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ATA RESUMIDA DA 499ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO 
DO ESPORTE CLUBE PINHEIROS, REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2003.

1) DATA E PRESENÇA
Dia dezesseis de junho do ano dois mil e três, com início em segunda convocação, 
às  vinte  horas,  tendo assinado a lista  de presença cento e  quarenta e  quatro 
Conselheiros.

2) MESA DIRETORA
Presidência: Sergio Lazzarini
Vice-Presidência: Paulo Cesar de Arruda Castanho
Primeira Secretária: Dulce Arena Avancini
Segunda Secretária: Amarilis Pacheco Orsi

3) ABERTURA DOS TRABALHOS
Presidente – Declarou instalada a reunião, em seguida, determinou a execução do 
Hino do Clube.

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE

Posse de Suplente convocado.
Presidente - Justificou a ausência de três Suplentes convocados, Srs. Cláudio Meira 
Campos  Arruda,  Aldo  Malagoli  e  Nelson  de  Barros  Pereira  Júnior.  Em  seguida, 
convidou  para  tomar  posse  a  Sra.  Wilma  de  Almeida  Gonçalves,  Suplente  do 
Grupo B também convocada para a reunião, declarando-a empossada no cargo 
de Conselheira após a leitura do Compromisso de Posse.

Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de 
caráter cívico, votos de pesar e de júbilo (Art. 36, §§1º e 4º do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo).

Presidente – Submeteu ao plenário e foram aprovadas as seguintes proposições: 1) 
votos  de  louvor:  de  iniciativa  da  Conselheira  Wilma  de  Almeida  Gonçalves,  à 
equipe de Saltos Ornamentais que conquistou o título de Campeão da Taça Brasil - 
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Campeonato  Brasileiro  de  Inverno  (Brasília/DF  -  5  a  08/06/2003)  passado,  com 
destaque  aos  atletas  Ubirajara  Nogueira  Barbosa  e  Cassius  Ricardo  Duran, 
selecionados pelo COB para representar o Brasil nos Jogos Pan-americanos; 2) de 
autoria  do  Presidente  da  Comissão  de  Esportes  Luiz  Koji  Ohara,  às  atletas  da 
categoria principal de Voleibol, que conquistaram o Torneio Salompas (Recife/PE – 
junho/2003);  votos  de  pesar:  1)  de  autoria  da  Primeira  Secretária  Dulce  Arena 
Avancini,  pelo  falecimento  do  Sr.  Fernando  Carlos  de  Menezes  Porto,  filho  da 
associada  Zoraide  de  Rezende  Porto  e  do  falecido  ex-Conselheiro  e  ex-Diretor 
Pedro  Paulo  de Rezende Porto;  2)  de iniciativa  do Conselheiro  Alberto  Antonio 
Pascarelli Fasanaro, pelo falecimento da Sra. Doroti Perna Lembo, viúva do saudoso 
ex-Conselheiro e ex-Diretor Social Arnaldo Lembo, irmã do ex-Conselheiro Hércules 
Ângelo Perna e mãe dos associados Denize, Flávio e Vivian. 

João Benedicto de Azevedo Marques – Tecendo elogios pela atuação da Tia Lucy 
e  de  todas  as  Professoras,  propôs  voto  de  congratulações  com  o  Jardim  da 
Infância, pela passagem de seu 58º aniversário de fundação. Voto aprovado.

Primeira  Secretária  - Colocou  à  disposição  dos  Conselheiros  na  Secretaria,  o 
relatório  A.V.O.  (Análise  da Variação Orçamentária)  de  abril/2003  e  o  Balanço 
Patrimonial do Clube em 30/04/2003.

Gilberto  De  Luccia –  Propôs  os  seguintes  votos  de  louvor:  1)  aos  44  tenistas 
pinheirenses  que  participaram  do  6º  Torneio  de  Tênis  Interclubes  da  ACESC, 
extensivos ao técnico do Clube, Evanildo Mondeck, ao Coordenador de Tênis da 
ACESC, Moisés Grossi e ao Diretor Esportivo daquela Entidade, Salvador Porcelli; 2) 
aos  8  pinheirenses  que  disputaram  a  4ª  Copa  São  Paulo  de  Mini-Tênis,  com 
destaque a Sérgio D'Amorim, Campeão na Categoria A Masculina, Rafael Toledo 
Fontes, Vice-Campeão na mesma categoria; Paulo Pardini e Luiz Roberto Coelho 
da  Rocha,  dupla  Vice-Campeã  na  Categoria  B  Masculina;  Leonardo  Ferraz  e 
Sandra De Luccia, dupla mista Campeã; e Robert Cristian Kock e Maria Elizabeth, 
dupla Vice-Campeã; 3) ao Assessor do Mini-Tênis Paulo Pardini, pelo trabalho que 
vem  desenvolvendo,  inclusive  com  vários  intercâmbios  e  torneios  internos, 
aumentando, assim, o número de participantes na modalidade. Votos aprovados.

Alberto Antônio Pascarelli Fasanaro – Propôs voto de congratulações com a nova 
Diretoria, pela divulgação, na primeira semana de gestão, de nota esclarecendo a 
real situação do Clube junto ao INSS, procurando tranqüilizar o corpo associativo e 
confirmando o que a Diretoria anterior já havia esclarecido. O tempo é o senhor da 
razão. Voto aprovado. 
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4) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.

Nelson da Cruz Santos –  Reportando-se a um recurso apreciado na reunião de 
maio,  em  que  o  Conselho  manteve  suspensão  aplicada  pela  Diretoria  a  um 
associado, por estar tendo aula particular de Tênis ministrada por outro associado, 
ponderou que, nas dependências do Clube, associados dão aulas particulares de 
Tênis, outros treinam no Fitness, com reserva de aparelho e espaço, por "personal 
training" particular pago, não associados jogam Vôlei,  Basquete e Tênis;  joga-se 
Bilhar, com valores apostados; joga-se Carteado a dinheiro; vendem-se programas 
de turismo e viagens, bem como participações em torneios esportivos por todo o 
Brasil. Entendendo que não podemos e não devemos ser incoerentes, que não é 
crime que o associado que melhor  pratique uma atividade esportiva praticá-la 
com outro associado que não joga tão bem, e que, se proibirmos isso, estaremos 
sendo  autoritários  e  arbitrários,  solicitou  à  Diretoria  que  crie  uma  força-tarefa, 
formada  por  associados,  praticantes  das  diversas  modalidades,  para  que,  em 
conjunto, inibam as práticas comerciais ilícitas e que se criem mecanismos legais 
para que associados que desejam melhorar  a sua prática desportiva o façam, 
mesmo que esse aperfeiçoamento seja dado por outro associado de melhor nível. 
Em seguida, falou sobre o imenso trabalho a ser enfrentado pela nova Diretoria, de 
sanear  as  finanças  do  Clube.  Referindo-se  aos  salários  vultosos  de  alguns 
funcionários - alvo de denúncias de seu grupo durante a campanha eleitoral - e 
citando  como  exemplo  recente  contratação  de  advogado,  observou  que, 
embora exista um plano de cargos e salários, esse plano não impediu que desvios 
absurdos  ocorressem,  com  alguns  funcionários  recebendo  altos  salários,  sem 
nenhuma justificativa,  a não ser  talvez  de apadrinhamento ou nepotismo,  com 
graves prejuízos para a saúde financeira da Entidade, propôs a criação de uma 
comissão para estudar  e  propor  medidas  urgentes,  em auxílio  à Diretoria,  para 
sanar esses desvios. E que toda contratação de funcionários com salário superior a 
cinco  salários  mínimos  seja  avaliada  por  essa  comissão,  quanto  ao  mérito  e 
comparação com o salário de mercado. Solicitou à Diretoria a relação de todos os 
funcionários  que  recebam,  bruto,  acima  de  cinco  salários  mínimos,  com  suas 
respectivas  funções  e  áreas  de  atuação,  para  que  Conselheiros  tomem 
conhecimento da real situação salarial do Clube, que tanto onera os associados. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Wilma  de  Almeida  Gonçalves –  Considerando  que  no  inverno  as  piscinas  são 
fechadas  para  manutenção,  e  que  existe  uma  piscina  aquecida,  usada  para 
treinamento de Pólo Aquático, solicitou à Diretoria que verificasse a possibilidade 
de  disponibilizar  essa  piscina  aquecida  para  uso  dos  associados  nos  finais  de 
semana  e  feriados,  quando  o  movimento  de  uso  é  bem  menor.  Aprovado  o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.
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Ademir Pereira – Elogiando a Festa Junina deste ano, solicitou esclarecimentos da 
Diretoria sobre reclamações que recebeu de associados. A primeira, com relação 
à barraca da Fogazza, que teve o preço aumentado, de R$ 2,50 no sábado, para 
R$ 3,00 no domingo, inclusive com a troca da placa onde constavam os valores 
cobrados. O segundo caso, na barraca da Maçã do Amor, que de sábado para 
domingo diminuiu os morangos achocolatados, de 5 para 4 unidades no palito, 
causando  uma  situação  desagradável.  Disse  entender  que,  se  confirmada  a 
ocorrência,  considerando  que  o  Clube  não  tem  nada  a  ver  com  isso,  essas 
barracas  deveriam  ser  excluídas  ou  observadas  a  respeito.  Aprovado  o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.

Presidente  –  Perguntado,  esclareceu  ao  Conselheiro  Arlindo  Virgílio  Machado 
Moura  que  a  Sra.  Primeira  Secretária  havia  informado  que  o  relatório  A.V.O. 
(Análise da Variação Orçamentária) e o Balanço Patrimonial de abril/2003 estavam 
à disposição para consulta dos Conselheiros, mas que a análise seria remetida com 
a convocação do mês seguinte.

Item 2 - Apreciação da ata da 498ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 26 de 
maio de 2003.

Presidente – Pediu que fosse considerada retificação da ata, para constar que o 
Conselheiro Gilberto De Luccia tinha dirigido a seção de Tênis  por 8 (e não 18) 
anos. Aprovada a ata, com a retificação supra.

