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ATA DA 561ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2008. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia oito de maio do ano dois mil e oito, em segunda convocação, às vinte horas 
e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e quarenta e seis 
Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro e José Roberto Coutinho de Arruda 
Vice-Presidência: Francisco Carlos Collet e Silva e Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 
Primeira Secretaria: José Roberto Coutinho de Arruda e Nice de Lima 
Segunda Secretaria: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima e Italo Mário Catani 
Terceira Secretaria: Nice de Lima e Achiles Roberto Miglioli 

 
 
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 – Propôs ao Plenário, sendo aprovados: votos de pesar: 1) de 
iniciativa da Mesa do Conselho, pelo falecimento da Sra. Regina Pires 
Montenegro, mãe do Conselheiro Mário Montenegro Gasparini; 2) de autoria da 
Presidência da Diretoria e da Mesa do Conselho, pelo falecimento da Associada 
Mafalda Formica Cimino, mãe da Sra. Lucila Regina Cimino Manssur e sogra do 
Conselheiro José Manssur; votos de congratulações propostos pela Comissão 
de Esportes, aos seguintes destaques esportivos: Judô: aos atletas que se 
sobressaíram na Copa do Mundo (Belo Horizonte/MG – 03 a 05/05/2008), a 
saber: Priscila Marques (Medalha de Ouro, categoria +78 Kg); Leandro Cunha 
(Medalha de Prata, categoria -66 Kg); Charles Chibana (Medalha de Bronze, 
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categoria -60 Kg); Natação: à atleta Poliana Okimoto, que conquistou o 6º Lugar 
na Maratona Aquática/Campeonato Mundial (Sevilha/Espanha – 03/05/2008) e 
foi selecionada para as Olimpíadas de Pequim. 

 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Primeiramente, congratulou-se com o Sr. 
Presidente, que estava retornando às atividades depois de restabelecido de 
problema de saúde. Prosseguindo, transmitiu pedido de associadas, para que a 
Diretoria estudasse a possibilidade de implantar aulas de atividade circense para 
as crianças. Em segundo lugar, tendo em vista a eleição do Presidente e Vice-
Presidente do Conselho Deliberativo para o biênio 2008/2010, marcada para o 
dia 26 de maio, reiterou sugestão apresentada no ano passado, pelo 
Conselheiro Luciano Prata Magalhães, de realização de um debate de alto nível 
entre os candidatos, com a participação de Conselheiros e aberto aos 
associados, a exemplo das “sabatinas” feitas nas eleições públicas. 
 
Presidente – Aproveitou para agradecer aos Conselheiros pelas inúmeras 
manifestações de carinho recebidas durante sua ausência para tratamento de 
saúde. Submeteu ao Plenário o encaminhamento das matérias à Diretoria e à 
Mesa do Conselho, que foi aprovado. 
 
José Roberto Pacheco França – A pedido de associados, propôs que a 
Diretoria estude a possibilidade de impedir que os convidados utilizem o 
estacionamento do Clube e passem a ingressar somente pela Portaria Social, 
pelo menos até a construção de nova garagem. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 560ª Reunião Ordinária, realizada no dia 

28 de abril de 2008. 

Eduardo Ribas Oliveira Machado – Propôs fosse excluído o termo “entrada”, 
em seu pronunciamento no item “A Voz do Conselheiro”, passando a constar: “... 
1) colocação de lombadas, ou algum tipo de sinalização, na saída do 
estacionamento,”. 
 
Presidente – Não havendo contestação, considerou a Ata aprovada com a 
retificação proposta. 
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Item 3 - Apreciação do processo CD-11/2006. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite regular do processo 
desde a última reunião, lembrando que nesta oportunidade o Plenário apreciaria 
efetivamente o que foi postulado inicialmente pela Chapa Fala Pinheiros / 
Movimento Conselho Independente e pelos Conselheiros Francisco Carlos 
Collet e Silva, Severiano Atanes Neto, Dora Maria de Aguiar Whitaker e Tarcísio 
de Barros Bandeira. Deixou consignado que inexistia divergência por parte da 
Mesa do Conselho; que a posição defendida pelo Vice-Presidente Francisco 
Carlos Collet e Silva era absolutamente legítima; e que em nenhum momento 
houve qualquer ruptura de relacionamento entre ele, Presidente, e o Vice-
Presidente Francisco Carlos Collet e Silva, seu amigo de longa data; um homem 
leal, franco, que defende com veemência os seus pontos de vista, mas sempre 
com muita lealdade, com uma postura sempre muito correta. Na condição de 
prolator do despacho que rejeitou a impugnação formulada, embora não tivesse 
interesse direto no deslinde do feito, declarou-se impedido de presidir esta parte 
da reunião, desde logo transmitindo a Presidência dos trabalhos ao Vice-
Presidente Francisco Carlos Collet e Silva. 
 
Vice-Presidente – Agradeceu ao Sr. Presidente pela referência e ratificou a 
amizade de ambos, aduzindo que em nenhum momento do processo houve 
agravos pessoais ou ressentimentos. Também se declarou impedido de presidir 
esta parte da reunião. Assim, devolveu a condução dos trabalhos ao Sr. 
Presidente. 
 
- Reassume a Presidência o Dr. Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro. 

 
Presidente – Diante daquela situação, propôs e o Plenário concordou que o 
Primeiro Secretário José Roberto Coutinho de Arruda presidisse os trabalhos 
neste item da pauta. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (questão de ordem) – Entendeu que o Sr. 
Primeiro Secretário também estava impedido de presidir, pois tinha participado 
da Comissão Especial de Redação responsável pela atual redação do 
Regimento para Eleição Parcial do Conselho Deliberativo. 
 
