 
objetiva. Mencionou outras decisões relevantes anteriormente tomadas 
pelo  Conselho,  que  só  se  efetivaram  após  sua  comprovação 
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documentada. No tocante à tempestividade do recurso ordinário, disse 
que o prazo deveria ser contado a partir da notificação, por um ato, por 
algum documento  que  tenha agredido  esse  associado.  No processo, 
verificou uma dubiedade: ora o interessado tinha sido excluído por não 
possuir título, ora por não ter pago mensalidade. Ele não poderia ter 
sido excluído por duas razões. Aliás, pelo Estatuto só prevê a exclusão 
por inadimplência com as mensalidades, ou a eliminação, que compete 
ao Conselho. Disse que se preocupou com este aspecto não só pelo 
direito  de  discutir  o  mérito,  mas  para  não  expor  o  Clube  a  uma 
situação  dúbia  na  Justiça  comum e  para  o  Conselho  não  fugir  ao 
debate da sua exata competência, do seu direito de discutir e resolver 
soberanamente.  Se este associado não fosse digno de se manter no 
convívio  do  Clube,  a  rejeição  do  recurso  seria  confirmada,  porque 
compete ao Conselho eliminar um sócio. Se foi cometido um erro, o 
plenário  é  suficientemente  humilde  para  corrigi-lo,  porque  o  seu 
objetivo é uma convivência leal e sadia, e está na base do esporte este 
reconhecimento de não ser infalível. Falou que, para se assegurar de 
que o prazo não existiu, tomou o cuidado de solicitar informação à 
Diretoria. O recurso foi julgado intempestivo, que entrou fora do prazo, 
mas esse prazo não existiu porque não começou. O que não começa 
não  existe.  Então,  pediu  que  a  Diretoria  respondesse  a  data  do 
protocolo da carta assinada em 1985, pelo então Vice-Presidente de 
Administração,  Conselheiro  Antonio  Alcântara  Machado  Rudge, 
notificando o Sr.  Luiz  Fernando Carneiro do prazo de 30 dias para 
adquirir um título ou se inscrever em um edital de leilão de títulos que 
existiria, porque ele estava, no entender da funcionária que levou isto à 
Diretoria, irregularmente no quadro social, há 20 anos. Ele ingressou 
no Clube em 1965; nasceu antes de 1960 e atingiu a maioridade de 21 
anos, conseqüentemente, 21 anos depois de 1959, ou seja, em 1980. 
Portanto, em 1985, ele estava no quadro social há 20 anos, estava no 
quadro social como Individual há 5 anos, nunca atrasou uma vez em 
pagar a mensalidade, que estava em dia. De posse das fichas sociais de 
seu pai, de seu avô e de sua mãe, que também é associada, verificou 
que não havia anotação de qualquer irregularidade. Quanto à data, a 
Diretoria respondeu que não tinha localizado o protocolo de entrega da 
carta VPA-571/85, de 19/10/85 e considerou que o associado se deu 
por notificado ao responder a essa carta. Portanto, se se entendesse a 
carta  VPA-571/85  como  uma  notificação,  ele  tinha  notificado  em 
tempo e havia respondido e recorrido em tempo. E a Diretoria nunca 
mais  se  manifestou sobre isso.  Inclusive consultada por ele  orador, 
respondeu que não localizou a reunião do Conselho Diretor que a teria 
apreciado, acrescentando algumas considerações. Tanto é verdade que 
a  Diretoria  até  hoje  não  decidiu  sobre  a  questão,  que  ela  não 
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representou o Sr. Luiz Fernando Carneiro ao Conselho, propondo sua 
eliminação, na forma do Art. 40, por infração do Art. 38 do Estatuto 
Social. Então, não há intempestividade. Depois, em 1993, foi publicado 
um  edital,  nos  termos  do  Art.  39,  para  a  exclusão  de  associados 
inadimplentes,  incluindo  o  nome  do  interessado,  como  devedor  em 
1991, 1990, 1992 (...). Como isso ocorreu, se ele não era considerado 
sócio? Como ele pode ter sido intempestivo por não ter respondido ao 
edital no prazo de 15 dias, se era considerado excluído em 1985 - e não 
o foi porque não há documento e não há ato - e aí  vem um edital, 
assinado pelo Diretor Administrativo em 28 de agosto, certificando sua 
afixação,  na  forma  estatutária,  de  1º  de  agosto  a  1º  de  setembro. 
Decerto que a massa de acertos da Diretoria é muito grande, mas as 
pequenas falhas, não intencionais ou maldosas, trazem conseqüências 
tão drásticas como esta, que podem colocar o Clube em uma posição 
extrema e eticamente frágil perante os tribunais, sendo recomendado o 
exame do mérito  da questão,  porque nele  talvez  sejam encontradas 
razões  e  visto  documentos  que  ainda  não  tenham vindo  aos  autos 
deste processo já tão volumoso e complexo, que convençam o plenário 
e  permita  que o  Conselho  enquadre  o  interessado,  para  eliminá-lo, 
corroborando  este  ato  da  Diretoria.  Aí,  sim,  o  Conselho  estará 
cumprindo a sua função, sem fugir à discussão e assumindo a sua 
responsabilidade  para  enfrentar  qualquer  situação  dentro  da  sua 
decisão.  Ou,  então,  se  houve  realmente  alguma falha,  corrigi-la  só 
engrandecerá o Clube e o seu Conselho Deliberativo. Isto é tradição do 
Pinheiros:  saber  reconhecer,  corrigir.  Se  dúvidas  pairam quanto  ao 
mérito, as mesmas não existem no sentido de que não há fato gerador 
desse prazo e que o plenário se enganou ao considerar intempestivo 
um  recurso  cujo  prazo  não  começou.  Pediu  aos  Conselheiros  que 
discutissem o mérito soberanamente da matéria.