Item 3 - Apreciação  do  processo  CD-I-27/2003,  referente  ao  pedido  formulado 
pela  Diretoria,  de  autorização  para  adotar  as  providências  cabíveis 
tendentes a diminuir o passivo do Esporte Clube Pinheiros existente junto 
ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, relativamente a contribuições 
patronais, bem assim para aderir ao REFIS - Plano de Recuperação Fiscal, 
recentemente instituído pela Lei nº 10.684, de 30/05/2003.

José Roberto Pacheco França - Para aperfeiçoar a votação, solicitou que a Mesa 
prestasse um esclarecimento detalhado sobre o REFIS e sobre a Lei.

Presidente -  Pediu ao orador que aguardasse a manifestação de oradores e, se 
restassem dúvidas, a Mesa se manifestaria.

Joaquim Dias Tatit – Primeiro, fez uma síntese da proposta da Diretoria. Em seguida, 
realçou que o Clube, a partir daquele dia, tinha apenas um mês e meio para se 
beneficiar da nova lei. Portanto, não havia tempo a perder. Referiu-se ao parecer 
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da Comissão Jurídica, que esclareceu que as teses apropriadas pelo Clube nas 
respectivas  ações  judiciais  não  vêm  encontrando  resguardo  na  jurisprudência, 
aconselhou a Diretoria a estudar a possibilidade de, administrativamente, cuidar 
para a redução da dívida do Clube - isso fazendo antes da consolidação da dívida 
e da sua confissão, que é irretratável e irrevogável, como é exigido pelo §2º do 
Artigo 1º da Lei nº 10.684 - e se dispôs a colaborar nessa difícil missão. Também, se 
reportou ao parecer  da Comissão Financeira,  que opinou no sentido de que o 
Conselho  autorizasse  o  solicitado  pela  Diretoria,  enfatizando  analogamente  a 
necessidade de serem tomadas medidas cabíveis para que o montante objeto do 
REFIS  seja  o  menor  possível.  Ponderando  que  houve  uma  unanimidade  de 
pensamentos e propósitos entre a Diretoria e as Comissões Jurídica e Financeira, 
faltando apenas o aval dos Conselheiros, enfatizou que a hora não era para muita 
discussão, mas, sim, de ação. As gerações futuras do Clube não nos perdoarão se 
deixarmos escapar, nesses 45 dias restantes, esta oportunidade que estamos tendo 
para resolver definitivamente o problema do débito do Clube para com o INSS. 
"Alea jacta est".

Alberto  Antonio  Pascarelli  Fasanaro  – Disse  que era  favorável  à  propositura  da 
Diretoria,  mas  faria  algumas observações,  em função do parecer  da Comissão 
Jurídica, que apontou para alguns aspectos que realmente deveriam ser cuidados 
antes  da  assinatura  definitiva  da  adesão  ao  REFIS.  Leu  trechos  do  parecer  da 
Comissão, citando a ponderação no sentido de que, eventualmente, de forma 
prévia  à  consolidação  da  dívida  e  de  sua  confissão  irretratável  e  irrevogável 
previstas  na legislação referida,  em havendo tempo hábil,  cumpriria  à Diretoria 
estudar a possibilidade de administrativamente cuidar para a redução da dívida 
do Clube; às considerações de que a exação previdenciária é guarnecida por 
depósito  judicial,  por  força  de  lei  é  insuscetível  de  acréscimo  em  caráter  de 
sanção, então que deveria tomar esse cuidado ao observar as notas de débitos 
lançadas pelo INSS; à observação no sentido de redução da dívida lançada pelo 
INSS, ainda em sede administrativa, abrindo a possibilidade de se reconhecer a 
insubsistência  de  parte  dessa  dívida,  constituída  anteriormente  ao  advento  da 
legislação promulgada  em  1991,  posto  que  então  a  base  de  cálculo  para  as 
pessoas  jurídicas  da  natureza  do  Clube  seria  percentual  sobre  a  renda  de 
atividades  esportivas  oriundas  de  bilheteria;  à  afirmação  de  que  se  tem 
conhecimento informal  de que alguns clubes  esportivos  e associativos  lograram 
êxito em semelhante postulação; ao destaque de que pode certamente o INSS, na 
composição da dívida, ter procedido a lançamentos equivocados, inclusive em 
dualidade, a merecer correção administrativa; e, finalmente, dentro dessa linha de 
redução da dívida, à observação de que deve-se considerar  que os  depósitos 
judiciais devem ser corrigidos da mesma forma e pelos mesmos índices que são 
utilizados  pelo  INSS  para  a  atualização de seus  créditos,  fazendo observar  que 
houve época em que os depósitos judiciais eram corrigidos por índices semelhantes 
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aos da caderneta de poupança, ao passo que os créditos previdenciários, por seu 
turno, eram atualizados pela UFIR e SELIC. À vista dessas ponderações, as quais 
reputou absolutamente pertinentes, e ainda em razão de uma preocupação que 
emergiu de contato com diversos Conselheiros, a preocupação de como ficaria a 
situação  dos  contratos  celebrados  com  o  escritório  de  advocacia  que  vem 
cuidando desses processos, nos quais foi estabelecida uma cláusula de honorários 
condicionada ao êxito  das demandas,  porque a adesão ao REFIS  pressupõe a 
confissão de débitos discutidos judicialmente, não havendo em tese a necessidade 
do pagamento de honorários. À vista dessas considerações e dentro do espírito de 
colaboração com a Diretoria, apresentou uma proposta complementar, no sentido 
de autorizar a Diretoria a adotar as providências cabíveis tendentes a diminuir o 
passivo existente junto ao INSS, bem como a iniciar as negociações objetivando 
aderir  ao REFIS,  esclarecendo ao Conselho Deliberativo,  antes  da assinatura do 
instrumento  de  adesão  junto  àquela  autarquia:  qual  exatamente  o  valor  do 
contencioso que vai ser renegociado, após esgotadas todas as possibilidades de 
redução  junto  ao  INSS,  inclusive  discutindo  administrativamente  a  eventual 
insubsistência de parte desses valores, a sua composição e a sua atualização, bem 
como  se  os  débitos  judiciais  efetuados  estarão  sendo  corrigidos  pelo  índice 
utilizado pelo INSS para atualização de seus créditos, consoante destacado no item 
terceiro do judicioso parecer da Comissão Jurídica. Perguntou como ficariam os 
contratos  celebrados  com  o  escritório  de  advocacia  que  vem  cuidando  dos 
processos  e nos quais  foi  estabelecida cláusula de honorários  condicionada ao 
êxito nas demandas, já que a adesão ao REFIS pressupõe a confissão dos débitos 
discutidos judicialmente, não havendo em tese a necessidade do pagamento de 
honorários.

Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Agradeceu ao orador pelos elogios ao 
parecer da Comissão Jurídica. Esclareceu que, em um outro expediente também 
relacionado  ao  INSS,  a  Comissão  já  manifestou  sua  preocupação  com  os 
honorários dos Procuradores do INSS e com os honorários advocatícios devidos aos 
advogados  que têm  instado judicialmente  em defesa dos  interesses  do  Clube. 
Quanto aos honorários dos Procuradores do INSS, a própria lei mensurou em 1%. A 
Comissão  entendia,  naquele  momento,  que  estava  implícita  nas  análises  da 
Diretoria a verificação de se algo seria devido em função das instâncias judiciais ou 
não, informando oportunamente ao Conselho. 

Antonio Moreno Neto (aparte) - Acrescentou uma sugestão à proposta do orador, 
no sentido de que existem escritórios especializados em auditoria na área tributária 
específica, e que poderiam fazer um trabalho para verificar, nos diversos processos 
existentes, uma redução substancial do débito do Clube. Explicou que é sabido, na 
vida empresarial, que existem reduções muito sensíveis nessa área. 
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Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Manifestou-se favorável à autorização solicitada 
pela Diretoria, observando que a dívida do Clube com o INSS é antiga, e, salvo 
engano, desde a gestão do Presidente Arlindo Virgílio Machado Moura o Clube 
está consignando em Juízo os valores que o INSS entende serem corretos, inclusive 
porque houve uma alteração na legislação, em 1996. Enfatizou que o Clube estaria 
perdendo uma grande oportunidade, se não ingressasse com a proposta do REFIS 
junto ao INSS, porque as condições são sobremaneira favoráveis, uma vez que terá 
um prazo de 180 meses para o pagamento da dívida. Além disso, taxa de juros hoje 
imposta é a Taxa SELIC, sobremaneira excessiva. Pela Medida Provisória que instituiu 
o REFIS, a dívida será paga com a TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo. No que 
tange à multa, pela Medida Provisória que instituiu o REFIS, haverá uma redução de 
50%.  Dessa  mesma  forma,  indiscutível  que  será  favorável  ao  Clube.  Também 
elogiou o parecer da Comissão Jurídica, que salientou aspectos importantes no 
que  diz  respeito  à  diminuição,  na  eventualidade  de  estarmos  com  valores 
excessivos,  que  poderemos  discuti-los  administrativamente.  Recomendou  que  o 
Conselho autorizasse  a Diretoria  a aderir  ao REFIS,  e  sugeriu  a  criação de uma 
Comissão Especial, formada por Conselheiros, para, posteriormente, em conjunto 
com a Diretoria Jurídica, discutir os valores no pagamento. Desde logo, sugeriu que 
fizessem parte dessa Comissão os Presidentes das Comissões Jurídica e Financeira, 
Francisco Carlos  Collet  e  Silva  e  Claudio Damasceno Junior,  e  o Presidente do 
Conselho, Sergio Lazzarini.

Alberto  Antônio  Pascarelli  Fasanaro  (aparte)  – Embora  concordando  com  as 
considerações  do  orador,  explicou  que  o  preocupava  um  único  aspecto.  No 
momento  em  que  aderir  ao  REFIS,  o  Clube  estaria  fazendo  uma  confissão  de 
dívida.  E  não  haveria  mais  como  se  discutir  judicialmente,  ou  até  mesmo 
administrativamente,  se  reconhecesse  o  débito.  O momento  para  que, 
eventualmente,  se  tentasse  algo  era  nesse  hiato.  Seria  necessário  conseguir 
esclarecer melhor esses valores, antes da adesão formal. Daí a razão da proposta 
que apresentou. Finalmente, que entendia que, se o Clube aderisse, não haveria 
mais condição depois de discutir valores. 