Presidente – Rejeitou a questão de ordem, entendendo que o orador estava 
equivocado. Ponderou que referida alteração vinha de tão longa data; e que 
todos que eventualmente tivessem dela participado, também estariam 
impedidos. Submeteu ao Plenário que assumisse a Presidência o Primeiro 
Secretário José Roberto Coutinho de Arruda; o Segundo Secretário Luiz 
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Fernando Pugliesi Alves de Lima, a Vice-Presidência; a Terceira Secretária, 
Nice de Lima, a Primeira Secretaria, e os Conselheiros Italo Mário Catani e 
Achiles Roberto Miglioli ocupassem, respectivamente, a Segunda e Terceira 
Secretaria “ad hoc”. Proposta aprovada. 
 
- Assume a Presidência o Dr. José Roberto Coutinho de Arruda. 

 
Presidente – Agradeceu ao Presidente Alberto Fasanaro pela indicação e ao 
Plenário pela aprovação. Deixou claro que naquela oportunidade seria tratada a 
impugnação feita em 2006 pela Chapa Fala Pinheiros / Movimento Conselho 
Independente (MCI), com relação à divergência de critérios proporcional num 
determinado momento da classificação dos candidatos eleitos, e pela ordem 
absoluta de votação, num segundo momento, para os mandatos de seis anos na 
primeira fase, quatro e dois na segunda fase. Fez um breve histórico do 
processado e abriu a discussão. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (pela ordem) – Comentou que se 
tratava do único caso dessa natureza, desde a primeira reunião do Conselho. 
Pediu aos Conselheiros que mantivessem serenidade e respeito às opiniões 
divergentes. Dada a complexidade e a importância da matéria, solicitou que a 
Mesa fosse flexível quanto ao tempo de manifestação de cada orador. Ponderou 
que era necessária muita firmeza na decisão, porque seria um precedente e 
poderia ter sérias conseqüências para o Conselho e para o Clube.  
 
Presidente – Secundou as palavras do orador, no sentido de que o assunto 
fosse discutido com tranqüilidade, aduzindo que acima de tudo estava em jogo o 
interesse à aplicação de uma ou outra tese jurídica no Esporte Clube Pinheiros. 
 
Dora Maria de Aguiar Whitaker – Defendeu que os mandatos de 2 e 4 anos, 
são aqueles excedentes às vagas normais de 6 anos licitadas em cada eleição 
(59), portanto, são mandatos tampão. Na eleição de 2006, foram licitadas 59 
vagas de 6 anos; mais 2 vagas de 4 anos e 4 vagas de dois anos de mandato, 
decorrentes de vacâncias. Há alguns anos, foi instituída no Clube a eleição 
proporcional, na qual o que determina o resultado da eleição é o percentual de 
votos obtidos pelas chapas concorrentes. Na eleição de 2006, para o Grupo B, 
nessa divisão proporcional foram eleitos em um primeiro momento, antes da 
divisão das sobras, 23 candidatos da Chapa Pinheiros Sempre, 20 candidatos 
da Chapa Mobilização Pinheirese; 05 da Chapa Pra Frente Pinheiros e 03 da 
Fala Pinheiros, resultando em 51 vagas preenchidas, sobrando, portanto, 10 a 
serem alocadas pela utilização das sobras. Se houvesse apenas 51 vagas de 6 
anos, e se não tivessem vagas de 4 e 2 anos, os três Conselheiros eleitos da 
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Chapa Fala Pinheiros teriam um mandato de 6 anos. Ou seja, neste primeiro 
momento da apuração, a Chapa Fala Pinheiros já tinha 3 Conselheiros com 
mandato pleno (6 anos). Mas ainda deveriam ser preenchidos os 10 mandatos 
plenos restantes, além dos mandatos tampão. Então, dividem-se as sobras, 
apura-se de que chapa são os demais eleitos, e aí atribuem mandato tampão 
aos 3 Conselheiros de mandato pleno obtidos pela Chapa Fala Pinheiros. O 
indeferimento da impugnação é um absurdo, decorrente de uma interpretação 
equivocada do Art. 43 do Estatuto Social, de que quando o Estatuto diz: 
cabendo aos mais votados os mandatos de maior duração, refere-se aos mais 
votados em votos absolutos. Isso não é possível. Ora, ainda que não esteja 
expresso, se a eleição é proporcional, evidentemente, a lista dos mais votados 
necessariamente será feita pelo critério proporcional. Aliás, essa lista existe e é 
utilizada para a convocação dos Suplentes. Por essa lista, feita pela 
classificação proporcional, os candidatos da Chapa Fala Pinheiros estariam nas 
seguintes classificações: 9ª, 26ª, 39ª e 57ª, ou seja, todos estariam ocupando 
vagas de 6 anos de mandato. Propôs o acolhimento do recurso, rejeitando-se o 
critério de classificação por votos absolutos, que além de conduzir a resultados 
extremamente distorcidos, condena de antemão as pequenas chapas à 
irrelevância, pois sempre terão menos votos absolutos do que as maiores, 
portanto, sempre concorrerão às vagas de mandato tampão e não aos 
mandatos plenos. Isso não pode prevalecer, pois vai frontalmente contra todos 
os princípios democráticos que norteou a adoção do sistema proporcional, e 
distorce gravemente a representação do associado no Conselho. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Comentou que mesmo antes da primeira 
apuração pelo processo de voto proporcional, vem chamando à atenção e 
pedindo que se corrija a unidade em que é expresso o voto na eleição de 
Conselheiros. Essa unidade, obrigatoriamente, deve ser expressa em 
porcentagem de voto, e não como voto individual inteiro - como restou 
interpretado, talvez pela Comissão de Redação, na alteração do Regimento da 
eleição, diferente do fundamento que norteou a emenda aprovada na ocasião, 
de sua autoria. Penitenciou-se por não ter conferido na época a proposta de 
redação final, pois acreditava que ela se manteria fiel ao propósito de sua 
emenda, que tornava o peso do voto de todos os associados igual. Para 
preservar o espírito do sistema proporcional, quando se incorpora a votação em 
múltiplos candidatos, é necessário substituir as etapas de apuração de voto em 
porcentagem de voto. Quando se estabelece a participação de cada chapa em 
cada cédula, define-se claramente que os votos devem ser computados em 
porcentagem de cédula. O voto de um candidato em uma cédula é a fração de 
cédula que se carreou para a Chapa. Por exemplo, se a cédula tiver 8 
indicações, terá carreado 1/8 voto; em uma cédula com 100 indicações, terá 
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carreado 1/100 àquele particular candidato. Somente se houver um candidato, 
ele carreará um voto inteiro. Observou que o voto individual nunca poderia ter 
sido criado, pois ele é o causador de toda essa confusão quanto à atribuição dos 
mandatos de menor duração. Propugnou pela correção imediata da redação, ou 
da interpretação equivocada vigente. 
 
