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ATA DA 525ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NOATA DA 525ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO  
DIA 27 DE JUNHO DE 2005.DIA 27 DE JUNHO DE 2005.

1) DATA E PRESENÇA

Dia vinte e sete de junho do ano dois mil e cinco, com início em segunda convocação, às vinte 
horas  e  trinta  minutos,  tendo  assinado  a  lista  de  presença  cento  e  sessenta  e  sete 
Conselheiros.

2) MESA DIRETORA

Presidência: Paulo Cesar de Arruda Castanho e Cezar Roberto Leão Granieri

Vice-Presidência: Luiz Eduardo do Amaral Cardia
Primeira Secretaria: Dulce Arena Avancini
Segunda Secretaria: Paulo Roberto Taglianetti
Terceira Secretaria: Maria Luiza Porto Ferreira Braga

3) ABERTURA DOS TRABALHOS

Presidente – Declarou instalada a reunião. Em seguida, determinou a execução do Hino do 
Esporte Clube Pinheiros (letra e música do saudoso associado Francisco Roberto Pignatari).

- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros

4) EXPEDIENTE

Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como propostas de caráter 
cívico, votos de pesar e de júbilo.

Presidente – Apresentou ao plenário e foram acolhidas as seguintes proposições:  votos de 
pesar: 1) de autoria da Mesa do Conselho: a) pelo falecimento da Sra. Maria Lyzia Araújo de 
Almeida,  mãe  da  Sra.  Gisela  Almeida  Taglianetti  e  avó  do  Conselheiro  Francisco  Roberto 
Taglianetti; b) pelo falecimento da Sra. Ide Alencar Frohlich, esposa do Suplente de Conselheiro 
Hüldreich Frohlich; voto de pronto restabelecimento do Conselheiro Walter da Silva Bacelar de 
Barros, recentemente submetido a uma cirurgia, proposto pela Mesa do Conselho; votos de 
louvor de iniciativa da Comissão de Esportes, aos seguintes destaques esportivos: Atletismo: ao 
Diretor Adjunto César Palermo Kassab, aos técnicos Cláudio Roberto Castilho e aos atletas 
José Teles de Souza e Paulo Alves dos Santos, pelos resultados obtidos nas competições: XI 
Maratona Internacional de São Paulo (São Paulo/SP - 17/04/2005) e Torneio F.P.A. Menor e 
Adulto - Nível Estadual (São Paulo/SP - 29 e 30/04/2005);  Levantamento de Peso: ao Diretor 
Adjunto Horácio Soares dos Reis, ao técnico Edmilson da Silva Dantas e aos atletas Fernando 
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Saraiva  Reis  e  Rafael  Lima  de  Andrade,  pelos  resultados  obtidos  no  Campeonato  Pan-
americano Sub-17 (Lima - Peru - 25/04 a 01/05/2005); Judô: ao Diretor Adjunto Stathis Scretas, 
aos técnicos João Gonçalves Filho, Sérgio Malhado Baldijão e Mauro Santos Oliveira e aos 
atletas  Andréa  Berti  Rodrigues,  Alessandro  Aguiar  Colli,  Alexsander  José  Guedes,  Daniel 
Andrey Hernandes, Denílson Moraes Lourenço, Fernanda Aparecida Pires, Leandro Leme da 
Cunha, Luciana Satiko Ohi, Nicolae Sinício Abud Cury, Priscila de Almeida Marques, Renato 
Dagnino e Vânia Yukie Ishii, que se destacaram no IV Troféu Brasil Interclubes (Vitória/ES - 06 
a  08/05/2005);  Natação:  aos  Diretores  Adjuntos  de  Natação  André  Perego  Fiore  (Alto 
Rendimento) e Ivo Nascimento Júnior (Categorias de Base), aos técnicos Alberto Pinto Silva, 
Álvaro Kenmatsu Taba, Arilson Soares da Silva, Fernando Antonio Vanzella e José Ricardo 
Monteiro e aos atletas Alan Massao Nagaoka, Ana Carolina Miti Sameshima, André Schultz, 
Antonio Henrique Ribeiro G. Barbosa, Bruna Camilo Turi, Bruno Bonfim, Bruno Felipe de Sousa 
Barbosa, Carlos Alberto Borges Jayme, Carolina Hurga Mussi, Carolina Malavazzi Penteado, 
César Augusto Cielo, Daniel Corrêa de Benedetti, Daniela Panisi de Oliveira, Diego Antonio 
Marinho  Bertagni,  Érika  Miki  Iwakiri,  Felipe  Alves  França  da  Silva,  Felipe  Ferreira  Lima, 
Fernanda Nunes Alvarenga, Fernanda Okita, Fernanda Piedade Fernandes, Fernando Souza 
da Silva, Flávia Neto de Jesus, Flávia Renata Delaroli Cazziolato, Frederico Kumbis Filho, Giseli 
Caetano  Pereira,  Giuliana  Biselli  Monteiro,  Glauber  Henrique  Araújo  da  Silva,  Guilherme 
Augusto  Guido,  Isabella  Elba  Carneiro  Marcello,  Isabella  Silva  Nascimento,  Joanna 
Albuquerque Maranhão B.  de Melo,  Jonas Cottini  Salgado,  Júlia  Oliveira Pereira  de Souza 
Leão, Juliana Machado, Karine De Boni Volpe,  Leonardo Alves dos Santos,  Lucas Vinícius 
Yokoo Salatta, Maisa Pinto Vieira Marcondes, Manuella Duarte Lyrio, Marcello Giutini Popoff, 
Marcelo Machado Monteiro, Marcos Reschke Teske, Mariana Ueno Pimenta Katsuno, Nabila 
Ocanha Perez Peixoto, Natália de Mesquita Busso, Natália Dores Buso, Nicholas Araújo Dias 
dos Santos, Patrícia Pinto Vieira Marcondes, Paula Baracho Rosas Ribeiro, Pedro Luis Toscano 
Aranha Pereira, Poliana Okimoto, Rafael Motta Barcello Mosca, Renato Guimarães Gueraldi, 
Talíta Lima Ribeiro, Tatiana Lemos de Lima Barbosa, Tatiane Mayumi Sakemi, Victoria Hermyt 
Faria  Frascino,  Walleska  Luckte  Facincani  Villarim  e  Wesley  Roberto  de  Santana,  pela 
participação e resultados obtidos nas competições: Torneio Regional Juvenil a Sênior - Nível 
Metropolitano  (Santos/SP  -  26/02/2005),  VII  Torneio  Marcelo  Biazzoto  de  Natação  –  Nível 
Metropolitano (São Caetano Sul/SP - 02/04/2005), Copa Mesc de Natação - Nível Metropolitano 
(São Bernardo do Campo/SP - 16/04/2005) e Troféu Brasil de Natação - Campeonato Brasileiro 
Absoluto (Belo Horizonte/MG - 03 a 05/05/2005);  Tênis: à Diretora Adjunta Marilena Simões 
Queiroz e às atletas Daniela Botti,  Gabrielle Marie Ville Helou, Heloisa Paula Leite Moraes, 
Neusa  Longarço  e  Roberta  Paula  Gomes  Silva,  pela  conquista  do  título  de  campeãs  do 
Campeonato Paulista  Interclubes (São Paulo/SP -  17/04/2005);  Voleibol:  ao Diretor  Adjunto 
José Henrique de Souza Amorim, ao técnico Rafael Prado de Castro e às atletas Ana Antonia 
Miranda,  Ana  Paula  Santamaría  Puodzius,  Andrielli  Walner  Bartoski  de  Souza,  Biannca 
Andressa de Paula Mancuso, Gabriela Figueira Fogliano, Gersica Tavares do Monte, Manuela 
Andrade Girardi, Mariana Telles Zamorano e Michele Cristina Monticom, pela conquista do título 
de campeãs do Torneio Início Infantil do Campeonato Estadual (Jundiaí/SP - 07/05/2005); voto 
de  congratulações propostos  pelos  Conselheiros  Dulce  Arena  Avancini,  Leila  Eleny  Amaro 
Marques  e  Luiz  Ernesto  Machado  Kawall,  à  associada  Renata  Paccola,  vencedora  do  VII 
Concurso de Literatura da Maratona Cultural da ACESC 2005;  voto de pesar de autoria do 
Conselheiro Luiz Koji Ohara, pelo falecimento do associado Luiz Orlando Caruso, irmão do ex-
Conselheiro Alberto Caruso; votos de louvor de iniciativa do Conselheiro Carlos Roberto Sá de 
Miranda Bório, a maratonistas que participaram de competições realizadas em São Paulo no dia 
29/05/2005,  a  saber:  (nome/tempo  líquido):  “10  Km  da  Nike”:  Tais  Gasparian  (00:57:03), 
Rogerio Person Filho (00:55:46), Adriana Maria Porro (01:01:52), Anna Luisa Brant de Carvalho 
(01:00:55), Ivan Carlos da Silva Mano (01:04:02), Marina de Seixas Queiroz (01:02:30), Maria 
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Fernanda  G.  Isoldi  (01:02:29), Sharon  Ann  Sulzbeck  (01:09:18), Marcia  Prado  Fernandes 
(01:05:23), Gian Vittorio Taralli (01:06:35), Fernando C Belloube dos Santos (01:04:32), Sonia 
Maria Farhat (01:07:37), Levi Zylberman (01:07:53), Deborah Ribeiro Dias (01:20:14), Fernando 
de  Almeida  Torres  (00:49:54), Paulo  Francisco  Figueiredo  (00:49:26), Catherine  Worms 
(00:51:06), Juan Manuel Troccoli (00:51:22), Alexandre Fernandes (00:49:17), Carlos Eduardo 
Alexandre Peão (00:51:41), Marilia Formica Coimbra Rabello (00:50:59), Alexandre de Vicente 
Bittar  (00:49:15), Martha  Coutinho  Misorelli  (00:51:42), Miriam L.  Sequerra  (00:51:28), Fábio 
Marconi Gonçalves de Arruda (00:52:13), Jose Eduardo Amato Balian (00:54:04), Jeffrey Dean 
(00:53:47), Arthur  Guerra  de  Andrade  (00:52:10), Jose  Carlos  Bullara  (00:54:56),  Gouzalo 
Moreira  Monardis  (00:55:48), Flavio  Ortuno  (00:54:22), Carmen  A.  Flosi  (00:55:38), Cláudia 
Schaeffter (00:54:28),  André Caparroz Lopes Pinheiro (00:55:35), Cleiton Pereira de Oliveira 
(00:33:41), Adeilton  Francisco  Ribeiro  Lima  (00:36:18), Gabriel  Migliori  Neto 
(00:37:27), Wladimir  Popoff  Neto  (00:41:30), Fernando  Fioravanti  (00:42:25),  Jose  Marques 
Neto (00:43:47), Jorge Zarif Netto (00:45:20), Luiz Fernando B. Abrahão (00:45:46), Cristiana 
Saad Castelo  Branco  (00:45:00), Paulo  Dantas  Rodrigues  (00:46:57), Erico  da  Silva  Guerra 
(00:48:03), Vicente Di Bella Junior (00:47:55), Ricardo Pompilio S. Queiroz (00:47:26), Carlos 
Edmundo Miller  Neto  (00:48:10), Fernando Antonio  Leme (00:47:49), Marcos  Alberto  Penna 
Trindade (00:47:48), Ricardo Polisaitis Oliveira (00:48:27), Lucio Fabio Muller Valente (00:48:53) 
e Maria Eloisa Refinetti (00:49:17); “5 Km da Nike”: Carlos Eduardo Murgel Miller (00:21:45), 
Zsuzsanna I. K. Jarmy Di Bella (00:32:10), Marcos Bertucci Mahlmeister (00:31:15), Roberto 
Worms (00:31:53), Fátima Regina de Caprio Malheiros (00:36:31), Karen Kornilovicz de Toledo 
Lara (00:36:56), Alexandre Perrone Lomonaco (00:35:59) e Denise S.S.Guedes (00:46:40).

