
Ata Resumida da 466ª Reunião Extraordinária,
realizada no dia 28 de agosto de 2000

1) DATA  E PRESENÇA
Dia vinte e oito de junho do ano dois mil, em segunda convocação, às  vinte horas  e 
trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e quarenta e oito Conselheiros.

2) MESA  DIRETORA
Presidente: Sergio Lazzarini
Vice-Presidente: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária: Dulce Arena Avancini
Segundo 
Secretário:

Paulo Roberto Taglianetti

Presidente -  Determinou o recolhimento do livro de presença  e declarou instalada a 
reunião.

- Anunciado pelo Sr. Presidente, foi executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros.

3) EXPEDIENTE
Comunicações  da Mesa  ou dos  Conselheiros, propostas  de caráter cívico, votos  
de pesar, de júbilo, etc.
Presidente –  Empossou  no  cargo  de Conselheiro os  Suplentes  convocados  para a 
reunião, a saber: Grupo A: Alcides Bracher Scheiba Ribas; Grupo B: Francisco Collet e 
Silva  e  Severiano  Atanes  Netto. Submetidas  ao  plenário  pelo  Sr.  Presidente, foi 
aprovada a inserção em ata do seguinte: 1) votos de louvor aos  associados  Paulo Rui 
Kumagai de Aguiar Pupo e Miguel Florestano Neto, pela recente posse  de ambos  no 
cargo  de  Juiz  Federal  Substituto  da  Terceira  Região;  2)  voto  de  pronto 
restabelecimento  do  Conselheiro  Francisco  de  Paula  Boragina,  proposta  que 
subscreveu  o Conselheiro Marcelo Grassi; 3) voto de júbilo pelo restabelecimento e 
retorno  ao  plenário  do  Conselheiro  Mário  Lima  Cardoso;  4)  voto  de  pronto 
restabelecimento  do  Conselheiro  Nelson  Napoli,  por  proposição  do  Conselheiro 
Frederico  Guilherme  Menke  Júnior; 5)  voto  de  louvor  ao  Conselheiro  José  Terra 
Valverde, fundador do Espaço  Cultural dos  Artistas Plásticos  da Praça dos  Omaguás, 
recentemente  inaugurado,  por  proposta  da  Mesa  do  Conselho,  subscrita  pelo 
Conselheiro Afonso Ferreira de Figueiredo; 6) votos de louvor aos  atletas da seção de 
Bocha,  pela  conquista  do  Torneio  Fórmula  1  Rubinho  Barrichelo,  recentemente 
realizado no Paraguai, por proposta da Comissão  de Esportes; 7) de votos de louvor ao 
Sócio  Benemérito  Rogério  Arkie  e  aos  Atletas  Márcio  Zanettin de  Pascoal,  por 
resultados alcançados no Campeonato Brasileiro Individual de Boliche de 2000, Divisão 
Especial, bem como aos  Atletas João Carneiro, Fernando Mendes  Borini, Janice Couto 
e Gisele Migliori, por resultados alcançados nas  respectivas categorias no Campeonato 
Individual de  Boliche de 2000, por proposta do Conselheiro Paulo  Eduardo  Vargas  



Machado Sartorelli; 8) votos de pesar pelos recentes falecimentos dos associados  Srs. 
Alberto Garcia da Silva, Alzira Maria Machado  Kawall, Priscila Wilke Ferreira e Vera 
Giangrande, por proposição da Mesa.

Primeira  Secretária  –  Fez  as  seguintes  comunicações:  1)  que  a  Diretoria oficiou 
comunicando a composição da Comissão  Paritária constituída para estudar a matéria e 
elaborar relatório que possibilite a  eventual apresentação  de proposta ao  Conselho 
visando estabelecer convênio entre o Clube e o Instituto de Engenharia de São  Paulo, 
a  saber:  Coordenador:  Diretor  de  Relações  Esportivas,  Antonio  Moreno  Neto, 
membros: Conselheiros: Achiles Roberto Miglioli, Analice Cajueiro Fernandes  e Fábio 
Prado Ferraro, Diretores: Carlos  Roberto Sá  de Miranda Bório (Marketing) e Francisco 
Lopes  Júnior (Serviços Jurídicos), convidado: Sr. Ruy de Salles Penteado; 2) que o Sr. 
Presidente do Conselho, com fundamento no Art. 5º, II, combinado com o Art. 11, II, 
ambos  do  Regimento  Processual  Disciplinar,  após  diligências  determinou  o 
arquivamento das  Representações  nºs  012  e 014/00, de interesse  dos  Conselheiros 
Jorge  Dieguez  Tena  e  Renato  Bongiovanni,  respectivamente,  bem  como  das 
Representações  nºs  022  e 023/00  e do Registro de Ocorrência nº 078/00, estes  de 
interesse  dos  Conselheiros  Luiz Eduardo Fernandes  e Oswaldo Luiz Coelho Martins 
Pereira; 3) que o Sr. Andrea Amato renunciou a condição de Suplente de Conselheiro.

Sérgio  Vergueiro –  Propôs  votos  de  louvor e  sucesso  aos  judocas  do  Clube  que 
representarão  o  Brasil  Olimpíada  de  Sidney:  Denilson  Moraes  Lourenço, Reinaldo 
Vicente dos Santos, Andréa Berti Rodrigues e Priscila de Almeida Marques, bem como 
aos  demais judocas pinheirenses  que disputaram a seletiva e não se  classificaram, os  
quais  foram para uma  competição internacional na  Alemanha, enfrentar as  equipes 
olímpicas  de outros  5  países,  dando continuidade ao  seu  trabalho para as  próximas 
competições, para a próxima Olimpíada. São  eles: Sérgio Ricardo de Souza  Oliveira, 
Renato  Dagnino,  Alexsander  José  Guedes,  Daniel  Fausto  Delĺ Aquila,  Danielle 
Zangrando e Luciana Satiko Ohi. Estendeu a homenagem àqueles que identificou como 
a  base  da  tradição do esporte praticado pelo Clube, causa  desse  efeito, um deles, 
judoca que  se  dedica  diuturnamente, um “Kodancha”, que é  o  Conselheiro Edgard 
Ozon, ao Diretor Adjunto da seção, Conselheiro Arnaldo Luiz de Queiroz Pereira, bem 
como aos professores, o Técnico Mauro Oliveira, o Supervisor Técnico Sérgio Malhado 
Baldijão e ao “Head Coach” João Gonçalves Filho. Votos aprovados.