José Manssur – Consultou o Sr. Presidente se deveria se manifestar naquela 
oportunidade, possibilitando o contraditório. Comunicou que apresentaria sua 
declaração de voto por escrito. 
 
Presidente – Respondeu que não havia tal previsão no Regimento Interno, 
entretanto, o Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva, um dos impugnantes, 
aquiesceu. 
 
José Manssur – Argüiu preliminares prejudiciais ao exame do mérito, a saber: 
1ª) pelo não conhecimento da impugnação, em razão de sua flagrante 
intempestividade, porque a Assembléia Geral foi realizada em 06/05/2006, e a 
impugnação foi protocolizada no dia 12/05/2006, quando já e sem qualquer 
objeção tinham sido encerrados e concluídos os trabalhos assembleares, em 
todas as suas respectivas etapas. Lembrou que o Art. 27 do Regimento para 
Eleição Parcial do Conselho estabelece que as dúvidas ou pontos omissos 
serão resolvidos durante a Assembléia, pelo seu Presidente, aplicando-se 
sempre as normas estatutárias, as leis vigentes no País e os princípios gerais de 
direito; e citou o artigo 127 do Código Eleitoral Brasileiro, que dispõe que “Não 
será admitido recurso contra a apuração, se não tiver havido impugnação 
perante a junta, no ato da apuração, contra as nulidades argüidas”. 2ª) pela 
extinção do procedimento, em razão da ausência de pressupostos e condições 
válidos para sua constituição: a) de acordo com as normas estatutárias e 
regimentais, o Presidente do Conselho não tem competência para apreciar ato 
privativo do Presidente da Assembléia Geral, e o Conselho Deliberativo é 
absolutamente incompetente para julgar decisão proferida pelo órgão máximo 
do Clube, que é a Assembléia Geral, ou para decidir sobre recursos interpostos 
das decisões da Assembléia Geral; b) da ausência de condição vital do 
procedimento: legitimidade ativa da autora. A autora da impugnação é a Chapa 
Fala Pinheiros/Movimento Conselho Independente (MCI), não tem legitimidade 
que pressupõe a existência de personalidade jurídica para pleitear, em nome 
próprio, direito alheio, pertencente com exclusividade aos candidatos que 
porventura se sentiram prejudicados com o resultado das eleições proclamado 
pela Assembléia Geral, porque ninguém, salvo quando autorizado por lei, pode, 
em nome próprio, pleitear direito alheio. As chapas, episodicamente formadas 
para renovação do terço do Conselho, não detêm legitimidade ativa para 
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postular em nome de terceiros. Somente os candidatos – detentores de direito 
individual e de direito material – é que poderiam, validamente, apresentar-se 
para proteção de seu próprio interesse. Isso porque o mandato lhes pertence, 
pertence aos Conselheiros eleitos e não às chapas que porventura se formaram 
para aquele determinado pleito. A ilegitimidade da chapa para, em seu nome, 
postular direito alheio, foi reconhecida pelos próprios Conselheiros interessados 
que ingressaram nos autos a título de litisconsortes necessários, porquanto ao 
finalizarem sua manifestação requereram a intimação para que viessem a 
integrar o mesmo procedimento os outros Conselheiros que detêm o direito 
adquirido a proteger. Não pediram que as chapas que representam estes 
Conselheiros, eventualmente prejudicados, viessem participar do feito. A 
legitimidade do direito controvertido é de titularidade individual e não coletiva, 
porquanto somente os candidatos e não, por eles, as chapas, é que podem 
reclamar de eventual postergação do direito material a que julgam haver 
adquirido. Foi-se longe demais com o presente procedimento, mero 
procedimento administrativo, dando-se-lhe cunho jurisdicional, que é 
inadequado. Utilizou-se, até mesmo, mais de uma vez de recursos, como por 
exemplo, denominado embargos de declaração. Neste particular, se fosse 
possível o manuseio dos embargos de declaração, o artigo 275 da Lei Eleitoral 
prevê o prazo de três dias e não de cinco, e no §4º do mesmo artigo, que estes 
embargos suspendem o prazo e não o interrompem. E quanto aos últimos 
embargos de declaração, são intempestivos; porque se o prazo é de três dias, 
tomou ciência a chapa através de seu representante legal, desta decisão, no dia 
22/05 de maio, esse prazo encerrar-se-ia no dia 25. Esses declaratórios foram 
protocolizados no dia 28. Passando a analisar o mérito, defendeu a rejeição da 
impugnação. Ponderou que a afirmação de que aos candidatos classificados 
antes da distribuição dos excedentes, deve-se-lhes conferir o mandato de seis 
anos, não encontra respaldo no ordenamento jurídico do Clube. Citando os Arts. 
35 e 43 do Estatuto Social e a manifestação da Diretoria à época da 
Assembléia, observou que o preenchimento das vagas de Conselheiros deve 
obrigatoriamente observar a ordem de votação geral, cabendo aos candidatos 
que receberam o maior número de sufrágios os mandatos de maior prazo de 
duração, ou seja, seis anos. A Assembléia Geral observou as normas legais do 
Clube, então, sua decisão merece ser preservada hígida, por seus próprios e 
jurídicos fundamentos. Conclusão: qualquer procedimento – jurisdicional ou 
administrativo – tem como escopo a composição dos litígios. Ele é meio a servir 
a paz social; não se presta para conduzir à inversão da ordem jurídica, com 
malferimento cruel e indevido de garantias vitais da cidadania, tais como as que 
protegem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
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Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Ponderou que o acolhimento das 
preliminares argüidas pelo orador implicaria na reforma da decisão proferida em 
mérito pela Presidência do Conselho. 
 
