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ATA RESUMIDA DA 622ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2013. 
 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte e nove de julho do ano dois mil e treze, 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 e Evandro Antonio Cimino (no Item 4 da Ordem do Dia) 
Vice-Presidente: Evandro Antonio Cimino  
Primeiro Secretário: Eduardo Ribas Oliveira Machado 
Segundo Secretário: Antonio Alberto Foschini 
Terceiro Secretário: Luiz Fernando Pugliesi Alves de Lima 

 
 
3) ABERTURA DA REUNIÃO 

Presidente – Declarou instalada a reunião. 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 

 
4) EXPEDIENTE SOLENE 

Entrega solene dos Diplomas de Associado Benemérito concedidos pelo 
Conselho Deliberativo em sua 621ª Reunião Extraordinária, realizada no 
dia 24 de junho de 2013, aos Conselheiros Efetivos – Presidentes de 
Sempre - Sergio Lazzarini, Paulo Cesar de Arruda Castanho e Alberto 
Antonio Pascarelli Fasanaro. 

Presidente – ... vamos começar com uma solenidade, que se reveste de muito 
orgulho para o Esporte Clube Pinheiros e, particularmente, para esta Casa. O 
exercício de meu mandato trouxe-me uma grande alegria, mas eu posso dizer 
para os senhores que vivencio hoje certamente o momento de maior emoção, 
na medida em que posso dar cumprimento não a um mero preceito 
regulamentar, que está hospedado no artigo 6º, inciso I do Regulamento Geral, 
que estabelece a concessão da benesse de Associado Benemérito aos 
Presidentes de sempre – O Regulamento fala ex-Presidente, mas não uso essa 
expressão, uso a expressão sempre Presidente ou Presidente de sempre, que 
deram parte de sua vida ao Esporte Clube Pinheiros – e diz o Regulamento que 
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após o triênio de encerramento de seus respectivos mandatos fazem jus à 
outorga do Título de Associado Benemérito. E esses Associados Beneméritos o 
são não apenas por causa do preceito regulamentar, eles o são porque eles têm 
história e porque fizeram história. Na última sessão esta Casa por 
unanimidade e por aclamação aprovou a proposta que em meu nome próprio 
fizera, por uma questão regimental, mas eu sei que compartilhava deste 
pedido com toda a Mesa e com toda a Casa. E pela ordem da investidura os 
Conselheiros que têm história e fizeram história são o Dr. Sergio Lazzarini, Dr. 
Paulo Cesar de Arruda Castanho e Dr. Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro. 
Prosseguindo, convidou o Vice-Presidente Arnaldo Couto de Magalhães Ferraz 
para, representando o Presidente da Diretoria, Luís Eduardo Dutra Rodrigues, 
entregar os diplomas e as resoluções do Conselho que convalidaram a 
concessão dos títulos. Continuou o Sr. Presidente: Como dissera aos senhores 
na assentada anterior, eu tive a honra de conhecer os três associados 
beneméritos antes mesmo do privilégio de com eles conviver nesta Casa. Dr. 
Sergio Lazzarini já fazia história no templo sagrado do ensino do Direito no 
Brasil - E nunca mais o senhor vai precisar pôr a mordaça, como naquela 
fotografia, para protestar contra aqueles que lhe tiraram a voz, porque o 
senhor sempre terá vez – fez história na luta democrática e fez história nesta 
Casa. Paulo Cesar de Arruda Castanho, eu tive a honra de conhecê-lo nas lides 
forenses, num caso que compartilhamos conjuntamente e pude verificar a 
ética, dignidade e lhaneza, que, aliás, é do DNA de seu pai, que honrou e 
dignificou a Assembleia Legislativa como um dos maiores deputados que já 
houve em São Paulo. E Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro, Advogado ilustre, 
companheiro de sempre, que honrou e dignificou a douta Procuradoria do 
Município o de São Paulo, fazendo escola no setor de licitações públicas. Os 
senhores três continuam Presidente do Conselho, porque eu trouxe dos 
senhores três àquilo que os senhores me ensinaram e eu soube aprender. 
Talvez nem tanto, pela precariedade do aluno e não pelo mérito dos grandes 
mestres. Aprendi com Sergio a legalidade que procuro impor aqui. A 
legalidade que Paulo também debateu e trouxe aqui. E a legalidade que o 
senhor, Dr. Alberto, sempre ostentou. Aprendi com todos os senhores a 
coragem no decidir e a observância dos Regimentos. Assim, se algo aqui eu 
faço nesta linha eu faço transmitindo o que os senhores me ensinaram. 
Portanto, os senhores são também meus companheiros, por isso Presidente de 
sempre deste Conselho. É com muita honra que esta homenagem lhes é 
prestada. Os senhores passam, já estavam, mas, hoje, passam oficialmente a 
compor com galhardia o panteão da glória do Esporte Clube Pinheiros. 
Associados Beneméritos, filiando-se a outros tantos, Antonio Rudge, Arlindo 
Virgílio Machado Moura, Cezar Roberto Leão Granieri, Claudio Regina, para 
dizer os que aqui estão; fora os que os antecederam. Os senhores fazem jus a 
esta outorga, porque os senhores escreveram páginas de glória e de ouro da 
história do Esporte Clube Pinheiros. Eu convido, pela ordem da investidura, 
Dr. Sergio Lazzarini, acompanhado da honrada Sra. Wanda Lazzarini e seus 
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filhos, que são Conselheiros desta Casa, Renato Lazzarini, meu amigo querido, 
Luciano Lazzarini e o filho, que é neto do Dr. Sergio, para que venham receber 
a homenagem. Convido o Dr. Paulo Cesar de Arruda Castanho e sua Exma. Sra, 
D. Raffaella, que está a caminho, a filha, com muita honra, para que compareça 
juntamente para receber a homenagem. Meu dileto e estimado Alberto 
Fasanaro, junto com sua Exma. Sra. Tanya Fasanaro. A homenagem às 
senhoras é devida por todos os títulos e, principalmente por um que aprendi 
com papai: ao lado de grandes homens há de haver sempre, e assim será, 
extraordinárias esposas, que os acompanham e que os auxiliam na liça diária 
quer na vida privada como institucional.  
 