Primeira Secretária – Leu correspondência enviada pela Presidência, registrando a freqüência 
de 47.284 pessoas na Festa Junina deste ano,  representando o maior  comparecimento da 
história  da  festa,  informando que  encaminhará  o  resultado  financeiro  tão  logo  concluído  e 
ressaltando que pela primeira vez foi, oficialmente, permitida a presença dos funcionários e 
seus familiares,  medida esta feita  em consonância  com a preocupação da Diretoria  com a 
Responsabilidade Social. Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria o 
relatório A.V.O. (Análise da Variação Orçamentária) referente ao mês de maio e o Balanço 
Patrimonial do Clube em 31/05/2005.  Comunicou que no Movimento da Secretaria  enviado 
com a convocação não foi lançada a justificativa de ausência do Conselheiro Ivo Kesselring 
Carotini, apresentada com a devida antecedência. Informou que a Diretoria enviou cartas ao 
Conselho, dando conhecimento das seguintes nomeações e alterações em sua composição até 
maio  de 2007:  Fábio  Laudísio  Corrêa -  Diretor  Adjunto Jurídico,  Reynaldo Moura Barreto - 
Assessor da Presidência para Assuntos de Seguro, Antonio Di Stasi - Assessor da Presidência 
para Assuntos de Seguro,  Walter Álvaro Reis Silva - Assessor  para Assuntos Mirins,  Anna 
Lourdes Passalacqua Frota Godoy - Assessora para Assuntos Ambientais,  Arnaldo Nogueira 
Muchon - Diretor  Adjunto  de  Serviços  Gerais,  Cacilda  Basile  Antonaccio -  Assessora  de 
Serviços Gerais,  César Palermo Kassab - Diretor Adjunto de Atletismo,  Fernando Fioravanti - 
Diretor Adjunto de Biathlon e Triathlon,  Aguinaldo Lopes Quintana Junior - Diretor Adjunto de 
Corrida  de  Aventura,  Isa  Maria  Musa  Rondinho  Moreira  Magalhães  - Diretora  Adjunta  de 
Ginástica Olímpica,  Stathis Scretas - Diretor Adjunto de Judô,  Horácio Soares Reis - Diretor 
Adjunto de Levantamento de Peso,  Ilda Maria Campos Silva Siqueira - Diretora Adjunta de 
Natação – Escolinhas,  Ivo Nascimento Junior -  Diretor Adjunto de Natação -  Categorias de 
Base,  André Perego Fiore - Diretor Adjunto de Natação - Alto Rendimento,  Cláudio Mamede 
Kestener - Diretor Adjunto de Natação – Máster, Luciano Jorge Hamuche - Diretor Adjunto de 
Pólo-Aquático, Ricardo da Silva Rojas - Diretor Adjunto de Remo, Oswaldo Lopes Fiore - Diretor 
Adjunto  de  Saltos  Ornamentais  e  Ricardo  Amorim  Schutt  - Diretor  Adjunto  de  Xadrez. 
Finalmente,  que a Diretoria encaminhou correspondência anexando carta do IBAMA, dando 
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conhecimento que os animais do Clube serão retirados e transferidos para criadouros e jardins 
zoológicos  homologados  por  aquele  órgão.  A  Diretoria  interporá  recurso  de  revisão  desse 
processo, tendo em vista não concordar com o indeferimento do seu pedido inicial, de registro 
de criadouro conservacionista e, posteriormente, zoológico.

Anamaria  Andrade  Damasceno –  Ratificou  o  voto  de  pesar  antes  aprovado  e  falou  em 
memória de Luiz Orlando Caruso, ex-Diretor Adjunto de Carteado, que defendeu as cores do 
Clube como tenista, falecido aos 89 anos de idade. 

Waldir  Lachowski –  Propôs  voto  de  louvor  a  Rodrigo  de  Almeida  Rocha,  elogiando  sua 
atuação como técnico do Futebol Society, recentemente convocado para integrar a Seleção 
Brasileira de Futebol Society, como Auxiliar Técnico. Aprovado. 

José Manssur – Apresentou proposta no sentido de consignar voto de congratulações com o 
associado Cláudio Luiz Bueno de Godoy, que após ter sido escolhido pelo Supremo Tribunal 
Federal,  aprovado pelo Senado da República e chancelado pela Presidência da República, 
passou a integrar o Conselho Nacional de Justiça. Voto aprovado.

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Aderiu ao voto aprovado, propondo voto de congratulações 
com o associado Alexandre de Moraes, que também foi aprovado para o Conselho Nacional de 
Justiça. A proposta foi aprovada, tendo se associado o Conselheiro José Manssur.

Leila Eleny Amaro Marques – Reiterou cumprimentos à associada Renata Paccola, vencedora 
do VII Concurso de Literatura da Maratona Cultural da ACESC 2005, sugerindo uma ação da 
Diretoria  para  estimular  a  participação  dos  associados  nesse  evento,  pois  o  número  de 
participantes do Pinheiros é pequeno em relação aos demais clubes. Propôs voto de louvor à 
Diretoria, na pessoa do Presidente Antonio de Alcântara Machado Rudge, pela iniciativa de 
facultar aos funcionários participarem da Festa Junina/2005 com a família, no seu entender um 
exemplo de atitude social que poderá ser seguida pelos clubes co-irmãos. Aprovado.