José Manssur – Respondeu que o acolhimento das preliminares implicaria na 
extinção do processo, no arquivamento dos autos, porque o Conselho não tem 
competência para deliberar sobre matéria decidida pelo órgão de hierarquia 
maior, a Assembléia Geral.  
 
Marcelo Favalli (aparte) – Considerando que a Presidência da Assembléia é 
transitória, pois atua durante o processo eleitoral, até a proclamação dos 
resultados da eleição, a quem caberia, então, discutir os resultados? Entendeu 
que o Presidente do Conselho teria plena competência para ao menos receber 
todas as questões oriundas da Assembléia, caso contrário o tornar-se-ia o Clube 
e esta Administração absolutamente impossível. 
 
José Manssur – Respondeu que se a impugnação tivesse sido apresentada no 
ato, a matéria não estaria preclusa; o Presidente e os demais integrantes da 
Mesa deliberariam a respeito e aquele que não concordasse com o resultado 
poderia tomar as medidas que as entendesse cabíveis. Entretanto, não tendo 
havido a impugnação, tornando-se a matéria preclusa. Essa impugnação não 
pode vir ser agitada em órgão de hierarquia menor para deliberar sobre uma 
decisão tomada por um órgão de hierarquia superior. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva (pronunciamento sobremodo resumido) – 
Manifestou-se, de improviso, sobre as preliminares levantadas pelo Conselheiro 
José Manssur, em trabalho escrito. Quanto à preliminar de intempestividade, 
entendeu que não condizia com o princípio da ampla defesa, com o princípio 
constitucional do devido processo legal, bem assim com o estado de direito 
obrigar qualquer pessoa, em qualquer situação, a proceder à interposição de 
recurso, de imediato. E pela tese do Conselheiro Manssur, proclamado o 
resultado, apenas naquele momento, de imediato, sem qualquer reflexão e à 
míngua da apresentação dos relatórios relativos às eleições, poderia algum 
interessado apresentar a sua impugnação; o que significaria recusar a 
possibilidade de impugnação. Além disso, o Art. 17 do Regimento para Eleição 
Parcial do Conselho estabelece que toda a documentação relativa à apuração 
permanecerá na Secretaria do Conselho para ser examinada por qualquer 
interessado pelo prazo de 30 dias, após os quais, não havendo impugnações ou 
recursos deverá ser incinerada. Portanto, há prazo de 30 dias para 
manifestação. Ademais, todos os diplomas legais do Clube, quando referem 
recurso, o fazem sempre concedendo prazo de 15 dias para o recorrente 
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apresentar as suas razões. Com relação à preliminar, argüida pelo Conselheiro 
Manssur, de incompetência do Presidente do Conselho e do Plenário do 
Conselho para apreciar a matéria deduzida no recurso, vez que não 
expressamente prevista no Regulamento Geral, ponderou que se está prevista 
regimentalmente a possibilidade de recurso e se há prazo de 30 dias para 
apresentar impugnação aos resultados eleitorais, forçoso entender que a 
impugnação ou recurso deve ser endereçado a alguém. Ora, se a Assembléia 
Geral se encerra com a proclamação dos resultados, não seria razoável exigir 
do interessado que recorresse de imediato. Portanto, ele pode e deve fazê-lo, 
encaminhando o recurso ao Presidente do Conselho, que poderá decidir ou 
submeter a matéria ao Plenário. A possibilidade de recurso, mais do que 
princípio constitucional é princípio da civilização, do estado democrático de 
direito. As pessoas não podem ficar submetidas a uma decisão final e definitiva; 
o princípio do duplo grau de jurisdição está previsto constitucionalmente. Então, 
compete ao Conselho Deliberativo e seu Presidente, em instâncias distintas, 
deliberarem sobre o assunto. Há diversas situações que constantemente são 
enfrentadas tanto pela Presidência quanto pelo Conselho Deliberativo, e que 
não estão expressamente contempladas em Estatuto e Regulamento Geral, 
como da competência do Conselho Deliberativo ou de seu Presidente. Era da 
competência do Presidente decidir a impugnação, como o fez. É da competência 
do Conselho Deliberativo, até porque órgão máximo de poder do Clube, mesmo 
por delegação da Assembléia Geral, decidir o recurso correlato. A Assembléia 
Geral é convocada para específicas situações previstas no Estatuto. E o 
Estatuto prevê que quem exerce o poder derivado da Assembléia Geral é o 
Conselho Deliberativo. A preliminar de ilegitimidade ativa, também não merece 
prosperar. Disse, no contexto, que concordava com o Conselheiro Manssur no 
sentido de que a Chapa Fala Pinheiros / MCI não tem personalidade jurídica, e 
tem até mesmo uma existência efêmera, mas ponderou que a Chapa teria 
capacidade judiciária, do mesmo modo que tem o condomínio de apartamentos: 
não tem personalidade jurídica, mas tem capacidade judiciária e pode inclusive 
instar em Juízo, como cediço e por demais conhecido. Se pode instar em Juízo, 
pode também fazê-lo em sede administrativa. A Chapa Fala Pinheiros / MCI, 
prejudicada na prolação do resultado, teria interesse jurídico e, portanto, estaria 
legitimada a interpor o recurso, como fez. Não por ter personalidade jurídica, 
mas por ter capacidade judiciária e interesse jurídico. Referiu que quando um 
litisconsorte sustenta determinado ponto de vista, a decisão proferida aproveita 
aos demais litisconsortes, ainda que não tenham feito semelhante assertiva. 
Mencionou que a Chapa tem capacidade para postular, mas, para que não 
pairasse dúvidas, esclareceu que a Chapa Fala Pinheiros não subscreveu a 
impugnação isoladamente; fê-lo juntamente com os candidatos eleitos: Dora 
Maria de Aguiar Whitaker e Tarcísio de Barros Bandeira, pessoas físicas com 



