
ATA RESUMIDA DA 601ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, 
REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2011. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia trinta e um de outubro 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 

Presidente: José Manssur  
Primeiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Segundo Secretário: Antonio Alberto Foschini 
Terceiro Secretario: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a reunião, desde logo justiifcando a ausência do vice-
Presidente Evandro Antonio Cimino, por motivo de viagem ao Exterior. Determinou, em 
seguida, 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 – Comunicou que estava presente o Associado Alencar Costa, representando o 
Conselho Fiscal. 

 
 
4) EXPEDIENTE 

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

Presidente – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas, as proposições seguintes: votos 
de pesar: 1) pelo falecimento do ex-Conselheiro Djalma Ferreira Barbosa; 2) pelo falecimento 
do associado Rubens Lazzarini, irmão do Conselheiro Efetivo Sergio Lazzarini e tio do 
Conselheiro Renato Lazzarini, a quem o Sr. Presidente, então, prestou homenagem póstuma; 
3) pelo falecimento da Sra. Aparecida de Lourdes Pereira, esposa do ex-Conselheiro e ex-
Diretor Luiz Eduardo Fernandes; 4) pelo falecimento do Henri Wadih Skaf; 5) pelo falecimento 
do associado Moacyr Lopes de Almeida, ex-Conselheiro e ex-Diretor; 6) pelo falecimento da 
Sra. Georgina de Freitas, mãe do Conselheiro Higino Carlos Freitas de Oliveira; 7) pelo 
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falecimento associado Lourival Marinho Gozzo, esposo da Conselheira Vera Maria Patriani 
Marinho Gozzo, Diretora Adjunta de Projetos Especiais, informando sobre a Missa de Sétimo 
Dia; votos de louvor: 1) propostos pela Comissão de Esportes, a destaques esportivos das 
Seções de Atletismo, Esgrima, Ginástica Artística, Judô, Natação e Tênis, conforme relação 
disponibilizada na Internet; 2) de autoria da Mesa do Conselho, aos enxadristas Giovanni 
Vescovi, Herman Claudius e Ricardo Schütt, que conquistaram o 1º lugar no XIII Torneio 
Franco Montoro de Xadrez (ECP/SP – 16/10/2011), extensivos ao Diretor Adjunto da Seção, 
Flavio Mario Chiaretti; 3) de iniciativa do Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, 
consignando votos de louvor aos associados que participaram de seguintes provas de 
Atletismo, a saber: Prova de Triatlo: Roberto Nascimento - Ironman de Miami, realizado no 
último fim de semana – 6º lugar entre os Brasileiros, 9º na categoria e 59º no geral, o que o 
qualificou à vaga para o Mundial de Las Vegas em 2012; Maratona de Amsterdan 
(16/10/2011): Arnaldo de Queiroz Pereira, Arthur Guerra de Andrade, Roberto Carnevale, 
Carlos Miller Neto, Carmen Flosi, Dagoberto Bertachini, Daniela Dalle Mole, Fernando Castelo 
Branco, Flávia Galvão Bertachini, Guilherme Gaia, José Carlos Bullara, Juliana Rabelo, 
Catherine Worms, Marcello Moraes Barros de Campos, Maria Célia Figueira, Maria Guadalupe 
Dattoli, Mozart Gaia, Marcus Sulzbacher, Orlando Zancaner, Patricia Amaral Bei, Paulo 
Francisco Figueiredo, Sharon Ann Sulzbeck, Shirley Stamm Favero, Sônia Maria Farhat, Taís 
Borja Gasparian e Wilson Cotrim; Maratona de Revezamento entre Bertioga e Maresias 
(15/10/2011) – Equipe Feminina do Pinheiros, colocada em 5º Lugar: Cynthia Paiva, Christiane 
Boulhosa, Cristina Oliveira Polisatis, Mara Pezotti, Marina Ivanov de Sousa e Maria Silvia 
Polisatis. Leu comunicação da Presidência da Diretoria, sobre os resultados obtidos pelos 
atletas do Clube na 16ª Edição dos Jogos Pan-americanos de 2011 (Guadalajara/México), cuja 
delegação foi composta por 60 atletas e 12 treinadores de 12 modalidades, a maior que o 
Clube já enviou para uma competição internacional. Foram 26 medalhas pinheirenses: 10 de 
Ouro, 6 de Prata e 10 de Bronze, e, se o Clube fosse um País, ficaria em 9º lugar, à frente da 
República Dominicana, Equador, Guatemala, Porto Rico, Chile e outros. Cumprimentou os 
atletas medalhistas pelo feito, a saber: Medalhas de Ouro: Natação: Bruno Fratus - 4x100 livre 
e 4x100 medley; Felipe França - 4x100 medley e 100 metros peito; Gabriel Mangabeira - 4x100 
livre e 4x100 medley; Guilherme Guido - 4x100 medley; Atletismo: Adriana da Silva; Ginástica 
Artística: Péricles Fouro da Silva; Judô: Leandro Guilheiro, Leandro Cunha e Thiago Camilo; 
Levantamento de Peso: Fernando Saraiva; Atletismo: Franciela Krasucki - revezamento 4x100; 
Vanda Gomes - Revezamento 4x100; Sandro Viana - revezamento 4x100; Solonei da Silva; 
Medalhas de Prata: Natação: Bruno Fratus - 50m livre; Flávia Delaroli Cazziolato - 4x100 livre; 
Michele Lenhardt - 4x100 livre; Tatiana Lemos Barbosa - 4x100 livre e 4x200 livre; Handebol: 
Bruno Felipe Santana, Fernando José Magalhães (Zeba), Maik Ferreira dos Santos, Marco 
Paulo dos Santos (Marcão) e Tiago Petrus Gonçalves; Judô: Rafael Silva; Atletismo: Kleberson 
Davide - 800 metros Masculino; Medalhas de Bronze: Natação: Guilherme Guido - 100 metros 
costa; Tatiane Sakemi - 400 metros Medley; Tatiana Lemos Barbosa - 4x100 Medley; Esgrima: 
Heitor Shimbo e Fernando Scavasin; Renzo Agresta – Sabre e Florete, Equipe; Heitor Shimbo 
– Florete e Sabre, Equipe; Fernando Scavasin - Florete, Equipe; Polo Aquático: Luís Maurício 
Capelache, Marcelo Franco, Danilo Correia, Emílio Vieira, Felipe Santos, Catherine Oliveira, 
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Luiza Carvalho, Marina Zablith, Tess Oliveira, Fernanda Palma, Isabella Chiappini e Gabriela 
Mantellato; Boliche: Marcelo Suartz. Submeteu ao Plenário proposição de votos de louvor 
formulada pelo Conselheiro Luís Alberto Figueiredo de Sousa, às Equipes Infantis de 
Handebol, que obtiveram resultados expressivos no Campeonato Brasileiro, a saber: Feminino 
– Vice-Campeã (João Pessoa/PB - 10 a 15/10/2011); Masculino - Campeão Invicto Infantil 
Brasileiro (Anápolis/GO). A proposta foi aprovada. Também apresentou ao Plenário, e foi 
aprovada, proposição de voto de louvor apresentada pela Conselheira Dulce Arena Avancini, à 
associada Angelita Habr Gama, que no último dia 21 recebeu o Título de Professor Emérito - 
Troféu Guerreiro da Educação de 2011. Registrou a presença em Plenário do associado José 
Roberto de Araújo Cunha Júnior, integrante do Conselho Fiscal. Também consignou que 
estava presente o Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues - que conseguiu 
retornar de Brasília a tempo de comparecer a reunião, pois fora à posse do novo Ministro do 
Esporte. Informou sobre cartas recebidas da Diretoria, a saber: 1) encaminhando cópia dos 
Editais de Licitação da obra do novo estacionamento, em fase de publicação, conforme 
parágrafo 4º, do artigo 64, do Regimento Interno da Diretoria, inclusive para conhecimento das 
Comissões Financeira, de Obras e Jurídica, referentes à empreitada parcial por preço global, 
da obra de construção civil; empreitada parcial por preço global, das instalações elétricas, 
hidráulicas, telefonia, lógica, gás e combate a incêndio; e empreitada parcial por preço global, 
da totalidade das instalações de exaustão e ventilação mecânica; 2) informando que foi 
ratificada a constituição da Comissão Especial de Licitação, de que trata o artigo 67 do 
Regimento da Diretoria, e que acompanhará os assuntos pertinentes à obra do 
Estacionamento; 3) ratificando a constituição da Comissão Especial de Licitação – 
Estacionamento, nomeada na gestão anterior, conforme artigo 64, inciso IV e parágrafo 
primeiro e artigo 67, do Regimento Interno da Diretoria, considerando a inclusão do Vice-
Presidente da Diretoria, Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz, cuja composição passa a ser a 
seguinte: Alvaro Vaselli, Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz, Gilberto De Luccia, José Geraldo 
Louzã Prado e Ronaldo de Miranda Amaral; 4) comunicando a constituição da Comissão 
Especial de Estudos de Criação de Centro de Treinamento Pinheiros, com a seguinte 
composição: Antonio Moreno Neto (Presidente), Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, João 
Fernando Rossi, Rainer Hermut Conradt, Luiz Roberto Martinez, Marcelo La Terza Santos, 
Paulo Kesselring Carotini e Ricardo Espírito Santo (integrantes), tendo sido convidado para 
compor a referida Comissão o Conselheiro Luis Eduardo Pinheiro Lima, que declinou do 
convite. 
 
