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ATA DA 587ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2010. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e sete de setembro do ano dois mil e dez, em segunda convocação, às 
vinte horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e 
sessenta e quatro Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur e Evandro Antonio Cimino 
Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino 
Primeiro Secretário: Apparecido Teixeira 
Segundo Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Terceiro Secretario: Antonio Alberto Foschini 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Declarou instalada a reunião, desde logo determinando 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 

 
Presidente – A pedido do Conselheiro Alberto Caruso, determinou à Secretaria 
que distribua a letra do Hino do Clube com a convocação da próxima reunião. 
 
 

4) EXPEDIENTE  

Posse de Suplentes convocados para a reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro a Associada Maria Angélica 
Masagão Prochaska, Suplente do Grupo A pela Chapa Pinheiros Sempre. 
 
Comunicações da Mesa, da Diretoria e dos Conselheiros, bem como 
propostas de caráter cívico, votos de pesar e de júbilo. 

Presidente – Submeteu ao Conselho, tendo sido aprovadas, as seguintes 
proposições: votos de pesar: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho: a) pelo 
falecimento da Sra. Maria de Lourdes Doval, viúva do ex-Conselheiro Nelson 
Doval e mãe do ex-Conselheiro Claudio Doval, tendo subscrito a proposta a 
Conselheira Dulce Arena Avancini; b) pelo falecimento da Sra. Dorina de 
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Gouvêa Nowill, fundadora da Fundação Dorina Nowill para Cegos; votos de 
iniciativa da Mesa do Conselho, de pronto restabelecimento dos Associados Ana 
Maria Menge Collet e Silva, mãe do Conselheiro Francisco Carlos Collet e Silva, 
e John Herbert Buckup, pai do Conselheiro John Herbert Buckup Junior, e dos 
Conselheiros Mário Lima Cardoso e José Edmur Vianna Coutinho; votos de 
louvor: 1) formulados pelo Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa: a) à 
Seção de Ginástica Olímpica, pelas várias participações brilhantes, muitos 
inscritos, em especial aos Diretores e aos técnicos Blanco e Pitty; b) ao casal 
Vicente e Zsuzsanna Di Bella, Associados e pais de Giulia, atleta olímpica sub 

10, que no período de 12 a 18 de setembro recepcionou em sua casa atletas 
olímpicos do Uruguai; c) ao Conselheiro Heitor Ferreira Tonissi e a sua esposa, 
Cláudia, que correram e completaram a meia maratona de Chicago no último 
dia 12 de setembro; 2) de iniciativa da Presidência da Diretoria: a) subscrita 
pela Mesa do Conselho e pelos Conselheiros Benedicto Dias Ramos Neto e 
Cezar Roberto Leão Granieri, à Equipe de Natação, que pela 13ª vez sagrou-se 
Campeã do Troféu José Finkel de Natação (Rio de Janeiro/RJ - 20 a 
26/09/2010), quebrando diversos recordes Brasileiros e Sul-americanos e 
obtendo índices significativos para o Mundial, em Dubai; b) à Equipe de Judô, 
pela conquista do título de Campeã Masculina da 9ª Edição do Troféu 
Interclubes de Judô (Porto Alegre/RS - 25 e 26/09/2010), conquistando 2 
medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. 
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Srs. Conselheiros, para 
consulta na Secretaria, o R.A.M. - Relatório de Acompanhamento Mensal 
(antigo A.V.O.), referente ao mês de agosto/2010. 
 
Antonio Carlos Fiore – Propôs votos de louvor ao Atletismo Competitivo, Vice-
Campeão do Troféu Brasil de Atletismo (São Paulo/SP – 15 e 19/09/2010); aos 
atletas Adriana da Silva, 7a Colocação Geral no Feminino, e Sergio Celestino da 
Silva, 17a Colocação, na Maratona de Berlim, realizada no dia anterior à 
reunião. Cumprimentou a Diretoria de Esportes Aquáticos e Individuais, a 
Diretoria Adjunta de Atletismo competitivo, e, em especial, o técnico Cláudio 
Castilho, pelo brilhante trabalho que vem realizando. Propostas aprovadas. 
 

Cezar Roberto Leão Granieri – Associou-se aos votos de louvor à Equipe de 
Natação e ao voto de pronto restabelecimento consignado ao Conselheiro 
Efetivo José Edmur Vianna Coutinho. Propôs voto de pronto restabelecimento 
do Associado Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, Presidente da Sociedade 
Esportiva Palmeiras, e voto de louvor ao Presidente da Diretoria, Antonio 
Moreno Neto, e ao Diretor Social, Luís Eduardo Dutra Rodrigues, pela 
realização e êxito do Jantar de 111º Aniversário do Clube. Votos aprovados. 
 
Edgard Ozon – Propôs votos de louvor à Equipe do Clube que disputou o 
Campeonato Mundial (Tóquio/Japão), destacando Leandro Marques Guilheiro e 
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Leandro Leme da Cunha, ambos Medalha de Prata, e Rafael Carlos da Silva, 
categoria pesado, que não conquistou medalha, mas ficou no ranking em 5o 
lugar. Estendeu o voto aos técnicos Sérgio Malhado Baldijão e Mauro Santos 
Oliveira. Exibiu a Medalha de Prata conquistada por Leandro Cunha, como 
conquistou Leandro Guilheiro. Também ressaltou a conquista do título de 
Campeão Masculino no Troféu Brasil. Propostas aprovadas. 
 