5) ORDEM DO DIA
Item 1 - “A Voz do Conselheiro”.

Presidente - Lembrou que neste item da Ordem do Dia devem ser apresentadas proposições 
que digam respeito a reivindicações e anseios de associados, cuja remessa à Diretoria ou à 
Mesa do Conselho depende de aprovação ao plenário.

Synesio  Alves  de  Lima –  Senhor  Doutor  Paulo  César  de  Arruda  Castanho,  digníssimo 
Presidente do Conselho Deliberativo, senhores integrantes da Mesa; Dr. Antônio de Alcântara 
Machado  Rudge,  digníssimo  Presidente  da  Diretoria,  senhores  integrantes  da  Diretoria; 
Senhores Conselheiros. A minha fala se liga diretamente ao Senhor Presidente da Diretoria. Eu 
quero de público agradecer o convite que recebi há pouco mais de dois anos para integrar a 
Diretoria do Clube, especialmente na Diretoria Social, onde procuramos, dentro das diretrizes 
estabelecidas pela Presidência, desempenhar um papel que dele resultasse o melhor de nós, 
na execução do cargo e do encargo respectivos. Eu sou grato e me senti homenageado. Devo 
lhes dizer que atualmente, a partir do dia 9 de maio, deixei a Diretoria. Explicitado pelo Senhor 
Presidente que algumas forças não muito ocultas...
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Presidente – Conselheiro, perdão. Esta é uma matéria que...

Synesio Alves de Lima – Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá.

Presidente – Pois não.

Synesio Alves de Lima – Então dizia eu que muitos acordos não puderam chegar ao final e o 
que foi conversado nem sempre aconteceu. Mas, eu estou feliz e sou feliz por ter participado e 
continuar Conselheiro, sempre Conselheiro não estando Conselheiro. Eu tenho sido procurado 
por  inúmeros  associados,  especialmente  em  relação  ao  Jantar  dançante,  que  têm  vindo 
apresentar reivindicações, pedir providências, certos de que eu ainda continuo sendo o Diretor 
Social. Então, o que eu faço agora é um apelo ao Senhor Presidente para que o novo Diretor 
Social tenha o seu nome inserto na correspondência, porque dele saem as providências na 
área e é justo que receba as homenagens e os pedidos, e não o meu nome, como tem saído 
cotidianamente. Então, eu gostaria que atendesse aos associados que fossem solicitar, e se 
possível que esses associados também tomassem conhecimento de que eu não sou mais o 
Diretor Social. Eu tenho aqui, por exemplo, em mãos, uma correspondência do dia 24 de maio, 
convidando um associado para comemorar o seu aniversário, no dia 14 de junho, na festa que 
aqui ocorreu no dia 11 de junho. Então, esse senhor veio falar comigo: Como é que eu faço? 
Não. Você pega a carta e tal. E seguramente eu vou pedir uma retificação nesse sentido e que 
as coisas sejam feitas da maneira como devem ser feitas. Era isso, só, Senhor Presidente. 
Muito obrigado.  (Palmas). Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria.

Severiano Atanes Netto – Transmitiu reivindicação relacionada ao problema da segurança nas 
proximidades do Clube. Comentando que no dia anterior seu carro foi roubado na Rua Seridó, a 
cinqüenta metros da entrada do Boliche, e que no domingo passado, outro Conselheiro teve 
seu carro  roubado na  Rua Tucumã,  praticamente  em frente  à  entrada do  estacionamento, 
propôs que a Diretoria alertasse os associados por intermédio da Revista Pinheiros, que é um 
veículo de informação aos associados, aconselhando que em dias de festividades não venham 
para  o  Clube  com  os  seus  veículos.  Pediu,  também,  que  a  Diretoria,  dentro  das  suas 
possibilidades  e  limitações,  estudasse  uma  maneira  de  propiciar  maior  segurança  aos 
associados nas proximidades do Clube. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 

Vicente Mandia – Entendendo que dentro do Clube existem situações que são fáceis de se 
contornar, transmitiu solicitação de mais de trinta associados, que alegam que as araras, no 
local em que estão situadas, não têm sossego. Outro pedido que apresentou foi no sentido de 
que a Diretoria coloque animais vivos no lago,  ou outras atrações para que os associados 
usufruam mais aquela dependência. Finalmente, observou que as dependências do Clube onde 
os  alimentos  são  manipulados  apresentam  problemas,  principalmente  nos  procedimentos 
operacionais padrão aqui desenvolvidos, que estão totalmente fora da Resolução nº 216 da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária ). Pediu que a Diretoria atente para essa 
Resolução da AVISA nº 216, para evitar causar transtornos futuros aos associados. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria.

Tarcísio de Barros Bandeira – Primeiro,  cumprimentou o  Sr.  Presidente  da Diretoria pela 
brilhante Festa Junina. Em seguida, solicitando que seja providenciado o direito de respostas de 
idéias,  passou  a  se  referir  ao  pronunciamento  do  Conselheiro  Sergio  Lazzarini  na  reunião 
anterior.
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Presidente –  Interrompeu  o  orador,  esclarecendo  que  não  era  o  momento  oportuno  para 
abordar aquele assunto, desde logo o inscrevendo para falar no item seguinte.

Item 2 - Apreciação da ata da 524ª  reunião extraordinária,  realizada no dia 30 de 
maio de 2005.

Sergio Lazzarini – Explicou que na última reunião fez um pronunciamento efusivo da tribuna, 
quando foi colocada em votação a questão do adiamento do prazo para a venda dos títulos. E, 
na oportunidade, no início, fixou duas premissas. A primeira a de que nem deveria vir falar, 
porque  estava  visivelmente  emocionado com a perda  de um grande amigo,  o  Conselheiro 
Afonso Jorge Serzedo, na véspera. Mas, mesmo naquele estado emocional em que estava, 
vinha fazer uso da palavra para tratar de uma questão que entendia era de responsabilidade 
fiscal. E, para sua felicidade, ao ver a ata, verificou que por quatro vezes consecutivas usou a 
palavra responsabilidade fiscal e irresponsabilidade fiscal. Mas, alguns Conselheiros amigos o 
procuraram,  lamentando  que  teria  feito  um pronunciamento  chamando os  Conselheiros  de 
irresponsáveis. Enfatizou que os “Advogados, versados numa tecnologia jurídica usamos as 
palavras  responsabilidade  fiscal,  responsabilidade  tributária,  responsabilidade  penal, 
responsabilidade  civil,  que  para  nós  são  termos  corriqueiros.  Quem não  é  do  ramo  pode 
entender e interpretar certas palavras em caráter ofensivo. Jamais eu pretendi ofender qualquer 
Conselheiro,  os  senhores  me  conhecem.  Sempre  quis  tratar  e  trato  perfeitamente  os 
Conselheiros. Se alguém entendeu que a palavra responsabilidade ou irresponsabilidade teria 
sido aplicada no sentido vulgar, eu quero que fique constando da ata que em momento algum 
eu  pretendia  ofender  qualquer  Conselheiro,  porque  tenho  a  maior  consideração  a  todos, 
inclusive aqueles que são meus adversários.”.

Presidente – Informou que seria consignado em ata.

Tarcísio de Barros Bandeira – Disse que tinha quase que certeza que o Conselheiro Sergio 
Lazzarini não teria feito ofensa pessoal a ninguém, nem a ele, orador, nitidamente contrário à 
sua opinião. Mas, acrescentou, o que o preocupa não é a defesa pessoal. O importante é a 
defesa da idéia.  A idéia que ele ataca; na sua concepção ele definiu quase que um crime de  
opinião. Quem tem opinião contrária à Diretoria está errado; ora, isso não pode ser aceito. Não 
se pode ser coagido a aceitar a opinião da Diretoria. Enfatizou que sua opinião, voto vencido, 
era a de que não era hora de aumentar o número de associados. E não sou obrigado a ouvir 
que isso é contra o Clube. Não é contra o Clube. 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Pediu retificação de seu pronunciamento no item 3 da 
Ordem do Dia, para constar, ao invés da frase “Que ele, orador, quando Presidente, quis fazer 
esse lançamento.", que “durante sua  gestão fez, sim, aquela escala de redução do valor do 
título em função do tempo de Clube, para os ascendentes e descendentes na ordem direta. E 
fez também a venda daqueles títulos que voltavam para o Clube por exclusão do associado.” 