Marcelo Grassi  –  Comunicou que no período de 24 a 30 de setembro acontecerá o 8º 
Torneio  Internacional  de  Tênis  Masters,  homologado  pela  respectiva  Federação 
Internacional, discorrendo a respeito e lamentando que depois de 4 anos  esse  evento 
de alto nível deixará de ser realizado no recinto do Clube. Informou que neste ano o 
torneio será  sediado  pelo Clube  de  Campo São  Paulo  e  que  Mesa  do  Conselho, 
Conselheiros e Diretores receberão convites antecipadamente.
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José  Manssur  –  Elogiou a seção  de Futebol Menor, que no mês  de julho participou 
com cerca de 43  componentes  de forma exemplar da  Goeth Cup, na  Suécia, e da 
Danna  Cup, na Dinamarca. Disputaram a competição 1.350 equipes de 54 países  e o 
Clube  obteve uma colocação  digna  de encômios  em ambas  competições. Por  isso, 
propôs votos de louvor ao Chefe da Delegação Waldir Lachowski, extensivo a Maurício 
Murias  Machado, Rodrigo de Almeida Rocha, Carlos  Alberto Dias  Pereira, Ricardo do 
Espírito Santo, Luiz Eduardo Dutra Rodrigues e Rubens  Bezerra Bizarro da Nave.

Edgard  Ozon –  Agradeceu ao Conselheiro Sérgio Vergueiro pela menção elogiosa, à 
Diretoria, e  ao  plenário, pelo acolhimento, dizendo-se  gratificado pelo fato de ainda 
poder colaborar com a seção de Judô na idade em que se  encontra. Aproveitou para 
pedir que se retificasse na ata da última reunião, pois viajou e perdeu a oportunidade, 
para  que  ficasse  anotado  que  “eu agradeci  a  eleição  da  nossa  chapa,  os  que 
trabalharam na  nossa  chapa, e grandes  nomes, eu falei que eu agradecia em meu 
nome e no dos  demais companheiros e companheiras de chapa. Porque assim ficaria 
muito pessoal  e  eu  não  teria razão  para  fazer  isso.” Propôs  voto  de  louvor  ao 
Conselheiro Veterano Plínio de Azevedo  Marques  pelo exemplo de companheirismo, 
pois, contrariando recomendação médica e de seus  familiares, compareceu à reunião 
de  maio  para  votar  dizendo  que  assim  havia  se  comprometido. A  despeito  de 
anteriormente ter o plenário rejeitado proposta de alteração estatutária visando tornar 
vitalícios Conselheiros Veteranos, com mais de 70 anos de idade e 30 de Conselho, em 
1998 Plínio de Azevedo Marques, com mais de 80 anos concorreu, foi reeleito e o mais 
votado. Voto aprovado.

Presidente –  Explicou  que  a  retificação  da  ata que  o  nobre Conselheiro pretende 
proceder não poderá ser feita, porque a referida ata já foi aprovada em reunião anterior. 
Porém, sua manifestação constaria da ata desta.

João Benedicto de Azevedo Marques  –  Como filho do Conselheiro Plínio de Azevedo 
Marques,  agradecer ao  Conselheiro Edgard  Ozon  pela homenagem, bem como  ao 
plenário,  justificando  que  seu  pai  somente  estava  ausente  nesta  reunião  em 
decorrência  do  mau  tempo  e  da  idade  avançada,  93  anos,  que  requer  alguns  
resguardos. Acrescentou que seu  pai considera o Clube a extensão  do seu  lar e os 
Associados  e Conselheiros  como irmãos  que dão um sentido de alegria para a  sua  
vida, principalmente neste momento em que a sua  saúde não é igual à que ele tinha 
quando mais jovem.

4) ORDEM  DO DIA
Item  1 
-

Apreciação da ata da 465ª reunião extraordinária, realizada no dia 26 de 
junho de 2000.

Presidente  - Não  havendo  manifestação  em  contrário, declarou  a  ata  aprovada, 
conforme apresentada.
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Luiz  Eduardo  Fernandes  –  Propôs  a  inversão  da  pauta, para  que  o  Conselho 
apreciasse primeiramente o item 5.

Presidente –  Respondeu  que a  Mesa  já tinha sido  consultada a  respeito, mas  que 
colocaria a  proposta ao  plenário depois  de apreciado o  item 2, que por tratava da 
continuidade de matéria cuja primeira discussão  já tinha acontecido.

Item 2 - Apreciação  do processo  CD-04/2000 –  Segunda  discussão  e votação da 
redação  final  da  proposta  subscrita  por  cinqüenta  e  três  (53) 
Conselheiros  no exercício do mandato, de alteração do §4º do Art. 6º, de 
revogação  do §4º do Art. 122, ambos  do Estatuto Social, bem como  de 
criação, no mesmo  Estatuto, de um artigo  em Disposições  Gerais  e de 
outro, em Disposições  Transitórias.

Presidente  –  Prestou  esclarecimentos  sobre  a  segunda  discussão  Não  havendo 
inscritos, passou à votação da matéria aprovada em primeira discussão.

Deliberação:
O  plenário resolveu ratificar, em segunda discussão, integralmente, a decisão tomada 
por ocasião da primeira discussão.

Presidente  –  Submeteu  ao  plenário, então, a  proposta  oferecida  pela  Comissão  
Especial de Redação, que recebeu emenda do Conselheiro José  Manssur  no primeiro 
dispositivo, substituindo  “... contra  este  Clube...” por  “... contra  o  Esporte  Clube 
Pinheiros...”.