Primeiro Secretário – Informou que se encontram à disposição dos Srs. Conselheiros, para 
consulta na Secretaria, cartas recebidas da Diretoria, comunicando novas nomeações de 
Diretores Adjuntos e Assessores, para o biênio de 2011/2013, bem como o Relatório de 
Acompanhamento Mensal (RAM), referente ao mês de setembro de 2011. 
 
Edgard Ozon – Associou-se aos votos de louvor consignados aos atletas que disputaram os 
Jogos Pan-americanos, em especial os judocas, entregando à Mesa mais uma relação de 
competições conquistadas pelo Judô, inclusive a World Cup da Inglaterra, em Liverpool, em 
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que Daniel Hernandez obteve Medalha de Ouro individual. Sugeriu que fosse realizada uma 
reunião especial do Conselho, para homenagear os quase cem atletas participantes dos Jogos 
Pan-americanos. 
 
Presidente – Recebeu a sugestão, explicando que na próxima reunião será apreciada a 
previsão orçamentária para 2012, uma sessão sempre muito longa. 
 
Antonio da Silva Villarinhos – Na qualidade de Presidente da Comissão Financeira, 
comunicou que os Relatórios de Acompanhamento Mensal (R.A.M) de janeiro a agosto deste 
ano podem ser consultados na Sala do Conselho, da mesma forma que estão disponíveis as 
considerações da Comissão a respeito do tema. Agradeceu à Diretoria, em especial à Área 
Financeira, pela atenção dedicada às solicitações da Comissão. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Propôs voto de pesar pelo falecimento do associado 
Valdir Tonelli de Paschoal, das equipes de Boliche Titãs e Falcões, tendo o Sr. Presidente 
considerado esta proposta subscrita pelo plenário como um todo. Propôs os seguintes votos de 
louvor: 1) ao associado Fernando Saraiva Reis, Medalha de Ouro, categoria Super Pesado, 
nos Jogos Pan-Americanos, estendendo o voto ao Técnico Luís Lopes e ao pai do atleta, 
Horácio Reis, Diretor Adjunto de Halterofilismo; 2) ao atleta Marcelo Suartz, da Seção de 
Boliche, Medalha de Bronze nos Jogos Pan-americanos; 3) à associada Sofia de Oliveira 
Bergamo, filha do Conselheiro Clovis Bergamo Filho, Campeã de Ginástica Artística, em sua 
categoria, na 3ª Copa Corpo em Ação de Ginástica Artística (25/10/2011 – Santos/SP). Votos 
aprovados. 
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Propôs voto de louvor ao Presidente da Diretoria, 
Luís Eduardo Dutra Rodrigues, por atender ao anseio de associados, possibilitando o 
pagamento do serviço do garçom pelo cartão de crédito ou débito. Aprovado. 
 
Clovis Bergamo Filho – Enalteceu a iniciativa da Diretoria, lançando a Revista Pinheiros em 
arquivo digital, o que, além do incremento da qualidade, possibilitará, futuramente, uma 
redução de custos, porque o associado poderá optar pela forma digital, obtendo informações 
mais rápidas e objetivas. 
 
Gilberto De Luccia – Pronunciou-se na condição de Presidente da Comissão de Obras, 
prestando contas do andamento das obras do Restaurante Japonês e do Estacionamento.  
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Propôs voto de louvor à Casa, aos Conselheiros e à 
Mesa, tendo em vista em 2012 o Conselho Deliberativo completará 70 anos de existência. 
Sugeriu que seja criada uma Comissão, incumbida dos festejos e de elaborar, com o apoio do 
Presidente Centro Pró-Memória Hans Nobiling, Synesio Alves de Lima, um livro comemorativo 
do setentenário, contando a história do Conselho, e que façam parte dessa Comissão: a 
Conselheira Dulce Arena Avancini e o jornalilsta Luiz Ernesto Machado Kawall, que fizeram 
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parte da antiga Comissão Pró-Memória, o Conselheiro Pedro Paulo de Salles Oliveira, que 
elaborou o livro do centenário do Clube, e Eduardo Ribas Oliveira Machado, neto de Mário 
Graco Ribas, que editou o único livro que conta a história do Clube, que entende precisa 
também ser reeditado. Sugeriu, ainda, que a edição da Revista Pinheiros de abril de 2012 seja 
dedicada exclusivamente à história do Conselho. Comentou que compulsando o Livro de Atas 
pode verificar um fato absolutamente insólito e que já mostrava a união e harmonia que 
sempre marcou o Clube: a 1ª Reunião do Conselho, em abril de 1942, por proposta dos 
Conselheiros foi presidida pelo então Presidente da Diretoria, Henrique Villaboim, e na 2ª é 
que foi eleita a Mesa do Conselho, presidida por Alcides Scheiba Ribas, demonstrando a 
integração e a independência entre Conselho e Diretoria. 
 
Presidente – Conselheiro João Benedicto, este Conselho é a nossa alma mater, e o senhor é 
testemunha de que nas nossas reflexões de dias de sábado de manhã nós havíamos 
conversado a respeito de escrevermos um pouco a memória desta Casa, e assim será feito, 
sem sombra de dúvida.  
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Consignou que recentemente a Conselheira Dulce 
Arena Avancini havia comemorado 60 anos de casamento. 
 
