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ATA  RESUMIDA  DA  478ª  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2001

1)1) DATA E PRESENÇA
Dia vinte e oito de agosto do ano dois mil e um, com início às vinte horas e 
trinta  minutos,  tendo assinado a lista  de presença cento e  sessenta e  um 
Conselheiros.

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

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

3)3) EXPEDIENTE
Comunicações da Mesa ou dos Conselheiros,  propostas  de caráter  cívico, 
votos de pesar, de júbilo, etc.
Presidente  –  Declarou  empossado  no  cargo  de  Conselheiro  o  Sr.  Carlos 
Figueiredo da Cunha,  Suplente do Grupo A.  Apresentou ao plenário  e  foi 
aprovada proposta da Mesa do Conselho, consignando voto de pesar pelo 
falecimento  do  Sr.  Pedro  Curi,  pai  do  Conselheiro  Carlos  Roberto  Sá  de 
Miranda Bório. Também submeteu ao Conselho proposição de iniciativa da 
Primeira Secretária Dulce Arena Avancini, subscrita pelo Segundo Secretário 
Paulo Roberto Taglianetti, no sentido de inserir em ata votos de pesar pelo 
falecimento  da  Sra.  Anita  Belizia  Strifezzi,  mãe  da  ex-Conselheira  Marietta 
Strifezzi Rizzo Mirisola e avó do Sr. José Carlos Rizzo Mirisola Júnior, Suplente de 
Conselheiro,  e  pelo  falecimento  da  Sra.  Margarida  Lemmi,  filha  do  ex-
Conselheiro e ex-Diretor Sérgio Lemmi. Votos aprovados. Propôs em nome da 
Mesa do Conselho e o plenário aprovou que fosse consignado em ata voto 
de pronto restabelecimento do Conselheiro Pedro Paulo de Salles  Oliveira, 
que  recentemente  se  submeteu  a  uma  cirurgia,  proposta  à  qual  se 
associaram a Primeira  Secretária  Dulce Arena Avancini,  o  Conselheiro  Luiz 
Ernesto Machado Kawall e o Diretor Adjunto de Veteranos Ernesto Julio Santos 
Corrêa  Schleier.  Também  colocou  ao  plenário,  que  acolheu,  propostas 
consignando  em  ata  os  seguintes  votos  de  louvor:  1)  de  iniciativa  do 
Conselheiro José Manssur, ao Conselheiro Cezar Roberto Leão Granieri, pela 
sua recente nomeação para o cargo de Delegado Regional, em  São Paulo, 
do  Ministério  dos  Esportes;  2)  de  iniciativa  da  Comissão  de  Esportes,  a 
destaques  esportivos cuja  relação  havia  sido  encaminhada  com  a 
convocação, a saber:  Pólo Aquático: ao Técnico Tiago Ribeiro de Almeida, 
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ao Assessor Ricardo Sasso e aos Atletas João Gil Fernandes, Gustavo Lorena, 
Rodolfo R.  Campinas,  Luciano Prata Magalhães,  Stefano Lima, Caio Cintra 
Segal,  André  Stuart,  Marcos  Barbosa,  Rodrigo  Marcondes  Soares,  Nicolas 
Morsa, Fernando Cintra Franco, Vinícius Antonelli e Alex Figueiredo Zwir, pela 
conquista  do  título  de  Vice-Campeão  da  Copa  São  Paulo  (São  Paulo, 
03/07/2001);  Handebol:  ao  Diretor  Adjunto  de  Handebol  Carlos  Eduardo 
Ferraro, ao Assessor Reinaldo Fernandes Campos, aos Técnicos Sidiney Alves 
de Souza e Sérgio Hortelan e aos Atletas  Alex Lucio Archivaldo Aprile,  Bruno 
Felipe  Claudiono  de  Santana,  Carlos  Macedo  Pereira  Neto,  Daniel  Jafet 
Cestari,  Daniel  Luiz  Sonvezzo,  Giuliano  Zorzi  Loureiro,  Gustavo  Silva  Mello, 
Kristian Olaf Olsen,  Luiz Felipe de Oliveira Gaeta, Marcelo Marcucci Portugal 
Gouvêa  e  Rafael  Sprengel  Oliveira,  pela  conquista  do  título  de  Vice-
Campeão, categoria Júnior Masculino, no Campeonato Brasileiro (Umuarama 
–  PR,  junho/2001);  Esgrima:  ao  Diretor  Adjunto  de  Esgrima/Ginástica 
Olímpica/Peteca/Xadrez Ney Roberto Caminha David, à Assessora Vera Lúcia 
Gomes  Santos  Vallinoto,  aos  Técnicos  ao Técnico Miakotnykh  Guennadi  e 
Márcia da Silva Leonelli  e  aos Atletas  Carolina Xavier  Silveira Moreira,  Lívia 
Maximiniano  Lanzoni,  Bernardo  Carlos  Schwucho,  Marcelo  Franco  Amaral 
Hopf,  Marília  Pellegrino  Camargo  Mello  e  Fernando Serpone  Bueno,  pelos 
resultados obtidos no Campeonato Brasileiro de Esgrima (Porto Alegre – RS – 
27/06 a  1º/07/2001),  categorias  Pré-Cadete,  Cadete e  Juvenil;  Peteca:  ao 
Diretor  Adjunto de Esgrima/Ginástica Olímpica/Peteca/Xadrez  Ney Roberto 
Caminha  David,  ao  Assessor  Guaracy  Isidoro  Pereira  e  aos  Atletas  José 
Antonio Ferreira Brandão, André Urtado, Claudionor Antonio de Mattos, Ivan 
Gilberto  Castaldi  Filho  e  Giovanna Narcisi,  pela  participação e  resultados 
obtidos  no  Torneio  Interclubes  Estadual  (São  Paulo  –  SP  –  24/06/2001); 
Halterofilismo: ao Assessor Horácio Soares dos Reis,  ao Técnico Edmilson da 
Silva Dantas e ao Atleta Adeilson de Carvalho Santos, pela participação e 
resultados alcançados no Campeonato Pan-Americano (Savannah – Geórgia 
- 09 e 10/06/2001);  Judô: ao Assessor Marcelo Ferro Catapani, aos Técnicos 
João Gonçalves Filho, Sérgio Malhado Baldijão e Mauro dos Santos Oliveira e 
às  Atletas  Andréa  Berti  Rodrigues  e  Priscila  de  Almeida  Marques,  pela 
participação e resultados obtidos por Atletas dessa seção no Circuito Europeu 
de Judô (Ter Torri – Corredonia – Itália - 09 e 10/06/2001); Natação: ao Assessor 
André  Perego  Fiore,  aos  Técnicos  Fernando  Antonio  Vanzella  e  Álvaro 
Kenmatsu Taba e aos Atletas Bruna Camilo Turi, Camila Barbosa Correa, Felipe 
Machado Travesso, Fernanda Piedade Fernandes, Leonardo Mattiazi Granna, 
Lucas Vinícius Yokoo Salatta, Newton Barbosa Correa, Rafael Henrique Correa 
de  Oliveira,  Renato  Yuji  Okamoto,  Lisnet  Motta  Rodrigues  Alves,  Mariana 
Albertini Russo, Natália Mesquita Busso, Talita Lima Ribeiro, Julia Oliveira Pereira 
Souza Leão, Felipe C. Moreira, Caroline Araújo Marques, Karine de Boni Volpe, 
Mariana Sayuri Nagaoka, Natália Dores Buso, Nathalie Leister, Rebecca Silva 
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Nascimento,  Renata N.  Goto,  Renata Saguas  Miller,  Fernanda Palo  Prado, 
André Lara Toledo da Silva Leme, Carlos Murgel Miller, Daniel Novak, Felipe Sá 
Moreira  Dvorak,  Guilherme  Girardi  Cutovoi,  Gustavo  Castro  Lourenço, 
Leonardo  Giovanetti,  Leonardo  Vieira  Melo  Abreu,  Pedro  Farias,  Pedro 
Henrique Soares Ramos, Rafael Oliveira Machado Dias, Rodrigo Alves de Lima, 
Rubens Kenji Yoshioka,  Stefano Pantani Amato Balian, Vicent Shintaro Torres 
Fujiwara,  Walter  Longo  Neto  e  Marcelo  Guitini  Popoff,  pelas  seguintes 
conquistas:  1º  lugar  no  Troféu  Assis  Chateaubriant  (São  Paulo  –  SP  -  1º  a 
03/06/2001)  e  1º  lugar  no  Campeonato  Paulista  Infantil  e  Juvenil  Troféu 
Henrique  Nicolim  (22  a  24/06/2001  –  São  Paulo  –  SP);  3)  de  autoria  do 
Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, aos seguintes associados que 
se destacaram em competições:  Corrida dos Bombeiros  (São Paulo –  SP – 
1º/07/2001):   Nelson  Bernardini  Filho,  Erico  da Silva Guerra,  Marcos  Alberto 
Penna  Trindade,  Carlos  Edmundo  Miller  Neto,  Gonzalo  Moreira  Monardes, 
Monica  Rosana  Platzeck  Oliveira,  Carlos  Eduardo  Alexandre  Peão,  Sylvio 
Renan Monteiro  de Barros,  Carmen Regina Azpeitia  Flosi,  Maria Aparecida 
Borges, Enio Guido de Guglielmo Aleixo, Arturo Dario Morelra Olivares, Paulo 
Francisco  Figueiredo,  Ivan  Carlos  da  Silva  Mano,  Daniel  Eduardo  Locatelli 
Gasparian,  Cecília  Helena  Gaspar  Desio,  Sergio  Mattos  Araújo  e  Carlos 
Eduardo Monteiro Peluso;  Maratona da Cidade de São Paulo (08/07/2001): 
Paulo Sergio Machado lzar, Marcio Martins Bonilha Filho, Fernando Elicagaray, 
Renato Limberte, Walter Lemmi, Ana Maria Cafaro,  Vicente Di Bella Jr, Mario 
Medeiros  Stein  Mamprim,  Nazaré  Landi  Ferreira,  Roberto  Carlos  Vespolli 
Martello,  Maria  Aparecida  Borges,  Giorgio  Antonio  Maria  Saint  Seigne, 
Mauricio Leopoldo e Silva Pereira Lima, Carlos Alberto Lima de Oliveira e Ligia 
Tayar;  C  orrida do “Centro Histórico”:   José Marques  Neto,  Roberto Severino 
Mencarini, Roberto Carvalho Serra, Nelson Bernardini Filho, Fernando Rouston 
C. Fahham, Marcio Martins Bonilha Filho, João Aléssio Juliano Perfeito, Marcos 
Alberto Penna Trindade, Luis Fernando von Rainer Fabiani,  Gonzalo Moreira 
Monardes,  Carlos  Edmundo  Miller  Neto,  Walter  Lemmi,  Sergio  Weigand, 
Rodrigo  Lacerda,  Carlos  Eduardo  Alexandre  Peão,  Luis  Alberto  Figueiredo 
Souza,  Graziela  Silva  Pedreschi,  Carlos  Eduardo  Pereira  Villela,  Francisco 
Lamussi  Junior,  Moacyr  de  Azevedo  Silva  Filho,  Sylvio  Renan  Monteiro  de 
Barros, Carmem Regina Azpeitia Flosi, Celso Pochen Mugnela, Roseli Botechia 
Schweizer, Paulo Francisco Figueiredo, Lucia Cerquelra Alves Barbosa, Daniela 
Szasz Franco, Ivan Carlos da Silva Mano, Arturo Dario Moreira Olivares, Marina 
Bonilha de Toledo Leite, Eduardo Cox Villela, Margarida L. S. Maschietto, João 
Paulo Antunes Baleizão, Carlos Alberto Lima de Oliveira, Nazaré Landi Ferrelra, 
Sergio  Mattos  Araújo,  Simone  Cotic,  Daniel  Eduardo  Locatelli  Gasparian  e 
Carlos Eduardo Monteiro Peluso.
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Primeira  Secretária  –  Informou  o  seguinte:  1)  que  o  Conselheiro  Paulo 
Kesselring Carotini cancelou o pedido de licença que havia formulado até 
20/08/2002;  2)  que  solicitaram  licença  os  Conselheiros:  Ivanilce  Simeão 
Cappellano  e  Pedro  Paulo  de  Salles  Oliveira,  ambos  por  30  dias, 
respectivamente a partir de 15 e 16/08/2001; 3) que o Conselheiro Marcelo 
Figueiredo Portugal Gouvêa oficiou comunicando que, nos autos da ação 
Ordinária  de  Indenização  para  Reparação  de  Danos  Morais  que  está 
promovendo contra  Luiz  Eduardo Fernandes e  Outros,  perante a 16ª  Vara 
Cível  do  Foro  Central  (processo  nº  00.54118-0),  celebrou  acordo  com  a 
associada  sobre  Nely  Aparecida  Magnani  Hildebrandi  para  por  fim  à 
demanda com relação a ela, bem como informando que foi pela mesma 
indenizado  da  quantia  de  R$1.000,00,  que  doou  ao  Departamento  de 
Assistência  Social  do  Clube,  conforme  recibo  que  anexou;  4)  que  foram 
recebidas duas cartas da Diretoria, a primeira, dando ciência da nomeação 
da Sra. Silvana Caldeira Miretti Pestana para o cargo de Diretora Adjunta de 
Relações Educacionais no biênio 2001/2003 e, a segunda, versando sobre as 
inscrições para o Fórum Pinheiros Futuro, cujo programa havia sido distribuído 
aos  Srs.  Conselheiros  no  último  final  de  semana;  5)  que  se  encontram  à 
disposição dos Conselheiros, para consulta na Secretaria, o relatório A.V.O. 
(Análise  da Variação Orçamentária)  de julho e  o  Balanço Patrimonial  em 
31/07/2001.