Presidente -  Consultado  a  respeito  pelo  Cons.  Adalberto  Luiz 
Federighi,  respondeu  que  de  início  seria  apreciada  e  deliberada  a 
preliminar  de  não  conhecimento  do  recurso  argüida  pela  Comissão 
Jurídica e o seu resultado constituiria precedente a que se refere o Art. 
92 do Regimento do Conselho. Se rejeitada a preliminar, entendendo 
que  o  recurso  ordinário  foi  tempestivo,  passar-se-ia  à  discussão  e 
deliberação quanto ao mérito deste. Com relação à chamada que vem 
antes  dos  documentos  relativos  ao  item 2,  existem em negrito,  em 
outra letra, a cópia dessa observação. Não permitiu que o Conselheiro 
Adalberto  Luiz  Federighi  voltasse  ao  assunto,  tendo  este  acatado  a 
decisão, sob protesto, o que não foi aceito pelo Sr. Presidente.
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Roberto Luiz Pinto e Silva -  Apegando-se ao parecer emitido pela 
Comissão Jurídica ao recurso ordinário,  fez questão de deixar claro 
que  o  que  estava  sendo  discutida  era  a  tempestividade  do  recurso 
ordinário do Sr. Luiz Fernando Carneiro, e não a sua exclusão por falta 
de pagamento (com o que concordou o Sr. Presidente). Disse que na 
sua  opinião,  verificando  o  processo  várias  vezes,  não  achou  em 
nenhum momento a data do recebimento da carta emitida pela então 
Vice-Presidência  de  Administração,  documento  básico  para  esse 
recurso,  porque  disse  que  o  interessado  estaria  desligado,  se  não 
apresentasse o título. Ele, inconformado disse não, não é o caso. Eu 
não posso ser desligado porque eu entendo que o Estatuto me protege. 
Portanto, nesta etapa deveria ser analisada a tempestividade, ou não, 
da resposta do Sr. Luiz Fernando Carneiro. E, no seu entender, não 
havia que se falar em tempestividade a partir do momento em que não 
existia data do início, ou seja, não existia a data em que ele recebera 
esse documento.

Paulo Roberto Chaves de Lara (aparte) - Em abono à tese do orador, 
observou que admitindo-se a hipótese de que naquela época a Diretoria 
talvez tivesse meios de saber quando foi entregue a carta, a alegação 
da intempestividade teria que partir da própria Diretoria que recebeu o 
recurso, e ela não o fez.

Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva -  Entendeu  que  a  competência  para 
declarar a tempestividade não é do Presidente. Tanto é verdade que 
constava  dos  autos  documento  em  que  o  Presidente  do  Conselho 
perguntava  à  Diretoria  por  que  ela  não  se  manifestou  sobre  a 
tempestividade e a  legitimidade de parte. Não reportou-se à resposta 
da  Diretoria,  pois  isso  já  era  mérito.  Salientou  que  examinou  o 
processo  várias  vezes,  e  em  nenhum  documento  encontrou  a 
comprovação  da  data  em  que  ele  recebeu  a  notificação  de  que  o 
interessado tinha um prazo  para apresentar  o  titulo.  Portanto,  não 
poderia ser intempestivo o recurso.

Roberto Machado Moreira - Fez duas considerações. A primeira com 
relação à necessidade do interessado adquirir um título, esclarecendo 
que a importância dessa aquisição, ou não, tinha relação direta com o 
seu desligamento. Porque ele não foi desligado por não ter adquirido 
um título, mas por não ter pago vários anos de mensalidade. (O Sr. 
Presidente interrompeu, pedindo que o orador se ativesse ao tema em 
debate  -  tempestividade  ou  intempestividade.  Tendo  este  insistido, 
explicou que o recurso do interessado falava Art. 11 do Estatuto de 
1970).  Continuou,  dizendo  que  a  data  comprobatória  da 
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intempestividade do recurso estava baseada exatamente no momento 
em  que  ele  foi  comunicado  que  estava  desligado  por  não  pagar 
mensalidade,  isto  é,  dia  17  de  abril.  Ele  mesmo  reconhece.  O 
interessado recebeu a carta de 17 de abril de 1996, do então Diretor 
Administrativo, Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa, comunicando ter 
o seu desligamento ocorrido em 9 de novembro de 1996, por falta de 
pagamento, não por não ter título, porque ele não precisava ter título. 
Ora, o recurso do associado, através de seu procurador, é datado de 10 
de maio, portanto depois do prazo que admite o Art. 48 do Estatuto, 
que terminava no dia 2 de maio e ele só recorreu no dia 10 de maio, 
ultrapassando o prazo estatutário para recorrer, tomando por base a 
comunicação de desligamento, não por não ter título, mas por falta de 
pagamento.

Sérgio  Vergueiro  (aparte)  -  Disse  que  na  Resolução  do  Conselho 
objeto  do  pedido  de  revisão  constava  que  o  recurso  do  Sr.  Luiz 
Fernando Carneiro foi intempestivo quando ele trata da exclusão dele 
do quadro social em virtude de não ter adquirido o título social por 
ocasião  da  sua  maioridade,  que  ocorreu  após  1970,  o  que  foi 
confirmado pelo Sr. Presidente.