Presidente – Congratulou-se com o casal o casal Mário e Dulce Arena Avancini.  
 
Antonio Moreno Neto – Complementou os votos de louvor consignados para a equipe 
Pinheirense que disputou os Jogos Pan-americanos, reportou dados numéricos, destacando a 
posição do Clube no cenário da Delegação Brasileira: Brasil = 48 medalhas de ouro (sem 
considerar as de revezamento, só as individuais), Pinheiros = 10 = 20,8%; Brasil = 35 
medalhas de prata, Pinheiros = 6 = 17,1%; Brasil = 58 medalhas de bronze, Pinheiros = 10 = 
17,2%; total no número de medalhas= 18,5%, com atletas que significaram 12% do total dos 
brasileiros participantes. Uma conquista que comprova que o Pinheiros é o clube que mais 
forma atletas no País. Externou sua satisfação em participar da Comissão Especial de Estudos 
de Criação do Centro de Treinamento externo, para modalidades de alto rendimento, que além 
de atender ao reclamo do associado sobre o crescimento do esporte competitivo, será 
alternativa para desenvolver ainda mais essas atividades, com recursos não provenientes do 
associado. Propôs votos de louvor ao Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues, a 
todos os Diretores, técnicos e participantes de cada modalidade que obtiveram medalhas, e a 
todos os atletas e técnicos que representaram o Brasil nos Jogos Pan-americanos. Aprovado. 
 
Mário Marrese – Associou-se ao voto de pesar pelo falecimento do associado Lourival 
Marinho Gozzo, esposo da Conselheira Vera Maria Patriani Marinho Gozzo. Também se 
associou ao voto de louvor consignado para a associada Angelita Habr Gama, dizendo que 
gostaria que ela também fosse homenageada pelo Clube.  
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Pedro Antonio Lousan Badra – Parabenizou as Comissões Financeira e de Obras, por terem 
vindo ao Conselho, voluntariamente, expor a análise dos resultados financeiros e a situação 
das obras e valores, respectivamente. Pediu que no relatório da Comissão Financeira fosse 
feita uma pequena retificação, na remissão ao índice de liquidez. 
 
Pedro Paulo de Salles Oliveira – Reportou que em 1963, quando os Jogos Pan- americanos 
foram realizados no Brasil, o Pinheiros hospedou grande parte da Delegação. Embora 
tivessem atletas do Clube participando, quase não se conseguia assistir aos Jogos, que 
ocorriam em vários locais. Hoje em dia, com o desenvolvimento da televisão, temos a 
oportunidade de acompanhar os jogos em tempo real, motivo pelo qual propôs voto de 
congratulações com a Rede Record de Televisão. Aprovado. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima – Falou sobre a trajetória e propôs voto de louvor ao atleta 
Solonei Rocha da Silva, Militante do Clube desde a gestão anterior, que conquistou medalha 
de ouro na disputa da Maratona, nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, bem como 
parabenizou os atletas que competiram nos Jogos, destacando o Judô e o Remo, também 
medalha de ouro. Propôs voto de louvor à Diretoria anterior e à atual, presidida por Antonio 
Moreno Neto e Luís Eduardo Dutra Rodrigues, e aos Diretores de Esportes da época e aos 
atuais, Reinaldo Pinheiro Lima, João Fernando Rossi e Marcelo La Terza Santos, que 
acreditaram e deram oportunidade a Solonei e outros. Votos aprovados. 
 
Carlos Edmundo Miller Neto – Propôs votos de louvor a duas pessoas que têm ajudado na 
promoção da Corrida - Atletismo Associativo: a Técnica Eliana Reinert, associada, que 
competiu e liderou o grupo de 29 pinheirenses que participou da Maratona de Amsterdã, e o 
Diretor Adjunto da Seção, Marcelo Saraiva, que teve a sensibilidade de apoiar este grupo e 
permitiu que a técnica participasse da competição e viajasse com a equipe para o Exterior. 
Votos aprovados. 
 
Alexandre Fiore Weyand – Propôs fosse consignado voto de louvor à Diretoria de Área 
responsável, pela iniciativa de manter um mural com fotografias dos atletas convocados para 
os Jogos Pan-americanos ou Jogos Olímpicos, colocando um adesivo ao lado da foto a cada 
medalha conquistada pelo atleta, incentivando a prática esportiva para os mais jovens e 
aproximando os atletas de alto nível os associados. Propôs, ainda, voto de louvor ao Centro 
Pró-Memória Hans Nobiling, na pessoa de seu Presidente, Synesio Alves de Lima, pela 
confecção dos painéis afixados no Conjunto Desportivo e na Sede Social, reverenciando 
atletas do passado medalhistas em Jogos Pan-americanos. Sugeriu que a homenagem seja 
estendida aos atletas do Clube que tenham participado dos Jogos, mas não obtiveram 
medalhas, como Oswaldo Lopes Fiore, seu avô, e Wilma de Almeida Gonçalves, que 
disputaram o Pan-americano do México, na modalidade Saltos Ornamentais, pois estes, 
certamente, contribuíram para incentivar a prática do esporte. Votos aprovados. 
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Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Destacou a participação de cinco Pinheirenses na 
competição Ironman Havaii, no início de outubro, inclusive Marcelo Gozzo Pereira, que 
participou pela primeira vez, e o Capitão da Equipe, Giancarlo Matarazzo. 
 
 

5) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Apresentou os seguintes pedidos: 1) que a Diretoria de 
Patrimônio faça um estudo para minimizar o problema da superlotação do Vestiário do Fitness, 
em especial entre 18h00 e 20h30; 2) reforma geral da Sede Social, com a readequação dos 
espaços internos, talvez contemplando um Business Center, onde os associados possam 
utilizar computadores; mudança de lugar do Piano´s Bar, dando vista para a Piscina. Aprovado 
o encaminhamento da matéria a Diretoria. 
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Pleiteou a reinstalação do espelho retirado do 
elevador do CCR. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Clovis Bergamo – Reivindicou seja feita uma reforma na Sauna Feminina e que nesse projeto 
de reforma seja estudada possibilidade de abranger um centro de estética. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Helmut Peter Schütt – Considerando a proximidade do verão e os problemas que surgem 
com a superlotação, para amenizar o tumulto na Piscina Rasa, solicitou que, se possível para a 
próxima temporada, seja colocada uma dúzia de guarda sóis no recinto da Piscina Suspensa e 
que se reduzida a profundidade dessa piscina, de 2m para 1m, 1,20m, possibilitando, assim, 
aumentar substancialmente sua frequência. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 600ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 26 de 

setembro de 2011. 

Presidente – Pediu retificação da ata para complementar o resumo de sua fala no item Várias, 
a saber: Solicitou que a Diretoria publique uma errata na Revista para esclarecer o Corpo 
Associativo. Não havendo contestação, declarou a ata aprovada, com a retificação supra. 
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Item 3 - Apreciação do processo CD-11/2010, referente às Representações nºs 107, 

111 e 112/10, formuladas por dois Associados contra um Conselheiro, e por 
este Conselheiro, em face de ambos Associados, todas referentes a fatos 
ocorridos no Ginásio de Basquete do 4º andar do Conjunto Desportivo, no 
dia 30/06/2010. 

