
ATA RESUMIDA DA 596ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2011. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

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

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidência: José Manssur  
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 e 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 
 
Presidente – Registrou sua satisfação pela presença em Plenário do Presidente da 
Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues, do Conselheiro Efetivo Antonio Moreno Neto, que 
retorna ao Conselho depois de quatro anos como dirigente do Clube, bem como dos 
Conselheiros Fiscais Keyler Carvalho Rocha, José Carlos Augusto Luxo e Edilberto Porto. 
 
 

4) EXPEDIENTE  

Posse de Suplentes convocados para a reunião. 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro as associadas Fernanda Vieira da Cunha 
Lichtenberger e Nízia Rondino Chuairi, Suplentes do Grupo B pela Chapa Pinheiros Sempre. 
 

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

Peter Alfredo Burmester – Manifestou-se pelo pronto restabelecimento do Conselheiro 
Ricardo Coutinho Carvalhal, que esteve hospitalizado e se encontrava em recuperação de 
grave enfermidade. 
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Presidente – Informou que, em nome de todo o Conselho, proporia um voto de pronto 
restabelecimento do Conselheiro Ricardo Coutinho Carvalhal, que já estava em franca 
recuperação de uma pneumonia. 
 
Gesualdo Di Nieri – Propôs votos de louvor ao Presidente Antonio Moreno Neto, extensivo 
ao seu Vice-Presidente, Severiano Atanes Netto, destacando sua competente gestão nos 
últimos quatro anos, bem como desejou sucesso aos novos dirigentes do Clube, Conselheiro 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues, Presidente, e Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz, Vice-
Presidente. Votos aprovados. 
 
Presidente – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas, as seguintes proposições: votos 
de pesar: 1) de autoria da Mesa do Conselho: a) pelo falecimento do ex-Conselheiro Ruy 
Cardozo de Mello Tucunduva, irmão do ex-Vice-Presidente do Conselho, Ricardo Cardozo de 
Mello Tucunduva e do ex-Conselheiro Raul Renato Cardozo de Mello Tucunduva; b) pelo 
falecimento do Associado José Altino Machado, ex-Conselheiro e ex-Diretor Social; c) pelo 
falecimento da Sra. Josefina Ramacioti Muzzi, avó do Conselheiro Roberto Augusto Muzzi 
Além e sogra do ex-Conselheiro Francisco de Assis Ramalho Além; d) pelo falecimento da 
Sra. Helena Lancsarics, mãe do ex-Conselheiro Pedro Lancsarics e avó do ex-Conselheiro 
Eugênio Lancsarics Neto; votos de louvor: 1) de autoria da Mesa do Conselho, à Equipe de 
Futebol Menor, que conquistou o título de Campeã no Torneio Barcelona Premier Cup, 
categoria Sub 20 (Barcelona/Espanha – 24/04/2011); 2) de iniciativa da Comissão de 
Esportes, a destaques esportivos das Seções de Atletismo, Badminton, Judô, Natação, Polo 
Aquático, Saltos Ornamentais e Tênis, conforme relação disponibilizada no sítio do 
Conselho na Internet; 3) formulados pelo Conselheiro Luis Alberto Figueiredo de Sousa, aos 
associados que defenderam o Clube nas seguintes competições: Maratona de Londres 
(17/04/2011): Marcos Trindade e Guilherme Gaia; Maratona de Santiago (Chile – 
03/04/2011): Paulo Rodrigues Dantas; Maratona de Paris (10/04/2011): Ana Luiza Brandt 
e Priscila Porchat; Maratona de Copenhagen (22/05/2011): Lucio Fabio Muller Valente; e, 
na Maratona de Porto Alegre (22/05/2011): Antonio Augusto Rabello, Gilberto Antonio 
Trigo Polizio, Carlos Alexandre de Lima, Marcelo Saraiva, Ricardo Pini, Wilson Cotrim, Fabio 
Martins Guerra Nunes Dias, Mario Mamprim e Mário de Melo Galvão Filho; voto de sucesso 
de iniciativa do pelo Conselheiro Luis Alberto Figueiredo de Sousa, ao associado Marcelo 
Saraiva, que está assumindo a Diretoria Adjunta de Atletismo Associativo; voto de louvor 
com especial reconhecimento, proposto pelo Conselheiro Luis Alberto Figueiredo de Souza, 
ao associado Peter Vaz Fonseca, por ter representado o Clube na ultra maratona Comrades 
(África – 29/05/2011); voto de congratulações de autoria da Mesa do Conselho, à AEMB, 
entidade promotora da XII MAIFEST - tradicional festa comemorativa da chegada da 
primavera alemã no Brasil, que consta dos calendários oficiais da Cidade de São Paulo, do 
Estado de São Paulo e do Consulado da Alemanha - na pessoa de seu Curador Cultural, o 
associado Luiz Delfino Cardia, irmão do Conselheiro Luiz Eduardo do Amaral Cardia; voto 
de aplauso proposto pela Mesa do Conselho, ao Conselheiro Efetivo Alberto Antonio 
Pascarelli Fasanaro, que naquela noite estava sendo homenageado com o Troféu “Loba 
Romana”, por solicitação do Deputado Estadual Vitor Sapienza, em cerimônia 
comemorativa do Dia da Comunidade Italiana, na Assembleia Legislativa de São Paulo. 
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Informou que solicitou ao Conselheiro Efetivo Cezar Roberto Leão Granieiri para 
representar o Conselho na homenagem. Finalmente, em nome da Mesa do Conselho propôs 
voto de congratulações com o Conselheiro Efetivo Antonio Moreno Neto, que, conforme 
noticiado no jornal “Folha de São Paulo” de 28/5/2011, passou a integrar o grupo 
denominado LIDE Esporte, formado pelas lideranças empresariais mais notáveis do País, 
dedicados à área de esporte, cabendo-lhe a ligação entre os clubes, associações esportivas, 
confederações e Ministério e as associações de empresas privadas que captam 
investimentos para os relevantes projetos esportivos fundamentais, em razão, 
principalmente, dos eventos esportivos que serão realizados no Brasil, notadamente as 
Olimpíadas de 2016. 
 
Primeiro Secretário – Comunicou que o Conselheiro Manoel Shapazian Junior foi nomeado 
integrante da Comissão de Esportes, com mandato até maio de 2012, em substituição ao 
Conselheiro Benedicto Dias Ramos Neto, que assumiu cargo diretivo. Colocou à disposição 
dos Srs. Conselheiros, para consulta na Secretaria, cartas recebidas da Diretoria, 
informando nomeações de Diretores Adjuntos, para o biênio 2011/2013; bem como o 
Relatório de Acompanhamento Mensal (RAM), referente ao mês de abril/2011. 
 
Clovis Bergamo Filho – Propôs voto de louvor à Seção de Ginástica Olímpica, pela recente 
participação em evento de formação de atletas, de determinada complexidade, realizado 
pela Prefeitura, denominado Festival, que envolveu associados e pais de associados. 
Aprovado. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs voto de louvor à Equipe de Bit Tênis – um 
novo esporte implantado no Clube - que conquistou o título de Campeã de Dupla Masculina, 
com André Freitas e Gilberto Azevedo, e Campeã de Duplas Mistas, com André Freitas e 
Daniela Botti, no Campeonato Paulista Outono/Inverno, realizado na cidade de Santos, no 
último final de semana. Desejou sucesso à nova modalidade. Proposta aprovada. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Propôs fosse consignado em ata voto de pesar pelo falecimento 
do associado Flávio Sadurny de Aloe, pai do associado Piero Pecoraro de Aloe. Propôs voto 
de louvor à Equipe de Natação, que conquistou o 2º Lugar no 51º Campeonato Brasileiro 
Absoluto de Natação - Troféu Maria Lenk 2011 (02 a 08/05/2011 - Rio de Janeiro/RJ), 
ressaltando que dos 22 atletas que compõem a Seleção Brasileira, além do técnico Arilson 
Silva, sete Pinheirenses: Felipe França, Guilherme Guido, Carolina Mussi, Tatiana Lemos, 
Flávia Delaroli e Michelle Lenhardt e Bruno Fratus, que venceu o campeão olímpico Cesar 
Cielo na prova 100m livres. Votos aprovados. 
 