10 

 

plena e indubitável legitimidade para agir. Com respeito à preliminar relativa à 
intempestividade dos embargos de declaração, disse entender esse argumento 
em nada afeta a tempestividade ou os argumentos deste recurso. O processo foi 
anulado por força de requerimento de litisconsortes que não figuravam no 
processo e que não tinham sido intimados de seus termos, conforme 
reconhecido, em despacho correlato, pela Presidência do Conselho, na esteira 
da Comissão Jurídica. Por outro lado, não procede o argumento do Conselheiro 
Manssur no sentido de ter aplicabilidade em sede Pinheirense de disposições do 
Código Eleitoral. Primeiro, porque o Art. 17 do Regimento para Eleição prevê o 
prazo de 30 dias para interposição de recurso, não havendo lugar, portanto, 
para aplicação subsidiária do Código Eleitoral. Ainda quanto à aplicação do 
Código Eleitoral no Clube, citou parecer de Comissão Jurídica sobre a 
aplicabilidade de dispositivo do Código Eleitoral, em razão de recurso interposto 
em 2002 pelos Conselheiros Luiz Eduardo do Amaral Cardia e Pedro Antonio 
Lousan Badra. E naquela oportunidade decidiu-se – inclusive reconhecendo 
legitimidade do Conselho para apreciar a questão – que não se aplicaria o 
Código Eleitoral, mas as normas do Estatuto e do Regimento. O Conselheiro 
Manssur integrava e presidia aquela Comissão Jurídica. Antes de tratar do 
mérito, deixou claro que jamais estaria defendendo mandato de quem não o 
tivesse, por direito, e estava convicto e certo das razões deduzidas. Mencionou 
que amigos o desaconselharam a proceder a defesa do vertente recurso em 
Plenário, por acreditarem que isto poderia prejudicá-lo. Respondeu a esses 
amigos, agradecendo pela preocupação, que não sabe “lavar as mãos”, ser 
descompromissado com princípios e causas. Observou que a causa não é da 
Chapa Fala Pinheiros / MCI, nem de algum partido, mas é do Esporte Clube 
Pinheiros. Não há espaço para interpretações, muito menos há lacuna: o 
sistema de eleição adotado no Clube Pinheiros é o sistema proporcional. Então, 
é evidente que não se podem classificar Conselheiros por número absoluto de 
votos. Isso é um paradoxo, um contra-senso, abre fragilidades, expõe o Clube a 
vexames, cria situações de perplexidade. A Mesa do Conselho, ciente da 
complexidade da matéria, procurou de todas as formas uma solução, inclusive 
convidando representantes de chapas e outros interessados, e resolveu propor 
duas Resoluções ao Conselho, que no seu entender guarneciam absoluta 
juridicidade e que seriam a solução dos problemas, sem prejuízo nem para o 
Clube, nem para interessados. Essas propostas de Resolução vieram ao 
Conselho e foram retiradas de pauta por motivo justo: não houve tempo 
suficiente para reflexão a respeito. Entretanto, nesta reunião o Conselho já está 
em condições de apreciar referidas Resoluções e deve fazê-lo nesta 
oportunidade, pois há disposição regimental que determina a inclusão, de 
matéria retirada de pauta na reunião seguinte. Amparado no mencionado 
dispositivo regimental, e com o objetivo de propiciar novos debates e buscar 
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soluções acordadas, argüiu preliminar propondo que o processo fosse retirado 
de pauta, e que fossem votadas, primeiro, as resoluções propostas pela 
Presidência do Conselho por sugestão da Comissão Jurídica, porque, se 
aprovadas, o recurso estaria prejudicado. Prosseguindo, ponderou que o 
Conselho do Clube pode muito, mas não pode tudo. Vivemos sob o império da 
Lei. O Pinheiros integra a sociedade brasileira, a égide do estado de direito, há 
normas a serem seguidas. Não podemos decidir por conveniências partidárias, 
até porque isso fragilizaria o Clube, traria insegurança jurídica à composição do 
Conselho e às suas deliberações. Deve ser respeitado o sistema propocional 
para as eleições para o Conselho Deliberativo, conforme previsto 
regimentalmente. Os Conselheiros eleitos devem ser classificados de acordo 
com as respecitvas votações proporcionais obtidas. O Regulamento Geral diz 
que aos mais votados caberão as vagas de maior duração; quer dizer: aos mais 
votados proporcionalmente caberão as vagas de maior duração. Não há outra 
interpretação possível, à luz do sistema pinheirense; a não observância da 
proporcionalidade significa ilícito. Não se classifica Conselheiros em eleição 
proporcional por votos absolutos. Isso é um paradoxo, não pode prevalecer, 
porque não faz sentido e prejudica o Clube. Mas há mais. O Conselho 
Deliberativo fez expedir Precedente regulando a convocação de suplentes para 
substituir conselheiros que não tenham sido eleitos nas últimas eleições 
realizadas. Neste Precedente ficou assente que os suplentes desses 
conselheiros seriam convocados segundo classificação proporcional e não por 
votos absolutos. Por expressa disposição regulamentar Precedente é norma do 
Esporte Clube Pinheiros. Então, classificar conselheiros segundo votos 
absolutos, principalmente para a distribuição de vagas de menor duração de 
mandatos, a par de fragorosa injustiça e desrespeito à vontade do eleitor, 
significa atentar contra o sistema eleitoral vigente, denunciando ilícito, e 
desconsiderar norma traduzida em Precedente expedido pelo Conselho 
Deliberativo.  
 