Em seguida, procedeu-se à diplomação dos Beneméritos, que agradeceram ao 
Conselho e ao Clube pela honraria recebida.  
 
Na sequência, o Sr. Presidente homenageou as Sras. Wanda Ferrari Lazzarini, 
Raffaella de Lima Gomes e Tanya Maria Fasanaro, entregando-lhes flores.  
 
Agradeceu a todos pela presença, convidando-os para assistir à parte formal 
da reunião, caso quisessem. Deu por encerrada a solenidade, suspendendo a 
sessão por cinco minutos, para que todos se acomodassem.  
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Propôs ao Plenário, tendo sido aprovadas as seguintes 
proposições: 1) de autoria da Mesa do Conselho: votos de pesar: pelo 
falecimento da Sra. Anna Maria da Carvalheira Baur, ex-Conselheira e ex-
Assessora da Presidência da Diretoria, avó da ex-Conselheira Patrícia Baur de 
Oliveira; pelo falecimento da Sra. Maria da Conceição Almeida Costa, mãe da 
Conselheira Zilda Angela Ramos Costa e sogra do Conselheiro Carlos Alberto 
Costa de Oliveira, Diretor Social; pelo falecimento do funcionário José Carlos 
Almeida (Zezinho da Bocha); voto de pronto  restabelecimento do Conselheiro 
Walter Silva; 2) de iniciativa do Conselheiro Carlos Alberto Pacheco Brazolin, 
voto de homenagem ao Vôlei de Base do Clube, pela participação em um 
Torneio Internacional, no período de 26 a 28 de julho, em 
Miami/Flórida/EUA), cuja delegação foi composta por 26 atletas, chefiada por 
Gonzalo Guardia e os técnicos Agnes Hortelã, Eduardo Gonçalves da Silva e 
Rafael Rocha de Lima, voto extensivo aos Diretores Carlos Alexandre Brazolin 
e Gonzalo Guardia. 
 