Deliberação:
O  plenário, votando os  dispositivos e emenda nos  termos do Art. 48, I e do parágrafo 
único  do  Art. 76,  ambos  do  Regimento  Interno  do  Conselho  Deliberativo, decidiu 
aprovar a seguinte redação dos preceitos modificado e criados:
§4º, do Art. 6º (modificado):
“Art. 6º - ....
§4º - O  Atleta Benemérito, que tendo recebido o seu título de honra, ao inscrever-se 
em qualquer outro clube e  vier a  participar direta ou  indiretamente de  competição 
contra o Esporte Clube Pinheiros, perderá os benefícios previstos no §4º, do Art. 15.”.

Art. 6º, inciso VII (criado):
“Art. 6º - ...
VII – ATLETAS  BENEMÉRITOS  CONTRIBUINTES  –  Os  que  se  enquadrarem  no 
disposto no  Art. 6º, §4º do Estatuto.”.

Disposições Transitórias –  Art. 148.b. (criado):
“Art. 148.b  -  Fica  estabelecido  que  o  Art. 6º,  §4º,  deste  Estatuto, aplica-se  aos  
processos  em andamento ainda não objeto de decisão.”.
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Presidente –  Agradeceu  aos  Conselheiros  Anníbal Vicente Rossi,  Ricardo Coutinho 
Carvalhal e Silvia Schuster, que constituíram a Comissão  Especial de Redação, pela 
colaboração prestada.

 

Presidente  –  Antes  de  passar  para  o  item  seguinte  da  pauta,  informou  que, 
considerando  que  vêm aumentando  o  número de  procedimentos  disciplinares  e  de 
recursos, dedicando o plenário grande parte do seu tempo à apreciação desses  casos, 
a Presidência do Conselho estava nomeando uma Comissão  de alto nível, composta 
basicamente por ex-Presidentes  deste órgão para, com a sua  experiência, estudar e 
propor alteração do Estatuto e do Regimento Processual Disciplinar com o objetivo de 
criar Comissão  de  Recursos  Permanente, para  cuidar  de  recursos  e  de  matérias 
disciplinares e devolver ao Conselho as suas  verdadeiras funções institucionais.

 

Presidente –  S ubmeteu ao plenário proposta de inversão da Ordem do Dia, para que 
se  apreciasse  inicialmente o item 5, entendendo que o pedido se  justificava em razão 
de estar presente o advogado da recorrente, Dr. Abrão Jorge Miguel Neto.

Luiz Eduardo Fernandes  –  Disse  que havia proposto a inversão por achar a matéria 
delicada e polêmica.

Presidente - Esclareceu que também era relevante a ilustre presença  do Advogado, 
que  não  poderia ser  desconsiderada  e  que o  Conselheiro Luiz  Eduardo  do  Amaral 
Cardia  também  havia  assim  solicitado. Colocou  a  proposta  em  votação,  tendo  o 
plenário aprovado a inversão.

Item 5 - Apreciação  do  processo  CD-15/2000, referente ao  Recurso  Ordinário 
interposto  por associada, menor de idade, representada  por seu  pai e 
associado, contra penalidade de trinta (30) dias de suspensão  que lhe foi 
aplicada pela Diretoria em decorrência do processo  C.P. 21/99.

Presidente –  Consultado, respondeu ao Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda 
que  a  discussão  abrangeria  tudo o  que  envolvesse  o  assunto, inclusive  questões  
prejudiciais ou de mérito, pois que havia mais 3 itens da pauta a serem apreciados.

José Manssur  –  Refletiu sobre a difícil e séria tarefa de julgar, uma das atribuições do 
Conselho. Abordou  a  instrução do  procedimento desde  o  R.O,  comentando que as  
partes, juntamente com  uma  testemunha, não  presente aos  fatos, prestaram seus  
respectivos depoimentos pessoais, dos  quais  constata-se  que, contrariamente ao que 
consta do R.O, os não sócios, um dos quais com a erva suspeita, não eram convidados  
dos  sócios  envolvidos.  Reportou-se  ao  depoimento da  recorrente, ao  relatório e  à 
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conclusão da Comissão  Processante. Enfatizou que os  processos  devem respeitar os  
princípios  que  determinam  que  se  rejeite como  falso,  tudo  o  que  fosse  apenas  
verossímil, aceitando como verdadeiro apenas  aquilo que se apresente como algo tão 
claro e distinto que o espírito não tenha a menor possibilidade de pô-lo em dúvida. Esta 
submissão  do pensamento jurídico aos  princípios  lógicos, infelizmente, impede que o 
Juiz profira julgamento com base em verdades apenas  prováveis. Em matéria punitiva, 
exige-se  certeza. Na  dúvida, deve-se  decidir em favor do réu. O  §1º  do Art. 22  do 
Regimento Processual  Disciplinar prevê  que  no  julgamento do  envolvido a  decisão 
fundamentar-se-á 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. Disse  que estava claro nos autos 
que não havia prova suficientemente hábil, capaz de apenar, na forma como o foi, a 
sócia  recorrente. Também observou que ficou claro nos  depoimentos  que a  mesma 
conhecera o cidadão que portava a erva suspeita naquele momento. Ela se dirigia a um 
local, não aquele identificado no R.O, eventualmente para fazer um telefonema a seus  
pais, dentro do Clube. A erva não foi encontrada com ela, se é que essa  erva, suspeita 
ou não, poderia trazer a tipificação de algum delito. Também não há exame, nem seria 
de nossa  competência fazê-lo. Mas  o que existe, é que não estava ela portando essa  
erva, nem nenhum dos  associados, mas  um convidado, desconhecido. E  essa  prova 
ex-surge dos  autos de forma nítida, a ponto de não permitir a tipificação de qualquer 
conduta delitiva da recorrente. Houve um pequeno equívoco. Votou pelo conhecimento 
do  recurso  porque  tempestivo  e, no  mérito, deu-lhe provimento para  o  fim de  se 
cancelar das anotações do prontuário da menor.