José Manssur (aparte) – Disse que na impugnação constava “A Chapa Fala 
Pinheiros Movimento Conselho Independente MCI, representada pelos 
Conselheiros Francisco Carlos Collet e Silva e Severiano Atanes Neto, e pelos 
candidatos”. Então, quem impugnou foi a pessoa jurídica, senão deveria constar 
“... e os candidatos”. Em segundo lugar, o condomínio tem personalidade 
jurídica para figurar no pólo ativo de uma ação, a chapa não tem. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Realmente a observação procede quanto à 
impropriedade da expressão “pelos”. Mas decorre claramente, à medida que os 
candidatos não eram representantes da chapa e sim os Conselheiros Francisco 
e Severiano, que a intenção dos candidatos, subscrevendo a impugnação, a 
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rigor, foi integrar também a irresignação. O Senhor sabe que hoje no Código 
Civil está albergada disposição - que a Doutrina e a Jurisprudência já vinham 
adotando - no sentido de que mais vale a intenção do que a literalidade nas 
manifestações de vontade. E acho, ainda, e respondendo ao Dr. Manssur, que a 
chapa tem legitimidade para interpor recursos e impugnações em assuntos 
relacionados às eleições de que participou. 
  
Sérgio Martins Veiga (aparte)– Perguntou ao Conselheiro José Manssur qual 
era o prazo para preclusão. 
 
José Manssur – Autorizado a responder pelo Sr. Presidente, observou que Art. 
27 do Regimento da Assembléia dispõe que todas e quaisquer dúvidas 
porventura existentes deverão ser argüidas no ato, para que sejam deliberadas 
pelo Presidente. Não o sendo, a matéria precluiu, porque o Presidente 
subseqüentemente anunciou os resultados e ninguém impugnou, lavrou-se a 
ata. Quando os documentos vão para o Conselho para ficarem lá 30 dias, ele 
pressupõe a existência de uma impugnação tempestiva, porque ela pode 
demorar todo este tempo, e onde haja necessidade de consulta pela própria 
Assembléia Geral para deliberar. Se a matéria for de grande relevância, pode-se 
até manter a Assembléia em caráter permanente, até final decisão da matéria 
argüida. O que não pode é um órgão inferior revogar a decisão de um órgão 
superior. O Conselho não pode revogar uma Assembléia dos associados. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – No artigo 17, parágrafo segundo, do 
Regimento, literalmente, está escrito que toda documentação relativa à 
apuração permanecerá na Secretaria do Conselho Deliberativo para ser 
examinada, por qualquer interessado, pelo prazo, de trinta dias, repito, pelo 
prazo de trinta dias, após os quais, não havendo impugnação ou recurso deverá 
ser incinerada. Portanto, pode haver impugnação ou recurso no prazo de trinta 
dias. Termino minha manifestação enfatizando que é temerário para o Esporte 
Clube Pinheiros proceder, em ilícito e distorção de resultados, a classificação de 
conselheiros, inclusive para distribuição das vagas de menor duração, pelo 
número de votos absolutos, sendo proporcional o sistema vigente. E peço aos 
Senhores então que apreciem a preliminar por mim suscitada, no sentido de 
apreciar antes desse recurso as Resoluções encaminhadas pela Mesa do 
Conselho, com base em parecer da Jurídica. Superada essa preliminar, 
sucessivamente portanto, seja reformada a decisão do Presidente para que 
reste decidido que os conselheiros eleitos devem ser classificados de forma 
proporcional, na esteira do sistema adotado pelo Esporte Clube Pinheiros e não 
por votos absolutos. A resposta, Senhores, está em suas mãos. 
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Eduardo Ribas Oliveira Machado – Disse que o equívoco foi criado em 2004, 
desde então só aumentou e continuará aumentando se não for corrigido nos 
próximos dois anos. Discordou da preliminar de incompetência da Mesa. Referiu 
que o Art. 20 do Estatuto dispõe que são órgãos deliberativos do Clube a 
Assembléia Geral e Conselho Deliberativo. A Assembléia Geral é a reunião dos 
associados, dos eleitores, que têm competência estatutária para deliberar sobre 
determinados assuntos e elegem os Conselheiros para representá-los. Não há 
dispositivo no Estatuto, no Regulamento Geral ou nos Regimentos 
estabelecendo a quem compete resolver essas questões. Ora, se em seus Arts. 
23, 28 e 83, o Estatuto diz que o Presidente do Conselho tem competência para 
convocar a Assembléia e para instalá-la e que o Conselho pode prorrogar o 
prazo de convocação da Assembléia Geral. Quando a Assembléia está 
instalada, ela não é só o órgão máximo do poder, mas o único.  Agora, depois 
que ela cumpre a sua função, depois de decidido, assinado e tudo o mais, acaba 
a Assembléia Geral e todo o resto. O associado deu ao Conselho Deliberativo a 
função de representá-lo. E partir de então abre-se prazo para recurso; não 
antes, não durante. Decerto que, durante a eleição, o que for questionado tem 
que ser resolvido ali. Depois disso - não existe lacuna - temos, sim, quem 
resolva a respeito: a Mesa do Conselho. Seria muito perigoso, hoje, 
simplesmente extrair uma competência que concedida ao Conselho pelo 
Estatuto, e passar para outro órgão que existe temporariamente.  
 
José Manssur (aparte) – Ponderou que, segundo Art. 28 e seus parágrafos, do 
Estatuto Social, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo e os 
membros da Diretoria não podem sequer ser designados para secretariar a 
Assembléia, porque a soberania passou a ser exercida com exclusividade pelo 
Presidente da Assembléia e pela Mesa que foi constituída na Assembléia Geral, 
que é o órgão deliberativo de maior hierarquia do Clube. E, nesse momento, só 
há a Assembléia, só há o eleitor do Pinheiros. Os órgãos instituídos entregam o 
poder de volta aos associados, que depois o devolve aos seus representantes, 
para resolver o resto dos assuntos do Clube.  
 