Presidente  – Como  não  houve  contestação,  declarou  a  ata  aprovada,  com  a  retificação 
solicitada.

***
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José  Roberto  Pacheco  França –  Entendendo  que  os  processos  em pauta  demandariam 
longos debates, propôs inversão da Ordem do Dia, para que primeiro fosse realizada a eleição 
prevista no item 6.

Lúcia Maria Nagasawa (aparte) – Discordou, pedindo que o orador concordasse com a ordem 
inicial dos trabalhos, pois pretendia levantar uma questão de ordem com relação ao item 3.

Presidente – Esclareceu à Conselheira que sua manifestação não era oportuna, pois o Art. 39 
do Regimento Interno prevê que a Ordem do Dia só poderá ser alterada ou interrompida, em 
caso de adiamento, ou  por deliberação do plenário, a pedido justificado do Presidente ou de 
qualquer Conselheiro. Submeteu a proposta ao plenário, que aprovou a inversão.

Item 6 - Eleição para complementação de mandato do cargo de Membro da Comissão 
Permanente de Sindicância, a ser exercido até o mês de maio de 2006, em 
face de vacância.

Presidente  – Esclareceu  que  a  eleição  se  daria  por  sistema  mecânico,  lembrando  o 
procedimento tradicional. Antes de iniciar o processo eleitoral, submeteu ao plenário e foram 
aprovados os nomes dos cinco Conselheiros que os líderes das chapas concorrentes e a Mesa 
indicaram para fazer parte da Mesa Receptora e Comissão Apuradora de votos (Art.  17 do 
Regimento  Eleitoral):  Presidente  -  Conselheiro  Cezar  Roberto  Leão  Granieri,  indicado  pela 
Mesa  do  Conselho;  Membros:  Conselheiros  Clóvis  Bérgamo  e  Eduardo  Ribas  Oliveira 
Machado, por indicação da Chapa Pinheiros Sempre, e Renato Lazzarini e Alexandre Perrone 
Lomonaco,  pela  Chapa  Mobilização  Pinheirense.  Informou  os  nomes  dos  Conselheiros 
designados pelas chapas para fiscalizar o processo eleitoral: Chapa Pinheiros Sempre:  Mário 
Lima  Cardoso,  Antonio  da  Silva  Villarinhos  e   Achiles  Roberto  Miglioli;  Chapa Mobilização 
Pinheirense:  Anamaria  Andrade  Damasceno,  Ivanilce  Simeão  Cappellano  e  Afonso  Lopes 
Quintana. Transmitiu a presidência dos trabalhos ao Conselheiro Cezar Roberto Leão Granieri, 
desde logo se dirigindo ao plenário.
 

- Assume a Presidência o Conselheiro Efetivo Cezar Roberto Leão Granieri.

Presidente  – Agradeceu  ao  Sr.  Presidente  do  Conselho  pela  oportunidade  de  presidir  os 
trabalhos eleitorais. Por sugestão do Vice-Presidente Luiz Eduardo do Amaral Cardia, pediu aos 
candidatos que se apresentassem, tendo ambos Conselheiros,  Apparecido Teixeira e Célio 
Castro  dos  Santos  atendido  prontamente  àquela  solicitação.  Prosseguindo,  inicialmente 
atendeu aos pedidos de preferência na votação formulados pelos Conselheiros Vicente Tena 
Garcia, Qamal Elias Donato, Wilma de Almeida Gonçalves, Felippe Tayar, Roberto Luiz Pinto e 
Silva,  Alcides  Bracher  Cheiba  Ribas,  Claudio  Doval  e  Gilberto  Affonseca  Rogê  Ferreira. 
Informou o Sr. Presidente que Conselheiros com dificuldades de locomoção poderiam utilizar a 
cabina especialmente colocada na parte inferior do auditório.

- Passa-se à votação.

Presidente – Encerrada a votação, anunciou o início da apuração.

- Passa-se à apuração.
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Presidente – Divulgou os resultados apurados, a saber:  Chapa Mobilização Pinheirense: 81 
votos, Chapa Pinheiros Sempre: 76 votos, em branco: 4 votos e nulos: 2 votos, totalizando 163 
Conselheiros votantes.

Anamaria Andrade Damasceno – Pediu a palavra para dirimir dúvidas maiores, esclarecendo 
que desde há algum tempo pertence a um grupo denominado Novo Pinheiros, e que atuou 
como Fiscal da Chapa Mobilização Pinheirense porque o Conselheiro Célio Cássio dos Santos 
era o candidato inicial do seu grupo. 

Presidente – Cumprimentou o  Conselheiro Célio Castro dos Santos, vencedor, bem como o 
Conselheiro Apparecido  Teixeira,  pela  disputa.  Agradeceu  a  todos  os  Conselheiros  pela 
oportunidade que se lhe foi dada, e devolveu a condução dos trabalhos ao Presidente Paulo 
Cesar de Arruda Castanho. 

- Reassume os trabalhos o Presidente Paulo Cesar de Arruda Castanho.
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Item 3 - Apreciação do processo CD-01/2005 – Segunda discussão e votação da 
redação  final  de  proposta  subscrita  por  cinqüenta  Conselheiros,  de 
alteração do §2º, do Art. 9º, do Estatuto Social.

Lúcia Maria Nagasawa – Levantou questão de ordem pretendendo que a decisão tomada pelo 
Conselho na última reunião tivesse efeito suspensivo.

Presidente – Pediu à oradora que indicasse que artigo teria sido violado.

Lúcia Maria Nagasawa – Respondeu que foram vários. Esclareceu a proposta foi apresentada 
no mês de janeiro, com tempo suficiente para todos os Conselheiros lerem e apresentarem 
emendas,  tanto  que  no  mês  de  março  o  Conselheiro  Gesualdo  Di  Nieri  apresentou  uma 
emenda, também encaminhada com antecedência suficiente para apreciação dos Conselheiros. 
Minutos antes da reunião, recebeu o parecer da Comissão Financeira, e, naquela oportunidade, 
o Conselheiro Claudio Damasceno Junior lhe dissera que a Comissão resolveu apoiá-la na sua 
proposta,  só  fazendo  uma  pequena  retificação.  Entretanto,  verificou  que  a  proposta  da 
Comissão subvertia completamente a sua.  A matéria foi  exaustivamente discutida,  inclusive 
pelo Conselheiro Claudio Damasceno Junior, que tentou impedir a prorrogação do prazo para a 
venda dos títulos, e depois, lendo o parecer, estranhou que ele tenha defendido tanto a entrada 
de receitas no Clube, e por isso o seu pedido deveria ser vetado.  Então, o Sr.  Presidente 
colocou em votação 3 propostas: a sua, que era uma proposta integral, sem modificação; a 
emenda do Conselheiro Gesualdo Di Nieri, que modificou na hora da votação – ele pedia que o 
benefício fosse estendido a qualquer associado com mais de dez anos de Clube e proveniente 
de qualquer categoria e reformou na hora da votação – e o parecer da Comissão Financeira, 
que também foi  reformado minutos antes da votação.  E o Conselheiro José Edmur Vianna 
Coutinho  se  dirigiu  ao  Sr.  Presidente,  dizendo  que  essas  propostas  não  poderiam  ser 
apreciadas repartidamente. Discordou que sua proposta tenha sido modificada minutos antes 
da votação. Mas o Presidente da Mesa, com base em precedente, entendeu que as propostas 
poderiam ser votadas repartidamente. Observou que foi altamente prejudicada por essa forma 
de votação, então, resolveu entrar com um recurso, pretendendo suspender aquela decisão, 
quer dizer, que não houvesse segunda votação antes do julgamento desse recurso. Mencionou 
os dispositivos nos quais se baseou para interpor o recurso: §1º do Art. 48, Art. 49, Art. 76, IX e 
parágrafo único e o Art. 77, todos do Estatuto Social, bem como o Art. 42 do Regimento interno 
do  Conselho  Deliberativo.  Comentou  que  se  houvesse  uma  segunda  votação  antes  da 
apreciação do recurso, estaria novamente sendo altamente prejudicada, porque a Comissão de 
Redação poderia apenas redigir a decisão da última reunião, colocando a decisão em termos 
jurídicos;  tudo  o  que  tinha  sido  decidido  na  primeira  reunião  seria  objeto  dessa  redação. 
Comentou que havia conversado com o Sr. Presidente sobre o recurso, e que quando recebeu 
a convocação perguntou-lhe se o recurso seria apreciado nesta reunião, mas ele pediu que 
aguardasse a segunda votação. Ponderou que se houvesse segunda votação e perdesse, não 
teria mais condições de recorrer. Então, pediu que o recurso fosse apreciado antes da segunda 
votação. Invocou o inciso XX, do Art. 14 do Regimento Interno, que dispõe sobre a atribuição do 
Presidente do Conselho de dar andamento aos recursos interpostos contra atos seus, da Mesa, 
da Diretoria ou do próprio Conselho. 