Presidente – Prestou esclarecimentos técnicos sobre o processo e sua instrução. Consultou 
se o Conselheiro envolvido estava presente, tendo sido informado que não; bem como se 
querelantes e querelados se faziam acompanhar de advogado. Estando o associado J.M.R.F 
representado, consultou se seu advogado pretendia fazer sustentação oral, mas este abriu 
mão da palavra. Informou que não havia Conselheiros inscritos para falar sobre a matéria. 
 
Apparecido Teixeira – Pediu a palavra, dizendo que o desentendimento havido foi de menor 
relevância, não porque envolveu somente um Conselheiro e dois ou três associados, mas pelo 
fato de que todos queriam jogar e só havia  uma quadra. Então, não houve agressão física, 
agressão moral, nenhuma ofensa à dignidade da pessoa humana; foi apenas um entrevero de 
menor importância. Pediu aos Conselheiros que votassem pelo arquivamento do processo, 
para que haja, cada vez mais, confraternização entre Associados e Conselheiros, entendendo 
que, desta forma, seria feita uma justiça equânime, nos moldes do Clube  
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Mesmo respeitando a posição da Comissão 
Processante Especial, discordou do orador, entendendo que nos autos consta que houve 
agressão. Disse que conhece o Conselheiro L.E.P.L, não conhecia o associado J.M.R.F, e 
conhece há muito tempo, inclusive seus familiares, A.F.M.S, um dos jovens, que foi alvo da 
agressão. E como dever de fidelidade, pela comunhão familiar que mantém, entendeu justo se 
pronunciar neste sentido. 
 
Cândido Padin Neto – Fez suas as palavras do Conselheiro Bório.  
 
André Franco Montoro Filho – Concordou em grande parte com o Conselheiro Bório, 
acreditando que, no calor de uma disputa, houve um mal entendido e algumas atitudes que 
não deveriam ser tomadas. Mas tudo isso pode ser relevado, mesmo o fato de o Conselheiro 
ter dito que era Assessor da Diretoria, Conselheiro. Entretanto, foi denunciada uma agressão, 
e isso o Clube não pode deixar passar em branco. Disse que o próprio Relatório da Comissão 
Processante era um pouco ambíguo, mas ele, orador, estava convencido que, realmente, 
houve agressão. Portanto, o processo não poderia ser arquivado. Se não havia provas 
suficientes, propôs que fossem feitas mais diligências para esclarecimento do caso. 
 
Andreas de Souza Fein (aparte) – Subscreveu integralmente o pronunciamento do orador. 
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Apparecido Teixeira (aparte) – Deixou claro que não havia nenhuma declaração de que 
houve agressão. 
 
Presidente – Interveio, lembrando que neste momento o Conselho se transformava em Corte 
de Justiça, sendo necessário observar o rito do procedimento. Disse que permitia a liberdade 
de expressão, mas todos deveriam se manter dentro dos limites que caracterizam o Esporte 
Clube Pinheiros. 
 
Apparecido Teixeira (aparte) – Acrescentou que mesmo o Parecer da Comissão Jurídica não 
falava em agressão, expressão que só existia no Registro de Ocorrência. Se não discutiram 
isso durante a lide, ou durante o processo, praticamente estava apagada essa menor falta. 
 
André Franco Montoro Filho – Respondeu que havia concordado que grande parte do que 
está relatado e das Representações feitas poderiam ser relevadas. Mas acusação das 
testemunhas do próprio Relatório lhe deixaram muitas dúvidas, quase um convencimento de 
que houve realmente agressão, fato que no Clube não pode passar em brancas nuvens. 
Propôs a conversão do julgamento em diligência, para que novas provas fossem apuradas. 
 
Presidente – Disse que “A liberdade de expressão é a expressão mais alta da liberdade”. 
Então, informou que ouviria os três Conselheiros inscritos e consultaria o Plenário se estava 
suficientemente esclarecido; caso positivo, encerraria a discussão. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Disse que não conhecia o Conselheiro L.E.P.L.; apenas 
ouvira falar de seu trabalho pelo Clube. Isso lhe proporcionava bastante isenção, pois também 
não conhecia o associado. Confessou que num primeiro momento, se estivesse envolvido, 
talvez agisse da mesma forma que o Conselheiro, sem entender direito a consequência do que 
fez ao tentar amenizar a situação. Com relação às agressões, que existiram, concordou com 
os Conselheiros Bório e Montoro, porque esse tipo de atitude caracteriza um ato que na 
situação descrita não faz parte do calor de uma discussão dentro de um jogo, não faz parte do 
espírito pinheirense. E, por conta disso, a matéria não deveria ser arquivada. Enfatizou que os 
Conselheiros deveriam julgar isentos de emoção e com imparcialidade, não deixando de 
considerar que houve uma agressão, que em momento algum foi desqualificada. Com relação 
ao agressor, caberia continuar o processo. Quanto ao Conselheiro L.E.P.L., não via que ele 
devesse sofrer consequências por um ato que talvez não conseguisse interpretar, e que ele, 
orador, se via na figura dele, talvez até fazendo igual. Subscreveu a proposta do Conselheiro 
André Franco Montoro Filho. 
 
Cândido Padin Neto – Também foi favorável à conversão do processo em diligência, para 
melhor apuração dos fatos, principalmente com relação à agressão, evitando que em qualquer 
esporte os assuntos sejam resolvidos com violência. Comentou que a Comissão Processante 
Especial foi muito simplória, não cabendo o arquivamento do feito. Afirmou que conhece o 
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Conselheiro L.E.P.L. e sabe que se trata de pessoa de bem. Entretanto, no processo consta 
que teria havido agressão e isso deve ser considerado. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Confessou que se sentia absolutamente incomodado para 
atuar como julgador neste episódio. Ponderou que no Clube, em casos como esses os 
envolvidos são suspensos 30 dias, até se apurar os fatos. Que houve agressão, não tinha 
dúvida. A postura do Conselheiro L.E.P.L. teria sido muito mais simpática se tentasse amenizar 
esta situação, e não dar uma carteirada. Errou. Provavelmente estava no meio de uma partida 
e se exaltou. Os associados também erraram. Não sendo favorável ao arquivamento, propôs 
que fosse aplicada pena de advertência a todos os envolvidos, arquivando-se o processo em 
seguida. 
 
José Ricardo Pinheiro Lima (aparte) – Como seu sobrenome tinha sido citado, como irmão 
mais novo do Conselheiro envolvido, ponderou que sua família trabalha bastante pelo Clube, e 
por mais de 56 anos coloca-se sempre ao lado do associado que a elegeu. Pediu ao 
Conselheiro Badra que não dissesse que o Conselheiro L.E.P.L. deu uma carteirada, porque 
isso os ofendia e não interessava a nenhum Conselheiro, principalmente a sua mãe, de 85 
anos, ouvir aquilo do orador. Declarou que se houve agressão, eram a favor que se apurasse 
de novo os fatos. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Respondeu que o termo “carteirada” constava do processo.  
 
Reinaldo Pinheiro Lima (aparte) – Pediu ao orador que não repetisse aquele termo, porque 
desnecessário. Além disso, se estava no processo, quem leu, julgaria.  
 