André Perego Fiore – Desejou profícua e bem sucedida gestão ao Presidente Luís Eduardo 
Dutra Rodrigues e ao Vice-Presidente, Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz, estendendo o 
voto aos novos Diretores, em especial Benedicto Dias Ramos Neto, João Fernando Rossi e 
Marcelo La Terza Santos. Proposta aprovada. Subscreveu o voto de pesar pelo falecimento 
da Sra. Helena Lancsarics, bem como endossou o voto de louvor consignado pelo orador 
que o antecedeu, à Equipe de Natação, destacando a conquista de Bruno Fratus e o alto nível 
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da Natação do Clube, cuja liderança deve ser mantida. Estendeu os cumprimentos à 
Presidência da Diretoria e à Comissão Técnica, na pessoa do Técnico Arilson Silva.  
 
Pedro Paulo Salles de Oliveira – Prestou homenagem póstuma ao ex-Conselheiro Ruy 
Cardozo de Mello Tucunduva, ao ex-Conselheiro e ex-Diretor José Altino Machado, 
propondo fosse observado um minuto de silêncio em sua memória, o que se realizou em 
seguida. 
 
Presidente – Registrou que o Conselheiro Alexandre Perrone Lomonaco associou-se ao 
voto de pesar pelo falecimento da Sra. Helena Lancsarics, muito embora consignado em 
nome do Conselho. 
 
Edgard Ozon – Associou-se às homenagens póstumas a José Altino Machado e Ruy Cardozo 
de Mello Tucunduva. Propôs voto de louvor à Seção de Judô, por conquistas obtidas em 
competições recentes, a saber: Circuito Europeu Sub20, competições realizadas em Saint 
Petersburg e em Lugano, na Itália, no período de 25 a 28/04/2011: Eleudes Valentim e 
Flávia Rodrigues, categoria médio, duas medalhas de bronze, e Flávia, 5º lugar; depois, 
conquistaram na Rússia uma medalha de prata; Grand Prix de Azerbaijão (07 e 08/05/2011 
– Baku) – Leandro Marques Guilheiro - medalha de bronze; Troféu Brasil (Brasília / DF - 05 
a 08/05/2011) – E.C.Pinheiros – Campeão; Campeonato Brasileiro Sub-20 que foi realizado 
em Porto Velho / Rondônia – 28 e 29/05/2011: E.C.Pinheiros – 6 medalhas de ouro e 1 
medalha de bronze. Proposta aprovada. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Entendendo que a Sessão Solene de 9 de maio último é 
uma continuidade da eleição da Diretoria de 25 de abril, cuja ata resumida seria apreciada 
no durante a Ordem do Dia, entendeu necessário complementar o material enviado com a 
convocação desta reunião, para tanto requerendo a distribuição, aos Srs. Conselheiros a 
íntegra dos pronunciamentos proferido naquela Sessão pelos Presidentes José Manssur, 
Antonio Moreno Neto e Luís Eduardo Dutra Rodrigues. 
 
Presidente – Informou que apreciaria o requerimento no momento da apreciação do item 
2 da Ordem do Dia. Dando continuidade aos trabalhos, informou que o Conselheiro José 
Roberto Coutinho de Arruda associou-se ao voto de pronto restabelecimento do 
Conselheiro Ricardo Coutinho Carvalhal. 
 
Roberto Cappellano – Parabenizou o Circolo Italiano, que está completando 100 anos de 
fundação, fazendo-o na pessoa de seu Presidente, Giuseppe Cappellano, associado do Clube. 
Aprovado. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Congratulou-se com a empresa Ortocir, na pessoa 
de seu Presidente, Marco Antonio Muniz de Oliveira, pelo apoio que vem proporcionando à 
Escolinha de Natação do Clube. Aprovado. 
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Marcelo Beyruth – Propôs voto louvor à Equipe de Futevôlei, que no último fim de semana 
participou de um torneio em Santos, com destaque à dupla Camila Stefano e Everson, 
Campeões, e Ivan Guimarães e Michele Smetana, Vice-Campeões. Estendeu o voto ao Diretor 
Adjunto da Seção, Fábio Saad, pelo trabalho que vem realizando. Proposta aprovada. 
 
Presidente – Comunicou que o Conselheiro Luiz Koji Ohara subscreveu o voto de pesar 
consignado pelo falecimento da Sra. Helena Lancsarics. 
 
Antonio Moreno Neto – A par de agradecer aos Conselheiros Alexandre Fiore Weyand e 
André Perego Fiore pelas homenagens em face dos resultados da Equipe de Natação no 
Troféu Maria Lenk, teceu comentários sobre a saída do técnico Albertinho e de outros 3 
atletas da modalidade, registrando que o Pinheiros conquistou o 2º Lugar naquela 
competição, e, ao contrário de outros clubes, não contava com atletas estrangeiros em sua 
equipe. Dos 20 atletas que competiram, 8 obtiveram índice para o mundial. Portanto, a 
perda do 1º lugar nesse campeonato não teve nenhum reflexo, porque o Pinheiros é um 
formador de atletas. 
 
Presidente – Recepcionou o registro do orador como um voto de louvor à Equipe de 
Natação, pela conquista do 2º lugar.  
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Peter Alfredo Burmester – Renovou votos de feliz gestão ao novo Presidente da Diretoria. 
Transmitiu pedido de agendamento de reunião com o Diretor responsável, formulado por 
associadas da Equipe Feminina de Bolão – 1ª Divisão, visando solucionar problema 
relacionado ao atraso do transporte do Clube, quando de um jogo realizado em São Caetano. 
Elogiando os profissionais do Setor, falou sobre o aspecto social da Seção de Tênis e 
perguntou se efetivamente serão construídas quadras cobertas. Referiu-se a uma resposta 
recebida da Diretoria, sobre ocorrência havida na Festa Junina do ano passado, 
mencionando pessoas que teriam sido convidadas a se manifestar, como testemunhas, bem 
como dois menores envolvidos - cujos nomes o Sr. Presidente determinou não fossem 
declinados – processo que ainda está tramitando, até porque somente agora o agredido está 
retomando suas atividades. Pediu esclarecimentos sobre a mudança de local de um 
Restaurante que havia próximo à Brinquedoteca, bem como solicitou providências visando 
adequar as refeições servidas na Cabana do Pai Tomás à faixa etária das crianças. Aprovado 
o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Desejou feliz gestão ao Presidente, Luís Eduardo 
Dutra Rodrigues e ao Vice-Presidente, Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz. Reivindicou a 
adaptação do vestiário do Tênis, ou do vestiário da Piscina, para atender às pessoas com 
dificuldade de acesso; aproveitando para estender votos de feliz gestão ao Diretor de 
Patrimônio, Ronaldo de Miranda Amaral. Considerando a Ciclovia recentemente implantada 
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na Cidade - cuja iniciativa do Prefeito Gilberto Kassab parabenizou - pleiteou à Diretoria 
que seja permitido ao associado ingressar com bicicleta no bagageiro de seu veículo; sair 
pela garagem conduzindo a bicicleta, para passear na ciclovia; e ingressar pelo 
estacionamento, no retorno do passeio. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
Andreas de Souza Fein – Transmitiu as seguintes reclamações e pedidos: 1) a respeito de 
resposta a uma reclamação feita por uma associada ao SAP, sobre furto sofrido no vestiário, 
referindo que a Diretoria agradeceria muito a identificação de quem tivesse cometido o 
furto, para a tomada da providência adequada; 2) atraso na distribuição da Revista 
Pinheiros de maio/2011, que teria ocorrido em face do envio de um balanço de realizações 
da Diretoria, o que pode ter gerado perda de receita ao Clube, em virtude do atraso na 
divulgação dos eventos; 3) esclarecimento sobre eventual cancelamento da construção de 
quadras cobertas; 4) retorno da publicação do índice de liquidez na Revista do Clube; 5) 
excesso de polimento do piso do Salão de Festas por ocasião do Bazar do Bem Possível, 
causando alguns incidentes; 6) utilização da Piscina da Hidroginástica também para a 
Escolinha de Natação. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Célio Cássio dos Santos – Também desejou feliz gestão aos novos dirigentes do Clube. 
Solicitou providências com relação ao problema de excesso de velocidade no 
estacionamento, especialmente nas transversais. Reportou que o sistema de identificação 
digital das portarias não está funcionando, podendo acontecer de um terceiro adentrar o 
Clube portando o cartão de um associado. Pediu informações sobre a obra da nova garagem. 
Quanto ao déficit constante da última prestação de contas da Diretoria, perguntou quais 
outras medidas serão tomadas para equilibrar as contas, e se há hipótese de emissão de 
novos títulos sociais para esse fim. Solicitou providências da Mesa do Conselho com relação 
ao não cumprimento, pela Diretoria, do prazo para resposta sobre pleitos e reivindicações 
transmitidos no item “A Voz do Conselheiro”. Disse que alguns associados auguram que a 
nova Diretoria mostre-se aberta ao diálogo e voltada para resolução de controvérsias por 
meio do entendimento. Mencionou que Conselheiros teriam sido levados à Justiça pelo 
Clube – pelo qual prestam sua colaboração – entretanto, não se olvidarão de aceitar um 
pedido de desculpas por parte da Diretoria, atitude que, além de restabelecer a paz, evitará 
o eventual ônus de sucumbimento. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação das atas das 594ª e 595ª Reuniões Ordinárias, realizadas, 