Primeiro Secretário – Informou que se encontram à disposição dos 
Conselheiros, na Secretaria, o Relatório de Acompanhamento Mensal do mês 
de junho de 2013 e cartas da Diretoria comunicando alterações em sua 
composição para o biênio 2013/2015. Deu ciência de que o associado Carlos 
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Henrique Goellner Baena renunciou ao cargo de Conselheiro. Finalmente, 
colocou à disposição para consulta, na área do Conselho existente no sítio do 
Clube na Internet, o Relatório anual das atividades da Casa, referente ao 
período de maio de 2012 a maio de 2013, em cumprimento do disposto no Art. 
14, XXIV, do Regimento Interno. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Cumprimentou os Diretores Carlos 
Alexandre Brazolin, da Área de Relações Esportivas, Rodolfo José Sanchez 
Serine, Adjunto de Fitness e Clovis Bergamo Filho, de Esportes Recreativos, 
pela recente instalação de trinta novas esteiras, atendendo ao pedido dos 
associados.  
 
Silvia Schuster – Prestou homenagem póstuma e reiterou o voto de pesar 
pelo falecimento do funcionário José Carlos Almeida (Zezinho da Bocha). 
Prosseguiu, propondo voto de louvor à Seção de Basquete, em especial aos 
responsáveis pelas categorias de Base, cujos jogadores, entre 11 e 13 anos, 27 
associados dentre os 29 que participaram, conquistaram Medalha de Bronze 
no Campeonato Sul-Americano, realizado em Novo Hamburgo/RS; bem como 
pela equipe formada por atletas entre 14 e 15 anos, com 8 associados entre os 
12 jogadores, que participaram de um torneio em Orlando, na Flórida, 
chegando às oitavas de final. Votos aprovados. 
 
Maria Emma Jany Maerkl – Como aluna desde a primeira turma, parabenizou 
a Sra. Maria Celeste de Castilho, que em 1º de agosto completará 90 anos de 
idade, dos quais 50 como professora de Hatha Yoga no Clube.  
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Propôs voto de pesar pelo falecimento do 
Associado Veterano Eurico Ferreira. Continuando, registrou que no período de 
12 a 14 de julho, foi realizado em Campinas o Simpósio Nacional de Dirigentes 
e Profissionais de Clubes, quando foi entregue, pela primeira vez, a 
homenagem Notável Personalidade Clubística, instituída pela Confederação 
Brasileira de Clubes e pela Federação Nacional de Clubes. E, dentre os cerca de 
13 mil clubes existentes no País, 3.586 em São Paulo, quem recebeu esta 
homenagem foi um pinheirense, o Presidente José Manssur, o que é motivo de 
orgulho. Parabenizou o Presidente José Manssur pela homenagem recebida. O 
voto de pesar foi aprovado. 
 