Presidente – Interveio, lembrando sobre os princípios que devem ser observados quanto aos 
apartes. Neste instante, o Conselheiro Reinaldo Pinheiro Lima pretendeu levantar questão de 
ordem, dizendo que tinha sido ofendido, mas o Sr. Presidente explicou que aquela intervenção 
não seria questão de ordem e que ele não tinha sido ofendido. 
 
Severiano Atanes Netto (pela ordem) – Perguntou se era possível a apresentação de 
proposta distinta daquela formulada pela Comissão Processante, pois entendia que isso 
interferiria com a consequência inicial pela qual esse processo está sendo analisado. 
 
Presidente – Respondeu que eram perfeitamente válidas as propostas, porque a Comissão 
Processante formulou uma recomendação para julgamento, que poderia ser acolhida ou 
modificada pelo Plenário. 
 
Clovis Bergamo Filho – A propósito de alguns Conselheiros terem declarado que não tinham 
subsídios ou não se sentiam confortáveis para deliberar sobre o assunto, lembrou que se 
encontra em estudo a criação de uma comissão de processamento e julgamento, 
desincumbindo o Conselho de apreciar matérias dessa natureza. Propôs que fosse aprovada a 



11/20 

 

recomendação da Comissão Processante Especial que elegemos, ponderando que ela 
dedicou horas de voluntariado para analisar todos os fatos e julgar o caso.  
 
Francisco Flaquer Filho (aparte) – Discordou, defendendo que se a matéria veio ao 
Conselho para deliberação, os Conselheiros poderiam votar independentemente, inclusive em 
desacordo com o que disse a Comissão Processante. 
 
Clovis Bergamo Filho – Concordou. 
 
Presidente – Interveio, esclarecendo que não permitiria debate.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Entendeu que aceitar a recomendação da Comissão 
talvez soasse muito como corporativismo. 
 
Clovis Bergamo Filho – Esclareceu que sua colocação não tinha a ver com corporativismo, 
nem pretendeu direcionar o voto de nenhum Conselheiro; mas como forma de valorizar a 
Comissão eleita por nós para proferir o parecer.  
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza (aparte) – Concordou, dizendo que como Conselheiro se 
sentia desconfortável para votar, porque não participou da instrução e tinha conhecimento do 
fato de acordo com a cópia de parte dos autos que recebeu. Então, votando contrário à 
recomendação, o Plenário estaria desmerecendo o trabalho da Comissão.  
 
Presidente – Esclareceu que as peças distribuídas com a convocação foram as essenciais e 
as principais para conhecimento pleno da matéria. 
 
Maria Luiza Porto Ferreira Braga (aparte) – Enfatizou que a preocupação maior do 
Conselheiro não era defender a Comissão, mas analisar e defender o associado que o elegeu. 
 
Clovis Bergamo Filho – Reiterou que não estava defendendo a Comissão, nem os 
envolvidos, mas manifestando seu ponto de vista de termos uma isonomia e bases para uma 
votação. A Comissão dedicou horas para avaliar um caso, e essa informação foi 
minuciosamente trabalhada, motivo pelo qual acompanharia seu parecer. 
 
Presidente – Como a aparteante pretendeu continuar se manifestando, interveio para impedir 
que houvesse debate. Perguntado, respondeu ao Conselheiro Tarcísio de Barros Bandeira que 
a Comissão não foi eleita, mas nomeada pela Presidência do Conselho, e formada por três 
Conselheiros, José Roberto Coutinho de Arruda, que é Desembargador, Rainer Helmut 
Conradt e Mario Montenegro Gasparini; tomou o cuidado de nomear um Conselheiro de cada 
uma das vertentes políticas predominantes nesta Casa. 
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Tarcísio de Barros Bandeira – Exaltou a composição da Comissão, esclarecendo que 
pretendeu apenas consignar que ela não foi eleita, mas nomeada. 
 
Presidente – Nominou os Conselheiros que estavam inscritos para falar. Perguntado pelo 
Conselheiro Lima, respondeu que o julgamento não seria desmembrado; pela chamada força 
atrativa, seria uno e indivisível. Aquilo que ficasse deliberado pelo Plenário seria 
indiferentemente aplicado e, evidentemente, dado o veredicto, alcançando a todas as partes 
interessadas. 
 
Sergio Henrique de Sá – Disse que conhecia um pouco mais do processo, porque, como 
Secretário, assinou o parecer exarado pela Comissão Jurídica. Entendeu que existiam dois 
fatos: o entrevero e as agressões mútuas de alguns associados. Quanto ao Conselheiro 
L.E.P.L., não rescindirá na prática das chamadas carteiradas, ou outras atitudes que venham a 
transgredir as normas administrativas, conforme ele próprio declarou nos autos. Ele, 
certamente já foi punido, pelo constrangimento decorrente do processo. No que diz respeito 
aos associados, comentou que, como houve agressão, se o processo não envolvesse 
Conselheiro, certamente teriam sido suspensos por de 30 dias, pelo menos. Em seu relatório, 
a Comissão Processante Especial entendeu que o fato era de somenos importância, por se 
tratar de uma agressão mútua. Disse que reprovava a atitude do Conselheiro L.E.P.L., 
entretanto, se sentia constrangido, por se tratar de um colega de Casa, da maior valia para o 
Clube. Salientou que o Presidente do Conselho, diante das recomendações da Comissão 
Processante e da Comissão Jurídica, poderia ter arquivado o processo. 
 
Apparecido Teixeira (Fora do microfone) – Entendeu que o orador estava fugindo do 
assunto. 
 
Sergio Henrique de Sá – Negou, dizendo que estava somente prestando um esclarecimento. 
Propôs a individualização da pena, advertindo-se o Conselheiro com relação à prática que 
assumiu; e os associados responderiam disciplinarmente perante Comissão Processante. 
 
Presidente – Observou que o julgamento era uno e indivisível naquele momento. 
 
Sergio Henrique de Sá – Nessas condições, propôs a aplicação de pena de advertência por 
escrito ao Conselheiro e 60 dias de suspensão para cada um dos associados. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Comentou que inicialmente pretendia votar pela 
recomendação da Comissão, entretanto, diante das manifestações em Plenário, houve por 
bem apresentar uma proposta heterodoxa, visando a contemplar o anseio de todos os 
presentes. Disse que não conhecia os associados envolvidos; conhece o Conselheiro L.E.P.L. 
pelos trabalhos que desenvolve no Clube há muito tempo, e pelo que sua família já fez pelo 
Pinheiros; bem assim conhece um pouco o associado J.M.R.F.. Ressaltou que o Sr. Presidente 
do Conselho, com prudência, escolheu uma Comissão de alto nível, tanto que foi presidida por 
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um Desembargador, da qual participaram representantes de três das quatro vertentes 
existentes no Clube, realmente para que não houvesse uma eventual argumentação. Entendeu 
importante considerar que os integrantes de uma Comissão dessa natureza têm a 
oportunidade de olhar nos olhos, sentir e ver as entrelinhas de cada afirmação, o que 
proporciona um maior poder de convicção para chegar a uma conclusão. Parabenizou a 
Comissão, porque demonstrou uma posição de equidade, inclusive chegou dentro do 
conhecimento dela, dentro daquilo que pode apurar, a uma proposta de arquivamento puro e 
simples do processo. A Comissão Jurídica por sua vez, louvando-se no que constava nos 
autos, também se manifestou pelo arquivamento. Há testemunhas que confirmaram a 
agressão, outras não. Referiu que a defesa apresentada pelo Conselheiro L.E.P.L. deixava 
muito clara a sua participação, que foi a de simplesmente identificar-se como Diretor, buscando 
assumir a solução da pendência e chamar a segurança, como confirmaram várias testemunhas 
dos associados. Assim, não vislumbrava e nem gostaria de fazer referência a qualquer aspecto 
de carteirada, ou de imposição. Por outro lado, percebeu uma preocupação muito grande do 
Plenário em reabrir a discussão da matéria. Perguntou se o julgamento fosse convertido em 
diligência, ter-se-ia que destituir esta Comissão. 
 