Roberto  Machado  Moreira  -  Em  assim  sendo,  disse  que  seria 
realmente o caso do Conselho rever a decisão que tomou, porque o 
interessado foi excluído por inadimplência. Ele não precisava ter título. 
Leu o Art. 11 do Estatuto de 1970, entendendo que a exclusão se deu 
por inadimplência,  inadimplência que lhe foi  comunicada em 17 de 
abril e da qual ele recorreu mais de 15 dias depois. O Conselho errou 
ao resolver pela exclusão por falta de aquisição de título.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Disse que não se lembrava 
do porque foi motivada a exclusão. Mas fez questão de participar da 
reunião,  para transmitir  algo da sua experiência  administrativa -  2 
anos como Vice Presidente de Administração, 2 como Vice Presidente 
da Diretoria  e 4 anos como Presidente desta.  Quanto à questão da 
tempestividade, explicou que na carta enviada ao interessado em 19 de 
outubro  havia  uma cominação:  caso  ele  não  possuísse  título,  teria 
prazo de 30 dias, a contar do recebimento, para transferir título social 
de terceiros para seu nome, para regularizar a sua situação perante o 
Conselho. Decorrido esse prazo, sem as providências solicitadas, seu 
nome  seria  cancelado  do  quadro  social.  Não  explicou  a  cobrança 
constante  do  processo,  referente  às  mensalidades  de  1986,  mas se 
ateve  ao  cartão  de  freqüência,  que  é  concedido  a  não  sócios,  com 
validade para o período de 17 de fevereiro a 30 de março de 1987, 
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assinado  pelo  então  Presidente  da  Diretoria,  Conselheiro  Fernando 
Silva Xavier, a pedido do próprio advogado que subscreve o recurso, 
Ângelo  Ney  Mendes  Corrêa.  Então,  em  1987,  o  Sr.  Luiz  Fernando 
Carneiro já sabia que não era sócio, podendo-se deduzir que naquela 
época deveria haver alguma coisa pendente de decisão da Diretoria, 
por  isso  que  foi  fornecido  a  esse  senhor  esse  cartão.  O  fato  do 
interessado ter pago as mensalidades de 1988 leva à conclusão que 
seu recurso teria sido até admitido. Se depois ele não pagou mais, é 
outro  problema,  ele  teria  que  ser  excluído  por  falta  de  pagamento. 
Indagou ao plenário qual era o prazo estatutário para recurso, no caso 
de exclusão por falta de pagamento.

Presidente -  Lembrou que o se discutia no momento era a razão do 
recurso de revisão. E este recurso não tinha nada a ver com a falta de 
pagamento.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Mantendo-se na questão da 
não  aquisição  do  título,  disse  que  o  interessado,  oficialmente,  ao 
receber um cartão de freqüência, confessou que não era mais sócio.

Roberto Luiz Pinto e Silva (aparte) - Perguntou se o orador sabia a 
data  em que  o  associado  tinha  recebido  a  carta  assinada  por  ele, 
quando Vice-Presidente de Administração, dando prazo de 30 dias para 
que o Sr. Luiz Fernando Carneiro adquirisse um título.

Antonio  Alcântara  Machado  Rudge -  Respondeu  que  deveria  ser 
considerada a data em que ele respondeu, 25 de novembro. Tendo o 
aparteante reiterado o questionamento, disse que como não havia um 
documento para comprovação, era necessário deduzir, como permite o 
Direito. Então, a dedução era no sentido de que ao receber um cartão 
de freqüência o interessado tomara conhecimento de que não era sócio.

Conselheiro  Cláudio  Damasceno  Júnior  (questão  de  ordem)  - 
Entendeu que a tempestividade ou não estava muito ligada à análise 
do  mérito.  O  plenário  se  estenderia  indefinidamente  discutindo  o 
mérito,  quando  tinha  que  votar  a  tempestividade,  ficando  difícil  a 
dissociação. Tentou apresentar uma proposta, mas o Sr. Presidente o 
esclareceu que não era o momento oportuno, porque a matéria não 
estava em fase de votação.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Encerrou, entendendo que se 
não  havia  outra  forma  de  provar  a  entrega  da  notificação  ao 
interessado, o cartão de freqüência provava plenamente que em 1987 o 
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Sr. Luiz Fernando Carneiro tomou conhecimento oficial de que não era 
mais sócio do Clube.