Luiz  Eduardo  do  Amaral  Cardia -  Preliminarmente, concordou  com  a  Comissão  
Jurídica quanto à tempestividade do recurso, acreditando que se o plenário se ativesse 
aos  formalismos  jurídicos  acabaria cerceando a  defesa  da sócia. Quanto ao  mérito, 
disse  que  embora  tivesse  respeito pelo  Diretor Administrativo  Marcelo  Figueiredo 
Portugal Gouvêa, entendia que a culpa não se  presume. Ela tem de ser provada nos  
autos. Observou  que do  depoimento das  testemunhas  e do próprio funcionário que 
conduziu os  jovens à sala de segurança não ficou comprovado o nexo causal entre a 
sócia e o jovem, que nem era associado do Clube. Este, sim, estava portando a erva 
suspeita, que nem se comprovou se tratava, ou não, de um cigarro de maconha, o que 
também não  é função do Clube. Não  ficou comprovado se  essa  sócia  efetivamente 
estava acompanhada desses  jovens, principalmente daquele que portava esse  cigarro. 
Portanto, não  há  motivo para  suspendê-la, porque  efetivamente ela  não  fez nada. 
Obviamente, estava num local longe de onde se realizou a Festa Junina, situação pela 
qual já passou, inclusive. Além disso, a Festa Junina do Clube é muito disputada e os  
telefones públicos são  muito utilizados nesses  dias. Acompanhando o pronunciamento 
do Conselheiro José  Manssur  e julgando o recurso tempestivo, no mérito opinou pelo 
seu provimento, conclamando o plenário a assim decidir, por uma questão de justiça.

6



Renato Taglianetti –  Disse  que durante os  seus  67 anos  de vida profissional nunca 
encontrou processo  em que pudesse  dizer que fosse  completamente nulo, como este. 
Um guarda terceirizado, suspeitando que uma pessoa  era portadora de entorpecente, 
ou algo semelhante, imediatamente pega  não somente esse  portador desse  suposto 
cigarro  ou  charuto –  entorpecente –  como  também as  pessoas  que  lhe  estavam 
próximas. Acontece que das pessoas  que estavam próximas, duas eram menores, 15 e 
16  anos, sócias  e filhas  de sócios. O  portador dessa  matéria era simplesmente um 
visitante. Uma de duas. Ou ele comprou o convite para poder entrar, hipótese em que 
deveria ter permanecido exclusivamente no recinto destinado à Festa Junina. Os  fatos 
ocorreram na lanchonete do Tênis, um território completamente fora daquele onde era 
permitido o ingresso  de pessoas  que tivessem comprado o seu direito de participar da 
Festa  Junina. Se  porventura  ele  foi convidado  por  algum  sócio,  evidentemente o 
Estatuto não permite que o indivíduo entre por simples apresentação ou a pedido seu, 
espontâneo.  Ele  tem  que  ser  apresentado  por  um  sócio,  que  assume  a 
responsabilidade pelos  eventuais  danos  que seu  convidado possa  causar  ao  Clube. 
Acontece que  ninguém conseguiu  identificar esse  portador. Sabe-se  que ele não  é 
sócio, mas  não consta dos  autos prova de quem porventura o tivesse apresentado. Aí 
estava  o  primeiro erro. Houve  uma  irregularidade  praticada  na  portaria do  Clube. 
Salientando que seu objetivo não era criticar pessoas, mas a incapacidade,ou a inércia, 
ou o descaso que se têm por determinadas normas de proteção aos sócios e ao próprio 
Clube,  observou  que  no  processo  não  existe  prova  da  identificação  da  pessoa  
portadora desse  entorpecente, nem do sócio que a introduziu no Clube. Também não 
existe nenhuma prova de que tivesse adquirido o convite. Disse  que dispunha de uma 
série de Acórdãos  do Tribunal de Justiça mostrando a invalidade do depoimento único, 
quando se  trata de depoimento único. Alguns  desses  Acórdãos  inclusive apontavam 
esta  falha. Geralmente os  guardas  terceirizados  procuram justificar o  valor do  seu 
emprego e justificar o seu ordenado. Criam casos. O  tribunal de Justiça de São  Paulo 
está repleto de processos  demonstrado exatamente o caráter revelado pelos chamados  
terceirizados. E  a  tendência é admitir que não  se  deve mais  contratar terceirizados, 
porque a  responsabilidade continua sendo  da pessoa  a  quem eles  teriam de servir. 
Então, foi feita uma  ocorrência  baseada  numa  suspeita. Ora,  suspeição  deve  ser 
provada. E  toda vez em que se argüi alguma coisa contra um sócio ou filho de sócio, a 
acusação  deve ser provada. Só  depois  da prova é que o indivíduo se  torna culpado. 
Isso  é elementar em matéria de Direito Penal. No  caso  não  existe uma prova. E  o 
guarda terceirizado, que teria abordado o visitante com esse  elemento que suspeitou 
fosse  maconha, não  depôs  no  processo,  depôs  quem serviu como testemunha, um 
outro guarda, chamado para conduzir as  duas  meninas  para a sala da Segurança, o 
qual declarou que ele não viu nada. Observou que nunca viu nulidade maior na sua 
vida: um processo  em que há uma condenação, confirmada, sem prova. Ressaltou que 
o Tribunal de Justiça já tem admitido que inclusive o depoimento de uma testemunha, 
sobretudo quando  se  trata de  um agente de segurança, ou  um policial, não  tem o 
menor valor, porque uma testemunha absolutamente não prova nada. Disse  mostrava 
esses  fatos  para  aconselhar  a  Diretoria a  aperfeiçoar os  métodos  adotados,  para 
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melhor  resguardo  da  vida  em  comum  de  todos  os  sócios.  A  Diretoria  chegou  à 
perfeição de achar que quem deveria fazer a prova eram os acusados. Citando recente 
publicação  sobre  o  dever  de  se  fundamentar a  decisão,  enfatizou  que  a  decisão 
adotada pela Diretoria absolutamente não tinha fundamento e revelava prepotência, o 
que é inadmissível. Também a Comissão  Processante em atitude nobre concluiu pelas 
falhas cometidas pela nossa  administração, acolheu o recurso e propôs que a Diretoria 
se manifestasse pedindo desculpas pelos erros cometidos, inclusive perante as famílias 
desses  jovens. Se  porventura fatos como estes se repetirem constituirão grave ameaça 
à  nossa  vida, à  nossa  convivência. É  importante que os  equívocos  ou  erros  sejam 
corrigidos e não pensar só  condenação. Admitindo-se a hipótese de que de fato fosse 
maconha  e  que  as  duas  sócias  estivessem  envolvidas  na  possibilidade  de  se 
entorpecer, o Clube, em defesa dos seus  40.000 sócios, nunca poderíamos aplicar uma 
penalidade  de  30  dias,  ainda  mais  com  o  caráter  com  que  foi  aplicado, 
preventivamente, sem nenhuma prova, sem nada. Porque se  alguém que fuma, porta 
ou vende maconha  aqui dentro for penalizada com 30  dias, essa  informação causa 
hilaridade, porque o bom exemplo seria eliminar esse  indivíduo do quadro social. Por 
aspecto, julgou grave o equívoco cometido pela Diretoria. Lembrou, ainda, que se uma 
pessoa  for portadora - e  não  consumidora, porque o  consumidor é um doente e o 
tratamento é outro –  ou, por alguma forma, introdutora de entorpecente, a competência 
é da Polícia Federal, conforme prevê a Constituição Federal, que determina que todos 
são  obrigados  a denunciar onde há existência de entorpecente. Opinou no sentido e 
que o processo em si era completamente nulo.