Djalma  Funaro  (aparte) –  Aparteou  o  orador,  referindo-se  ao  que  havia  dito  o 
Conselheiro Antonio Moreno Neto, de que tínhamos quinze dias e deveríamos correr 
atrás do prejuízo e ver o que conseguíamos de redução ou de expurgo da dívida. 
Ponderou que, embora tenha sido aprovado em 30 de maio,  o assunto REFIS já 
estava sendo falado há muito tempo. E a Diretoria atual tomou posse no dia 12 
daquele  mês.  Anteriormente,  nada havia  sido  feito  a  respeito,  nos  últimos  anos, 
quando já se deveria ter uma proposta de como se conseguir uma redução pronta. 
Não é trazendo a coisa que em quinze dias teremos que fazer um esforço e arrumar 
a redução. Não esqueçamos que, em vez de se preocupar com a redução e tudo o 
mais,  o  que  se  trouxe  ao  Conselho  na  gestão  da  Diretoria  anterior  foram duas 
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propostas bem contraditórias, quando já se deveria estar se pensando em outras 
coisas, e não agora vir falar isso. 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Finalizando, disse que, com relação à questão 
levantada pelo Conselheiro Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro de diminuição dos 
valores, o importante era que se pudesse efetivamente discutir o assunto. Porque 
de fato, como bem salientou a Comissão Jurídica, poderia ter havido um erro de 
cálculo  nas  notificações  de  débito,  nos  lançamentos  feitos  pelo  INSS.  Embora 
considerando a exigüidade do tempo, pois  o Clube tinha até 30 de julho para 
aderir ao REFIS, entendeu que a Diretoria tinha condições de atuar neste sentido, 
pelos  seus  Diretores  e  funcionários.  Propôs  que  fosse  criada  uma  Comissão  de 
Conselheiros, e até de Associados, dela fazendo parte também os Presidentes das 
Comissões  Jurídica,  Francisco  Carlos  Collet  e  Silva,  e  Financeira,  Claudio 
Damasceno Junior, bem como o Presidente do Conselho, Sergio Lazzarini. 

Pedro  Antonio  Lousan  Badra  – Ressaltou  que  a  solicitação  da  Presidência  era 
aprovar  a  possibilidade  de  se  entrar  no  REFIS,  tomadas  todas  as  medidas 
administrativas. E o objetivo era o Conselho autorizar a Diretoria a entrar no REFIS, 
tomadas  todas  as  medidas  administrativas.  Disse  que  era  contrário  a  qualquer 
adjetivação dessas medidas administrativas,  que deveriam ter  sido tomadas há 
nove anos, pois o assunto já era conhecido. Defendeu que o Clube tinha 60 dias 
para entrar no REFIS, e que era necessário que o Conselho autorizasse a adesão, 
sem adjetivar nenhuma ação da Diretoria, pois ela era suficiente para encontrar 
qual seria melhor forma. 

João Benedicto de Azevedo Marques - Lembrou que a lei que instituiu o atual REFIS 
era  de  30  de  maio  de  2003.  Então,  acreditando  falar  em  nome  da  Casa 
congratulou-se com a Presidência da Diretoria, porque em 3 de junho, quatro dias 
depois,  com  toda  a  complexidade  da  legislação,  ela  veio  ao  Conselho, 
defendendo os interesses do Clube e resolvendo um problema de mais de vinte 
anos.  Estendeu os cumprimentos às Comissões Jurídica e Financeira que, em 24 
horas, emitiram seus pareceres. Entendeu que o texto do pedido da Diretoria é que 
deveria balizar a decisão, pois o Presidente terminava o seu requerimento vindo 
solicitar  autorização do Conselho para,  nos termos legais,  nos termos da Lei  do 
REFIS, adotar toda e qualquer providência tendente a reduzir ao máximo os débitos 
de nossa entidade e ingressar no REFIS. Que caberia à Casa dizer se concederia ou 
não  autorização  ao  gestor  do  Clube,  para,  em  nome  do  Clube,  resolver  o 
problema. Lembrou que o tempo era escasso; ponderou que o balizamento do 
pedido  estava  inserto  no  parecer  da  Comissão  Jurídica;  e  argumentou  que  o 
Presidente,  que  foi  eleito  pelo  Conselho,  saberia  como  ninguém  defender  os 
interesses do Clube. Portanto, na linha de pensamento do eminente Prof. Joaquim 
Dias  Tatit,  o  Conselho  tinha  simplesmente  que  aprovar  o  pedido  da  Diretoria. 
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A Diretoria  faria  as  gestões  possíveis,  cabíveis  e  necessárias  junto  ao  INSS  e 
informaria à Casa quanto se conseguiu economizar para os cofres do Clube e para 
o benefício de todos os associados. Conclamou o plenário a votar e acabar com 
isso. 

Marcelo Moraes Barros de Campos (aparte) – Manifestou-se aderindo à exposição 
do orador,  dizendo que sua intenção era exatamente mostrar  que o Conselho 
depositou um voto de confiança no Presidente Antonio de Alcântara Machado 
Rudge. E que a prestação de contas viria com certeza, dentro dos limites postos 
pelas Comissões Jurídica e Financeira. 

Antonio Moreno Neto  – Tendo sido citado pelo Conselheiro Djalma Funaro, bem 
como  com  relação  ao  pronunciamento  do  Conselheiro  João  Benedicto  de 
Azevedo Marques, disse que o REFIS foi aprovado no último dia 30 de maio, e que 
em todos os instantes da Diretoria anterior este assunto foi plenamente estudado e 
discutido. A Diretoria apresentou uma proposta no final do ano passado, inclusive 
com entendimentos com o Conselho, no sentido de verificar a possibilidade de, 
com os R$ 38 milhões aproximadamente que o Clube tem depositado, quitar os R$ 
80  milhões  da  dívida  total.  Mas  esta  proposta  não  foi  aprovada  porque  trazia 
problemas operacionais, ou até um certo risco para o Clube. Deixou consignado 
que a Diretoria anterior cuidou do assunto com tanto carinho, que nos últimos sete 
anos  foram  depositados  judicialmente,  sem  nenhum  dia  de  atraso, 
aproximadamente R$ 330 mil/mês para cobrir o INSS patronal. Nunca se atrasou um 
pagamento,  mesmo  sendo  dito  que  o  Clube  está  com  problemas  financeiros. 
Perguntou ao Sr. Presidente se o REFIS já tinha sido regulamentado oficialmente, 
entendendo que a data de 30 de junho provavelmente seria prorrogada. 

Presidente  – Respondeu que a lei  não previa regulamentação, mas,  sim, que a 
Receita  Federal  e  o  INSS  baixassem  instruções  administrativas  para  o  seu 
cumprimento, o que é muito diferente de regulamento. Quando uma lei depende 
de regulamentação, ela só entra em vigor após a regulamentação. Esta lei, não; 
estabelecia a vigência 60 dias após a sua promulgação. Instruções administrativas 
ou  ordens  de  serviço  são  assuntos  internos  que  não  adiam  a  vigência  da  lei. 
Portanto, a lei estava em pleno vigor, e 15 dias dela já tinham sido consumidos. 
Perguntado pelo orador se essas instruções já tinham sido feitas pela Secretaria da 
Receita Federal, respondeu tratar-se de ordens internas dos órgãos da Receita e do 
INSS. Se elas existiam ou não, não sabia. Mas a lei estava em vigor e o seu prazo 
estava passando.

Marcelo Moraes Barros de Campos (questão de ordem) – Pediu ao Sr. Presidente 
que consultasse o plenário sobre o encerramento da discussão.
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Presidente  – Resolvendo a questão de ordem, esclareceu que só havia mais um 
orador inscrito, o ex-presidente Arlindo Virgílio Machado Moura, que foi quem pediu 
autorização do Conselho para fazer os depósitos judiciais, em uma sessão em que 
ficou decidido que o assunto voltaria ao Conselho quando fosse necessário.