Marcelo Grassi – Propôs votos de louvor a tenistas que conquistaram títulos no 
recém-findo Torneio Brasileiro, realizado em Ribeirão Preto, a saber: Beatrice 
Mira Chrystman, 45 anos, Campeã de Simples e Duplas; Ingrid Dushler, Vice-
Campeã de Simples, 60 anos; Cristina Carneiro, Vice- Campeã 55 anos e Vice 
de Duplas 55 anos; Andiara Guimarães, Vice Campeão de Duplas 55 anos; 
Daniela  Botti,  Campeã  de  Duplas  35  anos;  Érica  Miglioratti,  Campeã  de 
Duplas, 50 anos; Úrsula Abeling, Vice-Campeã de Simples 65 anos; Maria Célia 
Veloso, Vice Campeã de Duplas 60 anos; Dioetmar Frank, Vice Campeão de 
Duplas  55  anos  e  Hermenegildo  Grassi,  Campeão  de  Simples  80  anos. 
Estendeu convite para o IX Torneio Internacional de Tênis, de 22 a 29/09/2001, 
no Sport Club Corinthians Paulista. Ressaltou que há 6 anos consecutivos este 
evento é realizado pela Grassi  Associate,  empresa criada pela sua família 
para promover o desenvolvimento e a divulgação do Tênis no Brasil. Os votos 
foram aprovados.

Dulce Arena Avancini – Apresentou proposição consignando em ata voto de 
louvor  ao  nosso  Maestro  Samuel  Keer,  que  rege  o  Coral  do  Clube,  pela 
apresentação  no  Encontro  de  Corais  (11/08/2001  -  Tênis  Clube  Paulista), 
dando detalhes sobre o evento. Convidou os Conselheiros a fazerem parte do 
Coral, que se reúne às terças-feiras, das 20 às 22h, no 4º andar do Conjunto 
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Desportivo  “Henrique  Villaboim”,  em  que  pese  utilizar  sala  acanhada, 
abafada  e  sem  acústica.  Também  estendeu  convite  para  a  próxima 
apresentação, no dia 16/09/2001, às 11 horas, à beira do lago. Lamentou que 
na abertura da reunião ouviu pela última vez a sua voz na gravação do Hino 
do Esporte Clube Pinheiros, já gravado em três oportunidades; a primeira, sob 
a regência do Maestro Ítalo Isso, a segunda, com o Maestro Gaó, em fita 
cassete e, a terceira, em 1993, com a Banda dos Fuzileiros Navais do Rio de 
Janeiro, também em fita cassete. Confessou que ficou aborrecida, porque a 
partir  de  então  o  Hino  do  Clube será  cantado por  um Coral  profissional, 
contratado pela Diretoria para fazer uma nova gravação, presumindo, então, 
que talvez não tenha ela achado que o Coral do Clube tenha gabarito para 
regravar o Hino para os festejos de aniversário.

Sérgio  Vergueiro  –  Solidarizou-se  com  a  oradora,  dizendo  que  por  mais 
abafada e sem acústica que seja a sala utilizada, o Coral do Clube saberá 
lançar o seu brado acima dessas profissionalidades. Propôs e foi aprovado 
voto  de  agradecimento  pela  maneira  gentil  com  que  foi  recebido  em 
Ribeirão Preto, no mês passado, na Sociedade Recreativa de Ribeirão Preto, 
pelo seu Presidente José Ayrton Dinamarco Roxo, tanto como amigo, mas, 
principalmente, como Conselheiro Clube, tendo este senhor tecido elogios e 
visitado o Pinheiros  antes de iniciar  a sua gestão junto àquela Sociedade. 
Comentou que o Dr.  José Ayrton é filho de família tradicional  de Ribeirão 
Preto e que conheceu essa cidade e a Sociedade Recreativa quando seu 
pai, Ubirajara Roxo, era seu Presidente, acrescentando que é o único caso na 
história daquela tradicional entidade onde o filho hoje ocupa um cargo que 
seu pai ocupou há 40 anos.

Luís Eduardo Pinheiro Lima – Comunicou que entregaria à Mesa requerimento 
baseado  em  dados  técnicos  obtidos  por  ele  e  outros  companheiros  de 
Conselho,  subscrito  por  mais  de  50  Conselheiros,  solicitando  a  imediata 
reabertura  do Clube às  segundas-feiras.  Explicou  que,  de acordo com os 
dados,  a  medida  tomada  pela  Diretoria  não  se  justifica,  principalmente 
porque no mês de junho, antes do fechamento do Clube, houve uma média 
de redução no consumo de energia elétrica em relação à meta de 31.4%. 
Com  o  fechamento,  esta  média  melhorou  ainda  mais,  conforme  dados 
fornecidos pela Diretoria de Patrimônio à Comissão de Obras. Pediu que a 
Diretoria reveja os seus cálculos e verifique que não é necessário fechar o 
Clube  às  segundas-feiras,  o  que  está  trazendo  sérios  prejuízos  à  vida 
pinheirense.

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  – Comunicou  que  trocou  uma  série  de 
expedientes  com  a  Diretoria,  em  virtude  de  ter  sido  procurado  por 
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Conselheiros  e  associados,  que  diziam  que  havia  Conselheiros  prestando 
serviços ao Clube. Inicialmente, consultou a Diretoria, tendo esta respondido 
não só inexistir Conselheiros prestando serviços ao Clube, como, também, que 
com  relação  ao  Art.  130  do  Estatuto  Social  na  sua  ótica  os  Conselheiros 
fornecedores  não  estariam  impedidos  de  votar  e  ser  votados.  Disse  que 
reiterou  o  seu  pedido,  desta  vez  perguntando se  determinadas  empresas 
eram, ou não, prestadoras de serviços, tendo recebido resposta da Diretoria 
pedindo desculpas  pela  falha na comunicação anterior  e  relacionado as 
firmas de Conselheiros que estão prestando serviços aqui. Disse tratar-se de 
assunto relevante e que, embora não tenha nada contra esses Conselheiros, 
entendia que é necessário optar por ser Conselheiro ou Associado prestador 
de serviço, porque em sendo Conselheiro ele tem informações privilegiadas. 
Informou que se manifestaria a respeito no item Várias.

Carlos Cavalcante de Araújo – Propôs e foi aprovada a inserção em ata dos 
seguintes  votos  de  louvor:  1)  às  4  categorias  do  Futebol  Menor  que  em 
meados  conquistaram o  título  de  Campeão no  1º  Torneio  de  Inverno  de 
Brusque, Santa Catarina, 3 delas invictas; 2) à equipe Sub 13, que na mesma 
época conquistou a 1ª Disney Cup, título que lhe dará o direito de participar 
representando o Brasil a 1ª Disney Cup Internacional (setembro – Orlando – 
EUA);  3)  à  Comissão  Técnica  do  Futebol  Menor,  composta  pelos  técnicos 
Maurício Machado, Carlos Pereira e Rodrigo Rocha e aos coordenadores das 
seleções  nessas  viagens,  José  Carlos  Luxo,  Carlos  Souza,  Fernanda 
Liechenberg,  José  Luiz  Trebilcock  Tavares  De  Lucca,  Antonio  Colonezi  e 
Rubens  Bizarro  da  Nave.  Não  obstante  o  voto  de  louvor  proposto  pelo 
Conselheiro  José Manssur, deu detalhes sobre a solenidade em que o Ministro 
dos  Esportes  Carlos  Melles  nomeou  o  ex-Presidente  Cezar  Roberto  Leão 
Granieri para o cargo de Delegado Regional, em  São Paulo, do Ministério dos 
Esportes (06/08/2001 – Club Paineiras do Morumby), evento que contou com 
as presenças do Governador Geraldo Alckmin, do Presidente da EMBRATUR, 
Caio Luiz de Carvalho, do Secretário de Esportes do Ministério, Lars Grael, de 
outras personalidades, Deputados Federais, Estaduais, mais de 100 Prefeitos, 
Presidentes  de  Confederações  e  Federações  Esportivas,  principalmente 
atletas olímpicos e muitas pessoas ligadas aos esportes, frisando que referida 
nomeação é motivo de muito orgulho para todos os pinheirenses.

Luiz  Eduardo Fernandes  – Propôs  votos  de louvor  a sócios  que disputaram 
eliminatórias de entre clubes paulistas e irão representar o Brasil em Aruba, de 
1º a 8 de setembro, em a saber: Evanildo Mondeck, Ricardo Schutt, Newton 
Fraga,  Romeu  Barbosa  Júnior,  Marcelo  Grassi,  Roberta  Mendes,  Beatrice 
Chrystman, Mercedes  Pupo, Heloísa Moraes e Priscila Ferrari. Comunicou no 
último dia 8 se realizou o evento “Fique por Dentro”, no qual a Diretoria expôs 
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os  motivos  do  racionamento  e  também  do  fechamento  do  Clube  às 
segundas-feiras. Que na oportunidade não foi possível argumentos de Sócios 
e Conselheiros, para encontrar uma solução para a reabertura do Clube às 
segundas-feiras,  apenas  facultado  que  se  apresentasse  requerimento  por 
escrito.  Informou  ter  recebido  uma  carta  do  Diretor  de  Comunicações 
Francisco Antonio Fraga, justificando a não possibilidade de atender o seu 
pedido de abertura das alamedas, sob o argumento de que isso exigiria a 
abertura de portarias, estacionamento e funcionários. Deixou para se alongar 
na  matéria  no  item  Várias,  dizendo que  então  ponderaria  que  não  seria 
preciso abrir todas as portarias, nem o estacionamento, apenas as alamedas, 
para as pessoas de mais idade pudessem freqüentar o Clube em horários 
restritos  e  lembraria  que  o  Clube  já  funciona  na  parte  administrativa  e 
Escolinha nesse dia.

4)4) ORDEM DO DIA
Item 1 - Apreciação da ata da 477ª reunião extraordinária, realizada no dia 

31 de julho de 2001.
Tarcísio de Barros Bandeira – Pediu que seu pronunciamento no Expediente 
fosse retificado, para constar real sentido de suas palavras, a saber: “Informou 
que nos últimos dias recebeu dezenas de vezes pedidos de explicações sobre 
as  conseqüências no Pinheiros  do perigo de apagão, tendo respondido a 
todos ponderando que, sendo do Conselho, não tinha ingerência nenhuma 
nas medidas administrativas tomadas pelo Clube. Por este motivo, apresentou 
voto  de  solidariedade  e  esclarecimento  aos  associados  do  Clube,  pela 
atitude  equivocada  e  mal  pensada  da  Diretoria  em  não  reconhecer  o 
feriado de 9 de Julho e esclarecer que como membro do Conselho não teve 
qualquer participação naquela disposição.”.

Deliberação:
Submetida a ata à votação pelo Sr. Presidente, foi a mesma aprovada, com 
a retificação então solicitada.