Presidente – Pediu licença ao orador e ao Plenário, assim se manifestando: Eu 
confesso aos senhores que, depois da investidura que os senhores me 
concederam, esta homenagem que o Conselheiro Cezar Roberto, Associado 
Benemérito se referiu, foi a maior homenagem que um filho de imigrante 
libanês poderia receber, presidindo um Clube de origem alemã. Logo após, Dr. 
Cezar, esta homenagem da CBC e da FENAC, eu encetei uma viagem logo horas 
depois e fiquei a meditar nesta viagem, contemplando as belezas do País de 
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onde veio o fundador de nosso Clube, o porquê de ter sido eu o homenageado, 
diante de tantas expressões notáveis a exercer as atribuições dentro dos 
clubes associativos. Por que não o Engenheiro Arlindo Virgílio Machado 
Moura, que foi Presidente do Clube, Presidente do Sindi-Clube, fundador da 
Universidade do Sindi-Clube, entidade formadora de dirigentes esportivos e 
que é padrão e modelo na nação? Por que não Antonio de Alcântara Machado 
Rudge, que exerceu o cargo de Presidente deste Clube por mais anos do que 
todos os que o antecederam? Por que não esta figura notável, caráter sem jaça, 
lhano, fidalgo? A grandeza moral sua é superior e infinitamente a sua postura 
física. Cezar Roberto Leão Granieri, Presidente do Esporte Clube Pinheiros no 
ano do centenário, duas vezes Presidente do Sindi-Clube, eleito e reeleito e 
que traz consigo nesta Entidade que preside hoje o maior número de clubes 
associativos filiados a ela, do Brasil. Por que não Antonio Moreno que, 
juntamente com outros, lutou pela introdução na Lei de Organização do 
Desporto, conhecida como Lei Pelé, da contribuição de 0,5% para os clubes 
esportivos advindos da loteria, formadores de atletas olímpicos? Por que 
nenhum dos associados beneméritos, que hoje contemplamos e que fizeram 
história? Por que eu, que praticamente tenho me dedicado todos os dias ao 
longo desses anos a presidir e dirigir os trabalhos que os senhores me 
concederam? E a beleza da Alemanha me deu a resposta. Fui eu, porque eu 
estava Presidente. Quiseram os fados que no momento exato em que se 
prestava uma homenagem ao Esporte Clube Pinheiros eu estava Presidente. O 
verbo é estar e não ser. Ser eu sou Conselheiro e associado. Eu estava 
Presidente no momento exato desta homenagem e coube a mim receber esta 
placa, que eu trouxe com toda humildade, para dizer que eu estou 
compartilhando com o Pinheiros e com todos os senhores esta homenagem, a 
ponto de, presentes os princípios da moralidade e impessoalidade, pedir uma 
licença aos senhores. Terminado meu mandato, quando a minha presença for 
uma mera lembrança e uma singela página na história do Conselho, singelo e 
humilde, como humilde e singelo eu sou, eu irei me dirigir, Dr. Synesio Alves 
de Lima, ao Centro Pró-Memória Hans Nobiling e entregar esta homenagem a 
quem a merece, o Esporte Clube Pinheiros, que apesar de estar nominalmente 
a mim dirigida, eu irei colocar um dístico na sua capa: Homenagem ao Esporte 
Clube Pinheiros, na pessoa de quem exercia na oportunidade a Presidência do 
Conselho Deliberativo. A homenagem é aos senhores, eu fui apenas e tão 
somente o portador dela. Muito obrigado, Dr. Cezar, pelas palavras, foram os 
momentos mais emocionantes da singela vida profissional e social de quem 
vos fala.  
 
Antonio Carlos Fiore – Informou que o Clube, neste ano, diferentemente de 
anos anteriores, onde a solução, apesar de positiva, foi mais morosa, conseguiu 
deferimento junto à Prefeitura Municipal, da redução do IPTU relativo ao ano 
em curso. Explicou que nos anos anteriores essa autorização sempre avançava 
pelo ano seguinte, ou os seguintes, até ser aprovada. Neste ano de 2013 já 
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recebemos autorização da redução pleiteada, fazendo com que o IPTU lançado 
de R$ 11.000.000,00 fosse reduzido para algo em torno de R$ 470.000,00. 
Cabe apenas um registro complementar, essa redução é regulada por lei e o 
Clube se enquadra adequadamente em seus termos. 
 
Edgard Ozon – Reportou que a Confederação Brasileira de Judô, tendo em 
vista o Campeonato Mundial, que será realizado no Rio de Janeiro entre o final 
de agosto e início de setembro, está convocando os melhores atletas de cada 
associação, para competir no exterior. E tivemos em Moscou, no Grand Slam, 
com três atletas: o Baby, o peso pesado, ganhou a primeira luta, se machucou 
na segunda, então, não se classificou, mas está sendo considerado o 1º do 
ranking no Campeonato Mundial; e o Chibana, que ganhou medalha de Ouro. 
Aí tivemos a University, na Rússia, e participamos com três atletas, que 
ganharam medalha de Bronze, por equipe. Finalmente, tivemos um 
Campeonato Categoria de Base 21, menor idade, na República Tcheca, 27 e 28, 
com três atletas: Flávia Gomes, Gabriela Chibana, que ganharam medalha de 
Bronze. A terceira não foi classificada. Disse esperar que o Clube possa ter 
medalhista no próximo Campeonato Mundial. 
 