Sérgio  Vergueiro –  Associou-se  aos  elogios  à  Comissão  Jurídica e acompanhou  o 
pensamento  do  Conselheiro  Renato  Taglianetti, dizendo  que  nada  mais  havia  a 
adicionar.

Pedro Paulo de Salles  Oliveira –  Falou sobre a necessidade de se atentar para o fato 
de que as  drogas  estão avançando de forma muito forte em todos os locais. E  o Clube, 
por razões que desconhece, tem a sorte de ter conseguido conter esse  avanço em seu 
recinto. O  tratamento de um usuário de drogas  é assunto muito delicado e para tratar 
com essas  pessoas  ou apurar um fato que não houve, não se  pode valer de guardas  
terceirizados  que  normalmente  não  têm  a  devida  qualificação.  Demonstrou-se 
revoltado, porque a palavra de uma pessoa  que não se sabe quem é valeu mais contra 
todas as  palavras  daquela que se  conhece - filhos ou netos de sócios  - que por força 
das  falhas  do processo  não  foram acusadas  com provas. Deixou  claro que não  se 
tratava de acusação ou crítica pessoal a qualquer diretor, porque conhece todos há 40 
anos. Todos, inclusive nossas  famílias, estão sujeitos a essa  avalanche promovida pela 
mídia, pelo cinema, pelos jornais, por tudo. Mas  não se pode deixar que assunto dessa  
delicadeza  seja tratado por dois  jagunços,  um dos  quais, intimado pela Comissão, 
simplesmente não comparece. Os  sócios  comparecem, se  apresentam, se  defendem. 
Julgou  um  erro fundamental terceirizar quem trata com  sócio  e, concordou  com  o 
Conselheiro  Renato  Taglianetti no  sentido  de  que  se  trata de  um  problema  da 
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segurança, que deixou o convidado entrar, não o identificou e que não levou o portador, 
que era o verdadeiro portador, para a Polícia.

Luiz  Eduardo  do  Amaral  Cardia (aparte) –  Entendeu  que  o  comportamento do 
segurança foi absolutamente indevido, aproveitando para sugerir à Diretoria que estude 
um programa de treinamento específico, para que esses  funcionários tratem os  sócios  
adequadamente.

Pedro Paulo Salles  de Oliveira -  Agradeceu ao orador pelo aparte, enfatizou que o 
assunto não poderia passar  sem uma decisão unânime e apelou à Casa  que trate as  
coisas  como elas merecem ser tratadas.

Tarcísio de Barros  Bandeira (aparte) –  Discordou do orador quanto à unanimidade da 
decisão, porque quem dirige qualquer atividade erra e não  deixa de ser  obrigado a 
gerir. É  bom imaginar o segurança ideal. Disse  que embora notoriamente não seja a 
favor da Diretoria, entendia ela tinha que trabalhar e escolheu um processo errado, mas  
que  é  sua  obrigação  gerir  o  problema  da  segurança,  inclusive  contratando  de 
empresas.

Pedro Paulo Salles  de Oliveira –  Recebeu o aparte, mas  dele discordou. Pediu que 
fosse  acolhida a  posição  da  Comissão  Processante e a  manifestação da  Comissão  
Jurídica, quanto  à  tempestividade. Em  terceiro lugar, propôs  que  se  o  Conselho 
decidisse  a favor da recorrente, que esta decisão se  estendesse  aos  outros menores 
envolvidos, que também tinham sido apenados  e não recorreram. Defendeu que por 
uma questão de direito esses  menores deveriam ter o mesmo tratamento, pois também 
foram apenados  injustamente. Finalizou dizendo que tem o máximo respeito por todas 
as  decisões  da Diretoria, porém, estava diante de um fato que poderia mudar a história 
do Clube. Apoiou a criação de uma Comissão Recursal Permanente pretendida pelo Sr. 
Presidente do Conselho.

Severiano  Atanes  Netto –  Manifestou-se  concordando  com  os  oradores  que  o 
antecederam, destacando que encontrava duas  propostas. A  primeira, do Conselheiro 
José Manssur, atendendo ao recurso para que fosse revogada a penalidade aplicada à 
associada. A segunda, não só revogando a penalidade aplicada à sócia, mas, também, 
que a Diretoria se  desculpasse  com os  envolvidos. Apresentou uma terceira proposta, 
no sentido de que fosse  única e exclusivamente revogada a penalidade aplicada aos  
envolvidos.