Item 2 - Apreciação  do  processo  CD-09/2000A,  referente  ao  Recurso 
Ordinário interposto por Conselheiros e Associados,  representados 
por  advogados,  contra  a  decisão  da  Presidência  do  Conselho 
Deliberativo  que  rejeitou  exceção  de  incompetência  e 
litispendência por conexão, continência e prevenção do Conselho 
Deliberativo e da Comissão Processante Especial constituída para 
instruir  os  processos  CD-07/2000,  CD-11/2000,  unificados  no 
processo CD-09/2000.

Presidente – Por se tratar de recursos contra suas próprias decisões, declarou-
se  impedido  de  presidir  este  e  o  item  seguinte  da  pauta,  transmitindo  a 
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presidência ao Vice-Presidente Paulo Cesar de Arruda Castanho. Perguntado, 
respondeu ao Conselheiro Décio Cecílio  da Silva que seriam traduzidos os 
termos técnicos da pretensão.

Presidente em exercício, Paulo Cesar de Arruda Castanho – Explicou que no 
Clube  existem  processos  administrativos  de  autoria  de  Conselheiros  e 
Associados, contra o Conselheiro Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa, e um 
outro, de autoria deste contra esses Conselheiros e Associados, alegando ter 
sido acusado indevidamente.  Além desses  processos  no Clube,  que estão 
unificados, existem dois processos fora do Clube, um na 16ª Vara Cível, em 
que o Conselheiro Marcelo Figueiredo Portugal  Gouvêa pede indenização 
por danos morais desses Sócios e Conselheiros, e uma representação criminal, 
em  que  ele  pede  explicações  dos  mesmos.  Então,  os  implicados, 
representados  por  advogados,  entraram com um recurso,  pedindo que o 
processo  administrativo  do  Clube  fosse  suspenso  enquanto  não  houvesse 
decisão  sobre  o  processo  da  16ª  Vara,  alegando  incompetência  e 
litispendência  por  conexão,  continência  e  prevenção  do  Conselho  e  da 
Comissão Processante, isto é, entendendo que a decisão judicial interferiria 
no  nosso  processo  administrativo.  O  Presidente  do  Conselho  recebeu  o 
recurso  e  o  enviou  à  Comissão  Jurídica,  que  com  muita  propriedade 
entendeu que o recurso não deveria ser recebido, porque no Clube não se 
estava  discutindo  indenização,  etc,  mas,  sim,  se  houve  infração 
estatutária.Com base nesse parecer, o Presidente não acatou o recurso, e os 
interessados  recorreram desta  decisão.  Novamente foi  ouvida a  Comissão 
Jurídica, que não mudou de idéia, mas, como houve um fato novo, isto é, 
esses  Conselheiros  e  Associados  obtiveram  uma  liminar  suspendendo  o 
processo criminal  até a decisão sobre  a Medida Cautelar.  Explicou que o 
plenário  decidiria,  então,  sobre a  preliminar  da Comissão Jurídica que,  se 
acolhida, suspenderia inclusive a apreciação deste recurso, que só retornaria 
ao Conselho depois da decisão judicial.

José  Manssur  –  Para  encaminhar  a  votação,  com  base  no  Art.  61  do 
regimento do Conselho entendeu que não deveriam votar os Conselheiros 
que tivessem interesse na matéria, tendo o Sr. Presidente respondido que isto 
já estava previsto.

Pedro Antonio Lousan Badra – Parabenizou o Sr. Presidente pela clareza com 
que esclareceu a matéria,  pois  antes  ele,  orador,  não tinha entendido os 
pareceres da Comissão Jurídica.

Presidente  –  Relacionou  aqueles  que  estariam  legalmente  impedidos  de 
votar:  o  Conselheiro  Marcelo  Figueiredo  Portugal  Gouvêa;  todos  os 
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Conselheiros que estão sendo processados: Anamaria Andrade Damasceno, 
Anna  Lourdes  Passalacqua  Frota  de  Godoy,  Carlos  Fernandes  Andrade, 
Helmut Peter  Schütt,  Ivanilce Simeão Cappellano,  José Paulo de Camargo 
Mello, Luiz Eduardo Fernandes, Luiz Eugênio de Jesus Espoladore, Maria Luiza 
Porto Ferreira Braga, Olympio da Silva Caseiro, Pedro Antonio Lousan Badra, 
Peter Benes Felsberg, Roberto Höfling, Ruy Sérgio de Azevedo Sodré e Werner 
Fischer; o Presidente e demais Membros da Comissão Processante Especial, 
respectivamente,  Conselheiros  Alberto Antonio  Pascarelli  Fasanaro,  Anníbal 
Vicente  Rossi,  Antonio  Inserra  Júnior,  Roberto  Luiz  Pinto  e  Silva  e  Vicente 
Mandia.

Deliberação:
Submetida a  matéria  à  votação,  o  plenário  resolveu  acolher  a  preliminar 
argüida pela Comissão Jurídica em seu parecer, no sentido de suspender o 
andamento  do  processo,  a  fim  de  que  se  aguarde  decisão  judicial  em 
Medida Cautelar que suspendeu ação penal envolvendo os recorrentes.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-09/2000B,  referente  ao  Recurso 
Ordinário interposto por Conselheiros e Associados,  representados 
por  advogados,  contra  a  decisão  da  Presidência  do  Conselho 
Deliberativo,  que  rejeitou  exceção  de  suspeição  da  Comissão 
Processante  Especial  constituída  para  instruir  os  processos  CD-
07/2000, CD-11/2000, unificados no processo CD-09/2000.

Presidente  – Entendeu,  e  o  plenário  concordou,  que  em  decorrência  da 
decisão  sobre  o  processo  anterior  ficou  prejudicada  a  apreciação deste, 
muito embora tratar-se de pedido diferente, isto é, os recorrentes pretendiam 
que fossem nomeada uma nova Comissão para instruir o processo, por achar 
que a Comissão Processante era suspeita para julgar. Deu conhecimento de 
que havia recebido um requerimento do Conselheiro Luiz Eduardo Fernandes 
relacionado ao encaminhamento da votação, esclarecendo que tal pedido 
também seria apreciado oportunamente.

Presidente Sergio Lazzarini – Ao reassumir a Presidência, agradeceu ao Vice-
Presidente  Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho  e  o  cumprimentou  pela 
objetividade e pela exposição didática e professoral, que permitiu a solução 
rápida dos dois itens anteriores.
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Item 4 - Apreciação  do  processo  CD-18/99,  referente  aos  Recursos  de 
Revisão  interpostos  por  dois  grupos  de  Conselheiros  e  pela 
interessada,  da  decisão  do  Conselho  Deliberativo  objeto  da 
Resolução  nº  06/2000  de  27  de  março  de  2000,  que  eliminou 
associada do quadro social do Esporte Clube Pinheiros.

José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  – Disse  que  exporia  seu  ponto  de  vista 
pessoal e subjetivo, que não abordaria os aspectos políticos que envolviam a 
questão  e  que  por  motivo  de  foro  profissional  particular  não  discutiria  a 
decisão  processual  sobre  a  litigância  de  má-fé  proferida  pela  Justiça  do 
Trabalho,  até porque ela já tinha transitado em julgado. Entendeu que no 
âmbito  do  Clube  caberia  discutir  se  a  atitude  da  interessada  merecia  a 
relevância  da  decisão,  ou  o  julgamento  que  foi  dado,  sendo  necessário 
definir  se  os  atos  que  ela  praticou  configuraram,  ou  não,  atentado  aos 
superiores interesses do Clube, se foram compatíveis com a ética e violando 
os seus deveres de sócia, conforme constou da acusação inicial que resultou 
na sua eliminação. Ponderou que se houve infração ética, estaria ligada ao 
exercício  da  sua  profissão  de  advogada  e  que,  tendo  a  Ordem  dos 
Advogados  do  Brasil  seu  próprio  Tribunal  com  um  Conselho  de  Ética,  a 
questão,  se for  o caso,  deverá ser  por  ele  resolvida,  não cabendo opinar 
sobre o que será feito no âmbito da OAB. Quanto aos demais itens, atentar 
contra  os  superiores  interesses  do  Clube  e  praticar  atos  violando  os  seus 
deveres de sócia, disse que a questão era subjetiva, porque cada um poderia 
estabelecer uma fixa de valores para definir a gravidade do fato, podendo, 
inclusive, concluir por uma penalidade diversa, quiçá pela não aplicação de 
pena por entender que não houve infração. Defendeu que a litigância de 
má-fé, decorrente do fato de ter a recorrente, em processo judicial contra o 
Clube,  induzido  ou  orientado  uma  testemunha  a  falsear  a  verdade, 
caracteriza o seu erro e merecia ser punida. Desde logo, afastou os recursos 
interpostos  pela  interessada  e  pelo  Conselheiro  Luiz  Delfino  de  Andrade 
Cardia  e  outros,  que  pleiteavam  a  absolvição.  Quanto  ao  outro  recurso, 
entendeu que o fato não poderia passar despercebidamente pelo Conselho, 
Ponderou  que  as  infrações  relacionadas  no  Art.  40  do  Estatuto  refletem 
situações de apurações objetivas, que não comportam interpretação diversa, 
ao contrário da que foi incursa a interessada devido ao seu procedimento. 
Enfatizou que a gravidade existia, porém não era suficiente para eliminar a 
sócia do Clube. Quanto às penalidades relacionadas no Art. 35 do Estatuto, 
disse que a advertência se aplica a infrações suaves. Já a suspensão, tem um 
caráter duplo, porque além de privar o sócio de usufruir o Clube, o obriga a 
pagar as contribuições sociais enquanto suspenso. Propôs que fosse aplicada 
à  interessada  a  penalidade  máxima  permitida  pelo  Estatuto  Social  – 
suspensão  por  um  ano,  entendendo  que  nesse  período,  sem  perder  a 
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qualidade  de  sócia,  ela  poderia  refletir  melhor  sobre  as  suas  atitudes, 
orientando os seus procedimentos pessoais e profissionais no que diz respeito 
ao Clube. Disse que sua proposta poderia ser recebida como autônoma, ou 
como complementar à pretensão do recurso encabeçado pelo Conselheiro 
Sérgio  Vergueiro.  Acrescentou  que  no  seu  entender  uma  mudança  de 
posicionamento do Conselho agora, com relação à votação anterior, não o 
desmereceria,  nem  enfraqueceria  a  sua  soberania  que  deve  ser  sempre 
mantida. Ponderou que poderia até ser que cada um repetisse o que votou 
antes,  embora  em  maio  último  tenha  havido  uma  alteração  no  quadro 
deliberativo. Lembrou que proposta de suspensão não tinha sido objeto de 
deliberação  naquela  oportunidade,  quando  se  votou  a  absolvição, 
advertência ou eliminação, penas que no seu entender não refletiam uma 
solução justa para o caso.