Sérgio Vergueiro (aparte) - Pediu que o orador tentasse lembrar qual 
tinha sido o ato da Diretoria que excluiu o interessado, que tem que 
existir. Ressaltou que cuidou de oficiar à Diretoria para saber se ela 
tinha decidido pela exclusão, tendo esta respondido que não localizou 
a  reunião  do  então  Conselho  Diretor  que  considerou  isso. 
Conseqüentemente, o Conselho poderia estar cometendo um erro, e o 
ato ter existido realmente, porque a atual Diretoria pode errar também, 
com o que o  orador concordou.  Continuando seu aparte,  disse que 
tinha em seu poder a ata que suscitou a carta do então Vice-Presidente 
de Administração, dando a conhecer que uma funcionária do Cadastro 
informara:  “Situação irregular de associado:  Luiz Fernando Carneiro 
ingressou  no  quadro  social  em  26-7-65  como  dependente  de  seu 
pai,......, e ao completar 20 anos, em julho de 1979, foi-lhe atribuída a 
atual matrícula como Individual, embora não fosse possuidor de título, 
mas  mantendo  até  hoje  pagamento  atualizado.”  Portanto,  ele  não 
estava inadimplente. “Deliberado solicitar ao associado que regularize 
sua  situação  perante  o  Clube  dentro  de  um  prazo  razoável, 
providenciando  a  aquisição  de  um título  social.”  Mas  o  que  estava 
sendo discutido era que ao tomar conhecimento desta decisão, ele deu-
se por notificado e respondeu, recorreu à Diretoria. E como a Diretoria 
também afirma  nesse  documento,  não   localizamos  o  protocolo  de 
entrega da carta. (Tendo se travado debate paralelo sobre o protocolo 
da carta, o Sr. Presidente interrompeu para impedi-lo). Reafirmou seu 
pensamento  de  que  tendo  o  interessado  se  dado  por  notificado  e 
respondido em 26 de novembro, julgando-se amparado pelo Estatuto, 
não se  tinha como provar  que ele  estava fora  do  prazo  quando ele 
protocolou essa carta,  porque não existia o protocolo de entrega da 
carta do Clube.  Entendeu que o cartão de freqüência não era  uma 
decisão da Diretoria.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Insistiu na existência de um 
cartão de freqüência em 1987, provando que o Sr. Fernando Carneiro 
sabia que não era mais sócio e que, embora não fosse uma decisão da 
Diretoria,  deixava  claro  o  conhecimento  do  fato  por  parte  do 
interessado.

Conselheiro Marcelo Giosa Sasso (aparte) - Perguntou se o fato de 
haver esse cartão de freqüência, dizia que o recurso era tempestivo ou 
intempestivo?
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Antônio  Alcântara  Machado Rudge -  Respondeu que  ao  aceitar  o 
cartão de visitante, em 1987, o interessado reconheceu não ser mais 
sócio. Não relacionou o conhecimento do fato à tempestividade ou não 
do recurso. Não tendo documentos, necessário partir dos fatos.

Eduardo  Lobo  Fonseca -  Entendeu  necessário  ultrapassar  a 
preliminar, para resolver a confusão então criada. E o plenário estava 
misturando o aspecto da tempestividade com o próprio  mérito.  Isso 
tinha  ficado  bem claro  à  vista  dos  pronunciamentos  de  até  então. 
Entendeu que se não havia possibilidade de provar que o interessado 
perdeu o prazo era necessário partir  do princípio de que ele estava 
dentro do prazo. Até o momento só tinha sido superada a primeira fase 
da decisão. Agora era necessário enfrentar o mérito, até para que isso 
não ocorresse nunca mais  e  para que tanto o  interessado como os 
associados soubessem que o caso tinha sido desenrolado. Tempestivo o 
recurso já era, como ficou demonstrado, devendo o Conselho resolver a 
questão.

José Manssur - Disse que sua declaração de voto foi feita dentro do 
seu idealismo de bem servir o Clube. As decisões deste Conselho são 
soberanas e, portanto, devem ser respeitadas incondicionalmente. Mais 
sábio é o homem que reconhece o seu erro hoje do que ontem quando o 
praticara. Ressaltou que no momento era necessário deixar a emoção 
de lado, para se decidir com a consciência e respeitando o Estatuto, 
porque às vezes a emoção se sobrepõe à razão e acarreta injustiça. Não 
se pode abrir precedentes, porque eles são odiosos e no futuro podem 
vir prejudicar o Clube. Enfatizou que o termo inicial para a formulação 
de qualquer recurso por parte do Sr. Luiz Fernando Carneiro deveria 
ser  contado  a  partir  de  25  de  novembro  de  1985,  data  em  que 
espontaneamente  o  interessado  tomou conhecimento  da  decisão  da 
Diretoria objeto da carta de 19 de outubro de 1985, que trazia uma 
sanção:  concedia prazo de 30 dias a contar do recebimento, para a 
apresentação de título já devidamente transferido para o seu nome, 
regularizando sua situação perante o Clube. Caso não o fizesse. seu 
nome  seria  cancelado  do  quadro  social.  Portanto,  intimado  e  ele 
reconhecendo, no dia 25 de novembro de 1985, que tinha 15 dias ou 
para apresentar a sua irresignação, não o fazendo, o seu direito está 
precluso, o seu direito fulminado pelo decurso do tempo.