Arlindo Virgílio Machado Moura – Preliminarmente, disse que era favorável que o 
Clube recorresse ao REFIS. Entretanto, eram necessárias algumas colocações para 
que o assunto ficasse exaustivamente conhecido. Esclareceu que, embora o REFIS 
pudesse  abranger  uma  série  de  instituições,  algumas  que  deixaram  de  pagar 
porque  não  cumpriram  a  lei,  nesses  vinte  e  quatro  anos  o  Clube  pagou 
rigorosamente suas obrigações e nunca fez nada em relação ao INSS ao arrepio 
da  lei.  Dirigindo-se  aos  ex-presidentes  da  Diretoria  e  do  Conselho  presentes, 
lembrou que o Pinheiros nunca descumpriu a lei; discutiu exaustivamente, desde 
1979. Pediu que fosse considerada uma retificação no pedido encaminhado pela 
Diretoria ao Conselho, onde constou que o Clube começou a ter ações a partir de 
1995. Esclareceu que desde 1988 o Clube já tinha que se defender na Justiça por 
ações, retroagindo à data de 1983. E abraçou essa causa por entendê-la correta. 
O Clube obteve, em 1979, a possibilidade de recolher a contribuição patronal do 
INSS,  aplicando 5%  dos  valores  das  receitas  das  atividades  esportivas  que  ele, 
Pinheiros, tinha. A lei exigia que o Clube, para se beneficiar dela, praticasse pelo 
menos  três  esportes  olímpicos.  O  sentido  da  lei  era  valorizar  as  entidades  que 
faziam a prática do esporte olímpico.  E  o Pinheiros  não mantinha só 3,  mas 17 
esportes olímpicos. Então, por isso que ele entrou e por isso que ele se manteve esse 
tempo todo. A propósito da emenda oferecida pelo Conselheiro Alberto Antonio 
Pascarelli  Fasanaro,  que  falava  inicialmente  em  débito,  disse  que  ele,  orador, 
falava em contencioso, explicando que o Clube nunca deveu ao INSS porque não 
cumpriu  uma  lei.  Entendeu  importante  deixar  claro  que  o  Clube  não  está  se 
aproveitando de uma lei, de um refinanciamento dos débitos à previdência Social, 
como se. durante todo esse tempo. estivesse ao arrepio da lei.  Não foi isso que 
aconteceu. Inclusive, esta Casa, nos 24 anos que se seguiram, jamais permitiria isso. 
Como bem salientou o Sr. Presidente da Diretoria em seu pedido, as decisões não 
nos estão sendo favoráveis. Mas quando impetramos, em 1995, ações contra essa 
posição do INSS, de 10 ações que fizemos, obtivemos mandado de segurança em 
9 delas. E a partir daí que mantivemos a nossa posição, que hoje estamos vendo 
desaguar numa necessidade de fazer um rearranjo com o INSS. É muito doloroso, 
porque o Pinheiros não deveu nada nunca. No momento em que a Lei nº 5939, que 
dava guarida ao que ele sempre fez nesses anos, foi revogada por uma Medida 
Provisória,  em  outubro/1996,  imediatamente  após  o  Pinheiros  entrou  com  uma 
ação de isonomia, porque esta Medida Provisória manteve o benefício de 5% sobre 
as receitas, para os clubes de futebol profissional. Mas, sabendo que a Lei nº 5939 
havia  sido  revogada,  ele  fez  depósito  judicial,  pagando rigorosamente  as  suas 
obrigações previdenciárias. Disse que por isso fazia coro com o Conselheiro Alberto 
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Antonio Pascarelli  Fasanaro nos seus votos de congratulações ao Presidente da 
Diretoria, que veio esclarecer o corpo associativo dessa insegurança que havia, 
que o Pinheiros devia ao INSS. O Pinheiros é uma instituição séria, que não fez nada 
ao arrepio da lei.  Com relação à oportunidade de aderir  ao REFIS,  disse que o 
Conselho deveria, sim, ter absoluta convicção, e lhe parecia que essa convicção 
estava  sendo  formada,  que  o  Clube  não  tem  mais  chances  nas  suas  ações. 
Confirmando com o Sr. Presidente, lembrou que ainda existem ações do Clube que 
não foram para a segunda instância. Enfatizou a importância de os Conselheiros, 
representantes do corpo associativo, responderem aos associados que tomaram 
essa decisão para a sua proteção. Mas devem ter essa absoluta convicção. Se 
não  vamos  obter  êxito  nas  ações,  temos  que  fazer  o  REFIS.  Lembrou  que 
fevereiro/1996, o Prof.  Ives Gandra Martins ofereceu um parecer ao Sindi-Clube, 
respondendo a 32 quesitos  e defendendo ardorosamente a posição do Clube. 
Aliás,  foi  o  Prof.  Ives  Gandra  Martins  que,  em  1996,  numa  discussão  árdua  no 
Ministério da Previdência, mostrou que a lei nunca, antes daquela data, havia sido 
revogada. Várias vezes o INSS tentou e nunca revogou. Revogou em outubro de 
1996.  Enfatizou que o que pretendia era a maior  segurança possível  para uma 
decisão que o Conselho tomaria em nome de todo o corpo associativo. Declarou 
que  era  favorável  à  adesão  ao  REFIS,  desde  que  não  houvesse  mais  ao  que 
recorrer  e  desde que o  Clube  não  tivesse  mais  nenhum remédio  jurídico  para 
lançar mão. Temos de fazer, sim, com todas as limitações estabelecidas no parecer 
da Comissão Jurídica. Com todos esses limites, não essas limitações, mas os limites, 
esse contorno que foi dado, para que façamos o melhor negócio para o Clube.

Presidente  -  Atendendo  ao  pedido  do  Conselheiro  Marcelo  Moraes  Barros  de 
Campos,  disse  entender  que  o  assunto  estava  quase  que  suficientemente 
esclarecido,  mas  que  complementaria  alguns  esclarecimentos,  pelo 
acompanhamento que faz  desse assunto,  desde o início,  até para atender  ao 
Conselheiro  José  Roberto  Pacheco  França  e  esclarecer  os  Srs.  Conselheiros. 
Efetivamente, o Clube vem discutindo isso há quase oito anos. Houve um momento 
em  que  INSS  entendeu  que  a  nova  Lei  Orgânica  da  Previdência  Social,  a  Lei 
nº8.212/91,  havia revogado tacitamente a Lei  nº  5939,  que era de 1973,  e que 
permitia  aos  Clubes  pagar  apenas  contribuição  previdenciária  com  base  nas 
receitas  dos  seus  espetáculos.  Todos  os  clubes  amadores  do  Brasil  vinham 
recolhendo as suas contribuições previdenciárias, em substituição à normal, com 
base em 5% das suas receitas. E assim vieram recolhendo até 1996. Em 1995, o INSS 
resolveu autuar todos os clubes retroativamente a 1991. E sustentou que a lei tinha 
sido tacitamente revogada em 1991. Na época, o Sindi-Clube contratou o parecer 
do ilustre jurista Ives Gandra Martins e contratou também o parecer do não menos 
ilustre jurista Aníbal Fernandes. Ambos deram um parecer dizendo que a Lei nº 5939 
não tinha sido revogada tacitamente.  Apenas  para os  Senhores  entenderem o 
problema  jurídico,  o  problema  jurídico  se  resumiu  apenas  nisso.  A  lei  estava 
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revogada tacitamente ou não estava revogada tacitamente? Porque havia uma 
lei  que  dizia  revogam-se  as  disposições  em  contrário.  Então,  daí  surgiu  uma 
discussão que foi  aos  Tribunais.  E  o  Clube Pinheiros,  como vários  outros  clubes, 
entrou  com  mandado  de  segurança  contra  essas  autuações,  e  num  primeiro 
momento,  conseguiu  inúmeras  liminares,  de  10  mandados  de  segurança, 
conseguiu 9 liminares. E durante vários anos, o Clube Pinheiros se sustentou nessas 
liminares, para não pagar aquilo que o INSS exigia. Quando saiu, no final de 1996, 
uma Medida Provisória dizendo que a Lei nº 5939 estava revogada, o Clube passou 
a depositar,  porque a tese passou a ser  outra. O Clube Pinheiros queria e quer 
isonomia com os clubes de futebol. E se os clubes de futebol podem pagar 5% de 
suas  rendas,  nós  também  queremos,  porque  também somos  clubes.  Mas  aí  se 
iniciou uma segunda discussão, com depósitos. Porque os clubes de futebol dizem 
que têm direito de arena, têm transmissão de televisão, têm rendas que os clubes 
amadores  não  têm.  Então,  temos  duas  discussões.  Uma  quando  a  Lei  nº  5939 
estava  em  vigor  ou  estaria  tacitamente  revogada.  E  depois  de  1996,  quando 
pedimos a isonomia com os clubes de futebol, mas cuja tese achávamos que não 
era uma tese tão tranqüila, tomamos o cuidado, mediante uma autorização do 
Conselho Deliberativo na época, de passar a depositar as prestações. Porque se o 
Clube também fosse autuado nesse segundo período, o montante da dívida seria 
muito maior,  porque se aplicariam multas  em cima da parte que também está 
depositada.  Então,  hoje,  temos  uma  parte  não  depositada  e  uma  parte 
depositada.  No  decorrer  desses  quase  oito  anos,  os  processos  começaram  a 
caminhar,  e  de  repente  estamos  sujeitos  às  mudanças  de  momento,  estamos 
vivendo a reforma da Previdência, ou se reforma ou o País quebra. E cada vez que 
se fala na previdência se assusta o mundo todo com a possibilidade da quebra da 
Previdência Social.  Num determinado período, os Tribunais  começaram a achar 
que os clubes amadores também teriam de ter pago as suas contribuições como 
se fossem empresas, e mudaram a orientação jurisprudencial. Então, tive o cuidado 
de pedir à Diretoria, através do escritório que patrocina essas ações há mais de 
sete anos, que informasse o que aconteceu com essas ações. E essas ações foram 
as seguintes:
 Mandado de Segurança da 13ª  Vara -  tinha liminar  -  a  liminar  foi  cassada. 

Sentença: improcedente.
 Mandado de Segurança da 17ª Vara - tinha liminar -  foi  cassada através de 

uma reforma do Tribunal, que inverteu uma sentença de procedência.
 Mandado de Segurança da 1ª Vara - cassada - sentença: improcedente.
 Mandado  de  Segurança  da  14ª  Vara  -  liminar  concedida  e  sentença: 

procedente. Processo no Tribunal com recurso do INSS.
 Mandado  de  Segurança  da  15ª  Vara  -  não  teve  liminar.  Sentença: 