respectivamente, nos dias 18 e 25 de abril de 2011 

Presidente – Não havendo contestação, declarou as atas aprovadas, conforme 
apresentadas. Com relação ao pedido formulado pelo Conselheiro José Luiz Toloza Oliveira 
Costa, agradeceu pela referência, mas consignou que normalmente é feito um resumo da 
Sessão Solene, inclusive para reduzir o custo do registro dessa ata, que é fundamental para 
a legitimação dos atos administrativos do Presidente da Diretoria. Entretanto, estudaria a 
possibilidade de enviar os pronunciamentos encartados, com a ata desta reunião. 
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Dulce Arena Avancini – Discordou do pedido. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (para esclarecimento) – Disse que seu pedido devia-se à 
relevância dos pronunciamentos. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-12/2010 – Primeira discussão e votação de 

proposta subscrita por cinquenta e sete Conselheiros, visando à criação 
de alíneas e parágrafos no Art. 7º, do Regimento das Eleições no Conselho 
Deliberativo. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria e abriu a discussão.  
 
Célio Cássio dos Santos – Perguntou se caso aprovada, a proposta substitutiva passaria a 
viger já na próxima eleição de Conselheiros, isto é, não só os candidatos à Diretoria, mas 
todos os candidatos teriam que juntar as certidões negativas para que fossem apreciadas. 
 
Presidente – Em primeiro lugar, respondeu que aquele aspecto não estava sendo objeto da 
discussão. Entretanto, lembrou que o Supremo Tribunal Federal fez valer, nos limites do 
julgado dele, o princípio da anualidade, pelo artigo 16 da Constituição Federal (A lei que 
alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à 
eleição que ocorra até 1 (um) ano da data de sua vigência). Então, se aprovada a proposição 
substitutiva, a nova norma deverá viger a partir das eleições posteriores a maio de 2012, e 
as certidões deverão ser apresentadas pelos candidatos às eleições que se realizem no 
âmbito do Conselho Deliberativo. 
 
Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Primeiramente, desejou feliz gestão à nova Diretoria. 
Prosseguindo, fez um breve histórico abrangendo desde a criação até a aprovação da “Lei 
Ficha Limpa”. Ponderou que a proposta pretende justamente adequar à legislação do Clube 
o que dispõe a legislação federal, e sem dúvida garantirá ao associado que o Conselho eleja 
pessoas de conduta ilibada, como é praxe aqui. Ademais, a proposição substitutiva 
vislumbra como "Ficha Limpa" apenas os casos de processos judiciais com trânsito em 
julgado, ou seja, de cuja decisão não se pode mais recorrer. Já a proposta original, além 
dessa hipótese abarca as decisões colegiadas, ou seja, de segunda instância. Há controvérsia 
jurídica com relação a esta hipótese, defendida, inclusive, por juristas como o Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Ministro Antonio Cezar Peluso, que entende que a pena deve 
começar a ser cumprida e será interrompida, apenas em caso de absolvição no STJ ou no 
STF. Referiu-se a processos penais de conhecimento público – o jornalista Pimenta Neves, 
Suzane Von Richthofen e o casal Nardoni - envolvendo pessoas que cometeram crimes 
hediondos, foram condenadas pela Justiça Brasileira, mas ainda não tinham transitado em 
julgado. Então, de acordo com a substitutiva, em tese, se essas pessoas fossem associadas, 
poderiam se candidatar a cargos no Clube; se o Conselho iria eleger ou não é outra história. 
Defendeu o acolhimento da proposta original, por entender que a implantação do Projeto 
“Ficha Limpa” no Clube, nos termos em que foi aprovado no Congresso Nacional, é desejo 
dos associados. 
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Célio Cássio dos Santos – Reportou-se à Comissão Jurídica, que emitiu parecer a respeito, e 
aos seus subscritores da Proposta Substitutiva, dizendo que vincular a aplicação de medidas 
acautelatórias e moralizadoras, como o "Ficha Limpa" à ocorrência do trânsito em julgado 
de eventual condenação é um verdadeiro acinte ao Corpo Associativo; é afrontar a vontade 
da totalidade dos associados, pois todos os brasileiros aspiram governantes de reputação 
ilibada, que não tenham qualquer mácula em sua história. Exigir a ocorrência de trânsito em 
julgado para tornar alguém inelegível, muito melhor será tirar esta proposta de pauta, pois 
ao menos não passaremos recibo de nossa própria incúria. Perguntou qual o mínimo 
benefício que a exigência do trânsito em julgado traria ao Clube e por que criar benesses 
que não existem na Lei da "Ficha Limpa". Ora, o indivíduo é processado, tem direito ao 
contraditório, a produzir provas, à ampla defesa. O Juiz, após analisar tudo, o condena. 
Mesmo assim, condenado em primeira instância, essa pessoa ainda poderá ser candidata no 
Clube, ou seja, tem sua presunção de inocência respeitada e preservada. Insatisfeita com 
essa condenação, essa pessoa recorre da decisão, então o órgão colegiado reanalisa o caso, 
as provas, os depoimentos, enfim, tudo o que consta dos autos. Se este colegiado reapreciar 
toda a questão e novamente considerar esse indivíduo culpado, só então ele se tornará 
inelegível, tanto pela Proposta Original apresentada, quanto por aquela do "Ficha Limpa", 
aprovada pelo Congresso. Ou seja, somente após ter o amplo direito de defesa e ser 
condenado tanto por um Juiz quanto por um órgão colegiado, em duas oportunidades 
distintas, essa pessoa não poderá concorrer a um cargo eletivo, só após essas duas 
situações. Contudo, pelo entendimento da Comissão Jurídica e nos termos da Proposta 
Substitutiva, não importa o crime cometido, o grau da infração, a imoralidade que possa 
haver, o indivíduo só será impedido de ser candidato no Clube após décadas, quando, 
evidentemente, já terá concorrido ao cargo pretendido e a lei será letra morta. Perguntou se 
seriam os Conselheiros mais aptos para legislar do que o Congresso Nacional, o que o 
Ministério da Justiça ou a Advocacia Geral da União, e se o associado realmente quer que o 
Conselho suavize, atenue os efeitos da "Ficha Limpa" no Clube,  e como explicar aos mais de 
30 mil associados que aqui as coisas são diferentes. 
 
Vicente Mandia (aparte) – Discordou do orador, esclarecendo que a própria OAB instituiu 
a Ficha Limpa de forma semelhante à substitutiva; lá não constaram as mesmas exigências 
da Câmara Federal. Ademais, a Constituição Federal não permite que se julgue uma pessoa 
se a sentença não for transitada em julgado, portanto, não podemos exigir coisas que fujam 
da legislação. Ora, pode-se atropelar alguém, por exemplo, ser condenado e não ter culpa 
pelo atropelamento. Isso vai ser decidido pela Justiça. A primariedade também dá certa 
condescendência ao réu. Existe uma série de preceitos judiciais que favorece o condenado. 
Uma pessoa condenada tem direito à defesa.  
 