Sérgio  Vergueiro  –  Manifestou  sua  satisfação  em  pertencer  ao  Conselho 
Deliberativo,.  cujos  Membros  são  escolhidos  democraticamente  pelo  real 
patrimônio humano e moral do Clube – a comunidade pinheirense - que por 
mil vezes sobrepuja o seu patrimônio material. Ressaltou que a cada reunião 
se reflete a responsabilidade e honra com que cada Conselheiro assumiu o 
cargo  e  que  Assembléia  geral  delega  ao  Conselho  Deliberativo  todos  os 
poderes de gestão do Clube, à exceção de extinguir o Clube e eleger os 
Conselheiros.  Ponderou  que  essa  responsabilidade  se  torna  mais  pesada 
quando se tem que se investir de julgador, o que não é difícil porque somos 
pinheirenses e aqui julgamos como o fazemos com os fatos de nossa família. 
O que deve ser preservado não é o temor, nem a imposição da ética e da 
moral pela arma, mas a obtenção da harmonia pelo exemplo da conduta. 
Exemplificando, disse código disciplinar do Clube sempre foi aplicado, até em 
ocorrências sem grande relevância. Já as drogas e o uso de entorpecentes 
são  cânceres  da  nossa  sociedade  que  não  se  pode  permitir  aqui  e  o 
Conselho sempre  se  pronunciou  destemidamente  quando foi  chamado a 
aplicar penalidades. Observou que há um detalhe no Regimento Interno que 
julga  da  maior  importância:  o  Conselho  tem  todos  os  poderes, 
responsabilidade  e  maturidade  para  dizer  que,  se  tomar  uma  decisão, 
qualquer grupo de dez Conselheiros pode pedir que ela seja revista, porque 
como  pessoas  preocupadas  em  manter  a  sua  autoridade  moral,  os 
Conselheiros  estão  prontos  a  rediscutir  toda  e  qualquer  decisão  que 
tomaram. Nenhuma das decisões deixou de ser obedecida por todos depois 
de tomada e isso é que faz a grandeza do Conselho. Acrescentou que um 
dos fatos dos quais se orgulha no Regimento é essa humildade de rever as 
decisões. Ressaltou que participou ativamente da reunião que culminou na 
eliminação  da  sócia,  leu  todo  o  processo  e  sentiu  um  constrangimento 
enorme em grande parte  dos  Conselheiros  que votaram pela  eliminação. 
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Ponderou que a pena deve estar equivalente à falta e tem o condão de 
reconduzir o apenado ao comportamento que a comunidade deseja; não 
tem a finalidade de estigmatizar alguém. Disse que apresentou o recurso com 
outros Conselheiros porque quando se tomou a primeira decisão as opções 
eram eliminar ou absolver a sócia,  houve um sentimento muito grande da 
falta de gradação da pena; bem como por entender que estaria trazendo 
ao  Conselho  a  possibilidade  de  mostrar  a  sua  grandeza,  maturidade, 
equilíbrio e o seu desejo de manter a justiça, a ética junto com a energia e ter 
a  satisfação  da  vitória  ao  conseguir  reconduzir  uma  associada  ao 
comportamento que o Clube deseja,  e não simplesmente bani-la e dessa 
forma  mais  fácil  jamais  saber  se  foi  feita  justiça.  Posicionou-se  pela  a 
gradação da pena à eventual falta, a fim de que a sócia pudesse continuar 
com  os  seus  treze  anos  de  ficha  ilibada,  sem  nenhum  comportamento 
reprovável.

Renato Taglianetti – Entendeu que não foi o Conselho que afastou a sócia do 
nosso convívio,  mas  ela própria,  pelo seu comportamento em relação ao 
Clube;  ela  não  conseguiu  separar  a  sua  condição  de  advogada  da 
condição  de  sócia.  Disse  que  a  recorrente  deixou  de  cumprir  o  primeiro 
mandamento para com o Clube, que é prestar sua colaboração, procurando 
corrigir os erros eventualmente cometidos e criar condições para que esses 
mesmos erros não se repitam. O que fez e estava provado, foi apresentar 30 
reclamatórias na Justiça do Trabalho contra o Clube, de empregados que se 
aproveitaram de um erro, ou de uma forma adotada no registro de horas 
ordinárias e extraordinárias que não estavam registradas no cartão de ponto, 
mas em papel separado. Ao formular uma reclamatória em favor de um ex-
empregado, ela arrolou uma testemunha, induzindo-a a relatar os fatos de 
uma forma favorável  à  reclamanda,  isto  é,  contra  o  Clube,  fato  que  foi 
caracterizado pela 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de São Paulo um 
ato  de  má-fé.  A  reclamante  não  teve  a  sua  pretensão  acolhida  e  a 
advogada (a recorrente), foi considerada solidariamente responsável como a 
reclamante que agiu de má-fé. Tendo a 2ª Junta a impressão de afastamento 
à verdade, chamou a atenção dessa testemunha, que acabou dizendo que 
o seu depoimento foi falso, e que o fez por induzimento da advogada que lhe 
havia dito como ela deveria proceder alterando a verdade dos fatos. Este 
fato  foi  considerado  de  má-fé,  tanto  assim  que  na  Justiça  do  trabalho, 
quando  a  reclamatória  não  foi  acolhida,  a  Juíza  proferiu  sentença 
considerando a advogada solidariamente responsável, com base no Art. 32, 
§2º do Estatuto da Advocacia, onde a matéria é regulamentada. Falando 
como brasileiro, não só como Conselheiro do Clube, disse que o induzimento 
à prática de um erro desprestigia e ludibria a própria justiça, revelando a sua 
má-fé, desmoralizando o mais potente dos Três poderes, que é o Judiciário. 
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Acrescentou que o fato poderia  ser  comprovado em processo perante a 
Polícia  Federal,  reconhecido  por  decisão  da  Justiça  do  Trabalho. 
Considerando que tais fatos foram reconhecidos pelo Conselho, que votou 
pela eliminação da sócia, perguntou se agora o Conselho esqueceria que o 
Antigo  Testamento,  onde  encontramos  estímulo  para  cultivar  a  verdade, 
condena o falso testemunho. Observou que o Conselho não mudou a sua 
conduta  ética,  nem  a  sua  conduta  moral;  soube  compreender  que  a 
recorrente é que se afastou do Clube.  O Conselho apenas formalizou sua 
eliminação. Foi  ela que, com a sua conduta que acabou prejudicando o 
Clube,  com tantas  reclamatórias  propostas  injustamente.  Lembrou sobre a 
responsabilidade  do  Conselho  na  decisão  de  hoje,  que  constituirá  um 
exemplo para as novas gerações, que não têm culpa dos nossos erros. Não se 
opta por comportamento ético, nem moral, que é decorrência. Finalizando, 
disse que os altos interesses do Clube estão nisso e os sócios têm obrigação 
de  corrigir  os  erros  praticados  eventualmente  pela  Administração  e  criar 
condições para que eles não sejam repetidos. Foi pela rejeição do recurso.

Marcelo  Figueiredo  Portugal  Gouvêa  –  Preliminarmente,  submeteu  à 
Presidência  questão  que  confessou  não  ter  uma  solução  regimental.  Em 
síntese, que na reunião de 27/03/2000 não foi apresentada proposta diferente 
de absolvição ou eliminação e que, portanto, nesta oportunidade o Conselho 
não poderia decidir pela gradação da pena. Disse que tudo que havia sido 
dito na tribuna para amenizar a situação da sócia não poderia ser assim, pois 
quem  estava  sendo  julgada  não  era  pessoa  despreparada,  mas  com 
formação profissional. Quanto à menção ao patrimônio moral do Clube, disse 
que não era isso que estava sendo discutido. Ponderou que se atitude como 
a que teve a recorrente não merecesse uma resposta firme do Conselho, 
infelizmente  estar-se-ia  caminhando  os  caminhos  diferentes  dos  que  os 
pinheirenses desejam. Lembrou que desde 27/03/2000 até hoje várias coisas 
aconteceram. O recurso fala que não há prova nos autos. É justamente o 
contrário. Depois daquela data a sócia promoveu uma Ação Cautelar contra 
a  decisão  do  Conselho,  que  foi  julgada  improcedente.  Quando  tomou 
conhecimento do processo interno no Clube, a sócia apressou-se em manejar 
a ação recisória, porque a ação que a condenou como litigante de má-fé 
tinha  transitado  em  julgado.  E  essa  ação  recisória  percorreu  todas  as 
instâncias dos tribunais do Brasil e foi julgada improcedente. Perguntou qual 
teria  sido  o  fato  novo  que  deveria  trazer  à  meditação  por  que  aquela 
decisão não estaria sendo certa, considerando que todos os fatos novos só 
agravavam a situação da sócia. Todas as instâncias da Justiça tinham sido 
percorridas.  E  o  Conselho  não  estava  obrigado  a  seguir  as  decisões  da 
Justiça,  mas  não deveria deixar  de admitir  que era  uma finalização.  Quis 
deixar claro que a sócia patrocina ações de empregados do Clube desde 
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1992. Até 1999 tinham sido contabilizadas 64 ações. De 1992 a 1999 o Clube 
não tomou nenhuma providência, porque o direito dela exercer sua profissão 
é  sagrado e tinha que ser  respeitado.  Somente no momento em que ela 
induziu uma testemunha a mentir, para ganhar uma ação contra o Clube, ter 
direta, ou indiretamente vantagem pecuniária, ela extrapolou totalmente o 
simples direito que tem de advogar. Com relação ao Clube, agiu mal a sócia. 
Disse  que  a  decisão  de  27/03/2000  não  foi  precipitada,  ou  leviana,  mas 
consciente  e  no  seu  entender  o  Conselho  deveria  meditar  sobre  isso. 
Observou que era necessário reconhecer que, infelizmente, naquela ocasião 
havia  uma  outra  situação  política  no  Clube.  Finalmente,  que  não  queria 
jamais  admitir  que  por  causa  de  uma  modificação  política  no  Clube  o 
Conselho mudasse uma decisão que foi muito acertada na ocasião.

Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Entendeu que a pena de eliminação 
não poderia ser ampliada, mas, sim, reduzida na revisão.

Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa – Ratificando o que disse anteriormente, 
respondeu que a questão não era simples, mas que a Mesa saberia resolver. 
No seu entender existia um recurso de uma decisão tomada e não de uma 
decisão que teria sido rejeitada naquele momento.

Sérgio Vergueiro (aparte) – À guisa de informação, disse que o orador havia 
afirmado  que  os  oradores  que  o  antecederam  teriam  dito  que  estava 
provado no processo que a recorrente havia induzido uma testemunha a 
mentir na Justiça, informando que leu o processo. Explicou que na Justiça do 
Trabalho é comum, quando há um depoimento conflitante, o Juiz mandar as 
testemunhas  repetirem  isto  na  Polícia  Federal,  para  que  perante  esta 
reafirmem ou se retratem.  Neste caso, a testemunha se retratou na Polícia 
Federal, não no inquérito, e a Juíza tomou a decisão que julgou tomar contra 
a reclamante, estendendo a litigância de má-fé à advogada, o que é um 
problema  jurídico.  Porém,  a  sócia  entrou  com  uma  queixa-crime  por 
difamação  e  calúnia  contra  essa  testemunha,  que  mentiu  na  Justiça  do 
Trabalho,  não na Polícia Federal.  Essa testemunha não foi  localizada pela 
Polícia Federal até hoje, apesar de o Clube saber onde localizá-la, porque a 
trouxe aqui para depor no processo administrativo,  e a sócia foi  impedida 
pela Comissão Processante de obter o endereço dessa testemunha para que 
ela  fosse  à  Polícia  Federal  responder  pelo  processo  de  difamação  e 
esclarecer a verdade. Perguntou se quem mentia era a testemunha, ou a 
associada.

Marcelo  Figueiredo  Portugal  Gouvêa  –  Respondeu  que  a  sócia  naquele 
momento estava condenada no Clube e que desconhecia algum fato novo 
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que  pudesse  mudar  a  sua  opinião.  Porém,  o  aparteante  tinha  dito  em 
plenário  que  examinando  o  processo  sentiu  um  clima  de  insatisfação  do 
Conselho com relação à decisão tomada na ocasião, tendo o aparteante 
respondido que o orador entendeu mal.

Antonio de Alcântara Machado Rudge (aparte) – Contestou a afirmação do 
orador,  de  que  os  Membros  do  Conselho  Deliberativo  do  Esporte  Clube 
Pinheiros  decidiriam  politicamente  sobre  o  destino  de  uma  associada, 
deixando  claro  que  o  Conselho  do  Clube  não  vota  politicamente  esta 
matéria.

Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa –  Finalizando, defendeu que a decisão 
de  27/03/2000  foi  absolutamente  segura,  tomada  por  uma  maioria 
esmagadora e que não houve nenhum fato novo que mudasse a situação 
da sócia. Apelou pela manutenção da eliminação.