improcedente.
 Mandado de Segurança da 12ª Vara - cassada. Sentença: improcedente.
 Mandado de Segurança da 4ª Vara - com liminar -  Sentença: procedente.
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 1ª Vara - cassada - sentença: improcedente.
 18ª Vara - com liminar ainda não julgada em primeira instância.
 20ª Vara - com liminar. Sentença: procedente, com recurso ao INSS.
O  que  se  tem  percebido  disso  é  que  todas  as  liminares  foram  concedidas,  a 
maioria delas foi cassada. E as que não foram cassadas estão sendo cassadas pelo 
Tribunal.  O Tribunal  está invertendo os julgamentos.  E ao inverter  os julgamentos 
surge um problema processual, que é preciso que explique para os senhores, que 
não são do ramo do Direito. Quando o Tribunal julga mandado de segurança em 
segunda instância e nega o mandado de segurança, pode-se entrar com outros 
recursos, para Brasília, recurso para o Supremo Tribunal Federal. Mas esses recursos 
não têm efeito suspensivo. O que quer dizer que quem ganhou o mandado de 
segurança,  no  caso  o  INSS,  ele  pode  imediatamente  executar  aquilo  que 
considera como dívida. E o perigo da situação do Esporte Clube Pinheiros surgiu 
quando desses mandados de segurança todos, o mandado de segurança da 17ª 
Vara,  que  na  época  era  de  R$6.717.000,00  de  dívida,  de  débito,  o  Tribunal 
reformou.  E  reformando essa decisão,  não temos efeito  suspensivo,  e hoje essa 
dívida  está,  de  acordo  com  a  tabela  que  foi  distribuída  aos  senhores,  em  20 
milhões de reais. E se esses processos não tiverem o despacho de efeito suspensivo, 
que provavelmente não terão, em questão de 30 ou 60 dias, o INSS virá penhorar o 
Clube Pinheiros, de uma dívida de um só mandado de segurança de 20 milhões de 
reais.  Daí  a  preocupação  da  Diretoria,  que,  evidentemente  não  há  uma 
preocupação  de  pagar  essa  dívida.  Se  pudesse  não  pagar,  a  Diretoria  não 
pagaria. Mas os senhores imaginem a nossa responsabilidade como Conselheiros 
de que uma grande probabilidade,  não é  uma eventualidade,  é  uma grande 
probabilidade, que daqui a 30 ou 60 dias o Clube venha a ser penhorado por uma 
dívida de 20 milhões de reais. Porque não temos 20 milhões de reais para caucionar 
essa dívida. Então, várias tentativas foram feitas para tentar solucionar, encontrar 
soluções. Mas a grande maioria, ou quase que a unanimidade, inclusive dos que 
falaram, chegou à conclusão de que o gargalo está se afunilando; existe uma 
dívida cuja discussão foi legítima, e é legítima, e continua sendo legítima, mas é 
uma dívida que os Tribunais estão dizendo que é devida. E sabem os senhores que 
decisões judiciais  não se discutem. Quando elas chegam ao final,  cumprem-se, 
muito embora possam ser até injustas. A tese do Clube Pinheiros, como todos outros 
clubes vinham defendendo, é uma tese justa, que tinha grande respaldo jurídico, e 
talvez ainda tenha. Mas os Tribunais estão decidindo contra. O Clube está sendo 
colocado na lista dos devedores da Previdência junto com empresas fantasmas, 
junto com sonegadores da Previdência. E chegamos ao ponto de sermos acusados 
de sonegadores da Previdência. Como realmente falou o Conselheiro Arlindo, o 
Clube Pinheiros nunca foi sonegador da Previdência. Mas está sendo colocado na 
vala comum, e daqui a pouco o povo que passa na Faria Lima vai começar a 
invadir  o  Clube,  como  se  fôssemos  criminosos.  Esta  é  a  nossa  grande 
responsabilidade. Ou reconhecemos que as decisões estão nos sendo contrárias, 
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muito embora achamos que temos razão, e nem sempre quando se tem razão 
ganhamos as demandas, e vamos compor essa dívida ou correremos o risco de ir 
até  o  fim,  sem  efeitos  suspensivos,  e  se  o  Esporte  Clube  Pinheiros  vier  a  ser 
penhorado, teremos que dar satisfação para aos associados. É uma decisão que 
temos de escolher. Ou corremos o risco de ir até o fim, ou aceitamos o veredicto 
dos Tribunais e vamos compor essa dívida. Mas aí surgiu esta grande oportunidade, 
o REFIS, que é o Plano de Recuperação Fiscal que os senhores, se leram os jornais e 
acompanharam, o Presidente da República não queria, mas foi obrigado a fazer, 
por  um  acordo  político,  o  REFIS  nº  2,  porque  ele  entende  que  somos  todos 
sonegadores da Previdência e que deveríamos pagar as dívidas imediatamente, 
como constituídas. Portanto, não haverá, com certeza, nos próximos dez ou quinze 
anos, nenhum outro REFIS, com as condições vantajosas em que este está sendo 
apresentado. Consolida-se a dívida, reduz-se a multa em 50% e se financia em até 
15 anos, pelas Taxas de Juros de Longo Prazo. A Taxa de Juros de Longo prazo, 
amanhã o COPOM vai votar novamente a taxa de juros, a Taxa SELIC, que hoje 
está  em  26,5%.  Cartão  de  crédito  e  outras  dívidas  estão  chegando 
cumulativamente a mais  de 100% ao ano.  A Taxa de Juros  de Longo Prazo,  a 
chamada TJLP é aquela taxa que somente o BNDES empresta, favorecidamente, e 
que é de 5%, 6% ao ano. Portanto, o que o REFIS está proporcionando, para quem 
tem dívida em discussão, é: consolida-se a dívida, eu te financio em 15 anos, e 
aplico o juro de longo prazo, que são juros que não se confundem com os juros de 
mercado. É uma grande chance que se tem de tirar metade da multa e assumir 
uma dívida em 15 anos, em Taxa de Juros de Longo Prazo, que certamente será 
uma dívida que irá até muitas vezes muitos de nós não estarão nem aqui para isso. 
Mais um pormenor. Se o Clube Pinheiros for em frente e achar que deve discutir 
essa  situação,  se  der  errado,  ele  estará  com  um  débito,  hoje,  sem  falar  dos 
depósitos, de 50 milhões, que equivale ao seu orçamento anual. E aí precisaremos 
chamar os sócios e pedir uma nova chamada. Se tiver de pagar à vista, o sócio 
terá que pagar à vista. Ou deixamos que pague em 15 anos, em Taxa de Juros de 
Longo  Prazo,  sem  necessidade  de  fazer  chamada  extra  dos  sócios.  Porque  a 
prestação corresponderá, aproximadamente, a 0,5% do nosso orçamento anual. 
Então, temos de escolher.  É uma decisão que teremos que tomar com a nossa 
responsabilidade. Repito. Concordo com o Conselheiro Arlindo. O Clube Pinheiros 
não  é  nem  nunca  foi  sonegador  da  Previdência  Social.  O  Clube  Pinheiros 
defendeu,  sempre  defendeu  um  ponto  de  vista  jurídico,  que  infelizmente  está 
sendo perdedor. Quando teve dúvidas acerca da sua tese, se ela seria boa ou 
não, o Clube depositou. E evitou, assim, um mal muito maior, que hoje uma dívida 
calculada em 80 milhões, 50 mais 30 depositados, estaria em mais de 150 milhões. E 
aí,  provavelmente,  teríamos  que  entregar  o  Clube  ao  INSS.  Portanto,  esses 
esclarecimentos que se fazem necessários. Por que se fala em ter tempo de baixar 
a dívida agora? Não dá tempo. Constituir que escritório e advocacia agora para 
tentar  em  15  dias  reduzir  essa  dívida?  Eu,  a  propósito,  queria  fazer  alguns 
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esclarecimentos,  respondendo  as  perguntas  do  Conselheiro  Fasanaro.  Primeiro, 
qual é essa dívida do Clube Pinheiros hoje? Nós mandamos para os senhores um 
quadro da dívida hoje entendida e consolidada.  Todos os  senhores  receberam 
com  a  convocação,  junto  com  a  lei,  este  quadro  que  se  pega  na  Internet, 
qualquer um pode acessar a Internet, colocar o nome do Clube Pinheiros e sai isso 
na hora. Esse quadro é o atual. A dívida do Clube, ou o contencioso, ou seja o 
nome que se queira dar, o valor das autuações contra o Clube Pinheiros, hoje, é de 
R$50.403.803,58.  Este  é  o  valor  da dívida fornecido pelo  INSS.  Portanto,  não há 
dúvida nenhuma quanto a esse valor. E os outros trinta e tantos milhões? Os outros 
trinta e tantos milhões são depósitos que não têm nada a ver com essas autuações 
feitas com efeito retroativo. Então, primeira resposta: Não há um montante. Há um 
montante  que  está  perfeito  até  em  centavos,  da  dívida  do  Clube  Pinheiros. 
Segunda pergunta do Conselheiro Fasanaro: Como é que ficam os honorários do 
escritório  de  advocacia  que  cuida  das  ações  do  Clube  Pinheiros?  Existe  um 
escritório de advocacia, que na época o Presidente Arlindo era o Presidente do 
Clube,  e  me  pediu,  na  minha  condição  de  Juiz  Federal,  e  conhecedor  da 
Previdência, que indicasse, que sugerisse um escritório para cuidar dos interesses do 
Clube Pinheiros. Eu indiquei esse escritório, e não faço segredo para ninguém disso. 
Esse escritório fez 3 contratos de honorários, porque houve 3 autuações posteriores. 
A  primeira  autuação,  fez  um  contrato  de  honorários  com  o  Clube.  O  Clube 
Pinheiros  conseguiu  9  liminares.  E  por  incrível  que pareça,  o  INSS  entrou com 9 
execuções  fiscais,  mesmo  contra  as  liminares  concedidas  pela  Justiça.  E  esse 
escritório foi contratado para defender também nas execuções fiscais, e conseguiu 
suspender todas elas, dizendo que o Clube já tinha liminares. O que fez o INSS? 
Entrou com uma autuação dos valores que estavam depositados em Juízo. E a Lei, 
o  Código  Tributário  nacional  diz:  Suspende-se  a  execução,  a  exigibilidade  de 
qualquer crédito se tiver o dinheiro depositado. E o INSS não respeitou o dinheiro 
depositado,  autuou  o  Clube  de  novo.  Mais  uma  vez  foi  pedido,  na  época  o 
Presidente era o Dr. Cezar Roberto Leão Granieri. Esse escritório foi contratado para 
mais  uma  vez  defender  o  Clube  e  cancelar  essa  outra  autuação  sobre  os 
depósitos. E foi à Justiça, impetrou um mandado de segurança novo, conseguiu 
cancelar e determinar que essa dívida fosse cancelada. Então, esse escritório, que 
defende o Clube Pinheiros há mais de sete anos, foi contratado em 3 contratações 
diferentes, inclusive com alíquotas de honorários decrescentes em favor do tempo 
que fosse ocorrendo. Houve um contrato de honorários que começou com 10% do 
valor  do  benefício  econômico  para  o  Clube.  E  de  acordo  com  os  anos  foi 
reduzindo para 9, para 6, para 4 e hoje está em 3% apenas. Mas, para responder e 
esclarecer bem aos senhores e ao Conselheiro Fasanaro, o Clube Pinheiros, hoje, 
para entrar no REFIS, tem de desistir das ações. Então, ele terá que mandar uma 
carta para esse escritório dizendo: Olha, muito obrigado pelo que os senhores me 
fizeram durante esses sete anos. Os senhores desistam de tudo. Eu não preciso mais 
dos senhores.  É claro que não houve o êxito total da dívida. Mas também é claro 
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que eles vão ter de ser remunerados de alguma maneira. Para isso, a Diretoria tem 
condições  de  negociar,  de  chamar  o  escritório  e  acertar  as  contas  com esse 
escritório, inclusive usando parâmetros indicados pela Comissão Jurídica, pelo Dr. 
Collet,  ou  outros  parâmetros  que  possam ser  sugeridos.  Portanto,  acredito  que 
nenhum advogado, aqui o Dr. Fasanaro que também é advogado, sabe que não 
se trabalha sete anos, para depois dizer muito obrigado, não preciso mais dos seus 
serviços. Mas o Clube, certamente, a Diretoria não vai deixar de fazer o REFIS por 
um problema de honorários dos advogados, que na pior de todas as hipóteses, e 
acredito que não será essa hipótese,  será de 3% do valor  da consolidação da 
dívida.  Quando  o  Clube  Pinheiros  tem  recebido,  a  Diretoria,  propostas 
escandalosas  Até,  de  10%,  20% e  30% de  honorários,  para  tentar  resolver  essa 
dívida,  que  não  foi  resolvida.  Então,  esclarecendo  ao  Conselheiro  Fasanaro,  a 
situação dos honorários será essa. Até porque não poderá o Conselho chegar e 
dizer:  ficam  rescindidos  todos  os  contratos  e  ponto  final.  Existe  uma 
responsabilidade de quem assina contratos com terceiros. Responsabilidade essa 
que  a  atual  Diretoria  tem  respeitado  religiosamente,  em  todos  os  contratos 
assinados pela Administração anterior, até os contratos que se prorrogaram depois 
da posse dessa Diretoria. Portanto, respeito aos contratos firmados é algo que se 
deve  ter  no  Estado  de  Direito.  Em  terceiro  lugar,  a  contratação  de  escritórios 
especializados para a redução. Como sabemos que temos pouco tempo, temos 
hoje 45 dias para aderir ao REFIS, e se os senhores lerem a lei, está havendo alguma 
interpretação  equivocada.  A  lei  manda  fazer,  possibilita  o  REFIS  dos  débitos 
consolidados e constituídos, que são esses 50 milhões a que nos referimos. E o §2º 
da lei fala que os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados de forma 
irretratável e irrevogável. Então, o Clube Pinheiros vai confessar que débitos não 
constituídos? Os depósitos judiciais que estão lá. São esses que ele vai confessar. O 
resto ele não está confessando nada ainda. E vai discutir os valores. Vai discutir o 
valor  da multa.  Vai  discutir  a  aplicação da Taxa SELIC.  O Clube vai  fazer  isso. 
Portanto, o Clube não vai renunciar a discussão dos valores. Ele vai renunciar às 
ações que tem na Justiça, para não pagar do jeito que ele não quer pagar. São 
coisas  distintas,  portanto.  Haverá  confissão  dos  valores  depositados  apenas. 
Apenas isso. E, finalmente, para atender à fala do Conselheiro Antonio Moreno. O 
pedido da Diretoria, se os senhores repararem bem, ele é duplo. Ele pede uma 
autorização para ingressar  no  REFIS  e  atender  às  condições  legais.  E  ainda,  se 
possível, tentar reduzir a dívida junto ao REFIS. Então, o que a Diretoria vai fazer? Vai 
entrar no REFIS para não perder essa única oportunidade. E a Diretoria quer, se os 
senhores  aprovarem,  se a dívida hoje  é  de 50 milhões,  e num cálculo mais  ou 
menos superficial, a redução da metade da multa vai reduzir a dívida do Clube em 
dez milhões. O que quer dizer que o REFIS poderá ser por volta de 40 milhões, 39 
milhões, 38 milhões, e será isso que financiaremos em 15 anos. Uma vez conseguido 
o valor mínimo no REFIS, se aparecer algum escritório que consiga reduzir a dívida 
do Clube para menos de 38 milhões, 39 milhões, ótimo. A Diretoria terá o maior 
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prazer  em fazer  isso.  Até  porque seria  uma insensatez  uma Diretoria  fazer  uma 
dívida maior do que ela quer pagar. Quem é que quer pagar mais? A Diretoria 
quer pagar o menos possível. Então, o que não podemos é, depois de tantos anos 
agora, estão aparecendo vários escritórios,  deixar de entrar no REFIS para pedir 
que esses escritórios tentem reduzir a dívida em 15 dias. Até porque isso é coisa que 
vai demorar muito. Então, o pedido da Diretoria é autorização para entrar no REFIS. 
Consolida a dívida no mínimo que o REFIS aceita. E depois tenta diminuir mais, se for 
possível.  Se  diminuir  mais,  todos  nós  vamos  pagar  menos.  É  essa  a  proposta. 
Consultou o plenário se faltava algum esclarecimento. 