Presidente – Respondeu que o processo voltaria para mesma Comissão, que merece toda 
confiança, presidida por um Desembargador, que iria buscar outras provas. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Enfatizando que esperava aquela resposta, disse que 
a Comissão, que já teve oportunidade de ouvir a todos e se pronunciar, ratificaria sua 
conclusão, ou, pela pressão do Plenário, diria: Olha, aquilo que nós havíamos falado não 
corresponde, nós nos enganamos, interpretamos errado e vamos então aplicar penalidades. 
Então, para evitar um problema dessa natureza, e considerando que a preocupação 
demonstrada pelo Conselho era quanto a uma eventual agressão, propôs que o Plenário, se 
estivesse convencido de que a participação do Conselheiro naquele episódio não tinha sido 
suficiente para a continuidade do processo, determinasse a conversão do julgamento em 
diligência, remetendo os autos à Diretoria, para que ela refizesse o procedimento, com relação 
aos associados, desconsiderando o envolvimento do Conselheiro. 
 
Presidente – Ponderou que além de não existir aquela previsão, o que faria a Diretoria 
diferente da notável Comissão Processante do Conselho, que ouviu todas as testemunhas, 
ouviu as partes e que lançou um parecer de acordo com a formação de sua livre convicção? 
Não poderíamos, com todo respeito, transferir esta responsabilidade à Diretoria, temos que 
assumir a nossa responsabilidade de julgadores. Informou que colocaria em votação a 
conversão do processo em diligência, e, se aprovada, retornaria o processo à Comissão, que 
poderá dizer que está suficientemente esclarecida a matéria, que não há providências, e 
devolver para julgamento pelo Conselho, de acordo com os dados.  
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Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Finalizando, argumentou que sua preocupação era 
justamente porque, se já houve toda a instrução, o que essa Comissão iria buscar de 
elementos fáticos novos? Não vamos mudar a Comissão, ela já teve uma decisão. 
 
Presidente – Observou que não podia conduzir o Plenário. Lembrou que no início da 
apresentação da matéria havia explicado, inclusive, que a Comissão, observados todos os 
princípios regimentais e constitucionais do devido processo legal, fez uma recomendação. A 
Comissão Jurídica examinou o processo e disse que todos os requisitos foram observados. 
Houve proposta de conversão em diligência, que, se aprovada, a matéria seria enviada para 
que a Comissão Processante dissesse se existia algo mais a fazer, ou não. Se não houvesse, 
voltaria para julgamento, já com esta questão absorvida pela preclusão, ou seja, estaria 
superada. Mas eu não poderia desmembrar este julgamento para decidir sobre o Conselheiro, 
e mandar os associados para processamento pela Diretoria, já com tudo pronto, para que a 
Diretoria, evidentemente, lançasse aquilo que tivesse que lançar. Não. Informou que o 
julgamento seria uno e indivisível, feito por esta Casa, e hoje.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra (aparte) – Disse que em sua manifestação o orador não tinha 
levado em consideração, com relação ao Conselheiro L.E.P.L., que constava do relatório da 
Comissão que houve a “carteirada”.  
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Respondeu que não estava discutindo o que 
constava nos autos. Com relação a esse aspecto, entendia que talvez tivesse havido algum 
excesso no calor do momento, mas não daria uma conotação tão ampla. E embora existisse 
esse comentário, a própria Comissão propôs o arquivamento. Se ela tivesse motivo para 
propor de alguma penalidade mais acerba, o teria feito.  
 
Presidente – Lendo o artigo 6º e seu §1º do Regimento Processual Disciplinar (Compete à 
Diretoria para processar e aplicar penalidades de advertência e suspensão a qualquer membro 
do corpo associativo, exceto aos Associados Beneméritos, Honorários, Atletas-Beneméritos, 
aos Membros do Conselho Deliberativo, da Diretoria, do Conselho Fiscal e das Comissões 
Permanentes, hipótese em que a competência será exclusiva do Conselho Deliberativo. §1º - A 
competência será do Conselho Deliberativo desde que, pelo menos, um dos envolvidos na 
ocorrência esteja incluído nas exceções do caput deste artigo.), referiu que havendo um 
Conselheiro envolvido, ele atrai para julgamento do Colegiado a responsabilidade de apreciar e 
deliberar a respeito, não só do Conselheiro, e Atleta Benemérito, e de todos aqueles que 
estiverem envolvidos, e Membros da Diretoria. Por isso que não podia acolher o 
desmembramento. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Acatou a observação do Sr. Presidente, apenas 
registrando que, de acordo com sua proposição, o Conselho não estaria abrindo mão de sua 
competência; ele se manifestaria com relação ao Conselheiro. E encaminharia o processo à 
Diretoria para reiniciar a instrução, por uma de suas Comissões Processantes. Porque, 
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dificilmente, a Comissão do Conselho, que já examinou a matéria e emitiu sua decisão, 
reabrindo o processo, mudaria o seu parecer. Por isso que apresentou sua sugestão como 
uma proposta heterodoxa. 
 
Ricardo Coutinho Carvalhal (aparte) – Entendeu que a matéria estava sendo discutida sob 
várias performances, mas tinha que ser levada à votação, até porque já tinham se manifestado 
a respeito duas Comissões (a Processante Especial e a Jurídica). 
 
Maria Luiza Porto Ferreira Braga (aparte) – Ponderou que o orador pleiteava que o Conselho 
decidisse pela punição, ou não, do Conselheiro, e que tivesse uma atitude de omissão quanto 
ao que aconteceria com os associados. Ora, o Conselho está aqui por causa do associado. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Esclareceu que sua manifestação foi exclusivamente 
no sentido de que caso se convertesse em diligência, voltaria para a mesma Comissão. E a 
Comissão já ouviu os depoimentos e já se manifestou. Se for assim, submeto à decisão, 
evidentemente, do Plenário. 
 
Presidente – Recebendo pedidos para encerrar a discussão, consultou os inscritos, mas 
nenhum deles abriu mão da palavra. Informou que não aceitaria mais inscrições, pois já tinha 
havido um número suficiente de manifestações para que todas as teses, porventura, objeto de 
explicitação viessem a ser formuladas.  
 