Marcelo Favalli (aparte) - Considerando que o orador interpretara que 
a carta escrita pelo Sr. Luiz Fernando Carneiro em 25 de novembro de 
1985 não se prestava como recurso,  perguntou como este  entendia 
aquele documento.
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José Manssur - Respondeu que um recurso não pode extrapolar os 
limites da decisão recorrida, porque o órgão julgador não pode decidir 
nem mais e nem fora do pedido. Então, não interpretava como recurso 
a  carta  do  interessado,  mas  como  mera  postulação.  Continuou, 
dizendo não acreditar que o fato do Clube não dispor do protocolo de 
entrega  da  sua  carta,  ou  do  Sr.  Luiz  Fernando  Carneiro  ter  pago, 
posteriormente,  algumas  mensalidades,  tivesse  o  condão  de  afastar 
essa nulidade.

Paulo Roberto Chaves de Lara (aparte)  - Também entendeu que a 
carta do interessado não tinha característica de recurso, porque ela 
não se cingia à matéria específica, objeto da decisão. E a decisão da 
Diretoria da qual o associado tinha recorrido, foi  a comunicação no 
sentido  de  que  ele  não  poderia  permanecer  no  Clube  se  não 
apresentasse  um titulo.  E  o  Sr.  Luiz  Fernando Carneiro  respondeu 
dizendo que sua transferência para a classe Individual levada a efeito 
pela gestão anterior, por obedecer rigorosamente a letra do Estatuto do 
Clube, foi e é legítima, contestando, assim, exatamente aquilo que a 
Diretoria afirmou e requerendo, portanto, que permanesse intocável a 
sua  matrícula  de  sócio  Individual.  Enfim,  uma  manifestação  de 
vontade, que embora não tenha tido a forma de um recurso, na sua 
essência  diz:  discordo  da  decisão,  não  estou  de  acordo  com  o 
entendimento da Diretoria a respeito da forma de interpretar o Art.11 e 
peço  que  parem  e  não  me  exijam  mais  nada,  porque  a  minha 
transferência é legítima. Por essa razão, entendeu que a peça era um 
recurso e, em sendo recurso, como ele não recebeu resposta até hoje, 
estava dentro do prazo porque não existia  o  prazo onde se iniciou. 
Embora a carta fosse de 19 de outubro, não se sabia em que dia ele 
recebeu.

José  Manssur -  Observou  que  a  decisão  da  Diretoria  teve  uma 
motivação, qual seja a imposição do preceito: decorrido o prazo de 30 
dias, seria cancelado do quadro social - aí estava a pena. Em segundo 
lugar, o prazo para se computar a interposição de qualquer recurso por 
parte desse senhor era do dia 25 de novembro, data em que ele disse 
que  recebeu  a  carta.  Então  não  precisava  de  notificação. 
Posteriormente a esse mero pedido de reconsideração, de 1985, ele se 
quedou  inerte  ao  longo  do  tempo,  e  somente,  em  1996,  se  voltou 
interpondo  um  recurso  e  citando  todos  os  preceitos.  Naquela 
oportunidade,  em, 1985, ele não atentou para esta sanção,  o prazo 
fluiu e ele, inexoravelmente, foi desligado do quadro social.
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Eduardo Lobo Fonseca - Perguntou se se encarasse a carta como um 
recurso,  ela  estaria  tempestiva,  tendo  o  orador  citado  trechos  do 
parecer  da  Comissão  Jurídica  para  responder  negativamente.  Disse 
que o Conselho, em tendo deliberado pela intempestividade do recurso 
ordinário, o entendeu como tal. Porque, se não havia recurso, também 
não havia tempestividade nem intempestividade no seguinte.