Cezar  Roberto  Leão  Granieri  – Pediu  esclarecimento  sobre  o  valor  da  parte 
depositada, pois anteriormente o ex-presidente José Edmur Vianna Coutinho havia 
dito que a dívida é de R$ 80 milhões, e nessa negociação do REFIS, o Sr. Presidente 
falou que a dívida era de R$ 50 milhões.

Presidente – Respondeu que se usasse a palavra dívida, seria 50 milhões, porque os 
outros 30 milhões o Clube já não estava devendo, pois já estavam depositados 
judicialmente. Esclareceu ao orador, ainda, que para efeito de INSS, o Clube ainda 
não pagou,  estava depositando numa discussão.  E  os  outros  30  milhões  que o 
Clube depositou, pedindo isonomia com os clubes de futebol, e que perdeu em 
primeira e em segunda instâncias.  O processo também está com embargos de 
declaração, mas o Clube perdeu. Só que como o Clube já tinha depositado, o 
INSS, em razão daquele mandado de segurança que antes tinha mencionado, foi 
proibido de autuar o Clube nesses depósitos. Então, ele não pode autuar. Agora, a 
Lei do REFIS diz, no seu Artigo 6º, que todos os depósitos judiciais - porque tem muita 
gente que está discutindo em juízo dívida com o INSS - o Artigo 6º da lei fala que os 
depósitos existentes, vinculados aos débitos a serem parcelados, nos termos dos 
Artigos  1º  e 5º,  serão automaticamente convertidos em renda da União, ou da 
Seguridade Social, ou do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, concedendo-se 
o  parcelamento  sobre  o  saldo  remanescente.  Então,  se  imaginarmos,  a  grosso 
modo, o que o Clube Pinheiros pagou nesses últimos anos, ele deixou de pagar 80 
milhões de reais. Mas, dos 80 milhões, 30 milhões ele depositou em Juízo. Então, no 
caixa do INSS não entrou esse dinheiro, mas o dinheiro está depositado em Juízo. 
Então, a Lei do REFIS fala que o REFIS tem de somar tudo que não entrou no INSS. 
Agora, o que já entrou em Juízo, pega aquela parte e já quita a dívida. E aí sobra o 
saldo não depositado. Por isso que a dívida com o contencioso, seja o nome que 
se queira dar, é somente de 50 milhões de reais.

Cezar  Roberto  Leão  Granieri  –  Entendeu  que,  eventualmente,  nesses  cálculos 
poderiam ser aproveitados, da mesma forma, os depósitos do Clube para abater a 
dívida.
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Presidente – Respondeu que a multa não seria considerada sobre os trinta milhões, 
porque  não  há  multa  sobre  os  depósitos,  mas  sobre  o  restante  da  dívida. 
Consultado por Conselheiros, confirmou que seria feito um desconto de 50% das 
multas;  que  não  haveria  multa  sobre  os  trinta  milhões;  que  os  trinta  milhões 
depositados estavam rendendo juros pela Taxa SELIC, que empata com a dívida 
da cobrança; que reduzindo dos 80 milhões o desconto de 50% das multas, o valor 
cairia bastante,  em talvez  menos que 50 milhões.  Perguntado quando o Clube 
passaria a pagar de INSS, respondeu que não dispunha dos valores exatos, mas 
que havia consultado o Diretor Financeiro a respeito e este acreditava que, se o 
Clube financiasse em 15 anos, com Taxa de Juros de Longo Prazo, deduzindo a 
multa,  seria  por  volta  de  R$200.000,00  por  mês,  sem  prejuízo  de  pagar 
regularmente,  mês  a  mês,  a  partir  de  agora,  o  que  é  devido,  em  torno  de 
R$330.000,00  por  mês,  totalizando  R$500.000,00  por  mês,  mais  ou  menos. 
Perguntado se o Clube suportaria essa despesa mensal, respondeu que atualmente 
o  Clube já  está  pagando 300  e  tantos  mil,  e  seriam  só  mais  200  mil.  Deu  por 
encerrada a discussão e anunciou a votação.

Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Comunicou que à vista dos esclarecimentos 
prestados, retirava sua proposta alternativa, tendo o Sr. Presidente agradecido.

Presidente – Não havendo oradores inscritos para discutir  a matéria, desde logo 
declarou  encerrados  os  debates  e  anunciou  a  votação,  prestando os  devidos 
esclarecimentos.

Deliberação:
Submetida a matéria à votação, resolveu o plenário aprovar, por unanimidade de 
votos, pedido  formulado  pela  Diretoria,  de  autorização  para  adotar  as 
providências  cabíveis  tendentes a diminuir  o  passivo do Esporte Clube Pinheiros 
existente  junto  ao  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  -  INSS,  relativamente  a 
contribuições patronais, bem assim para aderir ao REFIS - Plano de Recuperação 
Fiscal, recentemente instituído pela Lei nº 10.684, de 30/05/2003.

Item 4 - Apreciação do processo CD-10/2003, referente à proposta da Diretoria de 
venda de duzentos títulos sociais.

Presidente – A proposta da Diretoria é de venda de duzentos títulos adquiridos pelo 
Clube em razão de exclusões, eliminações, dações e doações. Não há inscritos. 
Declarou encerrados os debates e anunciou a votação. 
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Deliberação:
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o plenário resolveu aprovar a 
proposta da Diretoria nos termos em que foi apresentada, autorizando-a a vender 
200 títulos  sociais,  oriundos  de exclusões,  desistências,  demissões,  desligamentos, 
dação  em  pagamento,  doação  e  a  pedido  do  possuidor,  observando-se  os 
critérios a seguir relacionados:
1. Preço do Título: R$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais).
2. Forma de Pagamento: À vista, com 10% (Dez por cento) de desconto, ou em até 10  

parcelas mensais, iguais e consecutivas.
2.1 O não cumprimento de quaisquer uma das parcelas implicará no pagamento total do  

saldo remanescente, à vista.
2.2 O não cumprimento do item anterior fará com que o Adquirente seja excluído do pleito,  

ficando à sua disposição, pelo prazo de 90 (noventa) dias, o valor por ele já quitado,  
deduzindo-se 20% a título de taxa de expediente motivada pela inadimplência.