Sergio Lazzarini – Reiterou o voto de pronto restabelecimento do Conselheiro 
Efetivo José Edmur Vianna Coutinho. Propôs voto de louvor aos dedicados 

funcionários do Programa Esporte e Saúde, que atuam no setor desde a sua 
fundação, há vinte anos: Dra. Kathia Helena Takiuti (Médica Cardiologista), 
Márcia Castro Poppe (Coordenadora), Zuleica Maria Rizzo Assumpção e 
Claudicir Mazzi (Educadores Físicos) e Sandra Regina Franco Gauto 
(Nutricionista). Propôs, também, fosse consignado voto de louvor a Marcelo 
Collet e Silva Mauro, sobrinho da Conselheira Maria Lucia de Toledo Collet e 
Silva, o primeiro atleta paraolímpico a atravessar o Canal da Mancha. 
 
Presidente – Registrando as homenagens, convidou o atleta Marcelo Collet e 
Silva Mauro para assistir à Reunião do Conselho do mês de outubro. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – Propôs fosse inserto em ata voto de louvor ao 
associado Yuri Gorentzvaig, formado no Futebol do Clube, que neste mês, 
disputando pelo Pinheiros, foi considerado o melhor atleta de São Paulo e um 
dos cinco melhores do Brasil, entre 6.400 que disputaram a Copa Nike.  
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Aldegonda Aparecida de Moraes Matarazzo Silva – Considerando o 
comportamento inadequado de empregadas de associados, babás, atletas não 
associados, convidados, e até mesmo de funcionários não treinados para 
exercer suas funções, sugeriu seja nomeada uma comissão composta por um 
Diretor, um Conselheiro e um representante dos associados para, em conjunto, 
examinar os problemas e elaborar um manual para distribuição aos pais, 
responsáveis, atletas, não associados, etc. Aproveitou a oportunidade para 
endossar os votos de louvor propostos pelo Conselheiro Sergio Lazzarini. Foi 
aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Plínio Rocha Campos – Propôs a criação de uma comissão para resolução de 
pequenos problemas, permitindo mais tempo ao Conselho para debater em 
Plenário assuntos de maior monta. Inclusive, poder-se-ia pensar em um fórum, 
via Internet, para debate desses casos, dando-se satisfação ao Conselheiro 
proponente, e este, aos associados solicitantes. Propôs, também, a eliminação 
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do envio de tanto material impresso aos Conselheiros, evitando-se os gastos 
inerentes, encaminhando-se apenas o material imprescindível à reunião. Quem 
quisesse continuar recebendo esses documentos, que se manifestasse por 
escrito, com as devidas justificativas, uma vez que os mesmos se encontram 
disponíveis na Internet. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria e à 
Mesa do Conselho. 
 
Andreas de Souza Fein – Solicitou manifestação da Diretoria sobre os 
seguintes assuntos: situação de abandono em que se encontra a Seção de 

Tênis; como pretende resolver a questão da superlotação de quadras de Tênis 
quando se iniciarem as obras do novo estacionamento; definição de data para a 
realização do campeonato Pinheirão, etc; a real situação financeira do Clube, 
em face do déficit de R$ 3 milhões apresentado na Revista Pinheiros; sugestão 
de retorno do convênio com o estacionamento da Rua Arthur Ramos, para 
minorar o problema de superlotação da garagem em dias de maior afluxo de 
associados. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Formulou as seguintes reivindicações: 1) 
que a Diretoria de Patrimônio estude a viabilidade de instalar um novo bar na 
Sede Social, no local hoje ocupado pela Barbearia e pelo Salão de Beleza; 2) que 
a Área de Higiene e Saúde promova palestras para orientar as famílias sobre 
como detectar o uso e agir no combate às drogas; 3) que não sejam retirados, 
conforme se pretende, os armários da Seção de Fitness, utilizados para guardar 
objetos pessoais. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 586ª Reunião Extraordinária, realizada no 

dia 30 de agosto de 2010. 

Presidente – Submeteu ao Plenário pedido de retificação formulado pelo 
Conselheiro André Franco Montoro Filho, dando nova redação para aperfeiçoar 
o resumo de suas manifestações no item 5 da Ordem do Dia. Não havendo 
contestação, declarou a ata aprovada com a retificação supra. 
 
 

Item 3 - Apreciação do processo CD-02/2010, referente a Recurso de 
Revisão interposto por Atleta Benemérito, da decisão do 
Conselho Deliberativo objeto da Resolução nº 06/2010, de 
28/06/2010. 

Presidente – Declarou-se impedido de presidir este item da Ordem do Dia, por 
ter participado da Comissão Processante. Nessas condições, transmitiu a 
presidência dos trabalhos ao Vice-Presidente Evandro Antonio Cimino. 
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Pedro Antonio Lousan Badra – Declarou-se impedido de participar, pois 
também fizera parte da Comissão Processante. Solicitando licença para se 
retirar do Plenário, com o que concordou o Sr. Presidente em exercício. 
 
Presidente em exercício – Preliminarmente, prestou esclarecimentos sobre o 
processado. Com base no Artigo 5º do Estatuto dos Advogados, franqueou a 
palavra ao advogado de defesa, para sustentação oral das razões do recurso. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (pela ordem) – Para evitar eventuais 

nulidades que pudessem ser suscitadas posteriormente pela defesa, consultou 
a Presidência se o advogado poderia se pronunciar depois das manifestações 
dos Conselheiros na tribuna. 
 