José Edmur Vianna Coutinho – Diante da informação da oradora, indagou ao Sr. Presidente 
se houve recurso e foi informado que sim.
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Presidente – A par de resolver a questão de ordem, respondeu que a Conselheira protocolou 
um recurso no dia 09/06/2005, que recebeu o seguinte despacho: Registre-se, dê-se ciência e 
junte-se ao processo CD-01/2005. O recurso de revisão receberá o devido andamento após e 
se aprovada a matéria em segunda discussão. Esclareceu que o Art. 127 do Estatuto Social 
estabelece  que  proposta  de  alteração  estatutária  somente  será  considerada  aprovada  se 
obtiver votação favorável em duas discussões do Conselho, em reuniões distintas. Então, se 
realmente a matéria fosse aprovada, o recurso teria andamento, e, certamente, seria recebido 
com efeito suspensivo. Caso contrário, o recurso estaria prejudicado. Informou que o plenário 
discutiria apenas o mérito da proposta e, se ela fosse aprovada em segunda discussão, seria 
apreciado o projeto da Comissão de Redação, que poderia receber emendas.

Segunda discussão e votação da proposta original

Lúcia  Maria  Nagasawa –  Pronunciou-se  em  defesa  de  sua  proposta,  reiterando  que  ela 
pretendia incluir pais ou sogros de associados Veteranos, provenientes de qualquer categoria, 
na ficha social, mediante o pagamento de uma taxa de mensalidade beneficiada similar à taxa 
paga pelo associado dependente da classe familiar. Enfim, não são todos os pais e sogros, mas 
pais e sogros que se possa comprovar a sua dependência econômica e que tenham mais de 80 
anos, e que sejam pais ou sogros de associados Veteranos. 

Presidente – Não havendo mais inscritos, submeteu à votação a proposta aprovada na reunião 
anterior.

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

Discussão e votação do projeto da Comissão Especial de Redação

José  Edmur  Vianna  Coutinho –  Ponderou  que  os  membros  da  Comissão  de  Redação 
evidentemente  objetivaram fazer  o  que  melhor  fosse  para  o  Clube,  dentro  daquilo  que  foi 
decidido. No entanto, manifestou-se contrariamente ao projeto, ressaltando que não poderia ser 
aceita a retirada do texto do dispositivo aquilo que a Comissão chamou de limitações referentes 
à  viuvez,  separação  judicial  ou  divórcio.  Independentemente  das  razões  que  levaram  a 
Comissão a propor essa retirada, o que importa é lembrar que isso não foi objeto de apreciação 
na reunião do dia 30 de maio. Ali se pretendeu e apenas sobre isso se discutiu e resolveu que: 
1) somente o associado pertencente à classe Familiar e o associado Veterano proveniente de 
qualquer classe de associado contribuinte, Familiar ou individual, poderá indicar o agregado: 2) 
a idade mínima do agregado deve ser 80 anos; 3) o agregado deverá pagar a contribuição 
social no valor igual àquele estabelecido no orçamento para o associado da classe Individual. E 
no momento em que a Comissão de Redação retira do texto estatutário algo que não foi objeto 
de proposta,  de discussão e deliberação,  ela está propondo uma alteração estatutária com 
desobediência ao Art. 127 do Estatuto Social. Lembrou que a Comissão de Redação, conforme 
dispõem os Arts. 87 e 88 do Regimento do Conselho, somente poderá emendar "incorreções de 
linguagem, incoerência, contradição evidente ou absurdo manifesto"; Ora, as condições que a 
Comissão pretende retirar do texto não estão eivadas de quaisquer desses vícios, e, portanto, 
não podem ser retiradas. Propôs que fosse rejeitada a retirada de dispositivos estatutárias, das 
limitações mencionadas no final da proposta da Comissão de Redação, e, portanto, mantidas 
as limitações referente à viuvez, separação judicial ou divórcio. Quanto ao texto do dispositivo 
modificado,  entendendo  que  a  Comissão  de  Redação  procurou  inovar,  propôs  a  seguinte 
emenda:  O  associado  da  classe  Familiar,  ou  o  associado  da  categoria  Veterano,  proveniente  de  
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qualquer  classe  de  associados  contribuintes,  Familiar  ou  Individual,  poderá  requerer  à  Diretoria  a  
inclusão do pai ou da mãe, do sogro ou da sogra, de idade acima de 80 anos, na sua ficha social, desde  
que sejam viúvos, separados judicialmente ou divorciados, os quais pagarão a contribuição social fixada  
no  orçamento,  idêntica  à  do  associado  contribuinte  Individual,  e  desde  que  prove  que  são  seus  
dependentes, e enquanto perdurar essa situação. A Diretoria poderá averiguar, a qualquer momento, se  
essas  condições  perduram ou  não,  podendo nesta  última hipótese  cancelar  a  inclusão,  sujeitando o  
infrator a reembolsar o Clube por eventuais prejuízos causados pela omissão. 

Vicente Mandia (aparte)  –  Esclareceu que foi  o Presidente da Comissão de Redação.  Ao 
trazer para a tribuna uma discussão de viuvez, separação ou divórcio deve ser levado em conta 
que existem situações em que em uma mesma casa, sem essas três hipóteses, vivam pessoas 
dependentes.  Então,  deveríamos continuar discutindo assuntos que poderiam ser resolvidos 
com maior brevidade. Certamente não poderia fugir do Estatuto. Mas, ao  atender e saber que o 
Conselho é sábio, tem tirocínio para sentir o que vai ocorrer dentro de uma situação como a que 
foi expressa, a Comissão procurou adiantar os trabalhos. Porque existem em uma família mãe e 
pai ainda vivos e que são dependentes. Seria redundante prorrogar os trabalhos, discutir em 
mais uma reunião para deliberar sobre este assunto. Este assunto é de breve solução. Disse 
acreditar que o preço que se pretendia cobrar das pessoas idosas é exorbitante, porque não 
existe pessoa de 80 anos que freqüente o Clube mais de duas, três vezes por ano, sendo que o 
Conselheiro tem condições de colocar seu convidado para dentro do Clube sem pagar nada. 
Então,  será  uma  lei  vazia;  esta  é  uma  discussão  inócua.  Disse  que  como  Presidente  da 
Comissão discutiu o assunto e procurou dar o melhor de si, mas acataria com tranqüilidade 
qualquer discordância do trabalho. 

José Edmur Vianna Coutinho – Disse que sempre procura se ater ao texto da nossa lei. E, 
não que tenha visto, na proposta da Comissão, um erro em si, mas se manteve nesta posição 
de defensor do texto da lei.

Vicente Mandia – Aduziu que procurou melhorar o trabalho.

Eduardo  Ribas  Oliveira  Machado  (aparte)  –  Como  um  dos  Membros  da  Comissão  de 
Redação, no que diz respeito às alíneas propostas no projeto, explicou que o Art. 9º faz parte 
de um bloco de artigos, no qual falar de Veteranos no corpo não era cabível. Quanto aos limites 
da atuação da Comissão de Redação, disse entender que não houve qualquer incômodo ao 
Estatuto Social.

José Edmur Vianna Coutinho – Indagou se quanto ao Art. 127 do Estatuto, teria, primeiro, de 
haver um pedido formal de alteração, tendo o aparteante se referido ao direito que a Comissão 
de  Redação  tem  de  propor  correções.  Completou  o  orador,  Art.  87  e  88,  incorreções  de 
linguagem, incoerências, contradição evidente ou absurdo manifesto.