Ligia Tayar – Comentou que tem muita capacidade de tolerância, mas ficou estarrecida com a 
agressão ao associado, quando soube do caso há um ano e meio, recentemente tomando 
conhecimento de que ainda não havia solução. Disse que o Clube é um pequeno Brasil, é um 
País que em alguns pontos é uma vergonha na parte de administração, porque um monte de 
gente que deveria estar em cana, não está. E os pequenos que fazem pequenas coisas, todo 
mundo cai em cima. Entendeu que a Comissão já tinha feito o seu trabalho, não tendo 
cabimento pedir para refazê-lo, dando a impressão de que simplesmente se quer adiar, que é 
o que se faz neste País: os grandões fazem um monte de sujeira e ninguém faz nada. 
Reportando-se a determinado trecho do processo, onde está dito que o Sr. L.E.P.L. confirma a 
agressão do Sr. João Manuel Rossi, através de sua reapresentação, defendeu que não há 
diferença entre Conselheiro e Associado. São quatro envolvidos; não custaria os mais velhos 
terem cedido; os jovens poderiam ter entendido. Ressaltou que conhece o Conselheiro e os 
rapazes envolvidos, talvez conheça o outro associado, mas o que importa é ter um norte para 
resolver o assunto. Quanto ao argumento de que o Conselheiro já teria sido punido pela 
abertura do processo, isso não é suficiente para que ele aprenda a não falar “eu sou Diretor”, 
ou para outro ir lá e cometer uma agressão. Então acho que a gente tem que pensar muito 
bem sobre isso e não deixar que aconteça como está acontecendo no nosso País. Propôs a 
individualização da pena, aplicando-se 30 dias de suspensão ao Associado agressor e 
advertência ao Conselheiro e aos outros dois Associados envolvidos.  
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Maria Luiza Porto Ferreira Braga – Pediu aos associados que levassem com referência a 
atitude do Sr. Presidente, que está aqui lutando pelo associado. Embora tenha submetido o 
processo à análise do Conselho, o Sr. Presidente também estava proporcionando aos 
envolvidos oportunidade de saber que os Conselheiros não visam impor autoridade, mas impor 
respeito aos associados que os elegeram. Apresentou proposição idêntica à formulada pela 
Conselheira Ligia Tayar. 
 
Andreas de Souza Fein – Registrando seu respeito pelo trabalho da Comissão, que não 
haveria de ser revisado. Argumentou que, independentemente do nível da Comissão, a última 
palavra deve ser do Conselho, a quem compete julgar, por mais difícil que seja o caso. 
Entendeu que a decisão de não dividir o julgamento estava correta. Manifestou-se pela 
rejeição do arquivamento, dizendo que não tem amizade com o Conselheiro e desconhece os 
outros associados envolvidos. Mesmo não concordando com a prática da carteirada, que deve 
ser severamente criticada, entendeu que o Conselheiro, pelos serviços relevantes que prestou 
ao Clube, já tinha sido submetido a suficiente constrangimento, não merecendo nenhuma 
punição. Para os dois jovens, propôs advertência por escrito, porque poderiam ter examinado 
um pouco melhor como era a reserva de quadra; era direito de quem estava lá jogando, 
continuar. Para o associado agressor, propôs pena de suspensão por 30 dias. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Disse que a Comissão não fez nenhum julgamento; 
apenas examinou e emitiu o seu parecer, apresentando uma recomendação para ser julgada 
justamente pelo Conselho. Daí a série de emendas que surgiram. A Comissão não teve 
qualquer interesse em arquivar ou não o processo. Foi uma Comissão suprapartidária, ficamos 
todos, a Comissão, funcionários do Conselho envolvidos, testemunhas, desde as 19h00. E, no 
final, a Comissão concluiu, em votação unânime, que a proposta deveria ser de arquivamento. 
E, pelo fato de ser unânime e ser suprapartidária, não poderia aceitar os adjetivos formulados 
na tribuna, com relação a ser tendenciosa, parcial, corporativista, etc. Não houve em nenhum 
momento do julgamento cerceamento de defesa. Todos foram ouvidos, desde que arrolados e 
respeitados os limites regimentais. Isso a Comissão não ultrapassou mesmo. A Comissão 
analisou os depoimentos, concluindo que o grupo de um lado entendia de uma forma, depôs 
de um jeito. Do outro lado de outra forma, e não havia testemunhas neutras. Realmente, a 
única testemunha que não fazia parte nem dos jogadores de Basquete, nem dos que queriam 
jogar Vôlei era um funcionário do Clube, que chegou depois de tudo acontecido. Nesse ponto, 
o Conselheiro Alberto Fasanaro fez uma análise bem objetiva. A análise decorreu, portanto, 
somente do exame das provas. Com relação à conversão em diligência, se aprovada, a 
Comissão teria que pegar outras provas? Quais provas, se todos foram ouvidos, respeitados 
os limites regimentais? Não houve indeferimentos. E, menos ainda, indeferimentos inúteis, ou 
indevidos. Disse que sua posição foi dada no Relatório, e repetiu: entendemos preferível 
absolver um eventual culpado, a pedir a punição de um possível inocente. Reiterou o pedido 
de arquivamento formulado pela Comissão, fazendo-o, também, em seu nome pessoal, 
acreditando que a Comissão também endossava este pedido. 



17/20 

 

Arlindo Virgílio Machado Moura – Disse que os brasileiros estão sentindo há muito tempo 
uma grande revolta pelas injustiças que veem no País. Mas não tem o menor sentido comparar 
o que acontece no Esporte Clube Pinheiros com o que acontece na Nação Brasileira. Já foi 
dito aqui, e vou repetir: Se o Brasil fosse o Pinheiros, estaríamos numa outra situação, muito 
melhor, sem dúvida nenhuma.  Estamos sendo chamados a julgar uma ocorrência, e é preciso 
que formemos verdadeiramente convicção. Entretanto, não acreditava que o Plenário estivesse 
convicto da culpa ou da inocência dos envolvidos. Foi constituída uma Comissão 
suprapartidária, cuja composição declinou, que se debruçou sobre esse assunto durante muito 
tempo, fez as oitivas, analisou os fatos e propôs o arquivamento. Para que mudássemos a 
proposta da Comissão, seria necessário que houvesse uma falha gritante em seu parecer, que 
recomendasse ao Conselho reformar. Todos defendemos que deve existir mais justiça no País. 
Neste caso, não formamos convicção, então, temos que nos valer do parecer da Comissão 
Processante, que foi apoiado pela Comissão Jurídica. Fez suas as palavras do 
Desembargador Coutinho de Arruda neste caso, no sentido de que é melhor absolver um 
culpado do que culpar um inocente. 
 
Carlos Roberto Mira Santos (aparte) – Acho que quem cala consente. Nós, do Conselho, 
somos eleitos pelos associados para isso. A gente se calando vai consentir que haja agressão 
e abuso de poder.  
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Negou, perguntando com base em que o aparteante havia 
formado essa convicção. No que você ouviu aqui hoje? 
 
Carlos Roberto Mira Santos (aparte) – Com base no que li e com base na moral que eu 
conheço, como pessoa. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Um momento. Você fala uma frase de efeito e vai embora. 
Não tem nada a ver com o processo a moral que você tem, ou que temos. 
 