Célio Cássio dos Santos – Entendeu que o aparte dificultava uma resposta mais jurídica, 
porquanto o aparteante estava um pouco desinformado, mal informado e confundindo 
institutos: primariedade, falando que a Lei Ficha Limpa só vale para a Câmara 
Federal,quando ela vale para todo o território nacional, já que aprovada pelo Congresso. 
Mas, de qualquer forma, o fato é que a lei vincula a todos, concordes ou não. E nesse caso 
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específico, essa questão de garantias constitucionais ao réu, o indivíduo é processado e 
condenado em primeira instância, ele pode ser candidato aqui no Clube e pode ser 
candidato fora também, não tem problema nenhum. Ele recorre, é tudo reanalisado, e a 
condenação é mantida. O que mais seria necessário, porque é uma coisa triste até de dizer, 
mas, na verdade é que no nosso País esse negócio de trânsito em julgado, e posso dizer de 
cátedra que sou advogado, é uma ficção legal. Uma ficção legal, porque, nós até citamos, o 
Conselheiro que me antecedeu e eu, casos criminais. E casos criminais são resolvidos, por 
vezes, ainda mais rapidamente do que cíveis. Já que estamos aqui num campo político, peço 
que o senhor analise, qualquer um, de todos os nossos congressistas, pegue os processos de 
todos eles e veja se existe um trânsito em julgado que seja. Um político paulista, muito 
conhecido, alardeou aos quatro ventos que não tinha nenhuma condenação com trânsito em 
julgado. Em que pese a pessoa ter o direito de recorrer quanto quiser, por que vamos 
facilitar alguma coisa para alguém que já foi condenado em duas instâncias? É muito melhor 
o contrário. Se esse indivíduo foi condenado em primeiro grau, um órgão colegiado manteve 
a decisão, coisa boa não é. Mas, digamos que ele tenha direito. Muito bem, ele não vai poder 
ser candidato aqui no Clube. Se, eventualmente, ele conseguir provar que tudo aquilo não 
passou de uma bravata, provar sua inocência, nada vai impedi-lo de, novamente, se 
candidatar. Agora, muito pior é permitir que o assassino, que o condenado por qualquer 
tipo de falcatrua, que o falido que não conseguiu cuidar de alguma empresa, por causa desse 
tal trânsito em julgado, ou dessa tal presunção de inocência - que não há, porque já foi duas 
vezes condenado, ele não é inocente coisa nenhuma - ele que vai ter que correr atrás. Muito 
melhor é não permitir que seja candidato e, eventualmente se alguma coisa mudar, ele 
consiga. O que não pode é o Pinheiros ir contra o resto do Brasil, e, só porque houve algum 
entendimento contrário, como o do aparteante, tergiversar e permitir uma verdadeira 
aberração. Então vamos tirar essa lei, pelo menos não passaremos vergonha, porque 
trânsito em julgado, meu caro, não vai haver, ainda mais para mandatos de tão curta 
duração. 
 
Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (aparte) – Observou que artigo 5º da Constituição 
garante a todo indivíduo o direito de cumprir a pena após o efetivo trânsito em julgado. Por 
outro lado, a questão do julgamento em segundo grau, se levado ao STJ ou STF e esta 
sentença, porventura, vier a ser anulada, retornamos ao primeiro grau para novo 
julgamento, e estabelecemos que aquela pessoa que não pôde concorrer por aquele cargo, 
porque tinha a considerada “ficha suja”, passa a ter uma ficha limpa e o direito de 
indenização por perdas e danos, uma vez que foi impedida de concorrer. Esta é a 
importância do trânsito em julgado e é o jeito que está acontecendo. Inclusive, o próprio 
STF está pensando em rever a Lei Ficha Limpa. 
 
Célio Cássio dos Santos – Disse que não poderia discordar mais daquela manifestação, 
primeiro, por desconhecer que estariam revendo a Lei Ficha Limpa. E, mesmo que 
estivessem, o fato é que a lei existe, está em vigor, dificultando uma discussão a respeito, 
pela sua clareza. Comentou que fez parte da Comissão de Sindicância, podendo afiançar que, 
embora o candidato seja obrigado a apresentar todas as certidões cíveis, criminais, fiscais, 
de execuções, se tiver dúvida quanto à lisura dessa pessoa, ou entender que ela poderá 
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causar algum problema no Clube, a Comissão simplesmente nega o seu ingresso. Não tem 
conversa, não tem trânsito em julgado, não tem não tem nada disso. Entendeu absurdo 
raciocinar que um candidato possa ter o seu ingresso no Clube vetado pela Comissão de 
Sindicância, porque há alguma ação, ainda que não tenha nem sido julgada em primeira 
instância, e, por outro lado, para concorrer a cargos diretivos, vamos exigir uma coisa que 
não vai acontecer nunca, simplesmente porque... Por quê? Eu não saberia nem responder. É 
um verdadeiro vexame para o Conselho e haverá uma reação enorme do Corpo Associativo 
caso essa Proposta não seja aprovada na íntegra e, evidentemente não aprovando a 
Substitutiva. 
 
Presidente – Antes de anunciar o orador seguinte e medindo bem as palavras, entendeu 
necessário prestar alguns esclarecimentos à Casa, à luz do muito que foi dito pelo orador. 
Explicou que o artigo 40, II do Regulamento Geral estabelece que será passível da pena de 
exclusão o associado que for condenado por sentença passada em julgado, pela prática de 
delito infamante, que são os mesmos delitos que constam da peça principal. Assim, aquele 
que estiver incorrido num destes delitos, o sábio legislador Pinheirense já estabelecia como 
causa de exclusão do corpo associativo, desde que houvesse sentença passada em julgado, e 
dizia que, para se chegar a isso, dever-se-ia observar todo o devido processo legal. Disse-se, 
também, que a expressão trânsito em julgado seria “uma ficção jurídica”. Data vênia não o é; 
ela vem desde 1.789, na Declaração dos Direitos do Homem na Revolução Francesa, 
reafirmada pela ONU em 1.948, e assim escrita na Lei Maior deste País, a Constituição 
Federal. Ninguém será considerado culpado, até o trânsito em julgado. Aos litigantes em 
processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, serão assegurados o 
contraditório, a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. E, posteriormente, 
ninguém será considerado culpado, até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória. Viver num estado democrático de direito tem seus bônus, mas também tem 
seus ônus. E este deve ser observado, porque consta da Constituição Federal. Também 
esclareceu que a Ordem dos Advogados do Brasil, que estabelece que os advogados são 
imprescindíveis à administração da Justiça, é guardiã do estado democrático de direito. Isto 
está na Constituição, portanto, a cidadela da cidadania, que é a Ordem dos Advogados do 
Brasil incorporou em seu Estatuto a "Ficha Limpa", com os seguintes requisitos: O 
candidato a dirigente do Conselho Federal poderá ter de comprovar, quando do pedido de 
seu registro, situação regular perante a Ordem. Quem não ocupa cargo exonerável ad 
nutum, que não foi condenado em definitivo por infração disciplinar e nem condenado por 
decisão trânsita em julgado. E a própria Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com um 
a Ação Declaratória de Constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, porque o 
Supremo decidiu nos exatos limites do pedido: uma lei eleitoral não pode entrar em vigor 
no mesmo ano da eleição, portanto, esta lei só entraria em vigor para as próximas eleições 
de 2012, respeitado o artigo 16 da Constituição, que prevê o princípio da anualidade. Mas, 
três ou mais Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria, questionaram 
isso que já foi dito da Tribuna e haverá um pronunciamento ainda do Supremo, pois existem 
pendências a serem dirimidas: 1º) princípio da não culpabilidade ou presunção de 
inocência; 2º) o princípio da retroatividade - e isto é com base num parecer até de um ex-
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Conselheiro do Clube, Aloísio de Toledo César - se esta lei há de viger para contemplar os 
casos eventuais de ficha suja, a partir da sua promulgação, ou para trás.  
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz (aparte) – Perguntou se nessa hora o Clube podia tentar 
primar pelo rigor na escolha dos candidatos, por que não fazê-lo; o que se buscava 
acobertar e qual era o sentido em ser um País que busca sempre o mínimo e não o máximo. 
Em segundo lugar, até por fazer parte da Instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, 
primeiro, como colocado pela própria proposição substitutiva, tem a sua autonomia para 
legislar, assim como o Clube tem. Então, o clube também pode decidir de maneira diversa. 
Em segundo lugar, nós, advogados, bem sabemos que, salvo engano, a forma em que se dá a 
politicagem interna da Ordem dos Advogados, a mim não parece ser um bom exemplo a ser 
seguido pelo Esporte Clube Pinheiros, eu não gostaria de ver o meu Clube seguindo o 
mesmo caminho. 
 