Presidente – Disse que decidiria de forma simples sobre a preliminar levantada 
pelo  Conselheiro  Marcelo  Figueiredo  Portugal  Gouvêa.  Leu  o  Art.  47  do 
Estatuto  Social,  que  estabelece  que  “Das  decisões  que  impuserem  as 
penalidades  de  suspensão  e  eliminação,  serão  admissíveis  os  seguintes 
recursos  ao  Conselho Deliberativo:  I  -  ordinário,  quando a decisão  for  da 
Diretoria;  II  -  de  revisão,  quando  a  decisão  for  do  próprio  Conselho 
Deliberativo”;  Art.  49  do  mesmo  Estatuto:  “Na  apreciação  do  recurso 
ordinário,  o  Conselho  Deliberativo  terá  pleno  conhecimento  da  matéria, 
podendo confirmar ou reformar a decisão recorrida, total ou parcialmente, 
inclusive  para  que  a  Diretoria  profira  nova  decisão,  convertendo  o 
julgamento em diligência para os fins que especificar.”; Art. 26 do Regimento 
Processual  Disciplinar:  “Das  decisões  que  impuserem  as  penalidades  de 
suspensão ou eliminação, serão admissíveis os seguintes recursos ao Conselho 
Deliberativo; I - ordinário, quando a decisão for da Diretoria; II - de revisão, 
quando a decisão for do próprio Conselho Deliberativo.”; §3º do Art. 30 do 
mesmo Regimento:  “O recurso,  com o parecer da Comissão Jurídica, será 
colocado em pauta para julgamento na primeira reunião extraordinária do 
Conselho Deliberativo.  ...  §3º -  As penalidades de suspensão e eliminação, 
poderão  ser  modificadas,  exclusivamente,  por  decisão  do  Conselho 
Deliberativo.”.  Resolvendo  a  questão  de  ordem,  afirmou  que  o  Conselho 
Deliberativo tem o direito estatutário e regimental de, querendo, modificar a 
decisão.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Concordou com o Sr. Presidente quanto à 
solução da preliminar, entendendo que o Conselho poderia indubitavelmente 
reformar a sua decisão inicial. Lembrou que na reunião em que se decidiu 
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pela eliminação da sócia havia se manifestado contrariamente à proposta, 
por inúmeras razões. Na ocasião levantou uma preliminar, entendendo que 
era  intempestiva  a  representação do  então  Diretor  Jurídico,  Dr.  Francisco 
Lopes Júnior e do advogado do Clube, Dr. Carlos Jordão, pois o parágrafo 
único, do Art. 5º do Regimento Processual Disciplinar prevê a distribuição da 
representação  30  dias  após  a  ocorrência  do  fato.  A  ocorrência  foi  em 
fevereiro  e  a  representação  foi  distribuída  em  abril/1998.  Portanto, 
considerava isso uma nulidade no processo. Aliás, no mínimo inapropriados os 
termos dessa representação, afirmando que a sócia seria desonesta e imoral. 
Reafirmou que não compete ao Conselho decidir sobre a ética profissional de 
uma  advogada,  mas  à  Comissão  de  Ética  da  OAB;  que  a  Constituição 
Federal  garante ao advogado a sua inviolabilidade; e que a litigância de 
má-fé é uma infração processual cuja condenação é das partes do processo, 
não do advogado.  Raramente  se  condena advogado solidariamente.  No 
caso, a sócia foi condenada solidariamente a pagar os honorários e as multas 
referentes  ao  processo.  Reportou-se  a  um  outro  processo  de  eliminação 
apreciado  pelo  Conselho,  de  um  associado  condenado  por  traficar 
entorpecentes,  na ocasião decidindo-se  pela  eliminação desse  traficante. 
Entendeu absurdo comparar litigância de má-fé – um ato da sócia fora do 
Clube  -  com  um  crime  absolutamente  infamante,  como  o  tráfico  de 
entorpecentes. Absurdo, também, querer aplicar a mesma penalidade nos 
dois casos. Defendeu que a pena da sócia deveria ser condizente com o ato 
por ela praticado, e que a eliminação seria sobremaneira excessiva. Quanto 
à captação de clientes, as ações trabalhistas que a sócia representou, de ex-
funcionários do Clube, disse que não havia prova nos autos. No Direito penal, 
o crime de falso testemunho é chamado de crime de mão própria e que só 
pode ser cometido pela pessoa que faz o falso testemunho, não admite co-
autoria,  portanto,  não  seria  a  associada  co-autora  em  nenhuma  prática 
criminal. Lamentou que os subscritores da representação tivessem requerido a 
eliminação  da  sócia,  preferindo  acreditar  no  depoimento  de  uma 
testemunha que  assumidamente  é  uma mentirosa,  da  mesma forma  que 
Comissão Processante preferiu  acreditar  no  depoimento  da testemunha e 
não no da nossa associada.  Aliás,  a associada procurou a Polícia Federal 
para fazer uma acareação, nos autos do inquérito de nº 20145/96. Porém, o 
Delegado  da  Polícia  Federal  não  conseguiu  encontrar  a  testemunha. 
Todavia, quando houve a acareação no processo administrativo do Clube, 
compareceu a testemunha, a Sra. Soraia, a pedido do Clube, oportunidade 
em que a sócia requereu que lhe fosse fornecido o seu endereço, mas a 
Comissão Processante indeferiu o pedido. Portanto,  mais  uma nulidade no 
processo administrativo, pois uma testemunha que não tem qualificação nos 
autos, conforme determina o Art. 203 do Código de Processo Penal, ela não 
existe e no seu entender o seu depoimento era inválido. Também estranhou 
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que o Clube tenha conseguido localizar essa testemunha, e a Polícia Federal 
não. Salientou que o Conselho naquela noite tinha o dever de decidir sobre o 
futuro de uma associada e que uma pena de eliminação sem dúvida seria 
irreversível do ponto de vista administrativo, acrescentando que, em que pese 
talvez as vias ordinárias de um processo judicial  pudessem reconduzi-la ao 
Clube, o que valeria seria a decisão do Conselho. Finalmente, que um recurso 
de revisão da pena, fosse de absolvição, ou, eventualmente, de suspensão, 
deveria ser  provido, muito embora defendesse a absolvição, por  entender 
que  o  Conselho  não  tinha  que  deliberar  sobre  ética  profissional  de 
advogado, o que compete tão somente à OAB.

Pedro Antonio Lousan Badra (aparte) – Considerando tratar-se de sócia com 
ficha  ilibada,  não  existindo  óbice  quanto  à  sua  permanência  no  Clube, 
exceto  o  único  erro  que  ela  cometeu  para  ser  eliminada:  advogar 
sabiamente contra as mazelas jurídicas do Clube em 64 ações trabalhistas de 
empregados, dentro do seu direito de advogar, perguntou se este era o fato, 
sob o ponto de vista do orador, porque, se fosse, recomendaria a revisão da 
situação.

Luiz  Eduardo  do  Amaral  Cardia –  Respondeu  que não  considerava  crime 
advogar, inclusive julgava a profissão da advocacia uma das mais nobres. A 
infração da litigância de má-fé pode acontecer com qualquer advogado. 
Uma testemunha arrolada pode eventualmente querer se retratar em juízo e 
dizer que o advogado a orientou para que ela mentisse. Todavia, isso nem 
sempre pode ser provado. É difícil, aliás, pois é a palavra de um contra a do 
outro. Finalizando, observou que o plenário deveria pensar se iria aplicar à 
sócia a mesma pena cominada a um traficante de entorpecentes, o que, na 
sua opinião, seria o mesmo que dizer que ela cometeu um crime infamante.

Vicente Mandia (aparte) – Disse acreditar que era válida a posição do orador. 
Entretanto,  salientou  que  não  aceitaria  dentro  da  sua  casa  alguém  que 
formalizasse ações contra a sua pessoa.

Luiz Eduardo do Amaral  Cardia – Respondeu que respeitava a opinião do 
aparteante,  mas que não tinha cabimento discutir  dessa forma, porque a 
sócia estava no seu direito e patrocinou ações contra o Clube dentro da sua 
prerrogativa de advogada.

Francisco  Carlos  Collet  e  Silva – Ponderou  que  a  rigor  a  recorrente  não 
experimentou condenação alguma. Houve, no seio de uma ação trabalhista, 
uma condenação da sócia como litigante de má-fé,  aliás é uma questão 
absolutamente atípica. Explicou que o advogado não é litigante de má-fé, 
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porque ele não é parte no processo. Condenada, a sócia interpôs uma ação 
rescisória da condenação experimentada, que evidentemente não poderia 
ser  conhecida, porque não haveria o menor fundamento para uma ação 
rescisória.  Caberia,  sobremaneira  restrito,  reconsiderar,  alterar  essa 
condenação meramente processual de litigante de má-fé. O outro processo 
era uma cautelar, em que a associada, num primeiro momento, conseguiu 
uma liminar para continuar freqüentando o Clube, dando como causa de 
pedir uma eventual relação de prejudicialidade com o inquérito policial que 
estava  em  andamento.  Ela  perdeu,  mas  a  própria  Juíza,  no  corpo  da 
sentença, asseverou expressamente que a sua decisão na ação cautelar não 
implicava no reconhecimento de culpa da associada. Enfatizou que fazia tais 
observações muito á vontade, porque não conhecia a recorrente e de modo 
algum seria solidário com a atitude que lhe era imputada. Ponderou que não 
havia  condenação da sócia,  que  sequer  participava do inquérito  policial 
instaurado especificamente para apreciar  eventual  crime de falsidade,  ou 
induzimento. Que mesmo não concebendo que uma pessoa faça do Clube 
a sua forma de trabalho, este aspecto não era o tema da representação. 
Que  no  seu  entender  se  o  plenário  concluísse  pela  punição,  deveria 
considerar que a eliminação é a pena máxima que o Clube dispõe e que 
atribuí-la a uma mera sanção como litigante de má-fé seria uma inominável 
injustiça, talvez uma arbitrariedade, o que não condiz com as tradições do 
Clube, principalmente do seu Conselho Deliberativo. E se se entendesse que a 
sócia agiu em desacordo com os interesses do Clube, dever-se-ia optar por 
uma  punição  intermediária  entre  a  eliminação  e  a  absolvição,  uma 
mensuração  da  nova  pena,  agravação,  até  porque  a  eliminação  lhe 
parecia que poderia sofrer grandes questionamentos jurídicos.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Congratulou-se com o Conselheiro Sérgio 
Vergueiro no que diz respeito à ética que deve presidir as relações no Clube, 
mas discordou da sua análise sobre o fato. Disse que o Conselho quando 
decidiu  pela  eliminação não  o  fez  sob  coação,  ou  pressão;  tomou  uma 
decisão com base. Afirmou que não defendia uma exacerbação das normas 
do direito no Clube,  explicando que aqui  devemos ter  o caráter  também 
disciplinar.  Disse  que no seu entender  este  recurso  tinha a forma de uma 
rescisória,  porque  o  Conselho  já  decidiu  e  nenhum  fato  novo  tinha  sido 
juntado aos autos. Aliás, os fatos novos que vieram eram agravantes para a 
associada. Houve uma decisão irrecorrível da Justiça, porque foi agravada 
com uma rescisória que foi rejeitada. Aqui em nenhum momento falou-se da 
litigância de má-fé. Quem falou foi a Justiça. Concordou que esses assuntos 
devam ser  resolvidos na Justiça,  e a sócia tem todo o direito de advogar 
contra o Clube. É uma questão de foro íntimo. Ocorre que ela induziu uma 
testemunha a um falso testemunho contra o Clube. Então, ela não gosta do 
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Clube.  Disse  que  presidiu  a  Diretoria  e  sabe  que  o  Conselho  tem  uma 
consciência coletiva que nunca faltou aos interesses do Clube e o fez de 
forma sábia, mesmo considerando as divergências individuais, o que é motivo 
de orgulho.  Disse  que se  atreveria  a  discordar  do Sr.  Presidente quanto à 
solução  da  questão  de  ordem,  porque  em  grau  de  revisão  a  decisão 
realmente  poderia  ser  modificada;  porque  previsto  no  Estatuto  e  no 
Regimento Disciplinar. Mas se a decisão anterior foi pela eliminação, agora o 
Conselho só poderia modificá-la para uma absolvição. Não seria possível a 
gradação.  Encerrando,  disse  que  não  tinha  nenhuma  dúvida  de  que  o 
Conselho decidiria da melhor forma possível para o Clube.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Consignou que só conhecia a sócia de 
vista. Então, nessas condições, não tinha nenhuma restrição com relação à 
pessoa dela  em particular.  Por  outro  lado,  também entendia  que não se 
estava  discutindo  qualquer  posicionamento  político,  mas  a  decisão  do 
Conselho  proferida  anteriormente  e  se  em  função  do  apenamento  e  do 
pedido de revisão houve algum fato novo que efetivamente pudesse trazer 
novos argumentos para a defesa, ou propiciasse uma nova reflexão por parte 
dos Conselheiros. Afirmou que nada de novo tinha sido trazido em benefício 
da associada. Pelo contrário, o único dado novo foi justamente a decisão da 
Juíza da 33ª Vara Cível da Comarca da Capital, que em determinado trecho 
fala “É que a Autora não sustentou em momento algum vício do processo 
administrativo,  no  qual,  aliás,  foi  defendida  por  advogado.  Insurge-se  a 
requerente, em breves linhas, contra a medida aplicada ao argumento de 
que a decisão foi precipitada e não aguardou a decisão definitiva na esfera 
judicial, quer em relação ao inquérito policial instaurado, quer em relação a 
ação rescisória ajuizada contra a sentença que a reconheceu como litigante 
de má-fé. Sem razão contudo. Independentemente de qualquer apreciação 
sobre o crime que lhe é imputado, o fato é que com sentença transitada em 
julgado, foi a requerente condenada como litigante de má-fé. No inquérito, 
ouviu-se  a  testemunha mentirosa  que,  ao se  retratar,  imputou  à  autora  a 
responsabilidade pelo falso. A ação rescisória ajuizada pela reclamante para 
rescindir aquela sentença trabalhista obteve julgamento em primeiro grau de 
recurso, desfavorável à autora e, por fim, no processo administrativo, onde 
inocorrente vício formal, comprovou-se a ocorrência do fato.” Posicionou-se 
pela  manutenção  da  decisão  recorrida,  porque  o  único  dado  novo  -  a 
decisão judicial - somente corroborava aquela.