Eduardo Ribas Oliveira Machado – Ponderou que nessa modificação justamente a Comissão 
arrumou, pelo seu entendimento, que estará aberta ao plenário essa questão do sogro, sogra, 
viúvo, mãe. Pais e mães, tudo bem. Sogro e sogra, agora entra aquela discussão do viúvo. O 
viúvo poderia se casar  de novo e vir  a ter pai  e mãe, sogro e  sogra.  Em função disso,  a 
Comissão enxugou, colocando o termo genitor, genitora, sogro e sogra. Até porque morto ou 
vivo, separado ou não, sempre será o genitor, genitor não tem como mudar, genitora idem, 
sogro e sogra da mesma forma. Então foi mais uma questão de correção do texto original.
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José Edmur Vianna Coutinho – Entendeu que as alíneas faziam fugir do texto aquilo que ele, 
orador, atacou no principal. Ou seja, quando foi retirado do texto principal aquilo que o Estatuto 
prevê,  que não foi  discutido,  não foi  objeto de alteração e não foi  deliberado, tem que ser 
mantido aquilo que já existe com a pura e simples inserção do que foi decidido. 

Vicente Mandia – Perguntou se o orador acreditava que aquela discussão que estava mantida 
com o aparteante interferiria no conteúdo. Ponderou que a discussão poderia, sim, modificar na 
questão estatutária, e na questão que o orador defendia, que prejudicava o que está escrito no 
Estatuto.  O  Estatuto  estava  sendo  ferido  em  situações  em  que  não  poderia  porque  foi 
modificado o que foi aprovado. 

José Edmur Vianna Coutinho – Respondeu que a Comissão extraiu do texto elementos do 
próprio parágrafo, sem ter autorização para isso. Em que pese ter sido nobre a intenção, o 
Estatuto não permite isso.

Vicente Mandia – Concordou que estava sendo modificado o conteúdo.

Presidente – Deu por encerrada a discussão, anunciando o início da votação.

Tarcísio de Barros Bandeira  –  A Não observância da condição necessária para receber a 
pseudobenesse aí,  porque  o  valor  da prestação tira  todo o  efeito  do projeto,  não constitui 
necessariamente uma infração. Então porque sujeitando o infrator? Nunca. O associado por 
estar ruim de dinheiro, ou estar bom de dinheiro, cessaram as condições a que ele tinha direito 
e não houve infração em hora nenhuma.

Presidente – Esclareceu  que,  independentemente  de  assistir  ou  não  razão  ao  orador,  a 
alteração já tinha sido aprovada em segunda discussão e estava sendo votada a redação final. 
Lembrou que o Conselheiro poderia ter feito uma proposta de redação eliminando essa parte do 
texto.

Tarcísio de Barros Bandeira – Observou que a proposta inteira perdeu o sentido e que o único 
recurso seria rejeitá-la.

Severiano Atanes Netto (questão de ordem) – Entendeu que a Comissão de Redação tinha 
feito uma proposta que não foi discutida e que seria anti-estatutária. No momento em que ela 
fosse colocada em votação, estaria sendo aceita como adequada e estatutária, independente 
do mérito. Perguntou se isso que seria votado.

Presidente – Explicou que ambas as propostas estavam em votação, a da Comissão Especial 
de Redação e a do Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho. O Conselho poderia entender 
que  fosse  um  absurdo  não  permitir  que  se  incluísse  pai  e  mãe  sendo  casados,  como 
dependentes.  Eventualmente  poder-se-ia  estar  corrigindo  uma  injustiça.  Isso  o  Conselho 
resolveria.  No  encaminhamento  da  votação  prestou  esclarecimentos  aos  Conselheiros 
Severiano Atanes Netto e Eduardo Ribas Oliveira Machado. Esclareceu ao Conselheiro José 
Edmur  Vianna  Coutinho  que  sua  proposição  teria  preferência  na  votação,  e  confirmou  ao 
Conselheiro Arlindo Virgílio Machado Moura que referida proposição poderia ser considerada 
uma preliminar.
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Arlindo Virgílio Machado Moura – Para encaminhar a votação, ponderou que o plenário teria 
que  definir,  preliminarmente,  qual  era  a  posição  da  Comissão  de  Redação,  porque  se  ela 
mexeu no texto, não poderia tê-lo feito.

Presidente – Respondeu que ou plenário aprovaria a proposição preliminar do Conselheiro 
José Edmur Vianna Coutinho,  ou o projeto  da Comissão de Redação.  Não era necessário 
polemizar.

Francisco Carlos Collet e Silva – Também para encaminhar a votação, entendeu que na 
proposição do Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho existia uma questão anterior à decisão 
sobre qual das duas propostas o Conselho escolheria. O plenário teria que decidir se a proposta 
da Comissão de Redação poderia ser aceita, ou se ela, como esclareceu o Conselheiro José 
Edmur, estaria extrapolando na redação aquilo que foi deliberado pelo Conselho.

Presidente – Respondeu que se o Conselho aprovasse a proposta do Conselheiro José Edmur 
Vianna Coutinho estaria eliminando o projeto da Comissão de Redação. Consultado, respondeu 
ao  Conselheiro  José  Manssur  que  não  seria  nomeada  outra  Comissão  de  Redação  caso 
acolhida a preliminar; estaria aprovada a emenda de redação do Conselheiro José Edmur. 

Pascoal  Roberto  Aranha Napolitano  (pela  ordem)  -  Ponderou  que,  em se  aprovando o 
projeto da Comissão de Redação, poder-se-ia estar abrindo um precedente.

Presidente – Respondeu que só havia duas propostas. Se acolhida a proposta do Conselheiro 
José Edmur Vianna Coutinho, estaria aprovada aquela redação da primeira discussão, com a 
emenda  de  redação.  Passou  à  votação,  submetendo  ao  plenário,  primeiro,  a  proposição 
preliminar.

Deliberação:

O plenário resolveu aprovar a  emenda de redação formulada pelo Conselheiro José Edmur 
Vianna Coutinho, ficando prejudicado o projeto da Comissão Especial de Redação, passando o 
dispositivo estatutário abrangido pela presente alteração a ter a seguinte redação:

“Art. 9º - ...
§2º -O associado da classe Familiar ou o associado da categoria Veteranos proveniente de qualquer  
classe de associado Contribuinte, Familiar ou Individual, poderá requerer à Diretoria, a inclusão do pai  
ou da mãe, do sogro ou da sogra, de idade acima de 80 anos, na sua ficha social, desde que sejam  
viúvos,  separados  judicialmente  ou  divorciados,  os  quais  pagarão  a  contribuição  social  fixada  no  
orçamento idêntica à do associado Contribuinte Individual e desde que prove que são seus dependentes e  
enquanto perdurar essa situação. A Diretoria poderá averiguar, a qualquer momento, se essas condições 
perduram  ou  não,  podendo,  nesta  última  hipótese,  cancelar  a  inclusão,  sujeitando  o  infrator  a  
reembolsar o Clube por eventuais prejuízos causados pela omissão.”

Item 4 - Apreciação do processo CD-I-36/2003 – Recurso de Revisão interposto pela 
Diretoria, contra a decisão do Conselho Deliberativo objeto da Resolução nº 
10/2004,  de  28  de  junho  de  2004,  que  acolheu  parcialmente  Recurso 
Ordinário  interposto  por  associado  que  postulava  abatimento  parcial  da 
multa estatutariamente prevista para readmissão ao quadro social.
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Presidente – Esclareceu que, em síntese, tratava-se de recurso contra a decisão do Conselho 
Deliberativo que permitiu que o associado não pagasse em dobro a contribuição para voltar ao 
quadro associativo e, ainda, que fosse parcelado o seu débito. E a Diretoria, inconformada, 
entrou com um recurso pedindo a anulação dessa deliberação. Declarou aberta a discussão.