Presidente – Interveio, consignando que não compadecia daquela opinião do orador e que 
deixaria isso ressalvado em ata. 
 
Eduardo Sampaio d’ Utra Vaz – Disse entender que a vontade do associado era que fosse 
como nas sociedades anônimas, em que "Ficha Limpa" é brinquedo de criança, pois elas são 
muito mais rigorosas na escolha dos candidatos aos seus cargos. Então, por que não seguir 
exemplos dessa natureza e não aquilo que possa ser mais acochambrado, mais facilitado? 
 
Presidente – Deixou registrado que, pessoalmente, rejeitava liminarmente e repelia 
veementemente a assertiva do orador com relação à Ordem dos Advogados do Brasil, e não 
compartilhava de que assim o é no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Quanto ao mais, a própria Constituição estabelece que é dever do Estado fomentar práticas 
desportivas formais e não formais, como o direito de cada um observados: a autonomia das 
entidades desportivas dirigentes e associações quanto a sua organização e funcionamento. 
O Clube tem autonomia para dispor e o Estatuto já dispunha. Entretanto, não ingressaria no 
mérito, embora tivesse opinião própria a respeito, porque tem que arbitrar o que se passa 
no Conselho. Ademais, o artigo 5° Regimento do Conselho - e as alterações ora pretendidas 
são para eleições no âmbito do Conselho, das quais obrigatoriamente, com exceção de dois 
Membros da Comissão de Sindicância e dois do Conselho Fiscal, que podem ser associados, 
todos os demais devem ser Conselheiros – dispõe que o Conselheiro perderá o mandato por 
infração ao Estatuto Social, e por procedimento incompatível com o decoro do Conselho ou 
do Clube, mas estabelece que haverá um processo, assegurada a ampla defesa ao acusado. 
Ora, se o Conselheiro perde o mandato por procedimento incompatível com o decoro do 
Conselho ou do Clube, quaisquer das infrações capituladas da lei são infamantes, trazem 
esta incompatibilidade com o decoro à prática destes atos. Então, o Conselheiro que vier a 
se candidatar, não só será inelegível, como perde o mandato. Perdendo o mandato, ele se 
torna associado, tornando-se passível de exclusão do Clube pela prática de delito infamante, 
a teor do disposto do artigo 40. E isso acontece mediante a comprovação de que ele está 
respondendo por esses delitos. 
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Célio Cássio dos Santos (aparte) – Observou que poucas vezes viu uma defesa tão 
veemente de uma matéria. 
 
Presidente – O senhor me permita. Eu não fiz. O senhor falou, como um ilustre advogado 
que é, que o princípio do trânsito em julgado é uma ficção jurídica, então, a Constituição da 
República também o é. Assim esclarecia, porque não estava fazendo defesa alguma, e não 
lhe constava que o legislador Pinheirense tivesse cometido uma ficção jurídica. O 
aparteante defendera veementemente uma posição, mas havia de respeitar também as 
posições que eram contrárias; faz parte da dialética do Direito.  
 
Célio Cássio dos Santos (aparte) – Indagou se aquele esclarecimento estava sendo 
prestado como Presidente. 
 
Presidente – Disse que esclarecera para quem não era advogado, que o princípio do 
trânsito em julgado não é ficção jurídica. 
 
Célio Cássio dos Santos (aparte) – De forma equidistante. 
 
Presidente – Ponderou que nem os revolucionários de França, em 1789, nem os 
subscritores da Carta da ONU e nem os legisladores da Constituição da República trouxeram 
uma ficção jurídica aos textos que fazem parte da vida nacional e internacional. 
 
Célio Cássio dos Santos – Desculpou-se, dizendo que talvez tivesse entendido errado, pois 
o Sr. Presidente fora totalmente equidistante.  
 
Presidente – Disse que esperava que agora entendesse certo. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Pediu esclarecimento, dizendo que não o fazia 
como não advogado, graças a Deus. 
 
Presidente – Disse que também não compartilhava dessa opinião, porque se o advogado é 
essencial à administração da Justiça e se a Justiça é o maior dos sentimentos, ser advogado é 
mercê de Deus. Perguntado pelo Conselheiro sobre o artigo 40, respondeu que quem 
pratica crime infamante não só está inelegível, como passível de ser excluído do Clube, de 
acordo com a lei aqui vigente. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Entendeu que a proposta original pretendia que a pessoa 
provasse que não estava nessa situação, e não que aguardasse o trânsito em julgado. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (aparte) – Manifestou-se repudiando a leviana alegação 
de um Conselheiro, advogado, em relação à Ordem dos Advogados do Brasil, dizendo que a 
Ordem dos Advogados do Brasil está para a democracia como o Clube está para o esporte.  
Acrescentou que a proposição substitutiva pretendia uma economia de palavras, de tantos 
incisos, de tantas alíneas, para um mero parágrafo único bem esclarecedor. Dirigindo-se ao 
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Conselheiro que tecera palavras injuriosas contra a sua própria Entidade, disse que, mesmo 
na "Ficha Limpa" o recurso do candidato a um cargo eletivo no âmbito municipal, estadual 
ou federal poderá também ser provido e perderá, também poderá retroagir. Por isso que a 
Ordem dos Advogados do Brasil vem encampando esse entendimento, e o Clube deveria 
encampá-lo também. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Afirmou que o Clube não tem medo de ousar; ele cria 
atletas de ponta, situações de treinamento, competindo com o que há de melhor no mundo. 
O Clube Pinheiros hoje é para o esporte uma referência. Aduziu que, conversando com 
Conselheiros, todos concordam que o Brasil hoje é uma lástima, e sentem até pena das 
crianças que nascem neste Brasil, que fala: Que pena que você está nascendo num País que 
está todo estropiado. Pela situação exponente que o Clube tem no cenário brasileiro, 
qualquer coisa que ele faça repercute na mídia, haja vista que recente entrevista do 
Presidente Luís Eduardo Dutra a um jornal teve repercussão positiva no Brasil inteiro; haja 
vista a prestação de contas da Diretoria, que acreditava estaria sendo encaminhada à 
ABRASCA e, com segurança, seria premiado, por ser um Relatório bom. Então, se o 
Pinheiros votar por uma matéria que tenha mais rigor do que aquilo que está-se falando em 
afrouxar lá fora, para os políticos, ele estará criando uma base para o futuro, que o 
associado acredita, e isso repercutirá positivamente na imprensa, pois o Clube aprovou uma 
lei de como o Brasil deveria ser. Ora, os associados reclamam da política brasileira, e hoje 
confiaram aos Conselheiros – que não são remunerados, como os políticos - a condição de 
criar aqui o que se pede para o Brasil lá fora. O Clube conta com um Orçamento de R$175 
milhões e tem 40 mil associados. Dos 5.600 municípios brasileiros, mais de 50% não 
cumprem um Orçamento como esse. E tem muito político de má estirpe, que não passaria 
na "Ficha Limpa", que quer disputar uma cidadezinha daquela, porque lá ele livra todas as 
penas da vida dele. O Brasil tem uma característica da lei que, lamentavelmente, não 
percebemos, porque estamos muito americanizados e mentir nos Estados Unidos é crime. 
Essa questão de não mentir aqui no Brasil é invertida. No Brasil há o direito de mentir 
perante a Justiça, porque quem está sendo condenado pode ficar quieto e não pode produzir 
prova contra si próprio. Na prática é assim que funciona no Brasil. Estamos diante de uma 
condição de aprovar de uma medida que diz que o Clube também representa em 
governança, e também representa, na questão legal, muito mais do que a média das cidades 
brasileiras. Com isso, o Clube ganhará mais projeção e confiança. E estava sendo proposta, 
também, uma declaração de desimpedimento, que nada mais é do que uma cópia do que 
todo executivo assina quando assume um cargo de administrador em uma empresa de 
capital aberto; a pessoa é obrigada a declarar que está desimpedida e confia-se na verdade 
dela. É muito simples. Grandes passos não se fazem com coisas complicadas, mas com 
coisas simples. Essa simplificação – desculpem os advogados, sem entrar no mérito do 
jurídico e sem querer desqualificá-los, deveríamos simplificar essa discussão, porque o 
meandro jurídico exige muita competência e preparo, e, lamentavelmente, a maioria aqui 
não é advogado. 
 