Severiano Atanes Netto – Disse que na história do Clube sabia apenas de um 
sócio  que  foi  eliminado  por  motivo  disciplinar,  inclusive  fizera  parte  da 
Comissão Processante, há 15 anos, que julgou e recomendou ao Conselho a 
de eliminação. Esse associado estava na ocasião envolvido com tráfico de 



20

drogas, até mesmo citado como líder maior de uma grande operação de 
tráfico de entorpecentes denominada Conexão Pan-Am. Naquela ocasião, o 
Conselho não esperou  o  julgamento  do processo  criminal;  imediatamente 
aplicou a justa penalidade. Agora, acreditava que a sócia merecia também 
ser punida, porém, não com a penalidade máxima de eliminação. Reforçou 
a  opinião de  reversão da penalidade apresentada pelo  Conselheiro  José 
Roberto  Coutinho  de  Arruda,  objetivando  a  redução  da  pena  para 
suspensão.

Tarcísio de Barros  Bandeira – Referiu-se à alegação de inexistência de fato 
novo, disse entender que existia um fato novo, qual seja o desaparecimento 
da  testemunha  que  acarretou  a  condenação  da  sócia,  embora, 
aparentemente,  o  Clube  conheça  o  seu  endereço  e  não  o  revele. 
Aproveitou para perguntar ao Sr. Presidente se todas as pessoas envolvidas 
na cadeia de comando estariam impedidas de votar,  porque lhe parecia 
que se essa sentença saiu de um Diretor de Pessoal, foi aprovada por uma 
Diretoria,  por  uma  Comissão  Processante,  essas  pessoas  inequivocamente 
eram parte no processo e deveriam estar impedidas de votar.

Maria Luiza Porto Ferreira Braga – Observou que lhe chamou muito a atenção 
foi que todas as vezes que se pronunciou a Diretoria disse que não havia fato 
novo. Ponderou que os Conselheiros estava decidindo sobre uma eliminação, 
portanto, cada um deveria se colocar no lugar da sócia, e não fechar os 
olhos,  como  muitas  vezes  acontece  na  Justiça,  para  verificar  qual  é  a 
verdade. Perguntou qual seria a verdade, se a tal testemunha não tinha sido 
encontrada.  Pediu  que todos pensassem bem ao decidir  se eliminariam a 
sócia, ou se ela poderia permanecer junto a nós. Finalmente, que entendia 
que a sócia tinha o direito de exercer  sua profissão como quisesse e que 
deveria ser analisada a sua situação de ser expulsa, classificada ao nível de 
um traficante.

Presidente –  Respondendo à indagação do Conselheiro  Tarcísio  de  Barros 
Bandeira,  esclareceu que o  Art.  68  do Regimento Interno estabelece que 
quando se tratar de matéria em causa própria ou de assunto em que tenha 
interesse  individual,  o  Conselheiro  estará  impedido  de  votar,  mas  poderá 
assistir  a  votação.  No  caso  não  via  causa  própria,  apenas  da  associada 
eliminada,  e  interesse  individual  não  existia  de  Conselheiro,  o  que  não 
eliminava a possibilidade de algum Conselheiro querer se abster de votar por 
não se sentir eticamente, ou pessoalmente, ou subjetivamente em condições 
de votar.
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Marcelo Favalli  – Dados os esclarecimentos do Sr. Presidente, propôs que a 
votação fosse nominal e não simbólica.

Presidente –  Respondeu  ao  orador  que  sua  proposta  seria  apreciada 
oportunamente.  Comunicou  que  o  Regimento  Disciplinar  diz  que  quando 
alguém  está  sendo  processado  disciplinarmente  dentro  do  Clube  tem  o 
direito de se defender, o direito de ampla defesa, pessoalmente ou através 
de advogado. O Art. 14 do mesmo Regimento Disciplinar diz que poderá ser 
constituído advogado. O Art. 17, que o envolvido poderá, pessoalmente ou 
através de responsável legal, ou de advogado, fazer-se representar, quando 
estiver sendo julgado direito seu disciplinar. E se porventura houvesse alguma 
omissão ou lacuna deste Regimento, o seu Art. 30 diz que nos casos omissos 
deve ser aplicada a legislação aplicável à espécie e os princípios gerais de 
Direito. Lembrou que o Artigo 5º do Estatuto dos Advogados, Lei Federal nº 
8.906/94, diz que o advogado postula em juízo ou fora dele, que era o caso. E 
o  Artigo  7º,  que  o  advogado  tem  direito  de  se  manifestar  em  qualquer 
assembléia ou reunião de que participe ou possa participar  seu cliente, ou 
perante  a  qual  este  deva  comparecer,  desde  que  munido  de  poderes 
especiais.  E  o  inciso  IX  do mesmo Artigo  7º  da Lei  Federal,  dispõe que o 
advogado tem o direito de sustentar oralmente as razões de qualquer recurso 
ou processo nas sessões de julgamento, após o voto do relator, em instância 
judicial ou administrativa, pelo prazo de 15 minutos, salvo se for concedido 
um prazo maior. Informou que recebeu antes da sessão o Dr. Eduardo Pizarro 
Carnelós, que lhe apresentou uma  procuração da recorrente e pediu para 
fazer a sustentação oral, de acordo com o direito que lhe confere o Estatuto 
da Advocacia e o nosso Regimento Disciplinar. Assim, declarou encerrada a 
parte  dos  debates  dos  Conselheiros  e  concedeu  a  palavra  ao  referido 
advogado.