Presidente em exercício – Respondeu que concederia a palavra primeiramente 
ao advogado, para ilustrar melhor os pronunciamentos dos Conselheiros. 
 
Dr. Roberto Carlos Emílio Picello – “Cumpre-me praticar o último ato em 
defesa de meu cliente, Sr. Giuliano Pacheco Bertolucci, eis que ora se aprecia o 
Recurso de Revisão, a fim de rever a pena a ele imposta por decisão anterior, 
por maioria deste Tribunal, culminando-lhe à condenação de um ano de 
suspensão, a qual está sendo cumprida. Os argumentos que despendi naquela 
Peça Revisional são, acredito eu, de conhecimento de V. Exas., pois espero que 
eles tenham sido enviados e devidamente lidos por todos os presentes. Assim, 
de forma absolutamente concisa, permito-me lembrar a V. Exas. que a pena 
máxima imposta ao ora suplicante é absolutamente contrária em sua 
dosimetria ao que determina a Lei e o Estatuto Social. Em apertada síntese, 
reportemo-nos ao fato de que a chamada confissão do condenado serviu de 
base para afastar qualquer dúvida em relação aos fatos que redundaram em 
sua condenação. E mais, serviu de substrato para que o Exmo. Sr. Vice-
Presidente no exercício da Presidência do Conselho Deliberativo, Dr. Evandro 
Antonio Cimino, indeferisse o pedido de efeito suspensivo ao Recurso 
impetrado, quando declara, abro aspas, “recebo o Recurso, sem efeito 
suspensivo, considerando que o envolvido reconheceu taxativamente o seu 
comprometimento, bem como a decisão do Plenário.” Já anteriormente, a 

própria Comissão Processante Especial, que elaborara o Relatório que pleiteava 
a condenação do acusado pela pena máxima estatutariamente estipulada para 
o caso em foco, dava respaldo a essa indicação, proferindo, abro aspas, “o 
malferimento à disciplina do Clube por parte do envolvido, encontra-se 
plenamente materializada, diante da prova da ocorrência do lamentável fato 
ocorrido, com sua conduta inadequada, inconveniente e não exemplar, como ele 
próprio reconheceu e admitiu.” Portanto, esta confissão que serviu de 
fundamento para condenar o acusado, não foi levada em conta para amenizar a 
pena a ele imposta, como determina a Lei e consequentemente os Estatutos 
Sociais que a incorporam taxativamente. Diz a Lei Penal, especificamente, em 
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seu Art. 65 no. 3 – Que são circunstâncias que sempre, repito, sempre atenuam 
a pena, ter o agente confessado espontaneamente perante autoridade a autoria 
do crime. E se o Estatuto Social a recepciona, quando determina no Art. 38 do 
Regimento Processual Disciplinar, que as lacunas serão supridas pela 
Legislação em vigor no País e pelos princípios gerais do Direito, resta 
induvidoso que a condenação imposta neste caso, com aplicação da pena 
máxima permitida, contraria frontalmente o Estatuto Social, colocando uma 
nulidade explícita na decisão condenatória ora guerreada. Veio-me às mãos o 
parecer exarado pela Douta Comissão Permanente Jurídica, cujo conteúdo deve 

ser do conhecimento de V. Exas., no qual se procura desqualificar a posição do 
acusado frente à questão da confissão, dando interpretação subjetiva, e, 
aproveitando as palavras do Ministro Ayres Britto durante o julgamento da Lei 
da Ficha Limpa, “produzindo um salto triplo carpado hermenêutico”, isto é, 
tentando elaborar ilações que a Lei não ampara, demonstrando tratar-se mais 
de um documento impulsionado por ressentimentos do que uma Peça a 
perseguir o que é justo e consentâneo com o Direito. A confissão do acusado 
ocorreu no primeiro instante em que se apresentou diante da Comissão 
Especial Processante, tendo sido o primeiro a ser ouvido, não tendo cabimento 
conjeturar que só confessara diante da exuberância da prova existente, como se 
declara no indigitado parecer. Prova essa que não tinha sido apresentada nem 
documental e nem testemunhal, eis que se iniciara a instrução. Nunca vi 
confissão mais espontânea do que esta, nobres julgadores. Não se deixem 
seduzir pela fama do acusado, a permitir a omissão quanto ao seu destino ou 
aos direitos que em qualquer circunstância possui, pois o Estatuto foi criado e 
aprovado por V. Exas., não para defender só aos direitos dos associados que 
não cometem infrações, dos que são bem quistos, dos que são disciplinados, 
mas também dos que são rebeldes, dos que têm poucos amigos, dos que 
semeiam desafetos, dos que a grande maioria gostaria que não tivessem 
nenhum direito. Permitam-me lembrar que a injustiça praticada, assim 
considerada a falta de aplicação do que a Lei e os princípios do Direito 
estabelece, contra quem nos desagrada ou dos quais não nos importamos, pode 
em refluxo voltar-se contra nós. Vejam o que segundo alguns, o célebre 
dramaturgo Bertolt Brecht escreveu durante a Segunda Guerra Mundial: 
Primeiro buscaram os comunistas e eu não disse nada, porque eu não era 

comunista; logo vieram pelos judeus e eu não disse nada, porque eu não era 
judeu; depois vieram pelos sindicalistas e eu não disse nada, porque eu não era 
sindicalista; em seguida vieram pelos católicos e eu não disse nada, porque eu 
era protestante; logo vieram por mim, e já não havia ficado alguém que 
pudessem dizer algo.  Peço vênia para exortar V. Exas. a refletir serenamente 
sobre a questão. Nobres julgadores, não quero cansá-los, mas a revisão da pena 
imposta ao condenado é um imperativo da lei que rege este processo, e se faz 
necessária para escoimar qualquer nulidade que a corrompa. Volto a requerer 
que se aprecie a proposta feita no julgamento anterior por um dos 
Conselheiros, da aplicação da pena de suspensão por três meses, o que 
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certamente representará o corolário do sentimento de justiça que emana das 
decisões deste Egrégio Tribunal.” 
 