Presidente – Interrompeu o orador, dizendo que por essa razão é que havia prestado os 
esclarecimentos. 
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Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Observou que por isso gostaria de simplificar aquela 
discussão, para que o Conselho voltasse a deliberar. Tem tanta coisa importante para a 
gente aprovar, como deliberação de alternativas. Concitou os Conselheiros levar em conta o 
que havia dito, que estava expresso na vontade de todos os associados que, acima de tudo, 
são brasileiros, querem arrumar sua casa, para mostrar que com a casa organizada dá para 
mudar o País.  
 
André Perego Fiore – Entendeu necessária a mudança da redação do artigo 7º do 
Regimento das Eleições. A alínea “f”, do inciso I, do artigo 7º, diz que os associados que 
estiverem respondendo por prejuízos causados ao Clube por infração de leis do País ou do 
Estatuto Social. Esses indivíduos são inelegíveis. Então, de uma forma genérica qualquer 
pessoa que esteja respondendo por algum processo ou que já é inelegível. A proposta 
original torna mais explícitas as regras de inelegibilidade, seguindo uma lei complementar, 
que, diferentemente da lei ordinária, para ser aprovada precisa da maioria absoluta do 
Congresso Nacional; uma lei exaustivamente debruçada por juristas, por pessoas 
extremamente capazes. Portanto, uma lei de peso para a legislação brasileira. O princípio da 
não culpabilidade é muito importante - artigo 5º da Constituição Federal. Todavia, no Clube 
temos esse livre arbítrio; é uma Instituição de Direito privado. O Clube é uma Instituição 
centenária, de pessoas ilibadas, então, temos de primar pela rigidez. Se somente pudermos 
eleger quem não tiver decisão transitada em julgado, estaremos fazendo uma regra branda. 
Se seguirmos a proposta principal, estaremos fazendo uma regra rígida. Cabe ao Judiciário, 
e não ao Clube, discutir sobre culpabilidade. 
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo (aparte) – Elogiou o Relator da Lei Ficha Limpa, mas 
disse que a assustava o fato de o associado do Clube estar pedindo uma "Ficha Limpa" com 
o excessivo rigor que o orador colocava, porque levaria a um extremo, em nome da lei, que 
resultaria naquilo que o mundo já mostrou: o excesso do rigor cai numa injustiça maior do 
que a lei que tenta defender a Justiça. Observou que, a pensar no Pinheiros como se pensa 
nos políticos candidatos do País, seria a primeira a se retirar do Clube. E se já estamos 
achando que os candidatos ao Conselho não são viáveis, ou podem vir ser pessoas que não 
tem elegibilidade, está na hora de repensarmos como Conselheiros. Referindo-se à menção 
ao rigor nos Estados Unidos defendida na tribuna, disse que ainda bem que o Brasil ainda 
não invade Países em nome do capital e do petróleo. É preferível amenizar, a exceder no 
rigor e acabar em situações injustas, porque a lei pela lei nem sempre responde ao humano. 
Finalizou, dizendo que ainda acredita no Clube, nos associados e nos Conselheiros. 
 
André Perego Fiore – Enfatizou que, embora realmente existisse rigidez na proposta 
principal, com certeza 100% dos Conselheiros seriam elegíveis com sua aprovação. Agora, a 
questão de se colocar a expressão somente transitado em julgado tornaria a proposta 
branda. Continuando, ressaltou que o Clube tem tradição e aqui dentro há muitas pessoas 
ilibadas, de valor. Não se pode afrouxar o critério de elegibilidade. Isto é um afrouxamento 
descarado. A proposição substitutiva é uma proposta condensada, que diz em poucas 
palavras o que a proposta do Conselheiro Djalma quis dizer. Entretanto, ela é tão 
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condensada, que não comenta os crimes contra pessoa, nem os crimes hediondos e de 
narcotráfico. O que se depreende da proposta substitutiva é que pessoas que cometem 
crime contra vida, homicidas e traficante de drogas podem se eleger a cargos de Presidente, 
não está elencado. 
 
Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (aparte) – Perguntou como aprovar a proposta 
principal, se ela previa que o Clube teria que se submeter à Lei Orgânica do Distrito Federal 
e à Lei Orgânica do Município. 
 
André Perego Fiore – Respondeu que o parecer da Comissão Jurídica também citava a 
OAB, e o Clube nada tem a ver com a OAB. 
 
Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Disse que a Comissão havia citado a OAB como 
ponto de referência. 
 
Presidente – Interveio, esclarecendo que não permitiria debates paralelos. Pediu ao orador 
que concluísse. 
 
André Perego Fiore – Concluindo, disse que nenhuma das propostas feria os princípios 
constitucionais citados pela Presidência - o da não culpabilidade e o da coisa julgada. Trata-
se de matéria de Direito privado; quem faz as regras é o Clube, obviamente obedecendo 
todos os Princípios e preceitos da Constituição Federal. Todavia, havia a opção de fazer uma 
Proposta rígida, como a formulada pelo Conselheiro Djalma Funaro, ou uma proposta 
branda, como a proposição substitutiva do Conselheiro Alberto. Fasanaro. Caberia aos 
Conselheiros decidir. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Contestou o fato de terem sido citadas na tribuna, 
como se associadas fossem, pessoas como Pimenta Neves, um assassino sanguinário, 
Suzane Richthofen e o casal Nardoni, que nunca pertenceram ao quadro social. 
 
Presidente – Pediu que fosse observado o princípio de urbanidade, de lhaneza. Isso se 
chama liberdade de expressão. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Continuando, disse que outro Conselheiro colocara 
em dúvida os princípios da OAB; outro falou enaltecendo os Estados Unidos e deixando o 
Brasil lá embaixo; houve quem falasse em narcotraficante, como se no Clube houvesse 
narcotraficantes, ou assassinos. Ora, o Pinheiros é um clube familiar, composto por famílias 
e esportistas; não é um Clube de bandidos. É preciso deixar claro que aqui não é associação 
atlética da penitenciária de Presidente Prudente. Enfatizou que a proposição substitutiva 
atinge os mesmos objetivos da proposta principal, porém, ela é exequível e de fácil 
implantação no Clube e acompanha o que está em vigor hoje no Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil. Propôs a aprovação da proposição substitutiva, lamentando que 
estivessem querendo classificar o associado do Clube como bandido. 
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Alexandre Fiore Weyand (aparte) – Reportou que o assassino do cartunista Glauco é 
associado, bem como o seu cúmplice, que o levou até lá, também. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Observou que o aparteante estava fazendo uma 
acusação grave, que constaria de ata. 
 
Presidente – Interveio novamente, dizendo que estava em discussão outro assunto, e que 
isso competia à Justiça Comum. 
 
Antonio Carlos Marini Teixeira – A propósito de terem dito na tribuna que os associados 
estariam pedindo rigor, lembrou que recentemente o Conselho aprovou a possibilidade de 
cancelar, depois de cinco anos, o registro no prontuário de sanções disciplinares sofridas 
pelo associado. 
 