José Manssur - Respondeu que a intempestividade é o gênero. Qual a 
espécie? Se isso é recurso ou não, se é requerimento ou não, o gênero 
intempestividade permanece. Como se estava em um juízo de revisão, 
nada impedia que fosse apreciada a tempestividade. Tendo o Conselho 
anteriormente decidido pela intempestividade, não seria hoje que ele 
cometeria uma contradição de julgar tempestivo aquilo que já decidira 
por intempestivo, não porque decidiu, mas porque era o justo.

Arlindo Virgílio Machado Moura - Reverenciando a coerência, disse 
que procuraria provar a intempestividade do recurso do interessado, 
em relação ao seu desligamento do quadro associativo, que se deu por 
ter ele atingido a maioridade.

João  Paulo  Rossi  (aparte)  -  Tendo  em  vista  que  a  Diretoria 
Administrativa  informou  que  o  interessado  tinha  sido  desligado  do 
Clube em  9 de novembro de 1993, na reunião da Diretoria, por falta 
de pagamento, portanto que ele era sócio do Clube, pediu que o orador 
explicasse como ficava a falta de pagamento em 1989, 1991, 1992.

Presidente - Interrompeu para lembrar que estava sendo discutida a 
questão da tempestividade do recurso ordinário.

Arlindo  Virgílio  Machado  Moura -  Entendeu  que  para  analisar  a 
tempestividade mencionada pelo aparteante era necessário ingressar 
no  mérito.  Voltando  à  sua  tese,  disse  que  o  desligamento  do 
interessado por conta de ter atingido a maioridade é um ato de gestão 
automático, que não necessita estar registrado em ata de reunião de 
Diretoria, porque o sócio deve saber que o Clube é regido pelo Estatuto, 
que estabelece regras que devem ser cumpridas.  Além disso,  ele foi 
notificado  pela  Diretoria  da  necessidade  de  adquirir  título  para 
permanecer no Clube, e respondeu a esta carta no dia 25 de novembro 
de  1985,  dando  ciência  do  seu  recebimento  e  manifestando  a  sua 
inconformidade  com  aquele  ato.  Como  não  existe  o  protocolo  de 
recebimento, a data de recebimento da carta da Diretoria é a mesma 
que ele respondeu, dia 25 de novembro. A partir daí, conta-se o prazo 
recursal.  Mas  não  houve  recurso,  apenas  um  pedido  de 
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reconsideração, porque o recurso deve ser dirigido ao Conselho, por 
intermédio do Diretoria.

José Manssur (aparte) -  Em virtude da tecnicidade da matéria, disse 
que  a  prova  de  que  a  carta  do  interessado  era  um  pedido  de 
reconsideração  estava  no  fato  de  que,  se  recurso  fosse,  ele  seria 
interposto  à  Diretoria,  para  remessa  ao  Conselho.  Em  nenhum 
momento  a  carta  dizia  que  caso  o  pedido  de  reconsideração  fosse 
negado, que fosse o mesmo considerado como recurso e remetido ao 
órgão julgador competente para apreciá-lo.

Arlindo Virgílio Machado Moura - Disse que por mais que se quisesse 
tergiversar em plenário, este era um fato: não existia um recurso. O 
recurso só veio a existir agora, cerca de 10 anos passados. Portanto, 
havia uma intempestividade clara nesse aspecto.

Presidente - Lembrou que o prazo regimental para término da reunião, 
24 horas , já se aproximava.

José Roberto Coutinho de Arruda - Propôs que o plenário julgasse a 
preliminar e, se superada, que se adiasse a apreciação do mérito.

José Manssur - Propôs que após o pronunciamento do orador inscrito 
fosse  a  Casa  consultada  sobre  o  encerramento  da  discussão  da 
tempestividade, adentrando, em seguida, a votação.

Roberto Luiz Pinto e Silva - Propôs que se estabelecesse o prazo da 
prorrogação.

Presidente -  Inicialmente  colocou  em  votação  a  proposta  do 
Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda, que foi aprovada.