Eduardo  Pizarro  Carnelós  –  “Excelentíssimo  Senhor  Presidente  do  Egrégio 
Conselho Deliberativo  do Esporte Clube Pinheiros;  Excelentíssimos Senhores 
Componentes da Mesa Diretora; Excelentíssimos Diretores do Esporte Clube 
Pinheiros; Senhoras e Senhores Conselheiros; Senhoras e Senhores Associados; 
Senhoras  e Senhores  presentes.  Eu,  em primeiro  lugar,  devo dizer  a Vossas 
Excelências que talvez hoje eu esteja hoje sentindo aquele friozinho que o 
advogado tem quando toma pela primeira vez  a tribuna, para exercer  a 
defesa de alguém. Já o fiz  em algumas oportunidades várias,  devo dizer, 
perante  os  mais  diversos  tribunais,  seja  no  Tribunal  do  Júri,  seja  perante 
Tribunais  de Justiça,  tribunais  e Alçada ou o superior  Tribunal  de Justiça e 
mesmo o Egrégio  Supremo Tribunal  Federal.  Mas  nunca,  nunca em minha 
vida  promovi  uma  defesa  oral  perante  corte  tão  especial   quanto  esta, 
composta não apenas de magistrados conhecedores do direito, nem mesmo 
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composta de juízos leigos,  como se dá perante o corpo de jurados, mas juizes 
que vão conhecer os fatos apenas ali no julgamento.  Eu hoje falo para uma 
assembléia como nunca antes falei, assembléia que tem poderes de julgar, e 
que no entanto é composta por pessoas que conhecem por fontes diversas 
os  fatos  em  julgamento.  Pessoas,  aliás,  que  já  participaram  de  anterior 
julgamento e que é hoje objeto de um recurso de revisão previsto no Estatuto 
deste  conceituado  e  tradicional  Esporte  Clube  Pinheiros  .  Aliás,  previsão 
estatutária sábia, como muito bem lembrou aqui um Conselheiro  que me 
antecedeu  com  sua  exposição,  e  eu  peço  desculpas  porque  não  terei 
condições  de  efetivamente  lembrar  os  nomes  daqueles  que  me 
antecederam. E devo dizer também que a minha alegria e a minha honra 
ficam ainda maiores porque eu falo perante um Conselho que é presidido por 
um grande jurista, que foi magistrado e que volta à advocacia para honrar a 
nossa dura profissão. E deste Conselho presidido pelo Dr. Sérgio Lazzarini,  e 
que anteriormente foi presidido, no período imediatamente anterior pelo Dr. 
José  Edmur  Vianna  Coutinho.  E  eu  peço  licença  aqui  para  quebrar  o 
protocolo e dizer meu querido Muca, a quem tanto a classe dos advogados 
deve, pelos serviços inestimáveis prestados. (Palmas). Um Conselho presidido 
pelo Dr. Sérgio, que já foi presidido pelo meu querido Muca, só pode ser um 
Conselho  grande.  Grande  não  no  sentido  numérico.  Grande  quanto  à 
capacidade de decidir com base não em emoções propriamente ditas, não 
em  idiossincrasias,  não  em  sentimentos  pessoais  alterados  por  eventuais 
rusgas causadas no convívio social. Mas grande porque é capaz de decidir 
com base em princípios que regem a humanidade,  que são consagrados 
hoje pelo mundo livre, pela sociedade que se civilizou. E é com base nesses 
princípios  que eu peço licença,  Sras.  E  Srs.  Conselheiros,  para me dirigir  a 
Vossas Excelências e para dirigir a Vossas Excelências um pleito de reflexão. 
Fui procurado pela Dra. Maria de Lourdes Amaral na sexta-feira agora que 
passou.  E  ela  me  veio  com  esses  3  volumes  de  autos  do  processo 
administrativo,  me  contou  em  breves  palavras  os  fatos  como  ela 
evidentemente os vê, como ela os viveu e me pediu que patrocinasse a sua 
defesa  hoje  aqui.  Nós  estávamos  já  na  antevéspera  do  julgamento,  mas 
compulsar  ali  rapidamente,  durante  a  reunião  mesmo,  e  ouvindo  as  suas 
palavras, ao compulsar ali os autos, eu me convenci de que deveria vir a este 
Conselho,  constituído  pela  Dra.  Maria  de  Lourdes,  para  trazer  a  Vossas 
Excelências algumas ponderações relativas ao que há nos autos. Porque, eu 
efetivamente  não  conheci  os  fatos  como muito  dos  senhores,  muitas  das 
senhoras, eu não vivi  esses fatos, eu não participei da decisão anterior, eu 
aqui não estava. Eu não tenho a honra de integrar os quadros de sócios deste 
conceituado e tradicional Clube. Clube, aliás, onde eu vim pela primeira vez, 
e é sintomático isso, num baile de comemoração da minha colação de grau, 
em 1984. E onde volto hoje para exercer a minha profissão de advogado. E 
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digo, então,  a  Vossas Excelências,  que nesses  autos,  e  digo isso pedindo 
licença e dizendo sempre com muito respeito àqueles que me antecederam 
e  afirmaram  o  contrário.  Mas  faço  isso  profissionalmente  com  base  em 
elementos que tenho em mãos. Não há nesses autos nenhuma prova de que 
a Dra. Maria de Lourdes tenha induzido quem quer que seja a mentir em juízo. 
Explico.  Explico e  é  importante que eu explique.  A Dra.  Maria de Lourdes 
patrocinou algumas ações trabalhistas contra o Clube Pinheiros. Ouvi aqui da 
tribuna o número 64. Ela me dissera antes 15. Ouvi também aqui da tribuna, se 
não me falha a memória, 30. Mas vejo nos autos uma relação que lista 467 
ações  trabalhistas  contra  o  Clube,  na  data  em  que  foi  trazido  esse 
documento aos autos, cerca de dois ou três anos atrás. Daqui então eu me 
ponho  a  perguntar:  Será  mesmo  que  a  Dra.  Maria  de  Lourdes  vem 
exercendo,  como sócia  do Clube,  a  prática  feia  de  captar  clientes  aqui 
dentro?  Será  que é  mesmo verdade que ela  vem fazendo isso?  Ou será 
verdade o que ela afirma que ela é  procurada em seu escritório  por  ex-
funcionários, que a conhecem aqui na qualidade de sócia e sabem que é 
advogada, muitos dos quais, aliás, viam o seu escritório, que era aqui perto e 
tinha,  portanto,  visibilidade?  Mas  aqui  eu  estou  falando  do  exercício  da 
profissão de advogado. Aqui estou dizendo que ela exerce a advocacia. E, 
afinal de contas, ela não foi punida por isso. E eu não posso crer que Vossas 
Excelências  a  punissem por  isso,  porque isso  seria  um retrocesso.  Isso  seria 
abolir a liberdade de exercer a profissão. Qualquer profissão, eu quero fazer 
questão de frisar, não apenas a de advogado. Qualquer profissão. Ouvi aqui 
antes uma discussão referente a um outro caso, em que se afirmou que o 
sócio, enquanto sócio, pode fornecer para o Clube, mas o Conselheiro  não. 
Ora,  a Dra.  Maria de Lourdes não é Conselheira.  Portanto,  ela exerceu,  e 
exerce a sua profissão, eventualmente contra o Clube Pinheiros,  como faz 
eventualmente também contra outras empresas, outras pessoas jurídicas. Mas 
insisto. O que houve nessa ação trabalhista específica aqui no processo em 
que se decidiu a sua expulsão do Clube? Durante a realização da audiência 
de instrução, duas testemunhas, uma arrolada pela reclamante, cliente da 
Dra.  Maria de Lourdes,  outra  arrolada pelo  Clube,  o  reclamado,  disseram 
coisas diferentes a respeito do mesmo fato. A juíza que presidia a audiência, 
num  primeiro  momento  fez  realizar  uma  acareação  entre  as  duas 
testemunhas.  E  ali,  naquela  oportunidade,  aquela  testemunha,  ou  aliás, 
ambas  as  testemunhas  mantiveram  o  que  haviam  dito  um  pouco  antes. 
Disseram que não tinham  retificar o que disseram, o que haviam dito. A juíza, 
então, ainda uma vez, dando chance de repetição, suspendeu a audiência 
por 5 minutos. Isso tudo consta da ata da audiência que tenho em mãos e 
está nos autos. É meu dever, como advogado, trabalhar  com o que consta 
dos autos, não com a minha imaginação. Eu não tenho o direito de fazer isso. 
Eu trabalho com o que está nos autos. Pois bem. A ata da audiência revela 
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que a juíza suspendeu a audiência por 5 minutos, expressamente para que as 
duas  testemunhas  refletissem  sobre  o  que  haviam  dito,  E,  se  quisessem, 
retificassem,  na  totalidade  ou  parcialmente,  os  seus  depoimentos.  Ambas 
mantiveram os seus depoimentos. Pois bem. A juíza, então, entendendo que 
ali  havia  uma  contradição  séria  entre  os  dois  depoimentos,  suspendeu  o 
processo e requisitou a instauração de um inquérito policial  para apurar a 
eventual prática de falso testemunho. Notem, e é importante frisar,  notem 
Excelências,  não  se  dizia  ali  quem  é,  qual  era  a  testemunha  que 
eventualmente  teria  mentido.  Havia  uma  contradição  entre  dois 
depoimentos.  E  a  juíza  sobrestou  o  andamento  da  ação  trabalhista, 
determinando a instauração e inquérito policial para que se apurasse quem e 
se é que alguém mentia. Instaurado o inquérito policial, aquela testemunha 
arrolada pela reclamante, de nome Soraia, num primeiro momento, intimada 
por correio,  no endereço que constava nos autos,  não compareceu. Não 
compareceu para prestar o seu depoimento. Entretanto, após isso, sem que 
haja demonstração nos autos  de nova intimação por ela recebida,  isto é 
curioso e eu chamo a atenção de Vossas Excelências, e não  faço isso, quero 
deixar bem claro desde logo, para imputar nenhum fato a ninguém. Mas é 
preciso que Vossas Excelências tenham conhecimento do que está também 
subjacente a isso. Sem que ela tivesse recebido uma outra intimação, ou pelo 
menos  disso  não  há  demonstração  nos  autos,  ela  comparece  à  Polícia 
federal e disse então que mentira em juízo e que o fizera porque momentos 
antes  –  notem Excelências  –  momentos  antes  de se dirigir  ao Fórum para 
prestar  depoimento,  na  companhia  de  sua  amiga  Marilza,  a  reclamante, 
passara pelo escritório da Dra. Maria de Lourdes, tendo ido com ela para a 
audiência, e que a Dra. Maria de Lourdes dissera que ela não se preocupasse 
– notem, num primeiro momento do depoimento ela não fala em mentira – 
que  a  Dra.  Maria  de  Lourdes  dissera  que  ela  não  se  preocupasse  com 
eventual  pressão do juiz  ou da juíza porque é assim mesmo.  Mas que ela 
dissesse  o  que  tinha  a  dizer,  para  ajudar  a  Marilza.  Será  que  ela  estava 
pedindo para mentir? Ou será que ela estava dizendo não se intimide? Pois 
bem. Isso diz a testemunha na Polícia Federal, e mais á frente ela disse, aí, sim, 
que portanto ela não mentiu porque quis,  mas porque pedira a ela isso a 
advogada.  Esse  depoimento  foi  prestado,  Excelências,  e,  curiosamente, 
depois disso, enviada cópia dele a juízo, foi prolatada a sentença por um juiz 
que não era a mesma juíza que presidira a audiência de instrução, e eu não 
digo isso para apontar irregularidades, mas apenas porque é importante para 
o conhecimento dos fatos  por  Vossas Excelências;  então o juiz  prolatou a 
sentença  julgando  improcedente  a  reclamatória  e  condenando  a 
reclamante  como  litigante  de  má  fé  e  estendendo  essa  condenação  à 
advogada. Ah! Eu ouvi vários oradores dizerem que contra isso se intentou 
ação rescisória, que não teve êxito. Eu não conheço os meandros da justiça 
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trabalhista, onde não milito,  sou advogado criminalista. Mas tenho visto, nos 
boletins da nossa Associação dos Advogados, meu querido Muca, eu vejo 
aqui, eu me permito aqui, sem protocolo, também dizer o meu amigo Leco, 
que foi  o  nosso  Presidente,  tenho visto  decisões  dos  Tribunais  do Trabalho 
afastando  a  condenação  de  advogados  por  litigância  de  má  fé, 
especialmente quando não se lhe deu anteriormente o direito de defesa. Foi 
exatamente o que houve com a Dra. Maria de Lourdes. Ela sequer foi ouvida 
quanto  aos  termos  daquele  depoimento  prestado  por  Soraia  na  Polícia 
Federal, de cuja existência, aliás, nem mesmo sabia. Pois bem. Após instruído 
e instaurado o processo administrativo aqui, perante o Clube Pinheiros, esta 
testemunha,  que  vinha  sendo  depois  procurada  novamente  pela  Polícia 
Federal, e há certidões nos autos, eu não vou cansar Vossas Excelências com 
a leitura, embora tenha vindo com orientações de páginas, mas apenas para 
facilitar  caso  qualquer  Conselheira  ou  Conselheiro   pretenda  verificar,  há 
certidões  de  que  a  testemunha  intimada,  ou  pelo  menos  remetida  a 
intimação  para  o  endereço  constante  dos  autos,  não  comparecera 
novamente á Polícia Federal, inclusive para se submeter à  acareação com a 
Dra. Maria de Lourdes, que isto pedira. Mas ao Clube ela compareceu. Quem 
foi que localizou a testemunha? Eu não sei. Mas ela veio. Ela veio. E não foi 
qualificada, Excelências. Eu chamo a atenção de Vossas Excelências porque 
eu falo para uma assembléia de pessoas cultas. Eu falo para uma assembléia 
onde  não  há  somente  advogados,  mas  onde  há  pessoas  que  têm 
conhecimento  de  princípios  gerais  de  vida,  que  conhecem  princípios  de 
humanidade  e  que  sabem,  portanto,  que  testemunha  sem  o  rosto  é 
característica,  é  método  próprio  de  processo  inquisitivo  da  Antigüidade, 
perdão,  da Idade Média.  E  eu não posso  conceber  que nós  descuremos 
desse  aspecto.  Eu  tenho  certeza  de  que  Vossas  excelências  não  tinham 
conhecimento de vários aspectos desses porque é claro, é uma assembléia 
enorme, Vossas Excelências trabalham com o macro da informação. Mas isso 
tudo está nos autos. Essa testemunha não se consignou o endereço dela no 
depoimento que prestou perante o Clube. E pior do que isso, foi solicitado, a 
Dra. Maria de Lourdes fez essa pergunta e a resposta foi que era o mesmo 
que já constava dos autos. Mas não constava. Mas não constava. Então se 
perguntou se ela morava no Rio de Janeiro. Por que se perguntou isso? Se 
perguntou isso porque há uma certidão da Polícia Federal, do escrivão de 
Polícia  Federal  dizendo  que  ligara  para  o  telefone  que  constava  no 
depoimento prestado por ela lá na Polícia Federal anteriormente, um número 
de telefone portanto ali constava, e para lá se ligou e houve uma informação 
dada por uma irmã de Soraia de que ela não mais residia lá e sim no Rio de 
Janeiro, mas dizendo também a irmã que eventualmente encontrava com a 
sua irmã e daria o recado de que o Escrivão queria falar com ela. O Escrivão 
não foi  procurado por  Soraia.  Mas  ela  veio  ao Clube.  E  no  Clube,  ao se 
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solicitar que ela declinasse o seu endereço no Rio de Janeiro, a Comissão 
Processante  entendeu  que  esta  pergunta  era  impertinente  e  indeferiu 
portanto  a  pergunta.  Então,  vejam  Excelências,  Vossas  Excelências  estão 
decidindo a expulsão de uma sócia e eu quero, com todo o respeito, dizer a 
Vossas Excelências, que evidentemente não estou aqui para ensinar Vossas 
Excelências  como devem-se portar  com relação aos  critérios  que elegem 
para terem entre seus pares alguém. Mas eu pondero e humildemente peço 
a Vossas Excelências que observem essas regras gerais que são norteadoras 
da vida em humanidade, eu não digo mais na sociedade. Ora, não é possível 
que  o  depoimento  assim  obtido,  de  uma  pessoa  sem  qualificação,  sem 
endereço, que não é mais encontrada e que após esse depoimento aqui 
prestado  foi  novamente  inúmeras  vezes  procurada  e  novamente  não 
localizada pela Polícia Federal, e que com base no que ela disse na Polícia 
Federal, incriminando uma advogada, que isso prevaleça sobre tudo o mais, 
sobre a palavra da advogada, sobre o bom senso, sobre a lógica.. não é só 
isso. Não é só isso. E eu peço licença, não sei se ainda tenho algum tempo, Sr. 
Presidente, mas peço que me ...

Presidente – O seu tempo inicial foi encerrado, mas eu lhe concedo mais 10 
minutos.

Eduardo Pizarro Carnelós – Eu agradeço.

(Vozes em plenário)

Presidente –  Senhores  Conselheiros,  é  a  lei  federal  que  fixa  o  tempo  de 
sustentação oral do advogado, não é o Presidente da Mesa. (Palmas).