André Franco Montoro Filho – Desejou feliz gestão ao novo Presidente da Diretoria. 
Tratando do tema em debate, disse entender que a responsabilidade de eleger qualquer 
pessoa para qualquer cargo é do eleitor, que deve fazer a sua opção e ter coragem de 
afirmar. A discussão passou muito para o lado jurídico, quando o Conselho estava 
discutindo questões internas, que pode colocar certos critérios da eleição dos dirigentes do 
Clube, desde que não afronte a Constituição, discriminação de gêneros, raças, etc, por 
religião. Entendeu perfeitamente legítimo exigir que o associado não tenha sido condenado 
por um órgão colegiado, na medida em que seria prejudicial à imagem do Clube se uma 
pessoa eleita aqui tivesse essa condenação. Mas estamos agora numa situação delicada, 
porque os associados estão sabendo e a própria sociedade ainda está muito ligada à recente 
aprovação do Projeto Ficha Limpa. Aí sim, a questão jurídica tem mais peso, afinal, estão em 
jogo direitos da cidadania. Mas no Clube é plenamente possível. Disse que tinha receio do 
impacto que poderia causar no quadro social se o Clube adotasse uma regra mais branda do 
que a aprovada pelo Congresso Nacional. Então, mesmo estando certo que os Conselheiros 
não elegeriam alguém que tivesse impedimento legal. Não é questão de direito de defesa ou 
não, mas de uma regra que o Pinheiros instituísse, porque não é interessante, nunca foi, o 
Clube ter no seu cargo diretivo, de importância, uma pessoa que tenha essa condenação. 
Manifestou-se pela aprovação da proposta principal, no seu entender mais rígida. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) – Ponderou que não é razoável, nem se 
pretende que os Conselheiros elejam para cargos executivos pessoas que não tenham 
ilibada reputação; como não é crível que o Corpo Associativo eleja Conselheiros que não 
tenham ilibada reputação; nem que o Clube possua associados que não tenham uma ilibada 
reputação. E o Pinheiros não tem esse tipo de pessoa, porque pessoas assim não ingressam 
no Clube. 
 
André Franco Montoro Filho – Concordou, aduzindo que nada impedia que fosse colocado 
no Estatuto, como orientação e até como prestação de contas a toda sociedade, de que no 
Pinheiros, estatutariamente, pessoas que tenham sido condenadas não irão ocupar cargos 
diretivos. 
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Synesio Alves de Lima (aparte) – Quanto à colocação do orador, de que o que o associado 
teria dificuldade em discernir uma regra mais branda, disse acreditar na competência e na 
inteligência normal dos associados, não lhe parecendo correto ter que dar ao associado uma 
cartilha pronta. 
 
André Franco Montoro Filho – Esclareceu que não era isso que havia colocado. 
 
Synesio Alves de Lima – Disse que a qualidade intelectual e a inteligência dos associados 
está bem acima do que o orador estabeleceu. 
 
André Franco Montoro Filho – Esclareceu que sua manifestação foi no sentido de que a 
maioria esmagadora dos associados, com os quais havia conversado, é totalmente favorável 
à Lei Ficha Limpa e gostaria de vê-la aplicada no Clube. E no seu entender o Conselho ficaria 
muito mal se não atendesse a esse anseio da esmagadora maioria dos associados, 
independente de coloração partidária. 
 
Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima (aparte) – Referiu que na Constituição há algumas 
cláusulas pétreas, isto é, que não podem ser modificadas. Perguntou como aprovar algo que 
vai diretamente contrário a uma dessas cláusulas pétreas, que ninguém será considerado 
culpado, até o efetivo trânsito em julgado. Se o Clube instituir uma cláusula contrária à 
Constituição, estará sujeito a uma sanção judicial, ou até mesmo uma ação de indenização 
por perdas e danos, em que o Clube e os associados, com este anseio, teriam que arcar com 
a despesa. 
 
André Franco Montoro Filho – Discordou. 
 
Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Continuando, disse que essa despesa poderia ser 
alta. Por exemplo, se uma candidatura fosse vetada, internamente isso se tornaria público. 
Embora isso se tornasse público apenas dentro da Instituição, abrangeria um universo de 
cerca de 38 mil associados, e esse candidato passaria a ter uma pecha de pessoa de má 
índole, quando, na verdade, poderia ter sido condenada em segunda instância por ter sido 
atropelada por um motoboy, por exemplo, o que é um acidente comum em São Paulo. E, 
suponha-se que essa pessoa só consiga reverter isso em terceira instância, junto ao STJ, 
anular aquele julgamento. Ele vai passar por tudo isso? 
 
André Franco Montoro Filho – Respondeu que havia lido que são mínimos os casos de 
alteração no terceiro nível, a menos o que o Ministro Peluso disse. Então, realmente a força 
das sanções de segunda instância no Brasil é muito grande. Entretanto, esclareceu que não 
pretendia ingressar na questão jurídica, apenas entendia que quem está nessa situação não 
é adequado que ocupe um cargo diretivo no Pinheiros. 
 
Presidente – Acrescentou que o que dissera anteriormente é que antes de ser elegível ou 
inelegível, o Conselheiro perde o mandato por quebra de decoro, e sequer se candidata, 
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porque se ficar revelado que praticou um crime à tentatória ou à moralidade comum social, 
ele perde o mandato e sequer se candidata. 
 
André Franco Montoro Filho – Disse que por isso que não havia problema de colocar no 
Estatuto uma cláusula desse tipo. 
 
Presidente – Lembrou que isso já consta. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Parabenziou o orador, pela clareza da colocação, 
dizendo que para ser candidato a Presidente precisa ser Conselheiro. Então, você está, 
segundo algum dos falantes, considerando 37.800 pessoas más, porque ele não tem 
condição de se eleger. Você não está impedindo nenhum direito dele, você o está impedindo 
de ser candidato. É completamente outra coisa.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Parabenizando o orador pela exposição, 
perguntou se ele tinha conhecimento de outros Conselheiros que, como o orador fizera, 
teriam conversado com diversos associados, reforçando serem favoráveis à Ficha Limpa no 
Clube, ou se era um ponto de vista pessoal. 
 
André Franco Montoro Filho – Respondeu que, inclusive, um dos oradores externou esse 
ponto de vista. Com relação aos associados com os quais conversara, teve essa sensação, 
não apenas favorável em geral à Lei Ficha Limpa aprovada no Congresso, como a 
aplicabilidade dessa lei no Pinheiros. Entretanto, não havia feito nenhuma pesquisa 
científica para verificar isso. 
 
Presidente – Interferiu, solicitando que não se estabelecessem debates. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) – Perguntou se os associados fossem 
consultados se gostariam que se reduzisse a contribuição, a maioria esmagadora 
concordaria. 
 
André Franco Montoro Filho – Disse acreditar que o associado inteligente leve em 
consideração que a administração do Clube usou o dinheiro adequadamente; todos 
acreditam que os Presidentes se empenharam para que o custo fosse o mínimo possível.  
 
Antonio Moreno Neto (aparte) – Entendeu que não existia uma proposta mais branda e 
outra rígida; ambas eram favoráveis à Ficha Limpa. A diferença é que uma delas, a 
substitutiva, contemplava o que rege a Constituição, o Estatuto e o Regulamento Geral do 
Clube. Porque, na condição da proposta principal, quem julgar todas as reclamações, sejam 
elas judiciais ou não, quem vai julgar se um determinado Conselheiro, ou determinado 
associado pode ser candidato? Não se sabe qual será o fórum. Registrou que o Conselho 
apreciou um processo envolvendo um Atleta Benemérito, que ofendeu o Presidente do 
Clube, a Diretoria, a Instituição e a Diretoria anterior, da qual era Presidente, e naquela 
oportunidade vários Conselheiros, que subscreveram esta proposta instituindo essa rigidez, 
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com exceção de Eduardo Sampaio d´Utra Vaz e Andreas de Souza Fein, manifestaram-se em 
defesa desse Atleta e votaram contra a aplicação da pena máxima. E naquela oposição, eles 
defenderam a não rigidez.  
 