José Manssur – Leu a íntegra da Resolução nº 10/94. Antes de abordar o mérito, argüiu duas 
preliminares. A primeira, concernente à tempestividade do recurso, dizendo que o Art. 48 do 
Estatuto  Social  estabelece  o  prazo  de  15  dias  para  interposição  de  recurso,  contados  da 
notificação do ato ou do conhecimento do fato impugnado. Ponderou que era público e notório 
que  presente  a  Diretoria  no  plenário,  tomando  conhecimento  do  fato  na  data  em que  foi 
proclamado o resultado da decisão recorrida, portanto, os 15 dias passariam, em tese, a fluir 
dessa data, expirando-se no dia 3, razão pela qual,  sobrevindo o recurso no dia 22, ele se 
afigurava extemporâneo. A segunda preliminar que argüiu foi com relação à inadequação do 
recurso. A parte final do recurso de revisão tipificava inegável impropriedade processual, na 
medida em que deveria se voltar, como o próprio texto invocado pela Diretoria dizia, contra 
decisão e não contra o recurso que deu ensejo à decisão do plenário. E não se voltando contra 
a decisão do plenário, ela se tornou definitiva, porque agora não era o momento adequado para 
a Diretoria contra-arrazoar um recurso levado à primeira reunião do Conselho e aprovado com 
soberania. A Diretoria estava recorrendo contra o recurso; e não existe recurso contra recurso; 
existe recurso contra decisão. O recurso de revisão deveria se voltar com a argüição de fatos 
novos, que são capazes de suscitar graves dúvidas a respeito da justiça da decisão. A Diretoria 
não trouxe nenhum fato novo. O recurso interposto contra os recursos simplesmente ventilou a 
mesma matéria já soberanamente apreciada pelo Conselho. Explicou que por essa razão, ao 
falar em impropriedade recursal, procurou evidenciar que a Diretoria não estava recorrendo da 
decisão soberana do Conselho, nesta Legislatura, com a atual  composição,  mas como que 
respondendo  a  recursos  anteriores  do  recorrido.  Também  por  esta  razão,  mercê  da 
impropriedade, também pleiteou o não conhecimento do recurso, para que fosse preservada 
íntegra a independência, a autonomia e a soberania do Conselho. Quanto ao mérito do recurso, 
fala-se no princípio da irretroatividade, que é aquele que deve preservar intangível e eficaz o ato 
jurídico. É verdade, cláusula fundamental da Constituição. Mas, no caso, o Conselho estava 
julgando um processo administrativo cuja consecução final era a aplicação de uma pena, a mais 
capital  de  todas,  razão  pela  qual  poder-se-ia  trazer,  por  analogia,  porque  é  aplicação  de 
sanção, o princípio a retroatividade da lei, quando ela beneficia parte e que é também cláusula 
fundamental da Constituição Federal. Nesse momento em que a lei nova retroage, o associado, 
mercê de um acordo feito com a própria Diretoria, quando se volta contra este acordo, fora 
reconduzido  à  condição  de  associado,  razão  pela  qual  ele  pode-se  beneficiar  dessa 
retroatividade para beneficiar a parte. O segundo argumento era o de que a confissão de dívida 
que ele firmara seria incompatível com o recurso. Realmente, a princípio pode ser. Só que, 
como disse a própria Comissão Jurídica, ele recorreu da multa de 100%, multa igual ao valor da 
dívida.  Se  interpretarmos  que  estamos  numa relação  de  consumo,  aplica-se  o  Código  de 
Defesa do Consumidor, que é preceito legal com previsão constitucional, e que estabelece em 
seu Artigo 52 a multa de 2%. Aplicando o conceito defendido pelo Conselheiro Sergio Lazzarini, 
de  que  aqui  temos  um  condomínio,  então  até  pelas  relações  de  condôminos,  já  estaria 
pacificado que a multa é de 2%. Jamais se poderá, sem embargo da aplicação do Artigo 412, 
muito bem trazido por Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (Relator do parecer da Comissão 
Jurídica), uma multa de 100%, que dobra a dívida, fere o princípio da razoabilidade, o princípio 
da proporcionalidade.  E o  artigo subseqüente,  o  413  do  Código Civil,  estabelece  que,  por 
eqüidade, se possa reduzir a cláusula penal, e não de forma açodada, aplicar-se o dobro de 
uma sanção. Defendeu o princípio da soberania de uma decisão do Conselho, aduzindo que se 
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assim não fosse, traria a insegurança jurídica ao associado, porque o Clube, pelo seu Conselho 
estaria  decidindo  de  uma  forma  um  dia,  e  poderá,  sem  qualquer  fato  novo,  por  outras 
motivações, estar revendo uma decisão que ele soberanamente adotou. No mais, com base 
nas  citações  doutrinárias  trazidas  no  parecer  da  Comissão  Jurídica,  entendeu  que  houve 
novação, e isso era público e notório, em que pese o Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho 
ter-lhe dito que talvez não houvesse. O próprio Conselheiro Aloísio de Toledo César (Relator do 
parecer  da  Comissão  Jurídica  sobre  o  recurso  ordinário  que  deu  origem à  Resolução  do 
Conselho) dissera claramente que foi criada uma outra obrigação. A própria Comissão Jurídica, 
em seu atual e respeitável parecer também fala em repactuação. Novação, a criação de uma 
nova dívida distinta da anterior. Foi criada uma nova dívida com a confissão, parcelando--a em 
algumas prestações. A novação estava evidente e não precisaria de maiores discussões. Posto 
isto,  defendeu  que  o  recurso preliminarmente  não  deveria  ser  conhecido,  quer  pela 
intempestividade, porquanto o prazo de 15 dias deveria ter sido contado pela Diretoria,  por 
cautela, se tinha interesse de recorrer, a partir de terça-feira, 29 de junho, e terminado no dia 
13; quer pela impropriedade processual, pois a Diretoria estava recorrendo contra os recursos 
do recorrido; ela teria que recorrer contra a decisão do Conselho e dizer aonde erramos, aonde 
cometemos a injustiça e nos trazer um fato novo. Concluindo dizendo que estava defendendo a 
soberania e a intangibilidade das decisões do Conselho Deliberativo, a fim de poder se outorgar 
segurança jurídica ao associado do Clube.

José  Edmur  Vianna  Coutinho –  Disse  que  o  orador  acabara  de  colocar,  sem qualquer 
possibilidade de utilização, o parágrafo único do Art. 76 do Estatuto Social.  A Diretoria houve 
por bem recorrer na medida em que o Conselho não aceitou a preliminar de intempestividade 
levantada pela Comissão Jurídica,  e na medida em que a decisão contrariou um artigo do 
Estatuto. Importante lembrar que o recurso, em determinado trecho diz razões deste recurso 
tais e tais. E chega a uma primeira conclusão. Não pode ser conhecido qualquer recurso do 
associado, nem qualquer outra manifestação havida neste processo, porque o Conselho decidiu 
que poderia e conheceu a manifestação do associado.  Portanto, cabia à Diretoria, que não 
estava de acordo com isso, recorrer, para que o Conselho revisse essa decisão. A segunda 
conclusão: os recursos apresentados pelo associado (fls. 13 e 20) improcediam, porque havia 
uma confissão de dívida assinada pelo por ele (fls 29 e 29v), portanto mantida a obrigação de 
pagar a multa  de 100%, cuja  cobrança na ocasião era baseada em dispositivo  estatutário. 
Como o Conselho não decidiu dessa forma, a Diretoria pede que ele faça a revisão e decida 
dessa forma. A respeito da tempestividade, lembrou que a Mesa do Conselho comunicou à 
Diretoria, para conhecimento e providências, fls. 67, em 17/7/2004, o resultado da apreciação 
pelo Conselho Deliberativo do recurso interposto pelo associado no processo, que resultou na 
Resolução nº 10/2004. Tomando conhecimento naquela data, o recurso foi interposto em 22 de 
julho, 15 dias depois, portanto no prazo contado da notificação que lhe foi feita, momento em 
que tomou conhecimento do ato. Foi levantada a hipótese aqui de que o prazo de recurso a 
partir do momento em que existe a notificação ou o conhecimento do ato. No caso, existem dois 
fatos num mesmo momento, a comunicação pelo Conselho que redundou no conhecimento do 
ato. Dir-se-á que a Diretoria freqüenta, é convidada, realmente ela é convidada. Mas ela não 
participa, basta ver a própria convocação. A convocação não convoca a Diretoria ou membros 
da Diretoria ou alguém que ela indique. Ela convoca os membros do Conselho. Eles é que são 
trazidos aqui para decidir e é isso que tem de ser conhecido. Porque se a Diretoria tomou ou 
não conhecimento nessa ocasião, não nos cabe saber. O que importa é que ela tenha sido 
comunicada diretamente pelo Conselho, e a partir de então começou a correr o prazo, porque, 
oficialmente, ela não estava ciente. O prazo de decisões do Conselho Deliberativo, no que diz 
respeito  à  Diretoria,  é  recíproco.  Só  pode  ser  considerado  a  partir  do  momento  de  seu 
conhecimento oficial, e só pode ser o comunicado oficial que lhe faça da decisão recorrida. A 
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Diretoria não faz parte da reunião. Ela é convidada e sua participação no plenário só é possível 
ocorrendo quaisquer situações específicas, inclusive no Art. 91 do Estatuto Social, que diz que: 
Sem prejuízo  do  disposto  no  Parágrafo  Único  do  Artigo  75,  o  Presidente  da  Diretoria,  ou 
qualquer de seus membros por ele designado, comparecerá à reunião do Conselho Deliberativo 
para prestar informações e esclarecimentos a respeito de atos da Administração, devendo os 
assuntos constarem por escrito no pedido de comparecimento encaminhado à Mesa. Então, 
essa presença, embora nós estejamos acostumados com ela, nunca é oficial. Tanto assim que 
a Diretoria  não se pode manifestar,  mesmo que ela queira.  Se ela  pedir  licença,  pode ser 
negada essa licença. Isso é muito importante que fique bem claro, para que não haja essa 
confusão. Quanto à alegada impropriedade processual, que o recurso deve-se voltar contra a 
decisão  do  plenário,  que  é  preciso  que  haja  fatos  novos,  que  não  se  está  recorrendo  da 
decisão,  perguntou  o  que  se  está  fazendo  aqui  se  não  isso,  exatamente  isso.  Há  uma 
inconformidade total da Diretoria com aquilo que decidimos e está trazendo a matéria para este 
Conselho, através dos argumentos que estão aqui lembrados. Desconheço essa questão dos 
fatos novos. Isso não existe. (O Conselheiro José Manssur defendeu tratar-se da índole do 
recurso). Disse que não existe índole do recurso. Existe recurso ou não existe recurso. Se 
existe  a  possibilidade  de  revisão  há  de  ser  por  uma  imensidade  de  motivos.  Inclusive  e 
possivelmente pelos mesmos motivos que foram apresentados anteriormente. Não existe fato 
novo a ser apresentado. Isso é uma terrível incoerência. Quanto ao mérito, disse que a questão 
da irretroatividade lhe parecia muito importante. Houve um acordo feito antes que entrasse em 
vigor a Emenda Gasparini, que alterou o Art. 30 do Estatuto Social, para suprimir de seu inciso I 
a necessidade de se fazer o pagamento do débito em dobro. Isso foi o resultado da Emenda 
que passou em 27/10/2003, e o acordo foi feito antes dessa data. Portanto, o acordo podia e 
pode ser mantido, porque acima de tudo ele é estatutário. Quanto à relação de consumo, é 
curioso falar-se disso em um clube desportivo e social. Precisamos nos ater ao Estatuto Social. 
E, na realidade, a decisão do Conselho foi ilegal, porque se aplicam em um mesmo fato-ato 
duas leis que se opõem, quer seja a redação do artigo feita anterior e uma posterior confissão 
de dívida.Desta forma não pode vingar um recurso que era intempestivo, e mesmo que ele 
pudesse ter sido aceito no seu mérito, ele não poderia ter procedência porque ele pretendia 
uma ilegalidade.