Ronaldo Bueno Donato – Defendeu a redução da penalidade para três meses 
de suspensão, pedindo ao Plenário que levasse em consideração que se tratava 
de um Atleta Benemérito, por conhecer o recorrente pessoalmente e por 
entender ocorrências dessa natureza devem ser punidas internamente, no 
âmbito da Seção. 
 

Vicente Mandia – Em síntese, ponderou que, efetivamente, foi praticada uma 
ação e houve uma confissão expressa, e que, agora, discutia-se a redução da 
pena aplicada. Entretanto, o preocupava o fato de nunca um problema interno 
ter extrapolado para a mídia antes de um julgamento. O Presidente José 
Manssur, que se isolou do problema; não quis discutir o assunto e não se 
manifestou em julgar o assunto, hoje teve o seu nome publicado na Folha de 
São Paulo, como suspeito, que seria levado à OAB para responder o processo de 
ética, etc. Observou que o Conselho não pode atuar sob pressão, e que o 
Esporte Clube Pinheiros é maior que qualquer pessoa presente neste recinto. 
 
Dulce Arena Avancini – Defendendo a redução da pena, disse que era 
contrária à postura do recorrente, mas entendia necessário ponderar o reflexo 
que a penalidade teria na vida dele, que se tratava de atleta que levou o nome 
do Clube para o mundo, e que houve ocorrências envolvendo Conselheiros que 
não tiveram as mesmas consequências.  
 
Francisco Flaquer Filho – Comentou que foi contrário à suspensão por um 
ano, embora o recorrente realmente tenha errado, pois não poderia ter ofendido 
o Presidente Antonio Moreno, Roberto Gasparini ou José Manssur.  Entretanto, 
houve outros casos desses no Clube, cujas penas teriam sido mais brandas. 
Entendeu necessário levar em consideração que o recorrente é jovem, tem um 
filho, associado, que participa de atividades no Clube, e que um ano é uma 
pena muito grande para quem frequenta diariamente e tem amigos no Clube. 
Posicionou-se favorável à redução da penalidade. 
 

Maria Luiza Porto Ferreira Braga – Referiu que recebeu reclamações sobre 
determinado associado que teria se envolvido em uma briga no Futebol, com 
uma postura inadequada na presença de associados e familiares, mas o caso 
teria sido abafado, porque o Presidente Antonio Moreno seria padrinho do time 
ao qual essa pessoa pertence. Defendeu a diminuição da suspensão para três 
meses, observando que o recorrente pediu desculpas e já estava sendo punido, 
e questionando o que é uma punição e quais valores devem ser relevados num 
julgamento. 
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Ricardo Coutinho Carvalhal – Disse que o fato poderia ter ocorrido em 
qualquer seção esportiva. O importante era que o recorrente, Atleta Benemérito, 
que deve ser exemplo para os demais associados, agiu de forma não educada, 
publicamente, para com o Presidente e Diretores do Clube. Manifestou-se pela 
manutenção da suspensão por um ano. 
 
Sergio Henrique de Sá – Como Membro da Comissão Jurídica, analisou que o 
erro cometido, por mais que tenha sido para alguns de menor gravame, foi 
devidamente instruído e trazia elementos que davam condições ao Conselho de 

dizer se a penalidade era correta e justa. Referiu que a ocorrência envolveu um 
Atleta Benemérito, que tem o dever de honrar o título que ostenta e, acima de 
tudo, respeitar a instituição Esporte Clube Pinheiros. É o que interessa ao 
Conselho julgar, independentemente de o recorrente procurar a Justiça 
Comum. Disse que gostaria que o Sr. Presidente da Diretoria se manifestasse 
sobre o recurso em si. Entendeu justa a pena recorrida, que não poderia ser 
reduzida por conta da confissão e porque o recurso não trazia nenhum 
elemento novo. Finalmente, entendeu antiético, na apreciação de um recurso, 
mencionar na tribuna eventual favorecimento de um time de futebol, por parte 
do Presidente da Diretoria. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Primeiramente, como advogado, 
solidarizou-se com o Presidente José Manssur, com relação a uma ilação feita 
com relação à sua pessoa, posto que seu filho, profissionalmente, advoga para o 
São Paulo Futebol Clube, entendendo que as rusgas jurídicas daquela Entidade 
com clientes do Atleta Benemérito Giuliano Bertolucci, que é conhecido 
empresário de jogador de futebol, agente Fifa, nada tinham a ver com o 
processo disciplinar do Clube. Consultou o orador a respeito de aspecto 
suscitado no recurso, de que nem a Comissão Jurídica, nem o Conselho, no 
julgamento do processo, teria levado em consideração o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal de que quando há confissão a pena é atenuada.  
 