André Franco Montoro Filho – Recordou-se que havia votado pela pena máxima, e que 
aquele associado, certamente, não tinha condições de se eleger. Entretanto, tratava-se de 
questões diferentes. Insistiu que a diferença básica era que a substitutiva previa o trânsito 
em julgado, enquanto a principal colocava a questão de julgamento colegiado. Então, nesse 
sentido que considerou mais rígida ou menos rígida.  
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Formulou votos de profícua gestão ao Sr. Presidente 
da Diretoria. Reportou-se à questão da anualidade, que já tinha sido esclarecida pelo Sr. 
Presidente, dizendo que a alteração não atingiria as próximas eleições. Fazendo um 
detalhamento técnico do andamento das propostas, observou que a adaptação em um texto 
legal exige muito cuidado; estamos falando de um texto legal que atinge mais de 100 
milhões de eleitores no País para adaptá-lo para um universo de 30 e poucas mil pessoas, 
que têm outro perfil. Questionou a justificativa da proposta original, no sentido de que as 
disposições tendiam alcançar também no Clube, com tradições centenárias, os fundamentos 
do Princípio da Moralidade; dando a impressão que todos os Membros do Mensalão 
estavam no Pinheiros; todo mundo devia estar quadriplicando seu patrimônio em poucos 
anos. Disse que não viu nexo na menção a eventual infração da Lei Orgânica do Distrito 
Federal. E também menciona, na cola da lei federal, inúmeros incisos, o prazo de oito anos, 
cujas razões não foram apresentadas. E seguindo, as letras g, h, a letra i fala: Os que 
estiverem sido condenados em decisão de transitado julgado ou proferido por órgão 
judicial colegiado. Presume-se que entre nesse julgado, após o cumprimento de pena pelos 
crimes, e enumera dez crimes. Sabemos que não há crime sem lei anterior que o defina. Ou 
seja, todas essas objeções feitas da letra g em diante estão ligadas à infração de lei. 
Ponderou que o Regimento das Eleições do Conselho prevê, na alínea f, que são inelegíveis 
para qualquer cargo eletivo, ... os associados que estiverem respondendo por infração de 
leis ou do Estatuto Social. Ora, já está previsto que quem infringe leis não pode ser 
candidato. Ño que diz respeito presunção ou não de culpa. Tudo isso atrás mencionado, 
todas as letras mencionadas na proposta principal têm invocação de lei por trás, porque 
senão não haveria como sequer fazer, por exemplo, uma penalidade administrativa. Uma 
penalidade administrativa tem que ter uma lei por trás para poder penalizar o funcionário 
público. Com base no artigo 7º, I, f, uma pessoa está respondendo por infração à lei do País. 
Se houver uma absolvição nesse processo, não há como se justificar a inelegibilidade. Se 
houver condenação, por maior razão ficará ela então inelegível, com base só nesse 
dispositivo. Entendeu que a proposta principal tornava-se desnecessária, uma vez que a 
matéria já se encontra abrangida no Regimento das Eleições. Ademais, poderia ter sido 
rejeitada, liminarmente, pelo Sr. Presidente do Conselho. 
 
Presidente – Respondeu que trouxe a matéria para compartilhar com o Plenário. 
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José Roberto Coutinho de Arruda – Considerando o espírito democrático do Sr. 
Presidente, entendeu que foi realmente a melhor medida. Reiterou a desnecessidade da 
proposta principal, esclarecendo que isso não significava que era contra a "Ficha Limpa", no 
entanto, a proposta substitutiva não era mais branda, pois ela exigia o salvo conduto, por 
meio de certidões negativas. Não é uma declaração que qualquer um assina e acabou. Então, 
ao contrário do que pudesse parecer, queremos a "Ficha Limpa" com mais rigor do que a 
proposta original estava pleiteando. Declarou se voto pela aprovação da proposta 
substitutiva. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Parabenizou o orador pela síntese, deixando claro que 
os Pinheirenses deveriam se orgulhar da fantástica legislação que o Clube dispõe. Aliás, 
quando presidiu a Diretoria, dizia que Se o Brasil fosse o Pinheiros nós seríamos um País de 
primeiríssimo mundo. Todos gostariam de ter um País com as características, a ética, a 
moralidade, a idoneidade da sociedade do Pinheiros. Salientou os absurdos colocados na 
tribuna, perguntando se alguém votaria em Pimenta Neves; ele não entraria no Clube com 
essa condenação; pode nem estar condenado. Quanto à moça que matou os pais, entendeu 
absurdo analisar isso no âmbito do Clube. Mas é um absurdo isso. Ora, a legislação do Clube 
é mais rígida que a "Ficha Limpa". Afirmou que não gostava de nenhuma das propostas – 
original e substitutiva, por entender que elas atentavam contra a moralidade e a idoneidade 
do Clube. Como o assunto virou um problema político, declarou-se favorável à "Ficha 
Limpa". No entanto, o Clube é mais rigoroso que a Ficha Limpa; aqui ela já existe há cerca de 
60 anos. Então, dentre as proposições, vamos manter os seis itens e acrescentar a 
necessidade de comprovação e que eventual condenação tenha transitado em julgado. Não 
será necessário, afirmou, não entra no Pinheiros. E não vamos fazer, como disse um 
Conselheiro, pela simplicidade. O problema não é o preto nem o branco, o problema é o 
cinza. O cinza é que permite ao malandro se mexer, porque se você for branco ou preto você 
sabe bem o que é. Quando é cinza você não sabe. A questão é que as nossas regras são muito 
boas, não tivemos e nunca teremos no Clube um assassino do pai, ou que matou a 
namorada. Ou, pode-se instituir a apresentação mensal de certidões, para saber quem 
piorou na sociedade Pinheirense. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Concordou relação à simplicidade e à 
reputação ilibada que os associados têm. Disse que, exatamente pelo raciocínio estabelecido 
pelo orador, não se deve sequer temer que um critério seja mais rigoroso. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Disse que não concordava com aparteante, que 
mencionara um País que endeusa a simplicidade. Aqui não, temos que arranjar coisas e 
mais coisas, leis e mais leis. É assim que vamos fazendo esse emaranhado de coisas que 
temos. Pediu que o Plenário refletisse sobre o seguinte pensamento: “Devemos nos 
transformar nas mudanças que nós queremos.” Temos uma tendência a nos reunirmos e 
criticar tudo, como se estivéssemos fora do problema. Não vamos resolver o problema do 
País nunca, se não nos inserirmos.  
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Cândido Padin Neto – Agradeceu à Presidência pela postura e cumprimentou o Plenário 
pelos debates havidos.  
 
Ayrton Rodrigues Liberado – Disse entender que as duas propostas afrontavam os 
princípios do Clube, propondo a rejeição de ambas e retirada da matéria para melhor 
estudo e análise. 
 
Presidente – Declarou encerrada a discussão, preliminarmente prestando explicações 
sobre o processo de votação. Leu o inteiro teor da proposição substitutiva, submetendo-a à 
votação.  
 
 
Deliberação: 

Por maioria de votos, o Plenário resolveu aprovar, em primeira discussão, integralmente, a 
proposição substitutiva, o que tornou prejudicadas, portanto, a proposta principal e 
emendas a ela apresentadas, ficando assim redigido, após a primeira discussão, referido 
dispositivo regimental: Regimento das Eleições no Conselho Deliberativo - Art. 7º - São 
inelegíveis: I - para qualquer cargo eletivo: a) ... Parágrafo Único – Para os fins previstos na 
alínea “f”, do inciso I, deste artigo, o candidato deverá comprovar, quando do registro de sua 
respectiva chapa e no prazo a que se refere o parágrafo único do artigo 1º deste Regimento: 
a) não ter sido condenado, criminalmente, por decisão transitada em julgado, por delitos 
contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público, 
exibindo, para tanto, as certidões negativas dos Distribuidores Criminais de seu domicílio, nos 
últimos cinco anos; b) não haver sido condenado, por decisão transitada em julgado, pela 
prática de ato ilícito contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais 
e os previstos na lei que regula a falência, exibindo, para tanto, as certidões negativas dos 
Distribuidores Cíveis, inclusive da Justiça Federal, do Estado em que é domiciliado; c) não ter 
sido condenado, definitivamente, por crime eleitoral, exibindo, para tanto, certidão da Justiça 
Eleitoral do Estado em que é domiciliado. 
 
Para compor a Comissão Especial de Redação a que se refere o Art. 87 do Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo, foram designados os Conselheiros José Geraldo Louzã 
Prado, José Roberto Coutinho de Arruda e Ovídio Lopes Guimarães Junior. 
 
Encerrada a votação, o Conselheiro Peter Alfredo Burmester entregou ao Sr. Presidente 
uma declaração de voto contrário à proposição substitutiva, subscrita por ele e outros 
quarenta e seis Conselheiros. 
 
 
 
Item 4 - Várias. 

Não houve, dado o adiantado da hora. 
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros compareceram à reunião e deu por encerrados os 
trabalhos às 24h00. 
 
 

* * * 
 
 

Obs: esta Ata foi aprovada na 597ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 27 de 
junho de 2011, com a retificação já dela constante. 
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