2.3 O saldo devedor será corrigido pelo índice inflacionário IPCA, a partir do mês de 
agosto/2003, toda vez que ultrapassar o percentual de 5%. A referida correção será  
aplicada no mês subseqüente à data de sua publicação. 

3. Se  a  liquidação  for  feita  em  menos  de  10  parcelas,  haverá  também  um  desconto  
proporcional, tomando-se por base o concedido para pagamento à vista. Por exemplo: em 5 
parcelas haverá um desconto de 5 % (cinco por cento).
4. Taxa de transferência: 50% de desconto sobre o valor que, normalmente, seria pago pelo 
adquirente, à vista ou, parcelado, em até 10 vezes, variando o valor da parcela mensal, na  
mesma proporção da eventual variação da taxa base correspondente.
5. Havendo maior procura que oferta, o desempate será pela antiguidade, no Clube, do 
ascendente direto mais próximo, ou do cônjuge, ou do descendente direto mais próximo, ou  
do  colateral  do  Adquirente,  ou  de  Terceiros,  doravante  designados  simplesmente  
Apresentantes, conforme classes definidas no Artigo 19 do Estatuto Social.
5.1 Cada Apresentante poderá indicar um Adquirente.
6. Serão deduzidos do valor da venda do título, 15% referentes às despesas da transação e  
edital, bem como os débitos devidamente atualizados, que o antigo sócio portador tenha tido 
para com o Clube, revertendo esse montante integralmente para o orçamento de custeio.
7. A renda proveniente das taxas de transferência será incorporada ao Fundo Especial,  
observadas as disposições Estatutárias e Regimentais.
8. Transcorrido  o  prazo  de  90  dias  da  data  do  Edital,  o  remanescente  da  receita  
proveniente da venda dos títulos reverterá para o Fundo Especial se os antigos portadores  
não forem localizados.
8.1. Para que seja efetuada a devolução, procurar-se-á localizar o associado nos endereços  
constantes  do  cadastro,  por  edital  afixado  nos  quadros  sociais  do  Clube  e  pela  lista  
telefônica.
9. Mesmo que  o  valor  da  venda  não  seja  suficiente  para  quitar  os  débitos  porventura  
existentes do ex-associado, ao título será dada total quitação, permanecendo registrado o 
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saldo devedor que deverá ser quitado devidamente corrigido na eventual reintegração do ex-
associado.
10. Também  constará  do  edital,  a  oferta  para  venda  de  títulos  a  pedido  expresso  do  
possuidor, (inciso III do Art. 18 do Estatuto Social), permanecendo os deveres contributivos  
de seus possuidores até a alienação do respectivo título. 
10.1 Esta venda somente se processará à vista e, não haverá a cobrança de taxas de  
transação constante do Art. 6 desta proposta.
11. As condições especiais desta venda sejam válidas até o dia 31/12/2003.

Item 5 - Apreciação do processo CD-I-20/2002 – Segunda discussão e votação da 
redação  final  de  alteração  de  dispositivos  do  Estatuto  Social  e  do 
Regimento  Interno  da  Diretoria,  visando  incorporar  o  instituto  da  união 
estável  entre o homem e a mulher como entidade familiar,  prevista no 
parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal, resultante de decisão 
tomada  na  reunião  de  26/05/2003,  objeto  de  proposição  da  Mesa  do 
Conselho Deliberativo subscrita pela Presidência da Diretoria.

Presidente –  Como não havia oradores inscritos, tendo em vista o adiantado da 
hora  e  das  discussões,  e  como  95%  das  alterações  não  mereceram  qualquer 
alteração  por  parte  da  Comissão  de  Redação,  submeteu  ao  plenário  e  foi 
aprovado  que  os  dispositivos  que  não  tinham  sido  alvo  de  alteração  fossem 
votados em bloco. A pedido do proponente, leu a emenda oferecida ao §1º do 
Art. 9º, apresentada pelo Conselheiro José Roberto Coutinho de Arruda com base 
no Art. 88 do Regimento Interno do Conselho, para evitar incoerência na redação. 
Explicou  que  a  alteração  tinha  estendido  o  instituto  da  união  estável  para 
beneficiar todas as pessoas que estão nessa situação no Clube hoje. E esqueceu 
daquelas pessoas que não se casam para poder continuar como filha, de título 
familiar,  sem  precisar  comprar  título.  E  que  muitas  vezes  são  surpreendidas  na 
Escolinha do Clube, tendo filhos matriculados. São pessoas que vivem em união 
estável.  Portanto,  o  a  emenda  pretendia  que  se  houvesse  união  estável  para 
reconhecer como benefício, também fosse como restrição de direitos para aqueles 
que vivem em união estável. Quem vivesse em união estável e tivesse filhos, teria 
que se submeter aos ditames do Estatuto, ou não poderia continuar como filha de 
entidade familiar, tendo filhos e união estável constituída antes. 

Deliberação:
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o plenário, ao deliberar, em 
segunda discussão, sobre a redação final da alteração de dispositivos do Estatuto 
Social e do Regimento Interno da Diretoria, visando incorporar o instituto da união 
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, prevista no parágrafo 3º 
do artigo 226 da Constituição Federal, resultante de decisão tomada na reunião de 
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26/05/2003, objeto de proposição da Mesa do Conselho Deliberativo subscrita pela 
Presidência da Diretoria, apresentada, discutida e votada nos termos do Art. 84 e 
seu inciso II, combinado com o Art. 60 e seu inciso II, todos do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo, resolveu o que segue.
1. Aprovar, em segunda discussão, integralmente, por unanimidade de votos, a 

decisão tomada por ocasião da primeira discussão.
2. Aprovar,  integralmente,  por  unanimidade de votos,  o  projeto  proposto  pela 

Comissão  Especial  de  Redação  aos  dispositivos  aprovados  em  primeira 
discussão, com emenda de redação oferecida pelo Conselheiro José Roberto 
Coutinho de Arruda.

3. Em conseqüência destas deliberações, ficaram assim redigidos os dispositivos 
do Estatuto Social e do Regimento Interno da Diretoria alterados:

ESTATUTO SOCIAL

Art. 6º - ...
§6º - Ocorrendo separação judicial, o divórcio ou a dissolução da união estável de sócio 
da  classe  Familiar,  cada  um  dos  cônjuges  ou  companheiro  (a)  poderá  requerer  a 
transferência para a categoria Veteranos, obedecidas as exigências do inciso V e do §5º  
deste  artigo,  sendo-lhes  assegurado  o  direito  de  contagem  do  tempo  em  que  o  casal  
contribuiu naquela classe, assim como na Individual. Ocorrendo qualquer das hipóteses  
previstas neste parágrafo, a posse do título não mais permitirá a transferência do sócio  
para a classe Familiar.
§7º - Ao sócio Veterano que tenha sido possuidor de título social da classe Familiar, na  
hipótese  do falecimento do cônjuge ou companheiro (a),  ficam assegurados os  mesmos 
direitos  que  são  concedidos  aos  sócios  Contribuintes  possuidores  de  título  da  classe  
Familiar.

Art. 8º - ...
Parágrafo único - Somente o sócio individual que pagou jóia ou registrou em seu nome um 
título social até 09 de janeiro de 1970, se constituir entidade familiar, mediante casamento  
ou união estável, poderá passar para a classe Familiar.

Art. 9º - ...
§1º - São considerados membros da família desta classe, para os efeitos deste artigo: o  
cônjuge, o(a) companheiro(a) em união estável nos termos da Lei vigente, as filhas e as 
tuteladas enquanto solteiras ou que não tenham constituído união estável, e os filhos e os 
tutelados até atingirem a idade de vinte e quatro (24) anos, exceto se estes filhos e tutelados  
forem  comprovadamente  deficientes  ou  incapacitados,  caso  em  que  não  prevalecerá  o  
limite de idade.
§2º - ...
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§3º - Na hipótese de separação de fato, judicial, divórcio ou dissolução da união estável  
de sócio da classe Familiar, o cônjuge ou o(a) companheiro(a) a quem competir a guarda  
dos filhos permanecerá nessa classe, devendo o outro passar para a Individual, vedada a  
inclusão  na  ficha  social  de  ambos,  de  outros  filhos,  tutelados  ou  de  novo  cônjuge  ou  
companheiro(a).
§4º - Competindo aos dois a guarda dos filhos, ambos permanecerão na classe Familiar,  
sujeitos às limitações, quanto aos filhos de novo casamento ou nova união estável e novos  
cônjuges ou companheiros(as), ao disposto no §3º deste artigo.
§5º - O título social possuído pelo casal ficará com o cônjuge ou companheiro(a) a quem  
for adjudicado judicialmente.
§6º - Se o cônjuge ou companheiro(a) a quem competir a guarda dos filhos deixar de  
pertencer  ao  quadro  social,  nele  permanecendo o outro,  este  poderá  retornar  à classe  
Familiar, desde que os filhos menores continuem sócios e ele possuidor de título social.
§7º Não havendo filhos, os cônjuges ou companheiros serão, automaticamente, transferidos  
para a classe individual.
§8º - O direito de transferir-se para a classe Familiar só poderá ser exercido uma vez  
por qualquer dos cônjuges ou companheiros, salvo no caso de viuvez.

Art. 12 - As filhas e as tuteladas, inclusive as deficientes e excepcionais, do sócio da  
classe Familiar ao completarem vinte e um (21) anos de idade serão transferidas para a  
classe  Individual;  ao  contraírem  núpcias  ou  união  estável,  deverão  necessariamente,  
possuir título para permanecerem no quadro social.

Art. 13 - Falecendo o sócio da classe Familiar, o cônjuge ou companheiro(a) supérstite  
terá o direito de continuar como sócio, mesmo que o título não lhe caiba na partilha.
§1º - Se o sócio falecido era viúvo, separado judicialmente, divorciado ou supérstite de 
união estável, esse direito persistirá para os membros da família inscritos na ficha social do 
“de cujus”, sob a responsabilidade de seu representante legal.