Eduardo Pizarro Carnelós – Eu peço desculpas às Sras. e Srs. Conselheiros por 
cansá-los. Mas eu aqui exerço uma missão, que é defender alguém que está 
prestes a sofrer, pela segunda vez, a pena capital. Então, eu acrescento ao 
que vinha dizendo que não é incomum, e os  advogados que aqui  estão 
sabem disso, não é incomum que uma testemunha, por uma razão qualquer, 
seja porque não foi firme naquilo que sustentou, naquilo que disse em juízo, 
seja porque sobre determinado ponto se equivocou, não é incomum que ela 
pretenda se esquivar ou se livrar da sua responsabilidade por aquilo que fez, 
dirigindo a culpa a outro. E o advogado, em casos inúmeros, é o destinatário 
desse dedo apontado. Não são poucos os casos, e a Comissão de Direitos e 
Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo, está 
repleta de casos de assistências concedidas a advogados por essa razão. E 
posso dizer isso porque em vários deles eu sou nomeado pela Ordem para 
assistir  o advogado no caso concreto.  E não é incomum, portanto,  que o 
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advogado  seja  assim  apontado  por  uma  testemunha  mendaz  ou 
claudicante,  se  não  mendaz.  No  entanto,  Senhoras  e  Senhores,  o  que 
acontece? É preciso cuidado. É preciso que não se dê a esses depoimentos 
ou a essa segunda versão de um depoimento, que anteriormente teria sido 
mentiroso, foros de verdade absoluta, muito especialmente quando se trata 
de inquinar alguém de indutor ao falso. E não  é só Excelências. Eu tenho o 
dever de dizer  a Vossas Excelências que ouvi  aqui que a advogada, Dra. 
Maria de Lourdes, patrocinou inúmeras causas e assim obteve procedência 
de  muitas  causas,  e  injustamente  eu  ouvi  aqui.  Data  máxima  vênia  do 
eminente orador que assim disse, eu pergunto: Mas, meu Deus do céu! Por 
que  é  que  essa  sentença  que  condenou  a  Dra.  Maria  de  Lourdes 
solidariamente por  litigância de má fé deve valer  e aquelas  tantas outras 
inúmeras, que condenaram o Clube Pinheiros não são justas? Eu não estou 
querendo discutir  se elas foram justas ou não, mas estou querendo discutir 
critérios objetivos. Eu estou pedindo a Vossas Excelências que observem um 
mínimo de objetividade quando se aprecia um critério constante do Estatuto, 
que declaradamente se disse também aqui da tribuna antes de mim é um 
critério subjetivo. A subjetividade levada ao extremo leva à injustiça. É preciso 
buscar  um  mínimo  de  objetividade,  um  mínimo  de  critério  racional,  um 
mínimo de bom senso. E eu peço a Vossas Excelências que reflitam sobre isso. 
Eu peço a Vossas Excelências que observem também que em pelo menos 
duas  dessas  reclamatórias  julgadas  improcedentes  em  que  atuou 
profissionalmente a Dra. Maria de Lourdes, assim foram julgadas com base 
inclusive em depoimentos  de testemunhas  arroladas pelo  Clube.  Friso  isso. 
Duas testemunhas arroladas pelo Clube em processos diferentes embasaram 
a  decisão  proferida  de  procedência  da  reclamatória  proposta.  E  essas 
decisões são mais ou menos justas ou devem merecer mais ou menos respeito 
do que aquela proferida pelo juiz, que condenou a Dra. Maria de Lourdes 
solidariamente  pela  litigância  de  má  fé,  contrariando  jurisprudência  do 
Tribunal.  Pois  bem,  Senhores.  Eu  peço licença,  eu peço desculpas  por  ter 
excedido  o  tempo  inicial.  Mas  quero  finalmente  dizer  que  a  Dra.  Maria 
Aparecida “sic”, isso também está nos autos, trouxe para o Clube Pinheiros 
títulos em campeonatos de Tênis,  isso está tratado nos autos. A Dra. Maria 
Aparecida em anos... (Vozes em plenário). Maria de Lourdes.

Presidente –  Maria de Lourdes.

Eduardo  Pizarro  Carnelós  –  Eu  falei,  desculpem.  A  Dra.  Maria  de  Lourdes 
trouxe títulos de Tênis para o Clube Pinheiros. Mais do que isso. Nós temos, em 
500 anos de existência, não sei se são 500, (Vozes no plenário), não sei se são 
500,  mas,  enfim,  serão  quantos  anos,  150  anos,  ....  (Vozes  em  plenário). 
Desculpem, eu não sou associado, não tenho a honra de ser associado, mas 
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em mais  de 100 anos,  portanto,  de existência do Clube,  a Dra.  Maria  de 
Lourdes patrocinou 15, ou 30, ou na pior das hipóteses, segundo eu ouvi aqui, 
64 reclamações trabalhistas, exercendo a sua profissão de advogada, e não, 
evidentemente, e não estando na condição de Conselheira, o que é vedado 
pelo  Estatuto.  Por  isso,  Senhores  e  Sras.  Conselheiros,  eu  peço  a  Vossas 
Excelências  reflexão.  Penso  que  Vossas  Excelências  vão  saber  decidir  de 
acordo com critério que convém aos associados. Tenho certeza disso. Agora, 
peço  que  ponderem  se  o  Clube  Pinheiros,  que  é  tão  tradicional,  que  é 
respeitado pela sociedade paulistana, que congrega uma elite de pessoas 
que têm condições de conhecer,   mais  o direito,  de conhecer  a vida,  os 
princípios  de  vida,  se  o  Clube  Pinheiros  deve  dar  essa  demonstração de 
aplicação da pena capital, de exclusão de alguém que não tinha até esse 
caso um único,  um único antecedente disciplinar dentro do Clube. (Muito 
bem). Eu agradeço. Em Direito penal, nós sabemos, e mesmo aqueles que 
não são militantes na área penal sabem, porque isso se aprende inclusive em 
princípios do Processo Penal, do Direito Penal, perdão, nós sabemos que a 
pena  deve  ser  aplicada  de  acordo  com  critérios  da  necessidade  e  da 
suficiência. É o que estabelece o Artigo 59 do Código Penal. Eu pergunto a 
Vossas Excelências se Vossas Excelências entendem que o caso da Dra. Maria 
de Lourdes, contra quem não há prova alguma de ter induzido quem quer 
que seja a mentir, há o depoimento de alguém que sumiu, e cujo endereço 
não foi sequer permitido obter, quando prestado o depoimento aqui perante 
o Clube, se ela merece realmente a pena máxima, a pena de morte dos 
quadros de sócios do Clube Pinheiros. Eu agradeço imensamente a Vossas 
Excelências por terem me ouvido.“.

Votação:
O Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório informou que se absteria 
de votar por ter presidido a Comissão Processante na qualidade de Diretor, o 
que foi registrado pelo Sr. Presidente.
O Conselheiro Carlos Cavalcante de Araújo propôs fosse realizada votação 
secreta.
O Sr.  Presidente interrompeu os  trabalhos  para advertir  um associado que 
falava  alto  atrapalhando a  reunião.  Retomando,  explicou  que o  plenário 
passaria a decidir qual seria o processo de votação, desde logo prestando 
detalhadas explicações a respeito. Explicou que se aprovada a proposta de 
votação  nominal,  estaria  prejudicada  a  proposta  de  votação  secreta. 
Esclareceu ao Conselheiro Marco Antonio Senise Gereto que o plenário neste 
momento decidiria sobre a forma de votação e, depois, votaria as propostas 
apresentadas. Submeteu ao plenário e foi rejeitada a proposta de votação 
nominal feita pelo Conselheiro Marcelo Favalli.
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Tendo o Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura perguntado se durante a 
votação secreta somente os Conselheiros poderiam permanecer no plenário, 
e não os demais Associados e Diretores,  o Sr.  Presidente esclareceu que o 
orador estava confundindo votação secreta com reunião secreta.
O Conselheiro Severiano Atanes Netto entendeu que no momento em que se 
rejeitou  a  votação  nominal  o  Conselho  pretendia  que  a  votação  fosse 
simbólica.
O  Conselheiro  Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge  propôs  que  fosse 
realizada votação simbólica.
O Conselheiro Sérgio Henrique de Sá perguntou se não havia impedimento 
em que a votação fosse simbólica, tendo o Sr. Presidente respondido que, 
caso quisesse, o Conselho poderia deliberar por outro processo de votação. 
O  Conselheiro  Sérgio  Vergueiro,  falando  pela  ordem,  observou  que  era 
importante que se ponderasse que o Regimento é sábio quando estabelece 
que a votação seja secreta nesses  casos,  é  porque nas  decisões  de alta 
importância moral e ética é de se preservar a liberdade do Conselheiro junto 
ao seu foro íntimo, para que a votação se reflita sem nenhuma pressão, bem 
como de se preservar a soberania da decisão. Lembrou que o Conselho não 
estava julgando uma causa de somenos,  mas que envolvia sentimentos e 
honra de pessoas.
O  Conselheiro  Mário  Lima  Cardoso  se  antecipou  em  solicitar  que  se 
procedesse a verificação da votação sobre o método de votação que seria 
adotado.
O Conselheiro Marcelo Favalli,  considerando a intervenção do Conselheiro 
Sérgio Vergueiro, perguntou o que estabelecia especificamente o Regimento 
Interno, tendo o Sr. Presidente o atendido.
O Sr. Presidente submeteu à votação a proposta dos Conselheiros Antonio de 
Alcântara Machado Rudge e Severiano Atanes Netto. 
Votada a  proposta,  para  atender  ao  pedido  do  Conselheiro  Mário  Lima 
Cardoso os Secretários fizeram a contagem dos votos, tendo o Sr. Presidente, 
inclusive,  invertido  a  votação  para  confirmar  a  decisão.  A  proposta  foi 
rejeitada por 66 contra 62 votos, portanto decidindo-se pela votação secreta.
O Sr.  Presidente prestou detalhado esclarecimento sobre como se daria a 
votação e quais propostas seriam votadas, que seria considerada a maioria 
simples  de  votos  e  colocou  o  modelo  da  cédula  à  disposição  dos 
Conselheiros.
O Conselheiro  Arlindo Virgílio  Machado Moura perguntou se  a Presidência 
não gostaria de analisar a questão de ordem sobre a gradação da pena, 
pois  entendia  que  a  revisão  só  deveria  se  dar  pela  absolvição,  ou  pela 
manutenção da eliminação, tendo o Sr. Presidente mantido sua posição.
O  Sr.  Presidente  possibilitou  ampla  discussão  para  se  concluir  se  sobre  a 
melhor  maneira  de  constar  na  cédula  a  opção  de  voto,  para  que 



30

efetivamente imperasse a vontade do Conselho Deliberativo, oportunidade 
em  que  se  manifestaram  os  vários  Conselheiros,  entre  eles  Antonio  de 
Alcântara  Machado Rudge,  Francisco Carlos  Collet  e  Silva,  Arlindo  Virgílio 
Machado  Moura,  Pedro  Antonio  Lousan  Badra,  Sérgio  Henrique  de  Sá, 
Severiano Atanes Netto, Carlos Augusto de Barros Silva, Claudio Damasceno 
Júnior e José Roberto Coutinho de Arruda.
Tendo em vista que o advogado de defesa, em nome da sócia, declinou da 
opção de absolvição, bem como concordou o Conselheiro Luiz Delfino de 
Andrade Cardia na qualidade de subscritor do outro recurso que também 
pleiteava  a  absolvição,  na  cédula  restaram  e  foram  consideradas  duas 
opções para a votação: eliminação e suspensão por 360 dias.
Realizou-se a votação secreta e os votos foram apurados por uma comissão 
apuradora,  constituída pelos  Conselheiros  Luiz  Delfino  de  Andrade Cardia, 
Flávio Alterthum, Osmar Carecho, José Paulo de Camargo Mello e Antonio 
Franco Salgado, tendo o Sr. Presidente facultado Dr. Eduardo Pizarro Carnelós 
que acompanhasse todo o processo de apuração.
Concluída  a  votação,  o  Sr.  Presidente  agradeceu  aos  Conselheiros  que 
fizeram parte da comissão de apuração e anunciou o resultado, que foi o 
seguinte:
Votam 131 Conselheiros, sendo 70 votos pela eliminação, 56 pela suspensão 
por 360 dias e 05 votos nulos.

Deliberação:
O plenário resolveu rejeitar a proposta de alteração da penalidade recorrida, 
de eliminação para suspensão da interessada por 360 dias, ficando mantida 
a  decisão  recorrida,  objeto  da  Resolução  06/2000,  de  27/03/2000,  que 
eliminou associada do quadro social do Clube.

Presidente – Deu por encerrados os trabalhos aos 55m do dia 29/08/2001.

♦♦♦

Obs: esta  ata  foi  aprovada  na  479ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Deliberativo, 
realizada no dia 25 de setembro de 2001, com as retificações já dela constantes.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
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