Claudio Damasceno Junior – Entendeu que se tratava de uma questão 
controversa, que não se esgotaria nesta discussão. Em segundo lugar, era 
necessário resgatar a intenção da reforma do sistema eleitoral. O resultado da 
eleição que todos sabiam que integravam todos os cargos, ou quase todos os 
cargos de Conselheiros para chapas que tivesse um pouco mais de voto, cedeu 
lugar a um resultado que atribuiu a um número maior de chapas e de 
Conselheiros, representação no Conselho, a proporcionalidade. E se o conceito 
de proporcionalidade for ferido, estaríamos retrocedendo. Disse que para 
demonstrar a falta de coerência e de lógica no processo em debate, bastaria 
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observar a lógica do resultado proporcional e o resultado promulgado. Pela 
lógica proporcional, os candidatos da Chapa Fala Pinheiros teriam a 9ª, 26ª e 
39ª e 57ª colocações, ou seja, seriam eleitos Conselheiros para 6 anos de 
mandato. Após uma reordenação, não seguindo os critérios proporcionais, 
esses quatro Conselheiros foram para o fim da fila, porque a chapa era menor, 
os números absolutos de votos eram menores. Mas o voto em cada Conselheiro 
era proporcionalmente superior aos que o antecediam. Ou seja, o critério 
proporcional não foi seguido na distribuição das vagas. É isso que está sendo 
questionado. Aí ingressou-se na questão jurídica sobre diversos aspectos, mas 
nada conclusivo. O que é objetivo e irrefutável, é que o posicionamento dos 
Conselheiros que agora perdem o seu mandato seria diferente do promulgado. 
E esse questionamento só poderia ser feito após a eleição e depois de uma 
meticulosa análise da metodologia de cálculo, que foi efetuada, chegando-se à 
conclusão desse absurdo do ponto de vista da lógica formal de cálculo. Pediu 
aos Conselheiros que atentassem para a sua responsabilidade de preservar o 
princípio que o próprio Conselho pretendeu implementar. E não estar sujeitos a 
decisões conjunturais de interesses passageiros estritamente políticos, porque 
estava em jogo a continuidade não só do Conselho, a sua soberania, mas a 
continuidade do Clube, uma vez que teses momentâneas e casuísticas podem 
se suplantar a norma que o conduz. 
 
Vicente Mandia (aparte) – Esclareceu que em seu parecer a Comissão Jurídica 
procurou pensar no futuro do Clube, e não em situações anteriores. E seria 
necessário que a decisão do Conselho tivesse a mesma preocupação: o futuro. 
 
Claudio Damasceno Junior – Respondeu que o futuro é composto de passado 
e de presente. O passado e a decisão deste momento é que definirá o futuro. 
Reiterou a necessidade de se decidir com coragem e sensatez, exatamente 
para definir o que queremos no futuro. 
 
Sergio Henrique de Sá (para encaminhamento da votação) – Esclareceu que 
haveria Conselheiros impedidos de votar.  
 
Presidente – Declarou encerrada a discussão e anunciou a votação da matéria. 
Antes, informou quais Conselheiros estariam impedidos de votar, na forma do 
Art. 68 do Regimento do Conselho, por serem diretamente interessados: Alcides 
Leite de Gouvêa Filho, Beatriz Brant de Carvalho Junqueira, Caio Roberto 
Moraes Garcia, Carmem Lucia Menge Collet e Silva, Dora Maria de Aguiar 
Whitaker, Hércules José Mônaco, José Renato de Andrade Martinez, Luciano 
Prata Magalhães e Vicente Renato Paolillo. Os Conselheiros Jorge Augusto de 
Albuquerque Ehrhardt e Reinaldo Pinheiro Lima também se incluíam no rol dos 
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interessados, mas estavam licenciados por estarem no momento exercendo 
cargos diretivos. Com relação aos Conselheiros Fernando Gomes Schermann e 
Pedro Antonio Lousan Badra, também interessados, encontravam-se licenciados 
do Conselho e tinham sido convocados os respectivos Suplentes. Notado pelo 
Conselheiro Pascoal Roberto Aranha Napolitano, informou que o Conselheiro 
Tarcísio de Barros Bandeira também estava impedido de votar, pois tinha 
assinado a impugnação. 
 
Claudio Damasceno Junior (para encaminhamento da votação) – 
Considerando que porque estavam em jogo algumas vagas que poderiam ou 
não remanescer, a exemplo do Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira, 
entendeu que os candidatos ao Conselho nas eleições vindouras também 
estavam impedidos de votar. 
 
Presidente – Esclareceu que os candidatos não estavam impedidos de votar, 
porque os fatos diziam respeito à eleição de 2006. Não se tratava de criar ou 
não regras para o futuro. Se a impugnação fosse acolhida, a Presidência do 
Conselho daria o devido andamento ao processo, eventualmente com a 
adequação do número de vagas na eleição, etc. Prestou esclarecimentos sobre 
as preliminares que seriam votadas. Observou que as propostas de resolução 
faziam parte do processo, mas que o Presidente Alberto Fasanaro entendeu 
conveniente julgar a impugnação. Então, a rigor essa impugnação já estava 
julgada, razão pela qual as propostas de resolução ficaram prejudicadas. De 
forma que não haveria razão para se colocar agora em votação resolução que o 
processo está julgado, a resolução estaria já sem efeito nenhum, não havia 
razão plausível para justificar essa colocação em pauta agora. Por essa razão é 
que as propostas de resolução não foram aqui colocadas. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Explicou que na reunião anterior em 
que foi apreciada a matéria, efetivamente se justificava a apresentação das 
propostas de resolução, porque havia uma grande preocupação da Presidência, 
estando na iminência das novas eleições, abertura de inscrições, talvez não se 
tivesse tempo hábil para que houvesse um prosseguimento do processo até o 
seu final. Então, naquele momento a Presidência entendeu efetivamente 
pertinente que se encontrasse uma solução de consenso, que eram aquelas 
propostas de resolução. Tendo em vista que o processo teve a sua tramitação, a 
apreciação das resoluções teria ficado prejudicada, porque uma delas previa 
que deixassem de ser licitadas 2 vagas na eleição de 10 de maio próximo. 
Então, essa era uma solução que tentamos com muito esforço, demonstrando 
inclusive a dificuldade que a matéria envolve, e que entendíamos poderia ser 
absolutamente satisfatória naquela oportunidade. Então, tendo em vista essa 
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tramitação do processo, esse foi o motivo de que no próprio despacho que havia 
proferido, é que colocou toda a matéria à apreciação do Conselho.  
 