Presidente –  Deu por encerrada a parte da discussão.

Luiz Eduardo  Fernandes  –  Pediu  que  fossem  consideradas  as  três  propostas  por 
ocasião  da  votação  e  o  Sr.  Presidente  respondeu  que  esclareceria  o  plenário  a 
respeito.
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José  Roberto Coutinho de Arruda –  Propôs  que fosse  realizada votação simbólica. 
Aprovado.

Presidente –  Explicou que primeiro o plenário resolveria sobre a tempestividade, ou 
não,  do  recurso.  Em  seguida,  decidiria  sobre  o  mérito do  pedido.  Desde  logo, 
esclareceu  que  não  havia  possibilidade de  o  Conselho  decidir por outros  que  não 
recorreram, que se conformaram com a penalidade aplicada, pois só se vota recurso de 
quem  recorreu. Se  não  houve  recursos  de  outras  pessoas,  não  seria  colocada  a 
matéria em votação.

Deliberação:
Submetido o  processo  à  votação  pelo Sr.  Presidente, o  plenário resolveu rejeitar a 
preliminar de intempestividade do recurso argüida pela Diretoria e dar provimento ao 
recurso  ordinário interposto contra suspensão  por 30  dias  aplicada  pela Diretoria a 
associada  menor de idade em decorrência do  processo  administrativo disciplinar nº 
C.P. 21/99, reformando a decisão recorrida.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-17/2000, referente ao  Recurso  Ordinário 
interposto  por  associado,  representado  por  seu  advogado,  contra 
penalidade de sessenta (60) dias  de suspensão  que lhe foi aplicada pela 
Diretoria em decorrência do processo  C.P. 04/00.

Sérgio  Vergueiro –  Defendeu  que o  que torna efetivo o  exercício da  disciplina no 
convívio  entre as  pessoas  é  tanto a  clareza  e  o  rigor  na  aplicação  das  normas, 
necessárias  ao  convívio, quanto a  sua  aplicação  serena  e  firme. Todas  as  normas 
disciplinares tendem a enriquecer e conduzir ao sadio convívio dos  associados  aquele 
que porventura tenha ferido algum dos  princípios  julgados  necessários  à convivência 
no Clube. Tratava-se de associado com 30 anos de Clube, com uma ficha ilibada, idade 
madura, que teve uma altercação, ele mesmo reconhecendo e aceitando a indicação 
da Comissão  Processante de que agiu inadequadamente. Lembrou que a  Comissão  
alertou para  a  necessidade  de  se  corrigir eventuais  distorções  de  comportamento 
daqueles que servem os sócios dentro do Clube. Havia o depoimento de um associado 
contra o de um funcionário; duas  testemunhas  declararam que não  presenciaram a 
agressão  alegada  e  a  testemunha  do  associado, outro sócio  que  o  acompanhava, 
afirmou taxativamente que não houve agressão. Ateve-se  a este ponto, por acreditar 
que a penalidade sugerida pela Comissão  estava de acordo e até tacitamente aceita no 
recurso. A exacerbação da pena imposta pela Diretoria só caberia se houvessem novos  
elementos  trazidos  ao  processo  que a justificassem, o que não havia encontrado. A  
decisão foi centrada na afirmação de que, incontroversamente, houve a agressão. Ao 
contrário, nos  depoimentos  o  que se  via era exatamente uma controvérsia bastante 
grande e a prova de uma eventual agressão, que seria o exame de corpo de delito, não 
foi trazida pelo reclamante. E  os  fatos envolviam empregado que com um ano e pouco 
de  Clube  já  tinha  uma  advertência  por  comportamento  inadequado  para  com 

10



associado, posteriormente demitido por isso. Opinou pelo conhecimento do recurso e 
pela manutenção da recomendação da Comissão  Processante, como forma equilibrada 
de se manter a disciplina e o convívio entre os sócios.

José  Roberto Coutinho de Arruda -  Propôs  que fosse  realizada votação simbólica 
neste caso, bem como no recurso que seria apreciado em seguida. Aprovado.

Deliberação:
A matéria foi submetida ao plenário pelo Sr. Presidente, tendo o Conselho resolvido dar 
provimento  parcial ao  recurso  ordinário interposto por associado, contra pena  de 60 
dias  de  suspensão  que  lhe foi aplicada  pela Diretoria em decorrência do  processo  
disciplinar nº  C.P.  04/00, cancelando  a  pena  recorrida e  aplicando  ao  recorrente a 
penalidade de advertência por escrito, conforme a Comissão  Processante que instruiu 
o processo havia recomendado à Diretoria.

Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-18/2000, referente ao  Recurso  Ordinário 
interposto por associado, menor de idade, representado por seus  pais  e 
associados,  contra penalidade de sessenta (60) dias  de suspensão  que 
lhe foi aplicada pela Diretoria em decorrência do processo  C.P. 05/00.