Art. 15 - ...
§4º -  Os sócios  Beneméritos,  Honorários,  Remidos,  Atletas Beneméritos e  Veteranos  
estão isentos de pagamento das anuidades e, se pertencentes à classe Familiar, este direito  
estende-se apenas aos respectivos cônjuges ou companheiros(as).
§5º -  Ocorrendo o  falecimento,  separação judicial,  divórcio  ou  dissolução da união  
estável  do  sócio  Veterano  da  classe  Familiar,  ao  cônjuge  ou  companheiro(a)  fica  
assegurado o direito de continuar isento do pagamento das anuidades e de permanecer na  
categoria de Veteranos, desde que preenchidos os requisitos a essa qualificação.

Art. 19 - ...
§1º -  A venda obedecerá à seguinte ordem de prioridade de classes, uma excluindo a  
outra:
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...
c)  cônjuge ou companheiro(a) de sócios;

Art. 24 - ...
§1º - Na  transmissão  “causa  mortis”,  se  o  título  couber  ao  cônjuge  ou  ao  
companheiro(a) supérstite,  a  transferência se  fará independentemente do pagamento da  
taxa.

Art. 26 - Nenhum sócio poderá ser possuidor de mais de um (1) título. Na hipótese do  
sócio adquirir direito sobre outro título, este será obrigatoriamente transferido, na forma 
disciplinada por este Estatuto, salvo quando manifeste por escrito a intenção de conserva-lo  
em  seu  nome,  com  a  finalidade  expressa  de  transferi-lo  para  futuro  cônjuge  ou  
companheiro(a),  descendente  ou tutelado,  o  que será devidamente anotado na sua ficha 
social. Neste caso, o possuidor continuará obrigado ao pagamento das contribuições, classe  
Individual, referentes a este título.

Art. 33 - ...
§4º - Ao Atleta Benemérito que, após recebida a benemerência, tenha alienado seu título  
social,  bem  como  ao  cônjuge  ou  companheiro  (a)  de  sócio  da  classe  Familiar  e  ao  
Aspirante  ficam  assegurados  os  direitos  previstos  nos  incisos  II  e  III  deste  artigo,  
respeitado o disposto no Art. 65, I, alínea “b”.

Art. 52 - A  Assembléia  Geral  constituir-se-á  de  sócios,  de  seus  cônjuges  ou 
companheiros (as) e demais membros de sua família, definidos no §1º do Art. 9º, desde que  
estejam inscritos no quadro social há mais de um (1) ano, sejam maiores de dezoito (18)  
anos  e  se  encontrem em dia  com os  pagamentos  das  contribuições  devidas  ao  Clube,  
ressalvado o disposto nos §§2º e 5º do Art. 33.

Art. 110 – Compete à Comissão de Sindicância:
...
III - proceder sindicância para comprovação da união estável nos termos deste Estatuto,  

bem como estabelecer os documentos necessários à sua comprovação.

Art. 129 - Não poderão ser admitidos como funcionários do Clube,  ou com ele manter  
contratos  como prestadores  de  serviços  de  qualquer  natureza,  sejam pessoas  físicas  ou  
jurídicas  de  que  façam  parte  o  cônjuge,  companheiro(a),  descendentes,  ascendentes  ou  
colaterais,  consangüíneos  ou  afins,  até  terceiro  grau  civil,  dos  membros  do  Conselho  
Deliberativo,  do  Conselho  Fiscal,  da  Diretoria,  dos  Diretores  adjuntos,  assessores  ou  
ocupantes de cargos ou funções da Diretoria, qualquer que seja a sua denominação, salvo 
quando excepcionalmente ocorrerem vantagens manifestas e claras para o Clube, hipótese  
em que a operação deverá ser submetida à apreciação, discussão e deliberação da Diretoria  
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em reunião Plenária e comunicada ao Conselho Deliberativo no prazo máximo de 30 dias,  
para a sua ratificação e efetivação, se aprovados e, bem assim, para os fins de aplicação do  
art. 130 deste Estatuto Social, quando for o caso.

Art. 143a - Para  o  reconhecimento  da  união  estável,  cumprirá  aos  companheiros,  em 
requerimento conjunto, sem prejuízo de demais exigências que venham ser formuladas pela  
Diretoria e Comissão Permanente de Sindicância,  através de documentos e declarações,  
pessoais e de terceiros, reconhecidamente capazes e idôneos, demonstrar:
a) convivência;
b) diversidade de sexos;
c) unicidade de vínculo;
d) estabilidade na relação;
e) continuidade da relação;
f) publicidade da relação;
g) objetivo de constituição de família;
h) inexistência de impedimentos legais.
§1º - A  união  estável,  reconhecida  por  decisão  judicial,  transitada  em  julgado,  
prescindirá da demonstração administrativa prevista nas alíneas e “caput”, deste artigo.
§2º - Não  será  reconhecido,  para  efeitos  e  fins  previstos  neste  Estatuto,  
independentemente de suas características objetivas e subjetivas,  como união estável,  o  
relacionamento havido e dissolvido anteriormente à vigência deste artigo, suas alíneas e  
parágrafos.

REGIMENTO INTERNO DA DIRETORIA

Art. 15 - Os Diretores e seus cônjuges ou companheiros(as), a critério do Presidente,  
em promoções especiais, festividades e bailes, poderão receber convites com o objetivo de  
promover a representação social do Clube.

Art. 19 - Não poderão ser admitidos como funcionários do Clube, ou com ele manter  
contratos como prestadores de serviços de qualquer natureza,  sejam pessoas físicas ou  
jurídicas de  que façam parte  o  cônjuge,  companheiro(a),  descendentes,  ascendentes  ou  
colaterais,  consangüíneos  ou  afins,  até  terceiro  grau  civil,  dos  membros  do  Conselho 
Deliberativo,  do  Conselho  Fiscal,  da  Diretoria,  dos  Diretores  adjuntos,  assessores  ou  
ocupantes de cargos ou funções da Diretoria, qualquer que seja a sua denominação, salvo  
quando excepcionalmente ocorrerem vantagens manifestas e claras para o Clube, hipótese  
em  que  a  operação  deverá  ser  submetida  à  apreciação,  discussão  e  deliberação  da  
Diretoria em reunião Plenária e comunicada ao Conselho Deliberativo no prazo máximo 
de 30 dias, para a sua ratificação e efetivação, se aprovados e, bem assim, para os fins de 
aplicação do art. 130 do Estatuto Social, quando for o caso.



25

Item 5 - Várias.

Anna Maria da Carvalheira Baur – Fez elogios à Festa Junina promovida pelo Clube 
de 13 a 15 de junho, dando ênfase aos detalhes de cada barraca.  Finalmente, 
parabenizou o Presidente da Diretoria Antonio de Alcântara Machado Rudge, ao 
Diretor de Promoções Sociais Synésio Alves de Lima e à Diretoria como um todo, 
estendendo os cumprimentos à Gerente da Área, Rosana Moreno.

Pedro Antonio Lousan Badra – Fazendo remissão a uma correspondência de 23 de 
maio, enviada pela Diretoria ao Conselho, demonstrando, no primeiro quadrimestre 
do ano, um déficit no orçamento de Bares e Restaurantes num valor que ascendia 
a R$ 294 mil,  cuja previsão era de R$ 39 mil,  entendeu que temos que ter  uma 
condição  de  utopia  para  poder  buscar  soluções,  disse  que  os  Conselheiros, 
principalmente aqueles de seu grupo, tinham que ajudar esta Diretoria. E o auxílio 
não seria aquele de se dizer Conselheiros para receber vantagens ao pedir uma 
nota de refeição, ou pedir um sanduíche e pagar no dia seguinte, ou pagar no 
mês seguinte. A postura é a de fiscalizar o que está havendo no Clube; de não 
aceitar que comandas sejam pagas sem a devida nota fiscal;  de fiscalizar este 
assunto. Porque não creiam os Senhores que um Presidente vai resolver o problema 
de 40.000 sócios. Essa filosofia antiga do paternalismo. A responsabilidade é nossa. 
Fomos eleitos para fiscalizar o Clube, fiscalizar a ação dos funcionários. Ao ver uma 
situação indevida, temos que comunicar o fato.  Observou que muitas vezes vê 
Conselheiros utilizarem o título do cargo para tirar benesses, como não pagar a 
conta no dia, pagar no dia posterior, ou sequer pagar essa conta. Isso está fazendo 
um mal para o Clube, porque toda vez que não há o recebimento das comandas, 
se essas comandas não se transformarem em notas fiscais, esse dinheiro poderá ou 
não entrar no caixa. Estamos pagando, mas o Clube não está recebendo. Pediu 
aos associados, principalmente do seu grupo político, que estejam atentos até a 
esses  detalhes.  E  quando detectarem  qualquer  divergência,  a  sua  missão  seja 
corrigi-la,  e não omitir-se.  Chega de utilizar-se do Clube. Vamos fazer do Clube 
aquilo que sempre quisemos que ele fosse. 

Cezar Roberto Leão Granieri –  Pediu que a Presidência,  através da Diretoria de 
Esportes,  encampasse  a  postulação de São Paulo,  para  a  Olimpíada de 2012. 
Lembrou que essa decisão seria tomada no dia 7 de julho. As cidades postulantes: 
São Paulo e Rio de Janeiro. O projeto de São Paulo é maravilhoso, inclusive de uma 
grande recuperação da Cidade, com a revitalização tanto do Rio Tietê como do 
Rio Pinheiros, até de interesse do Clube. Solicitou a atuação da Diretoria Esportiva 
junto aos Presidentes das Federações e das Confederações, quando em contato, 
daquela data até 7 de julho, para que votassem em São Paulo, pois o voto seria 
das Confederações e mais de um grupo do Comitê Olímpico Brasileiro. Lembrou 
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que o Clube tem tradição esportiva e em toda a sua história sempre foi um grande 
fornecedor  de atletas,  como João Gonçalves,  sempre presente nas  reuniões,  o 
atleta brasileiro que mais participou de Olimpíadas. Então, é algo de interesse do 
Clube, da Cidade e do Estado de São Paulo.

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e 
declarou encerrada a reunião às 22h28.

* * *

Obs: esta Ata foi aprovada na 500ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 
realizada no dia 28 de julho de 2003, com as retificações então apresentadas, já 
dela constantes.

Dulce Arena Avancini Sergio Lazzarini
Primeira Secretária Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo
Esporte Clube Pinheiros Esporte Clube Pinheiros
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