Severiano Atanes Netto – Propôs voto de pronta recuperação à ex-
Conselheira Dora Maria de Aguiar Whitaker, que se encontra hospitalizada 
para tratamento de saúde. Aprovado. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Reportou-se a um expediente 
distribuído na entrada da reunião. Trata-se de requerimento de nove 
Conselheiros, capitaneados pelo Conselheiro Mario Gasparini, preocupados e 
muito zelosos com uma série de assuntos relacionados ao Clube, que vêm 
sendo veiculados pelas redes sociais e acabam reverberando pelas alamedas. 
Propôs votos de louvor aos Conselheiros subscritores, pelo encaminhamento 
correto dado ao assunto, isto é, solicitando esclarecimentos à Diretoria com 
relação aos gravíssimos fatos que estavam sendo ventilados, e não adotando a 
conduta de muitos nesses últimos dias nas alamedas do Clube, na Lanchonete 
do Tênis, no próprio Boliche, procurando assustar o corpo associativo, 
demonstrar uma situação de dificuldades que o Clube pudesse estar sofrendo. 
Então, a conduta do Conselheiro Mario Gasparini e os demais que 
subscreveram o requerimento, é a conduta correta. A bem da verdade, 
acabaram por pincelar de forma um pouco dramática demais, com uma 
preocupação excessiva a respeito da situação do Clube, propondo até uma 
eventual constituição de uma Comissão suprapartidária, mas a verdade é que 
eles tiveram oportunidade, com esse requerimento, fazer com que a Diretoria 
respondesse e esclarecesse de uma forma cabal, uma forma precisa, uma 
forma absolutamente livre de qualquer dúvida da absoluta higidez financeira 
do Clube. Se eventualmente algum Conselheiro não recebeu esse material, é 
importante que o retire com a Secretaria. Destacou dois aspectos em que nas 
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respostas o Presidente da Diretoria acabou tranquilizando a todos: 1º) quando 
faz referência que mentiras, meias verdades, distorções são apresentadas ao 
corpo associativo, prática essa, iniciada em 2002 e que periodicamente vem se 
repetindo, causando dúvidas e inquietações em nossa comunidade, como bem 
asseveraram os signatários do requerimento; 2º) finaliza com essa 
consideração, de que não há nem grave nem notório momento de crise a 
desencadear a criação de qualquer Comissão apartidária; e afirma, 
peremptoriamente, que esta Administração finalizará a maior obra de todos os 
tempos neste Clube sem recorrer a empréstimos bancários ou chamadas 
extras de taxa de obras para os associados. Estendeu o voto à Diretoria, que 
respondeu ao requerimento prontamente, tendo 30 dias para fazê-lo, 
esclarecendo de forma muito oportuna tudo que está ocorrendo. Votos 
aprovados. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 - “A Voz do Conselheiro”. 

Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Tratou de três assuntos: 1º) as mães 
associadas pedem que sejam instaladas bancadas nos vestiários femininos, 
para que elas possam trocar os bebês de colo; 2º) os associados pedem que o 
bicicletário existente junto à Portaria aqui da Tucumã receba uma cobertura, 
para que as bicicletas ali instaladas não fiquem ao tempo e à chuva, bem como 
que no novo Estacionamento seja instalado um bicicletário, tendo em vista que 
o novo Estacionamento está ao lado do Shopping Iguatemi e nos finais de 
semana muitos sócios gostam de vir ao Clube de bicicleta; 3º) que seja 
aumentada a segurança do Clube, principalmente na parte externa das 
Portarias da Rua Tucumã, comentando que no dia anterior a Conselheira Anna 
Nacarato teve sua bolsa, com documentos e outros pertences, roubada por um 
motoqueiro quando aguardava um táxi na baia da Portaria do Boliche, não 
tendo a quem recorrer. Talvez o Clube pudesse manter um segurança na 
portaria para ajudar o associado enquanto aguarda seu transporte. Aprovado 
o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Luciana Crestana Machado – Formulou os seguintes pedidos: 1º) que nas 
próximas temporadas de férias seja mantido o programa Soccer Camp, 
realizado na primeira semana de julho, onde foi ministrado treinamento 
específico de goleiro – posição que vem despertando interesse nas crianças - 
com atividades físicas adequadas ao aperfeiçoamento dessa posição; bem 
como que seja estudada a viabilidade de ajustar a programação das aulas da 
Escolinha de Futebol, para incluir o treinamento de goleiros. 2º) Que seja 
considerada a possibilidade de divulgar, no site do Clube, as listas de espera 
para as atividades cujos quadros já estão completos. Isso facilitaria bastante o 
acesso dos associados às informações, tudo visando à transparência entre 
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associado e a Instituição. 3º) tendo em vista as pichações que estão havendo 
dentro do Clube, como no bonde e na estrutura do anfiteatro, que sejam 
tomadas providências visando reconstituir o nosso patrimônio, bem como que 
se busque nas gravações os responsáveis por tal ato, para coibir esse tipo de 
atitude e punir os culpados. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
Paulo Maurício Carvalho de Siqueira – Pleiteou a instalação do sistema Sem 
Parar nas cancelas de acesso do novo Estacionamento; que o Clube volte a 
servir  feijoada no Restaurante do CCR no último sábado de cada mês, não se 
esquecendo do tradicional caldo de feijão; que nos eventos realizados na 
Churrascaria voltem a servir a picanha fatiada em shows, sobre as mesas, 
mesmo que com um custo adicional; e, finalmente, que se acrescente nas 
bebidas oferecidas no Restaurante Japonês uma carta de vinhos, pois hoje só 
oferecem cerveja e saquê. Aprovado o encaminhamento da matéria à 
Diretoria. 
 
Maria Angélica Masagão Prochaska – Também reivindicou cobertura para o 
bicicletário. Solicitou, ainda, que o ingresso de convidados pela Portaria da 
Escolinha, em dias de jogos, seja estudado com mais critério, até em conjunto 
com outros clubes, visando à redução do número de pessoas nos fins de 
semana, até porque hoje em dia nem sempre se sabe quem é pessoa idônea ou 
não. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da ata da 621ª Reunião Extraordinária, realizada 

no dia 24 de junho de 2013. 

Severiano Atanes Netto – Entendeu necessário complementar o resumo do 
seu pronunciamento no item A Voz do Conselheiro, a respeito das atividades 
do novo Estacionamento.  
 
Presidente – Respondeu que o pronunciamento do orador seria transcrito na 
íntegra, e, não havendo objeção, deu a ata por aprovada com a retificação 
supra. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-33/2012 – Registro de Ocorrência 

nº 1361/12 e Representações nºs 234/12 e 248/12, de 
02/12/2012, decorrentes de fatos ocorridos na mesma data, 
no Campo de Futebol A, envolvendo um Conselheiro e dois 
Associados. 

 
- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 
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Item 4 - Apreciação do processo CD-06/2013 - Recurso em face de 

decisão tomada pela Presidência do Conselho Deliberativo no 
dia 17/05/2013. 