Sergio Henrique de Sá – Lendo o trecho referido, afirmou que a Comissão 
Jurídica abordou e analisou esse aspecto, no item 11 de seu Parecer. Então,  
 

Luiz Eduardo do Amaral Cardia (aparte) – Disse que reprovava a conduta do 
associado - que reconheceu sua atitude errada - por se tratar de ofensa que não 
deve ser dirigida a qualquer pessoa, inclusive ao Presidente da Diretoria, que 
merece consideração e respeito. Todavia, entendeu excessiva a pena de um ano, 
porque houve confissão e isso deveria ter sido levado em consideração. 
Manifestou-se favorável à diminuição da pena. 
 
Antonio Carlos Marini Teixeira (aparte) – Perguntou se o orador tinha 
conhecimento de que o recorrente teria pedido desculpas, como foi mencionado 
na tribuna. 
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Sergio Henrique de Sá – Disse que no entendimento da Comissão Processante 
não houve esse pedido expresso e essa retratação. E, no recurso, alega-se que a 
pena é muito grande por conta da confissão e do ato de terem entendido que o 
erro foi realmente muito grave. Ele se retrata, efetivamente, ao Presidente da 
Diretoria, formalmente, solicitando essas desculpas. Quanto à questão da 
redução da pena, a sugestão dos três meses, não foi abordada, porque surgiu 
do nada, ou seja, ela não foi quantificada.  
 

Presidente em exercício – Perguntado, respondeu ao advogado que o orador é 
Conselheiro e que a defesa não poderia mais se manifestar. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Solidarizou com o Presidente José 
Manssur, em face da matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, 
entendendo-a uma grave injustiça e uma inverdade, porque este, na primeira 
reunião, de pronto se deu por impedido de presidir o julgamento. Lembrou que 
o Regimento Processual Disciplinar foi instituído exatamente para o caso de 
associado exceder os limites do razoável, e atende, na aplicação de penas, aos 
princípios gerais de Direito, à Legislação do País e à Constituição Federal. O 
associado cometeu uma infração muito grave, porque a pessoa do Presidente 
tem que ser respeitada em qualquer circunstância, mas é necessário relevar 
que ele confessou a autoria da agressão moral, indevida. A punição era 
inescapável. Observou que a Comissão Jurídica tinha que opinar se o recurso 
era ou não cabível, mas o mérito compete ao Conselho analisar. Embora o 
recorrente tenha se arrependido de sua atitude, o fato ocorreu e ele tem que 
responder por isso. Mas, em qualquer processo criminal existem circunstâncias 
agravantes e circunstâncias atenuantes. No caso, a circunstância agravante é 
que foi contra o Presidente e contra um Diretor do Clube. A circunstância 
atenuante, e agravante também, é que, como Atleta Benemérito, o recorrente 
tinha que dar o exemplo. A circunstância atenuante é que ele confessou 
plenamente o ato praticado, e não é conveniente para o Clube ser levado à 
Justiça Comum, simplesmente pelo fato de o Conselho não ter admitido reduzir 
a punição do recorrente. Por tais razões, propôs a redução da pena para nove 
meses de suspensão, decorrente da confissão do Atleta e também por ter o 

mesmo prestado grandes serviços ao Clube. 
 
Sergio Henrique de Sá (aparte) – Entendeu que o Sr. Presidente deveria 
analisar a possibilidade de colocar em votação a proposta de redução da pena. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Ressaltou que sua intenção era 
exclusivamente evitar que sua intenção era evitar que o caso fosse para os 
tribunais, aplicando ao associado, que se comportou de maneira inadequada, 
uma punição ligeiramente atenuada pelo fato de ele ter confessado.  
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José Geraldo Louzã Prado (aparte) – Observou que a confissão, como 
atenuante, só serve quando ajuda a esclarecer o fato. Confessar o que é 
evidente não atenua nada. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Encerrando, lembrou que o Clube é 
uma grande família, que aqui não deve haver ódios e ressentimentos e que a 
figura do Presidente deve ser sempre respeitada. 
 
André Franco Montoro Filho (aparte) – Referiu que estava havendo uma 

discordância jurídica, e que o fato de reduzir a pena extrairia argumentos de 
uma eventual ação na Justiça, na medida em que o Clube teria considerado a 
confissão como atenuante. Entretanto, não entendia que essa redução deveria 
ser de 12 não para três, mas para nove meses ou 10 meses, de forma que 
ficasse resguardado o interesse processual do Clube. Perguntou qual era a 
opinião do orador. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Respondeu que, nesse caso, o 
advogado de defesa não teria sequer o que dizer perante a Justiça, porque o 
que ele solicitou -  que se examinasse a atual circunstância – teria sido feito, e 
a pena aplicada. 
 
Vicente Mandia (aparte) – Perguntou qual era a garantia de que a redução da 
pena levaria o advogado de defesa a não impetrar mandado na Justiça Comum. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Respondeu que estava sugerindo uma 
pena de acordo com a sua consciência, e não com o que poderia pensar o 
advogado. 
 
Vicente Mandia (aparte) – Concordou e entendeu válida a colocação do orador, 
mas reiterou sua pergunta. 
 
Ricardo Coutinho Carvalhal (aparte) – Lembrou que há alguns anos, por 
proposta do Conselheiro Mário Lima Cardoso, o Conselho aprovou a introdução 
do instituto da reabilitação em suas normas disciplinares. Ou seja, mais 

nenhum associado tem seu currículo à vista de todos os Conselheiros. 
Comentou que por dez anos atuou como integrante de Comissão Processante, e 
durante esse período o recorrente esteve envolvido em diversas ocorrências, por 
brigas, exaltações, xingamentos contra associados e outros jogadores, de forma 
que se trata de pessoa habituada a isso.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Perguntou como levar em conta um 
pedido contrário ao Regulamento, já que foi aprovada a ficha limpa. Aduziu que 
estava-se esquecendo de um princípio do esporte: as brigas acabam na quadra.  
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João Benedicto de Azevedo Marques – Encerrando, disse esperar que o 
Conselho julgasse o caso com serenidade e isenção. 
 
Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Entendeu importante ressaltar que a 
ofensa não foi somente à pessoa do Sr. Presidente, à Instituição Esporte Clube 
Pinheiros, porque foi ofendida a Diretoria como um todo, e todos os 
Conselheiros e associado. Então, o comportamento que teve o recorrente não 
condiz com a sua situação de Atleta Benemérito. Em que pese sua confissão, 
pelo Estatuto, pelo Regulamento, ele deve ter conduta ilibada, e não foi isso que 

demonstrou quando foi totalmente antiético em falar em relação ao Esporte 
Clube Pinheiros e à Diretoria como um todo. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Disse que o recurso deveria ser rejeitado, 
porque a punição estava em vigência e se tratava de um fato gravíssimo, 
carecendo de manifestação prévia da Comissão Processante e da Comissão 
Jurídica, por escrito.  
 
Célio Cássio dos Santos (pela ordem) – Entendeu que a Presidência havia se 
equivocado desde o início, quando não permitiu que a defesa se pronunciasse 
depois do debate acalorado que houve, com pontos de vista, acusações, 
questões de mérito, supostas nulidades, dando margem a um questionamento 
fora do Clube, na Justiça Comum. Portanto, a Presidência deveria facultar a 
palavra ao advogado. 
 
Presidente em exercício – Respondeu que isso não poderia ser feito e que não 
havia previsão estatutária para o defensor voltar à palavra. Entendeu que a 
matéria estava esgotada e anunciou a votação. Consignou a abstenção de voto 
dos Conselheiros Roberto Gasparini, José Manssur, Fernando Silva Rohrs e 
Pedro Antonio Lousan Badra, o primeiro, por ter participado da ocorrência, e, 
os três últimos, porque fizeram parte da Comissão Processante Especial que 
instruiu o procedimento.  
 
Votação / Deliberação: 

No encaminhamento da votação, manifestou-se o Conselheiro Marcelo Favalli, 

solicitando contagem nominal, e o Conselheiro José Roberto Coutinho de 
Arruda, sugerindo que se votasse primeiro a pena sustentada pela defesa. 
Primeiramente, o Sr. Presidente colocou em  votação a redução da pena para 
três meses de suspensão pleiteada no recurso, que foi rejeitada por maioria de 
votos. 
Em seguida, submeteu ao Plenário a proposta apresentada pelo Conselheiro 
João Benedicto de Azevedo Marques, reduzindo para nove meses a suspensão 
aplicada ao recorrente, a qual, inicialmente, anunciou que havia sido rejeitada.  
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Havendo dúvida, por duas vezes o Sr. Presidente inverteu a votação para 
melhor apurar a decisão do Plenário. Permanecendo a dúvida, disse que faria a 
chamada nominal. 
O Conselheiro Sergio Lazzarini levantou questão de ordem, lembrando que 
iniciada a votação por um processo (simbólico) não poderia ser adotado outro 
(nominal), e propondo nova inversão da votação para contagem dos votos 
favoráveis e não favoráveis; aproveitando, desde logo, para se solidarizar-se com 
o Presidente José Manssur por conta da matéria publicada no jornal Folha de 
São Paulo. 

O Conselheiro Vicente Mandia solicitou fosse feita votação nominal e o 
Conselheiro Sergio Henrique de Sá esclareceu que deveria ser feita verificação 
para contagem dos votos.  
O Sr. Presidente esclareceu que não poderia ser realizada votação nominal, 
porque já tinha iniciado o processo simbólico, e renovou a consulta ao Plenário, 
mas não foi possível aferir o resultado. 
O Conselheiro Sergio Lazzarini manifestou-se sugerindo uma forma para 
facilitar a contagem dos votos.  
O Sr. Presidente determinou, então, a verificação da votação, que foi feita pelos 
Srs. Secretários. 
Durante a verificação manifestaram-se os Conselheiros Francisco Flaquer 
Filho, Laís Helena Pinheiro Lima e Silva, Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima e 
Silvia Schuster. 

Encerrada a verificação, concluiu-se que o Plenário resolveu aprovar a proposta 
apresentada pelo Conselheiro João Benedicto de Azevedo Marques, reduzindo 
de um ano para nove meses a penalidade de suspensão aplicada ao Atleta 
Benemérito Giuliano Pacheco Bertolucci, em decorrência do processo CD-
02/2010. 
 
Presidente – Devolveu a Presidência dos trabalhos ao Presidente José 
Manssur. 
 
- Reassume a Presidência o Presidente José Manssur. 

 
 

Item 4 - Apreciação do processo CD-10/2010 (Apenso do processo CD-
04/2010), referente ao pedido de autorização formulado pela 
Diretoria, para emitir títulos sociais, destinados a cônjuges de 
associados não contemplados no último Edital Especial 

Presidente – Leu carta enviada no início da noite pelo Presidente da Diretoria, 
solicitando a retirada do processo da Ordem do Dia, enfatizando que atenderá 
parcialmente aos cônjuges inscritos, cumprindo, rigorosamente, os termos do 
Edital Especial aprovado em 28/06/2010. Submeteu ao plenário o pedido 
formulado pelo Sr. Presidente da Diretoria. 
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Deliberação: 

Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o Plenário resolveu aprovar 
a retirada da matéria de pauta, com o consequente arquivamento do processo. 
 