José Roberto Coutinho de Arruda - Apegou-se ao mencionado pelo 
Conselheiro Antonio de Alcântara Machado Rudge, no sentido de que a 
emissão  do  cartão  de  freqüência  em  nome  do  interessado  dava  a 
entender que o Clube levou a sério o que prometera e o excluíra do 
quadro social. Mas o fato de em 1988 foi emitido carnê de mensalidade 
em  nome  dele,  demonstrou  que  o  cancelamento  de  seu  nome  do 
quadro social não se efetivara. Era necessário ter um termo de início 
para  o  prazo  recursal,  e  como  não  constava  dos  autos  qualquer 
documento comprovando a notificação formal da exclusão do Sr. Luiz 
Fernando  Carneiro  do  quadro  social,  qualquer  manifestação  dele 
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passaria a ser tempestiva e por esta razão se manifestou pela acolhida 
do recurso e discussão do seu mérito.

José Manssur (aparte)  - Falou que se a carta de 19 de outubro não 
era entendida como uma decisão, ela não precisava ser combatida por 
recurso. Em segundo lugar, se fosse recurso contra essa decisão da 
Diretoria caberia um recurso ordinário para o Conselho.

José Roberto Coutinho de Arruda - Ao aparte, respondeu entender 
que  a  carta  de  19  de  outubro  não  era  uma  decisão,  mas  uma 
solicitação da Diretoria, no sentido de que o sócio regularizasse sua 
situação perante o Clube. Se se falasse que era uma decisão, o recurso, 
segundo  a  Resolução  nº  19/97,  seria  contra  ato  da  Diretoria  que 
excluiu, ato este que não se consumou.

Conselheiro  Cláudio  Damasceno  Júnior  (aparte) -  Reportou-se  à 
declaração  de  voto  do  Conselheiro  José  Manssur,  dizendo que nela 
havia referência aos 15 dias de prazo a partir de 25 de novembro, mas 
não considerava os 90 dias, contados da notificação da aplicação da 
penalidade,  que  o  Art.  30  do  Estatuto  concede  para  que  o  sócio 
excluído por falta de pagamento requeira sua readmissão.  Portanto, 
não se aplicava ao caso.

José Roberto Coutinho de Arruda - Observou que o interessado não 
foi notificado nenhuma vez, ou ao menos não constava a notificação da 
exclusão. Com relação à carta da Diretoria datada de 15 de setembro, 
não apresentava prova de que tivesse chegado às mãos do signatário a 
comunicação de exclusão, de modo que não iniciou o prazo de recurso 
e o que houve foi tempestivo.

Votação
Presidente - Atendendo ao pedido feito antes pelo Conselheiro José 
Manssur,  consultou  o  plenário,  que  se  deu  por  suficientemente 
esclarecido. Passou, então, à votação do recurso, que foi rejeitado.

Mário de Britto Pereira - Pediu verificação da votação.

Deliberação
Feita  a  verificação,  por  44 contra  42 votos o  plenário  ratificou sua 
decisão  objeto  da  Resolução  19/97,  considerando  intempestivo  o 
recurso do Sr. Luiz Fernando Carneiro em base de revisão.
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Presidente - Informou que o item seguinte da Ordem do Dia, qual seja 
a segunda discussão da proposta de alteração estatutária apresentada 
pelo Conselheiro Adalberto Luiz Federighi e outros, seria reincluído na 
pauta  da  próxima  reunião,  nos  termos  do  inciso  V  do  Art.  38  do 
Regimento  do  Conselho.  Tendo  o  Conselheiro  Mário  Lima  Cardoso 
pretendido apresentar proposta de inversão da Ordem do Dia, explicou 
que  o  mesmo  deveria  fazê-lo  na  ocasião.  Informou  o  número  de 
Conselheiros que tinham assinado a lista de presença, o horário e deu 
por encerrados os trabalhos aos 35 minutos do dia 28 de outubro de 
1997.

***

Obs: esta  ata  foi  aprovada  na  437ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho 
Deliberativo,  realizada  no  dia  24  de  novembro  de  1997,  com  as 
retificações já delas constantes.

Paulo Cesar de Arruda Castanho José Edmur Vianna Coutinho
Primeiro Secretário Presidente
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