Severiano Atanes Netto (aparte) – Disse que, preliminarmente, concordava com a colocação 
do orador. Entretanto, entendeu que se o Conselho arquivasse o processo, não o devolvesse 
para novas diligências, e aplicasse penas individuais, estaria cerceando o direito de defesa. 
Toda vez que o Conselho julgou, e muitas vezes os advogados vieram, fizeram a defesa e o 
associado foi penalizado, ou não, foi dada plena liberdade de defesa. Disse acreditar que não 
estava sendo dada a devida liberdade para os acusados se defenderem, e que nem sabia se 
eles estavam ou não representados por advogado. 
 
Presidente – Referiu que o Conselheiro recebeu todos os documentos principais dos autos. 
Por cerca de um ano, a Comissão observou criteriosamente todos os procedimentos previstos 
no Regimento Processual Disciplinar, contraditório, ampla defesa, e formulou uma 
recomendação. Passou pela Comissão Jurídica, órgão de assessoria da Diretoria e do 
Conselho, que nada notou nesse sentido. Somos legisladores, temos que cumprir os ditames 
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estabelecidos naquilo que votamos. E ele estabelece que a recomendação é apresentada ao 
Conselho Deliberativo, que, como Órgão Independente e Soberano, pode acatá-la, ou pode 
sugerir, porque o senhor está fazendo, com a devida vênia, uma pequena confusão. Fosse 
agora aqui o Conselho reunido em grau de recurso, então ele não poderia dar uma pena, se 
não houvesse recurso em sentido contrário, diferente daquele que fora pronunciado em 
primeiro lugar. Mas não, aqui é competência originária, o Conselho pela primeira vez vai se 
pronunciar a respeito deste caso. E a pergunta é muito clara: Concorda com a proposta A, ou 
concorda com a proposta B? Aquilo que o Conselho, majoritariamente deliberar, é o que será 
concedido como veredicto. Não houve cerceamento de defesa. Eu nominei, pessoalmente, 
perguntei se havia advogados, foram notificados deste julgamento. Poderiam, querendo, fazer 
sustentações orais, devidamente representados. O devido processo legal foi perfeitamente 
observado. 
 
Ligia Tayar (aparte) – Reportou-se ao comentário do Conselheiro Arlindo, com relação à sua 
observação sobre o Clube ser um pequeno Brasil, disse que mantinha sua opinião. A gente 
tem que tomar cuidado, porque o Clube é uma coisa pequenininha, logicamente em relação ao 
nosso País. Mas, aquela confusão que está acontecendo lá fora, não podemos deixar que 
ocorra aqui. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Respondeu que repelia frontalmente a posição da 
aparteante, por não pensar assim do Esporte Clube Pinheiros, nem de perto, nem de longe. 
 
Presidente – Como a aparteante pretendeu prosseguir, interveio, esclarecendo que aparte não 
é debate.  
 
Ligia Tayar – Disse que quando o orador se referiu “nós”, para ela queria dizer ele e todo 
mundo, ou a maioria. 
 
Presidente – Explicou que não teria sido um plural que se usa, que se denomina.  
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall (aparte) – Começou a colocar sua postura quanto ao fato dos 
envolvidos estarem sendo julgados todos como tendo cometido a mesma falta, tendo sido 
interrompido pelo Sr. Presidente. 
 
Presidente – Lembrou que aparte é uma interrupção ao orador, e que o Conselheiro Arlindo 
havia finalizado sua fala.  
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Respondeu: a sua sede de justiça é a minha sede de 
justiça. Só não formei esta convicção que talvez o senhor tenha formado. E acho que não dá 
para formar esta convicção aqui. Então, sigo a Comissão, que é uma Comissão suprapartidária 
e que estamos reduzindo-a. 
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Luiz Guilherme Laraya Kawall (aparte) – Finalizou, dizendo que a partir do momento que 
houve uma agressão física, isso tem que ser separado do restante; não pode ficar tudo no 
mesmo pacote. 
 
Presidente – Faltando dez minutos para meia noite, propôs e o Conselho concordou em 
prorrogar a reunião por 30 minutos. 
 
Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima – Atribuiu ao fato o caráter de desinteligência. 
Ponderou que não ficou comprovada a agressão, porque uma parte disse que houve agressão, 
a outra negou. Salientou que para julgar é necessário se ater às provas. E, nos autos, não 
existia nenhuma prova concreta, porque não existia uma testemunha isenta.  
 
Presidente – Deu por encerrada a discussão e passou ao processo de votação. 
 
Votação / Deliberação: 

O Sr. Presidente informou que colocaria as propostas em votação por ordem de 
prejudicialidade. Esclareceu que tinha juízo formado sobre a matéria – conversão do 
julgamento em diligência, poderia já dar de plano a decisão, mas, dentro do princípio de 
reserva de Plenário, submeteria ao Colegiado, Independente e Soberano. 
O Conselheiro André Franco Montoro Filho explicou que sua proposta deveu-se ao fato de 
haver suspeitas graves de agressão e, eventualmente, poderiam ser encontrados novos fatos 
que orientassem a votação. Embora vários Conselheiros tivessem tecido críticas à Comissão, 
particularmente a respeitava plenamente. Entendeu que seria uma loucura individualizar as 
penas. 
O Conselheiro Clovis Bergamo solicitou que primeiramente fosse votada a recomendação da 
Comissão, mas o Sr. Presidente esclareceu que, de acordo com o Regimento do Conselho, as 
emendas têm preferência na votação. 
O Sr. Presidente consultou o Plenário se algum Conselheiro se julgava impedido de votar, por 
razões que estabelece o artigo 68, do Regimento Interno, tendo o Conselheiro João Manoel 
Rossi Neto se declarado impedido. 
Durante a votação, a Conselheira Maria Luiza Porto Ferreira Braga solicitou fosse realizada 
votação nominal, mas o Sr. Presidente esclareceu que iniciada a votação pelo método 
simbólico, não é mais dado ao Presidente fazê-la nominalmente. 
O Plenário resolveu o seguinte: 1) rejeitar proposta formulada pelo Conselheiro André Franco 
Montoro Filho, de conversão do processo em diligência, devolvendo-se-o à Comissão 
Processante Especial, para melhor apuração dos fatos; 2) rejeitar proposta de autoria do 
Conselheiro Sergio Henrique de Sá, de aplicação de pena de 60 dias de suspensão aos 
Associados e de advertência ao Conselheiro; 3) rejeitar proposta de iniciativa da Conselheira 
Ligia Tayar, de aplicação de pena de 30 dias de suspensão a um dos Associados e de 
advertência ao Conselheiro e aos outros dois Associados; 4) rejeitar proposta apresentada 
pelo Conselheiro Andreas de Souza Fein, de aplicação de pena de suspensão por 30 dias a 
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um dos Associados representados, arquivamento do processo quanto ao envolvimento do 
Conselheiro e de advertência aos dois outros Associados; 5) rejeitar proposta do Conselheiro 
Pedro Antonio Lousan Badra, de aplicação de pena de advertência ao Conselheiro e aos 
Associados envolvidos; 6) aprovar recomendação formulada pela Comissão Processante 
Especial, determinando o arquivamento do processo, com fundamento no art. 19, II do 
Regimento Processual Disciplinar. 
 
 
Item 5 - Várias. 

Prejudicado. 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros compareceram à reunião e deu por encerrados os 
trabalhos aos três minutos do dia 1º de novembro de 2011. 
 
 

* * * 
 
 

Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 602ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no 

dia 28 de novembro de 2011. 
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