Roberto Luiz Pinto e Silva (aparte) – Lembrou que na gestão como Presidente do Conselho, 
entre 1992 e 1996, houve um problema muito parecido, sobre a fundamentação de recurso de 
revisão, e ficou decidido que não havia necessidade nem de fundamentar o recurso de revisão, 
porque se tratava exatamente de uma revisão. Revisão entende-se a totalidade da discussão 
de uma decisão anterior.

José Edmur Vianna Coutinho – Agradeceu. 

Francisco Carlos Collet e Silva – Referindo-se às preliminares levantadas pelo Conselheiro 
José Manssur, ponderou que, embora um recurso de revisão tenha a índole de uma revisão de 
uma decisão anterior,  na hipótese do Estatuto, o único recurso cabível  de uma decisão do 
Conselho é o de revisão. Portanto, em homenagem ao princípio do duplo grau de jurisdição, 
este seria um recurso ordinário também, embora nomeado como revisão. Então, na espécie, 
não seria o caso de entender este recurso de revisão como uma rescisão de um julgado, uma 
rescisória, e nessa hipótese, haveria necessidade pelo menos de um fato novo. Quanto a esta 
preliminar, disse parecer-lhe que não teria cabimento. Quanto à preliminar de intempestividade, 
existia a seguinte situação: o fato de a Diretoria assistir as reuniões do Conselho implicaria em 
a Diretoria sair  intimada das respectivas decisões, ou haveria necessidade de receber uma 
comunicação  formal  da  Presidência  do  Conselho?  Parece  que  é  tradição,  não  só  para  a 
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Diretoria,  mas para todos os  interessados,  que o  recurso seja  interposto  quando houver  a 
comunicação formal da decisão do Conselho. Por esse motivo, e até por questão de cautela, a 
presença  da  Diretoria  não  implicaria  em  uma  intimação  da  decisão.  Quanto  à  terceira 
preliminar, concordou que a Diretoria não pedia a reforma da decisão proferida pelo Conselho, 
mas a  rejeição de um recurso já  apreciado e  que suscitou inclusive que fosse proferida a 
decisão do Conselho. Então, o Conselho não poderia decidir acerca de um pedido não feito no 
recurso. A preliminar, nesse particular, procedia absolutamente. Quanto ao mérito, lembrou que 
na  oportunidade  em que  o  recurso  do  associado  interessado  veio  à  pauta,  havia  referido, 
também, a questão do princípio da razoabilidade e do princípio da "abolitio criminis". A única lei 
que retroage é a lei penal benéfica. No caso, o associado havia sido eliminado por não ter 
cumprido um parcelamento, a poucos meses da alteração,  por este  Conselho,  da multa de 
100% que era imposta ao inadimplente com as mensalidades. Evidentemente que essa multa 
não tem caráter moratória; ela tem caráter apenatório, tanto que era de 100%. Portanto, em 
matéria criminal, haveria cabimento do "abolitio criminis", ou seja, se houvesse alguém preso 
por  um determinado  crime,  que  deixasse  de  ser  crime,  por  uma  movimentação  legislativa 
posterior,  essa  pessoa  seria  libertada,  independentemente  da  condenação  anterior  pela 
legislação anterior. Era a única hipótese que parecia sobremaneira apropriada, tanto que não se 
cometesse  injustiça,  cominando  ao  interessado  a  pena  máxima  no  Clube,  que  seria  a 
eliminação. Seria razoável, como o Conselheiro José Edmur Vianna Coutinho mencionou aqui 
um ditado latino, que "sumnum jus suma injuria": o direito excessivo causa um grande dano 
também.  Não podemos nos ater a esse tipo de excesso. A hipótese foi muito bem apreciada 
naquela oportunidade, até com debates excessivos. E o  Conselho, por grande maioria, deu 
provimento ao recurso do interessado.  Finalizando, salientou que acolhia,  das preliminares 
levantadas,  a  que  dizia  respeito  à  falta  de  pedido  de  reforma  da  decisão  proferida  pelo 
Conselho.  E  quanto  ao  mérito  do  recurso  da  Diretoria,  opinou  pelo  seu  improvimento,  em 
homenagem ao  princípio  da  razoabilidade  e  por  ter  certeza  absoluta  que  a  lei  de  sanção 
benéfica retroage, e isso no caso estava bem claro. 

Presidente –  Não havia  mais  oradores  inscritos,  então,  deu  por  encerrada  a  discussão  e 
anunciou a votação, antes detalhando as preliminares argüidas pelo Conselheiro José Manssur. 
Submeteu as preliminares ao plenário.

Deliberação:
O plenário decidiu rejeitar a preliminar de intempestividade do recurso de revisão e aquela no 
sentido de que o recurso da Diretoria não deveria ser conhecido por não se embasar em fato 
novo, e resolveu acolher a preliminar no sentido de que a Diretoria, no bojo do Recurso, não 
pleiteou revisão da decisão proferida pelo Conselho Deliberativo.

Item 5 - Apreciação do processo CD-05/2005 – Recurso Ordinário interposto por ex-
Associada, contra sua eliminação do quadro social.

José Edmur Vianna Coutinho – Devido ao horário, perguntou se não seria conveniente adiar a 
apreciação deste item.

Presidente –  Consultou  se plenário  concordava  que  o  item 5  da fosse transferido  para a 
próxima reunião, como é permitido. Aprovado.
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Encerramento da Reunião

Presidente  –  Informou  quantos  Conselheiros  tinham  assinado  a  lista  de  presença  e  deu  por 
encerrados os trabalhos às 23h50.

* * *

Obs: esta  Ata  foi  aprovada  na  526ª  Reunião  Extraordinária  do  Conselho  Deliberativo, 
realizada no dia 25 de julho de 2005, com as alterações já dela constantes..

Paulo Cesar de Arruda Castanho
Presidente do Conselho Deliberativo

OAB/SP 22.489

Dulce Arena Avancini
Primeira Secretária do Conselho Deliberativo
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