 
Item 5 - Apreciação do processo CD-08/2010, referente à primeira 

discussão de proposta formulada por cinquenta e dois 
Conselheiros, de alteração do §7º e de criação de um §8º, no 
artigo 37.a do Regimento Interno do Conselho Deliberativo. 

Presidente – Fez uma síntese da matéria. Com base no disposto no Art. 46 do 
Regimento do Conselho, declarou prejudicadas as emendas apresentadas pelos 
Conselheiros Marcelo Favalli e Alberto Caruso, explicando que ambas não se 
referiam a dispositivos objeto da proposta principal. Por este motivo, abriu a 
discussão para a emenda formulada pela Conselheira Silvia Schuster e a 
proposta de alteração original. 
 
Ivanilce Simeão Cappellano – Pediu ao Sr. Presidente que adiasse a votação 
da matéria, para que os Conselheiros Caruso e Favalli pudessem colocar suas 
emendas em termos, já que considerava ambas muito pertinentes. 
 
Presidente – Esclareceu à oradora que nesta oportunidade seria apreciada a 
proposta em debate. Já as emendas dos Conselheiros Caruso e Favalli 
demandavam a devida formalização, isto é, teriam que ser subscritas por 
cinquenta Conselheiros, pelo menos, e seguir o trâmite normal de uma 
proposta de alteração.  
 
Clovis Bergamo – Esclareceu que sua proposta pretendia aprimorar o processo 
de inscrição para “A Voz do Conselheiro”, para que todos tivessem oportunidade 
de colocar em Plenário o anseio dos associados que representam, constituindo, 
assim, um marco histórico no processo democrático do Clube, construído com 
pequenas ações, porém, de grande significado democrático. 
 
Ivanilce Simeão Cappellano – Explicou que normalmente subscreve as 
emendas, independentemente de sua opinião a respeito, para possibilitar que 
elas sejam discutidas. Lembrou que o item “A Voz do Conselheiro” foi instituído 
por proposição do saudoso Conselheiro Vicente Carlos Gonçalves Finamore, 
porque os anseios dos associados eram apresentados em Várias, momento da 
reunião em que o Plenário se esvaziava e o orador ficava falando para os poucos 
que restavam.  Entretanto, no seu entender a emenda deveria ser aprimorada, 
porque não tem sentido o Conselheiro aguardar mais um mês para expor o que 
se pretende, talvez, como sugeriu o Conselheiro Favalli, aumentando o número 
de inscritos ou o tempo de duração para 30 minutos. 
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Clovis Bergamo (aparte) – Ressaltou que a ideia principal era que todos os 
Conselheiros tivessem possibilidade de usar a Tribuna neste item, pois o 
Conselheiro sabe que não pode chegar até as 18h30, porque ele trabalha, têm 
compromissos profissionais. Da forma como está, isso nunca será possível. 
 
Presidente – Interveio, esclarecendo que não permitiria debates. 
 
Ivanilce Simeão Cappellano – Disse que são sempre os mesmos que 
conseguem se inscrever. Eventualmente, poder-se-ia criar uma alternância. 

Aparteada pelo Conselheiro Ricardo Alberto Carneiro La Terza, que salientou 
que havia chegado às  19h40 e pode se inscrever, reiterou que a matéria 
deveria ser mais aprofundada, para permitir que todos pudessem falar. 
 
Andreas de Souza Fein – Observou que é importante discutir a questão, pois o 
item “A Voz do Conselheiro” é fundamentalmente um canal para que os 
Conselheiros possam trazer os pedidos dos associados, entendendo que o 
formato existente é ágil, bastante democrático, muito simples, controle muito 
simples, e atende aos objetivos de sua criação. A demanda do associado tem 
que ser trazida ao Conselho rapidamente, e ela não será mais velha que quatro 
semanas, até poder ser trazida, pelo sistema atual. Isso é democrático, porque 
existe uma agenda das reuniões, permitindo que o Conselheiro se programe 
para chegar um pouco mais cedo ao Clube. Quanto ao horário, é possível, sim, 
haver alguma programação. Finalmente, se o Conselheiro não puder se 
inscrever no item a “A Voz do Conselheiro”, existem outras maneiras de ele 
levar ao conhecimento do Conselho as demandas do associado, como o item: 
Várias e correspondência por escrito. É possível controlar, a simplicidade é 
muito boa, porque todos se inscrevem, apresentam as demandas na própria 
reunião. Encerrada a reunião, tudo está atualizado, não sobra pendência 
nenhuma para o futuro. E, na próxima reunião, tudo recomeça. Se surgirem 
pendências entre uma reunião e outra, sempre haverá um recurso. Então, pela 
perda da agilidade, por julgar não haver a necessidade de tempo, entendendo o 
projeto complicado, resultando antidemocrática a alteração, declarou seu voto 
contrário a qualquer mudança na sistemática atual. 
 

Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Defendendo a manutenção da 
sistemática atual, disse entender que o item “A Voz do Conselheiro”, 
indiscutivelmente, foi uma conquista de anos, e até foi muito sábia. O 
Presidente Alberto Fasanaro deixou de publicar as matérias apresentadas neste 
item da Revista Pinheiros, porque até então era um instrumento midiático, 
então, os Conselheiros se utilizavam daquele instrumento para aparecer 
perante o quadro social; e hoje este item está cumprindo o seu papel de servir 
como caixa de ressonância do associado. Quanto às inscrições, atualmente é 
possível se inscrever e, se porventura um Conselheiro não conseguir transmitir 
o pleito do associado, ele dispõe de outros canais. 
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Cândido Padin Neto (aparte) – Ponderou que “A Voz do Conselheiro” é 
funcional, mas o último Conselheiro se inscreve às 17h00, próximo ao início da 
sessão. (O Sr. Presidente interveio, esclarecendo que as inscrições têm início às 
18h30). Como o orador observou que talvez o Conselheiro chegue tão cedo por 
ansiedade, entendeu que isso não se justificava e que a forma de inscrição 
deveria ser aprimorada. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Como havia sido citado, porque 
sempre participa do item “A Voz do Conselheiro”, explicou que frequenta vários 

setores do Clube diariamente e recebe muitos pleitos dos associados, portanto, 
costuma se programar para se inscrever. Concordou que depois que as 
manifestações deixaram de ser publicadas na Revista diminuiu o interesse de 
participação. 
 
Luis Alberto Figueiredo de Sousa – Entendeu importante pontuar que o item 
“A Voz do Conselheiro” foi instituído há uma década, e hoje existe um empenho 
muito grande da Diretoria em criar o Serviço de Atendimento ao Pinheirense. 
Então, para não desperdiçar o esforço da Diretoria em criar canais competentes 
de comunicação entre o associado e o Clube, e permitir que outros Conselheiros 
se manifestem, o Conselheiro deve, primeiro, se dirigir ao Serviço de 
Atendimento; se não tiver sucesso, então traga a matéria ao Conselho nesse 
momento da reunião. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Concordou. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda (aparte) – Lembrou que depois que os 
pronunciamentos deixaram de ser publicados na Revista, houve reuniões em 
que havia dois ou três inscritos. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Agradeceu. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – Posicionou-se contrário à proposta. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Disse que o objetivo da proposta era 

expandir oportunidade de expressão dos demais Conselheiros, o que no espaço 
da reunião extraordinária não era possível. Considerando que já que a Revista 
deixou de publicar as matérias do item “A Voz do Conselheiro”, há outras 
mídias atuais e que vão corresponder a este anseio. Sugeriu que sejam 
utilizadas as redes sociais, que estão claramente disponíveis, possibilitando um 
diálogo dos Conselheiros de maneira simultânea, imediata.  
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório (aparte) – Sugeriu que a Conselheira 
Vera Gozzo seja a moderadora dessa rede social. 
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Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – Disse entender que haverá moderação, 
por se tratar de um espaço para que todos se manifestem; é mais livre a 
proposta. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra (pela ordem) – Entendendo que a discussão 
estava sendo desvirtuada do assunto principal, propôs o encerramento dos 
debates. 
 
Presidente – Declarou encerrada a discussão e anunciou a votação da matéria.  

 
Votação / Deliberação: 

No encaminhamento da votação manifestaram-se os Conselheiros Clóvis 
Bergamo, Arlindo Virgílio Machado Moura e José Roberto Coutinho de Arruda. 
Submetida a matéria à votação pelo Sr. Presidente, o Plenário decidiu: 1) 
rejeitar a emenda formulada pela Conselheira Silvia Schuster, pretendendo 
alterar os §§7º e 8º da proposta e criar um §9º, para estabelecer condições para 
a inscrição no item “A Voz do Conselheiro”; 2) rejeitar a proposta apresentada 
pelo Conselheiro Clovis Bergamo e outros cinquenta e dois Conselheiros, 
pretendendo alterar o §7º e criar um §8º, no artigo 37.a do Regimento Interno 
do Conselho Deliberativo, para estabelecer um registro prévio, permanente, de 
inscrições no item “A Voz do Conselheiro”, e que, caso o Conselheiro inscrito 
não estivesse em plenário na oportunidade de sua manifestação, a inscrição 
seria cancelada e convidado a se pronunciar o Conselheiro subsequente. 
 
 
Item 6 - Apreciação do processo CD-09/2010, referente à proposta 

formulada pela Diretoria, de concessão do ingresso do atleta 
Ubirajara Nogueira Barbosa, da Seção de Saltos Ornamentais, 
como associado Contribuinte, na classe Individual, 
independentemente da aquisição de Título Social. 

Presidente – Fez uma síntese da matéria e abriu a discussão. 
 
Heitor Ferreira Tonissi – Como ex-atleta da mesma modalidade, propôs a 
aprovação da proposta, enaltecendo a figura de Ubirajara Nogueira Barbosa, 
dizendo tratar-se de referência positiva para os associados mais jovens.  
 
Presidente – Declarou encerrada a discussão e submeteu a matéria à votação. 
 
Deliberação: 

Por unanimidade de votos, o Plenário resolveu aprovar a proposta da Diretoria, 
concedendo o ingresso do atleta Ubirajara Nogueira Barbosa, da Seção de 
Saltos Ornamentais, como associado Contribuinte, na classe Individual, 
independentemente da aquisição de título. 
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Item 7 - Várias. 
Não houve. 
 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Deu por encerrada a reunião às 23h45. 
 
 

*** 
 
 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 588ª Reunião Extraordinária do 

Conselho Deliberativo, realizada no dia 25 de outubro de 2010. 
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