Francisco Carlos Collet e Silva – A rigor a matéria está vindo a Plenário 
porque o próprio Presidente recorreu dela. A decisão contempla o assunto que 
eu levantei em preliminar, que Vossa Senhoria transformou em questão de 
ordem. Eu fiz um requerimento expresso para que fossem colocadas em 
votação as Resoluções, previamente apreciação do mérito do recurso. É objeto 
da decisão, foi objeto de embargos de declaração rejeitados. A decisão que 
rejeita embargos incorpora-se também à decisão proferida. É assunto em pauta, 
ela foi deduzida e é fundamentada em expresso dispositivo. A questão de 
prejuízo ou não teria que ser analisada na oportunidade que essas Resoluções 
viessem, e elas foram expedidas de forma dissociada do processo, foram 
fundamentadas pela Presidência do Conselho na segurança jurídica, no prejuízo 
de dano irreparável, incidentalmente neste processo. Tanto não faz parte que 
nós não estamos discutindo as Resoluções agora, e não podemos fazê-lo; não 
estão em pauta, embora parte integrante da decisão. Quando eu vou poder, 
Senhor Presidente, falar esse argumento, senão agora? Quando está sendo 
discutida a decisão que contempla o tema. Eu peço a Vossa Senhoria que 
coloque a preliminar suscitada em votação. Isto pode caracterizar Precedente: 
se as matérias retiradas de pauta não tem mais prioridade ou tem, conforme 
dispõe o Regimento Interno do Conselho Deliberativo. É a minha consideração. 
 
Presidente – Explicou ao Conselheiro Collet que as propostas de resolução 
estavam inseridas no processo; naquele momento seriam uma solução até 
conciliatória, que não se chegou a bom termo, infelizmente. Então, continuou a 
tramitação do processo até uma decisão final da Presidência do Conselho, que 
entendeu conveniente submeter ao Plenário para ratificar ou retificar sua 
decisão. Então, essas propostas de resolução realmente estavam prejudicadas. 
Entretanto, para que não se alegasse qualquer tipo de dúvida, submeteria ao 
Plenário a preliminar argüida pelo Conselheiro Collet, que recebeu como 
questão de ordem. O Plenário, como órgão soberano, saberia como decidir. 
 
Sergio Lazzarini – Manifestou-se pela rejeição da questão de ordem formulada 
pelo Conselheiro Francisco Collet, dizendo que nesta oportunidade o Conselho 
tinha que votar um recurso contra o resultado da última eleição, em que os 
recorrentes entendiam ter havido um erro na fixação das vagas. Comentou que 
o Presidente Alberto Fasanaro o contatara com antecedência da penúltima 
reunião, demonstrando a intenção de tentar uma solução conciliatória, para 
evitar a votação desse recurso. Essa proposta, que foi retirada de pauta, seria 
uma tentativa de um acordo para solucionar o problema. Tanto é verdade, que 



17 

 

essa resolução fala que resolveria para fins de acordo, que na eleição parcial do 
Conselho Deliberativo de 2008 não seriam colocadas em licitação 2 vagas para 
mandato de 6 anos e mais 2 para mandato de 4 anos. Seria uma tentativa de 
acordo para acomodar a situação, porque o recurso previa a retirada de 6 
mandatos que estavam sendo cumpridos até hoje; postulava que fossem 
integrados para a Chapa dos recorrentes 3 vagas da Chapa Pinheiros Sempre e 
3 vagas da Chapa Mobilização Pinheirense. E, evidentemente, essas 6 vagas 
iriam para os recorrentes, se ganhassem o recurso. Não existiu nenhuma 
proposta, a não ser uma tentativa de acordo. Defendeu a votação do recurso, 
reiterando que as resoluções nunca existiram e considerou que a eleição seria 
no sábado seguinte não poderia depender desse impasse. Terminando, disse 
que aí é que estava o perigo de se inovar com situações contra a Lei, contra o 
Direito, contra o Estatuto, contra tudo.  
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Ponderou que nada obstava que a 
questão de ordem fosse colocada como preliminar, para que no futuro não 
houvesse questionamento a respeito. 
 
Presidente – Concordou, aduzindo que o efeito prático era o mesmo, porque o 
próprio Plenário iria decidir. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Esclareceu que o fato de suscitar uma 
preliminar não significava que não se acreditava no mérito. 
 
Presidente – Submeteu as preliminares à votação. 
 
Deliberação: 

O Plenário resolveu: 1) rejeitar a preliminar argüida pelo Conselheiro Francisco 
Carlos Collet e Silva, objetivando a retirada do processo de pauta, até o 
julgamento de propostas de resolução anteriormente apresentadas; 2) acolher a 
preliminar argüida pelo Conselheiro José Manssur, pelo não conhecimento da 
impugnação, em razão de sua intempestividade, porque não apresentada na 
Assembléia Geral Ordinária de 06 de maio de 2006, e, sim, após o 
encerramento dos trabalhos da mencionada Assembléia. 
 
Presidente – Agradeceu aos Conselheiros Achiles Roberto Miglioli e Ítalo Mário 
Catani pela colaboração nos trabalhos da Mesa e devolveu a Presidência ao Dr. 
Alberto Fasanaro. 
 
- Reassume a Presidência o Dr. Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro. 
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Presidente – Agradeceu aos Conselheiros Achiles Roberto Miglioli e Ítalo Catani 
pela colaboração prestada integrando a Mesa dos Trabalhos. 
 
 
Item 5 - Várias. 

Não houve. 
 
 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e 
deu por encerrada a reunião às 23:20 horas. 
 
 

*** 
 
 
Obs: Esta Ata foi integralmente aprovada na 563ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 30 de junho de 2008. 
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