Sérgio  Vergueiro –  Abordou o problema da terceirização, dizendo que como qualquer 
instrumento de  administração  de  empresa  pode, ou  não, ser  benéfica ou  cabível. 
Exemplificando, disse  que certas tarefas são  impossíveis  de se  delegar e que não se 
sentirá  à  vontade  se  desconfiar que  eventualmente os  seus  netos  possam  estar 
freqüentando um local onde a segurança  seja feita por pessoa  sobre a  qual não  se  
saiba a origem. Reconheceu que é natural que o Clube mantenha um quadro fixo de 
empregados  para  atender  à  sua  demanda  e  que  suplemente  esse  quadro  nos  
momentos de picos de demanda, como as cozinhas, garçons e os jardins, inclusive nos 
dias de Festa Junina, quando comparecem 10, 12.000 pessoas  e a rotina de segurança 
do Clube não dá conta. Citando exemplo a época do funcionário “Pedrinho”, disse que 
a  norma  da  segurança  do  Clube  é  mais  tradicional, portanto inadmissível  para  a 
sociedade do Clube o procedimento do segurança, se  escondendo para flagrar quatro 
crianças, como constava do processo. Contou que ficou temeroso  ao  ver anunciado 
que 75%  dos órgãos  que prestam segurança à sociedade prestam segurança particular 
também.  Conseqüentemente,  a  vida  da  segurança  particular  existe  a  partir da 
insegurança da sociedade. Ora, se o órgão que deve trazer segurança à sociedade tem 
interesse  na  sua  insegurança, isso  é uma  promiscuidade que não  pode prevalecer. 
Voltando  ao  processo,  disse  que  a  pichação  não  teria acontecido se  o  segurança 
tivesse imediatamente se identificado para ver o que estava acontecendo. A função da 
segurança  é  manter a  ordem, evitando  que  as  transgressões  ocorram  e  não  se  
esconder para flagrá-las, torcendo para que a transgressão  ocorra. Concordou com o 
Conselheiro Renato Taglianetti, de que não pode haver uma punição sem culpa. Como 
punir aqui um menor de idade que está na afirmação do próprio segurança, suspeito 
por ele, mas  que não portava nada que indicasse  que estivesse  pichando, que tivesse 
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a  intenção de pichar, ou  que tivesse  pichado. A  família do menor se  preocupou, o 
repreendeu, e reconhece que ele já está punido pela tensão que está tendo, que estava 
mesmo até no lugar errado. A  isenção, o equilíbrio na aplicação das  normas  de bem 
viver que são formados os exemplos futuros. Foi pelo acolhimento do recurso.

Luiz Eduardo  Fernandes  (aparte) –  Referindo-se  à época  do funcionário Pedrinho, 
lembrou o caráter educativo e não punitivo que o Clube tem.

Sérgio  Vergueiro –  Agradeceu ao  orador pela intervenção, dizendo esperar que no 
Clube seja mantida a convivência respeitosa em todos os níveis.

Edgard  Ozon  –  Mesmo  considerando  sérias  as  faltas  cometidas  pelos  sócios  
envolvidos neste e no processo antes apreciado, defendeu que num processo devemos 
nos  curvar às  provas,  e  quanto à  pichação  havia  provas.  Contou que faz parte da 
Assessoria da Presidência da Diretoria e que recentemente ficou horrorizado com as 
pichações  no Clube, inclusive citando matéria noticiando medidas  determinadas  pelas 
autoridades  locais  com relação a  pichações  em determinada cidade do Exterior. No 
primeiro processo  apreciado realmente não houve provas, mas  no caso  presente as  
provas  estavam nas  nossas  arquibancadas  e escadarias  do Clube e tinham que ser 
tomadas  providências  a  respeito. Lembrou que  o  Clube  participa da  educação  dos 
filhos dos sócios, principalmente em se tratando de menores de idade, mas pediu que o 
plenário atentasse  para o que tinha sido reconhecido pelos  recorrentes, de que seu 
filho “estava no lugar errado, na hora errada e, principalmente, em companhia errada.” 
E,  embora os  pais  não  escolham as  companhias  de seus  filhos, o  Clube  ajuda ao 
mostrar a esses  pais com quem o filho está andando, para que esse  menor possa  ser 
orientado  por  eles.  Opinou  pela  manutenção  da  pena, entendendo  que  menor  foi 
punido como teria sido qualquer sócio que ferisse as normas disciplinares.

Sérgio  Vergueiro  (aparte) –  Esclareceu que também é contra a  pichação, mas  no 
caso o que defendia era que o associado que recorreu não estava pichando, estava na 
extremidade da arquibancada, mas não junto com os elementos que pichavam. Aquele 
que foi flagrado pichando e o outro já tinham sido punidos, estavam suspensos  e não 
recorreram. Quanto  ao  recorrente, estava  claramente  provado  aqui  que  ele  não 
participou, portanto, não poderia ser punido por algo que não fez.

Edgard  Ozon –  Respondeu que aceitava o argumento do aparteante, porém, é muito 
comum  que  enquanto o  pichador esteja pichando  uma  parede  outros  dois  ou  três 
fiquem de olheiro. Manteve sua posição pela manutenção da pena como forma de bom 
exemplo.

Severiano Atanes  Netto –  Disse  que sabe-se que um menino de 10 anos  geralmente 
acompanha  o  de 12, e que o  de 12  acompanha  o  de 16. Os  3  estavam juntos. É  
estranho que o de 16 conhecesse  tanto o de 10 como o de 12, e no momento em que 
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ocorreu a pichação é que ele tenha descoberto o que estava acontecendo e tenha se  
sentado ou se posicionado no canto, sem tomar nenhuma atitude. Este é o fato que via 
contra  o  rapaz  que  foi  apenado.  A  favor  dele  era  que  essa  colocação,  que 
eventualmente seriam as iniciais de seu nome, aparecia de uma maneira tardia. Esse  L 
e esse  F  eventualmente não  seriam as  iniciais  de L.M.S.L.C. Porém, havia alguma 
dúvida nessa  posição de um rapaz de 15 ou 16 anos, ao lado de um de 10 e de um de 
12, e ele sendo o único inocente desse grupo.

Francisco  Collet e Silva  (aparte) –  Concordou em parte com o orador, ponderando 
que o recorrente tinha 16 anos, e os outros, que foram punidos e não recorreram, 10 e 
12 anos, no sentido de que dificilmente os  dois mais novos  teriam influenciado o de 16 
anos. Por outro lado, que até mesmo para a individualização da pena, já que ele não 
pichou propriamente, mas  pelo próprio recurso que apresentou dando a entender que 
participou, pelo menos  anuiu e  concordou com o  que  os  dois  menores  associados 
fizeram, bem como por não ter antecedentes, encaminhou proposta convertendo em 
advertência a penalidade de suspensão  aplicada ao recorrente, por entender que uma 
pichação no Clube não pode ficar sem uma sanção.

Presidente –  Consultado pelo Conselheiro Severiano  Atanes  Netto se  o aparteante 
deveria  apresentar  da  tribuna  a  sua  proposição,  respondeu  aceitaria  propostas 
alternativas de votação desde que fossem feitas por escrito, podendo o proponente se 
utilizar da Secretaria para formalizar seu pedido.

Sérgio  Vergueiro (aparte) –  Lembrou que quando votou pela aceitação do pedido o 
fez acolhendo apenas  o que estava sendo pleiteado no recurso, isto é, restringindo a 
suspensão  aos  12 dias  que ele cumpriu preventivamente, mas  não a absolvição, que 
não foi objeto do recurso. O  recorrente se  rebelou contra a falta de equilíbrio da pena 
que lhe foi aplicada, porque não participou da pichação em si e foi punido com pena 
idêntica à imposta àquele associado que portava o instrumento de pichação (60 dias). 
Inclusive o recorrente ponderou a respeito quando disse  que estava provado que ele 
não  participou  e  que  a  própria  Diretoria tinha  suspendido  o  efeito da  suspensão  
preventiva porque entendeu a sua posição.

Presidente –  Encerrou a discussão, explicando como se  daria a votação. Não  houve 
proposta  de  absolvição  e  o  Conselheiro  Francisco  Collet e  Silva  retirou  a  sua  
proposição. Encaminhou o recurso à votação.

Deliberação:
O  plenário decidiu negar  provimento ao  recurso  ordinário interposto por associado, 
menor de idade, representado por seus  pais e associados, contra pena de 60 dias de 
suspensão que lhe foi aplicada pela Diretoria em decorrência do processo  disciplinar nº 
C.P. 05/00, ficando mantida a decisão recorrida.
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Item 6 - Várias.
Henrique Avancine –  Falou a respeito da evolução e da intensa profissionalização do 
esporte Tênis  no  decorrer dos  anos,  devido aos  grandes  prêmios  em dinheiro que 
começaram a  se  dar. Conseqüentemente, o  Clube perdeu um pouco  o espaço  que 
dispunha  na  parte  competitiva, porque  as  academias  trouxeram  novas  técnicas 
estrangeiras, o que para os  técnicos do Clube, não tão preparados e não tiveram tanto 
acesso  a essas  técnicas como os  proprietários e os  técnicos das  academias, pessoas  
de nível de formação  superior. Em  razão  disso,  o  Tênis  Infantil, que procurava  um 
espaço no âmbito internacional, migrou para as  academias. O  Clube, como os  outros 
clubes, durante quase  que uma década ficou carente de atletas e, percebendo o que 
ocorria, cuidou de corrigir o caminho e nivelar os  seus  serviços  aos  das  academias. 
Terceirizou-se o treinamento Infantil e o dos jovens, dos 6 aos  12 e dos 8 aos  18 anos, 
e, posteriormente, dos  Veteranos. Trouxe equipes  de treinamento nessas  3 divisões, 
pessoas  com nível universitário, pós-graduadas  na área esportiva no Exterior e com 
alta tecnologia. Tudo  isso  resultou na  recuperação  do  espaço  que  o  Clube  havia 
perdido, retomando o seu  lugar de campeão de todos  os  Clubes  no Brasil no Tênis. 
Exemplificando, contou que o Clube vem disputando o Interclubes, e desde que essa  
competição foi instituída pela Federação Estadual, há 12, 13 anos, o Pinheiros nunca 
perdeu a prova na contagem anual. Vários clubes têm pago dinheiro para atletas desde 
as  categorias de 14 até a de 50 anos. O  Clube compete exclusivamente com os  seus  
sócios.  Não  há  militante no  Tênis  e  tem-se  conseguido  destaques  como  Patrícia 
Coimbra e Celso  Ribeiro, de 14 anos, que estão concluindo uma etapa de 40 dias na 
Europa, jogando em torneios europeus  do mais alto nível, coisa que nunca aconteceu 
antes ao mesmo tempo. Ressaltou que o Pinheiros  só  atingiu esse  ponto devido aos  
trabalhos de base que vem sendo desenvolvido, melhorando dia-a-dia.

Mário  Avancini  (aparte)  –  Pediu  que  o  orador  esclarecesse  até  que  idade  os 
pegadores  de  bola  podem exercer essa  função  no  Clube  e  se  eles  participam de 
torneios, pois são  meninos  carentes e alguns  deles estão jogando bem. Perguntou se  
Clube  está  atuando  no  sentido  de  que  esses  meninos  sejam  injetados  junto aos 
associados.

Henrique Avancine –  Respondeu que essa  não era a sua  parte na seção, pois  que 
cuidava  mais  da  parte competitiva infanto-juvenil do associado, crendo que para os 
pegadores  de bolas  sejam seguidas  regras  previamente definidas. Presumiu que os  
pegadores permaneçam conosco até os  14 anos  de idade, sabendo dizer que o Clube 
lhes  fornece material escolar, uniformes, sacolas, aparato médico, dentário e que o 
Departamento de  Assistência  Social  é  que  cuida  disso.  Explicou  que  sua  idéia foi 
tranqüilizar  os  Conselheiros  quanto  aos  caminhos  que  o  Tênis  do  Clube  vem 
percorrendo, reiterando  o  que  disse  inicialmente e  arriscando-se  a  informar que  o 
Pinheiros conta hoje com um casal de sócios tenistas campeão sul-americano, treinado 
aqui desde a sua infância.
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Anna Maria Carvalheira Baur –  Elogiou detalhadamente sobre a Noite Italiana, que se 
realizou no último dia 19. Cumprimentou o Diretor de Promoções  Sociais  Ivan Gilberto 
Castaldi Filho, a Diretoria, a Gerente da Área Rosana  Moreno e sua equipe de trabalho 
pelo sucesso  do evento.

Presidente -  Informou o  número  de  Conselheiros  que  tinham assinado  o  livro de 
presença e deu por encerrados os trabalhos às 22h46.

 

Obs
:

esta  ata  foi integralmente aprovada  na  467ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho 
Deliberativo, realizada no dia 25 de setembro de 2000.
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