Presidente – Eu vou sumariar, antes de entregar, por razões éticas à 
condução desses trabalhos ao Dr. Cimino, Vice-Presidente, eu vou sumariar 
para os senhores do que se trata, só para lhes relembrar. Da decisão que 
apreciou as contas, ilustres vinte Conselheiros apresentaram requerimento 
que, rotularam de embargos de declaração. Por entender, rogadas todas as 
vênias, que esse recurso de embargos de declaração era uma espécie de 
judicialização de uma decisão administrativa, poderia e, o Regimento me 
faculta, rejeitar in limine esse requerimento, formulada por vinte ilustres 
Conselheiros. Mas dentro dos meus princípios decidi ouvir e, como sempre, o 
longa manus do Presidente do Conselho, que é a douta Comissão Jurídica, para 
verificar se o interesse processual recursal do binômio adequação mais 
necessidade se encontrava presente. E a douta Comissão, com soberania, que 
lhe é inconteste, com a dignidade que é reconhecida, com a independência que 
todos nós sabemos ter, porque ela não se curva a ninguém, data vênia de quem 
pensa o contrário, exarou o parecer, acompanhando aquilo que a Presidência 
já intuíra, da ausência de interesse processual recursal. Lastreado e ancorado 
nesse parecer, como me faculta o Regimento, acolhi o parecer e indeferi o 
atípico recurso. Desta decisão, dez Conselheiros apresentaram recurso, que 
ora os senhores irão julgar. Como o recurso é contra ato unilateral meu, que 
apenas fizera observar o Regimento, declaro-me impedido. Deixo a bancada da 
Presidência e transfiro os trabalhos ao Dr. Cimino. 
 
- Assume a Presidência dos trabalhos o Vice-Presidente Evandro Antonio Cimino. 

 
Presidente em exercício – Declarou aberta a discussão. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – O que deu origem a tudo isso aqui eu 
acho que vale a pena a gente ter em mente. Quando da reunião para 
deliberação sobre as contas vários Conselheiros trouxeram dúvidas para 
serem esclarecidas pela Diretoria. A Diretoria teve o prazo, o tempo para fazer 
todo esclarecimento do qual lhe foi solicitado pelos Conselheiros e nenhum 
esclarecimento foi prestado. O Presidente da Mesa do Conselho, se não foram 
essas palavras exatas, mas a ideia foi dessa forma, por favor, me corrija, Sr. 
Presidente, mas colocou assim: que colocaria a matéria em votação, pois se o 
Plenário aprovasse a matéria significaria que o Plenário estaria esclarecido. A 
fundamentação dessa solicitação é que o Estatuto do nosso Clube diz que se 
um Conselheiro pergunta, a Diretoria tem que esclarecer. Isso está escrito, não 
lembro qual é o artigo do Estatuto, mas, Sr. Presidente, todos devem tê-lo 
inclusive de cabeça. Bom, é só isso, nós estamos hoje trazendo aqui para uma 
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deliberação um assunto simples quanto esse: Deve a Diretoria esclarecer as 
dúvidas que foram perguntadas? Nós não estamos falando em nenhum 
momento de revisar a aprovação das contas, não estamos falando de anular a 
aprovação das contas, não estamos falando em nenhum momento de 
prejudicar a aprovação das contas, nós estamos falando sobre esse direito de 
ter um esclarecimento, que foi feito em cima de perguntas legitimamente 
formuladas pelos Conselheiros. Perguntas essas que traziam no seu teor da 
questão diferenças numéricas: Qual valor é válido? Que traziam diferenças em 
relação à interpretação. Que traziam questões sobre como o Conselho Fiscal, 
como o auditor vê, não foram esclarecidas. É somente isso, esclarecimento, 
transparência, é em cima disso que está sendo hoje colocada em discussão 
nessa pauta. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva – Ocupo a Tribuna no sentido de defender o 
ato praticado do Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. José Manssur, sob 
entendimento de que, não haveria motivo para interposição dos embargos de 
declaração. Isto porque, no primeiro recurso apresentado o recorrente deixou 
de postular, de requerer a reforma da decisão proferida pelo Conselho 
Deliberativo, qual seja, aprovação das contas. Aliás, o recurso é expresso, no 
sentido de dizer que não se voltava contra aprovação das contas, apenas 
queria que ela fosse diferentemente proferida. O Dr. Manssur, Presidente do 
Conselho Deliberativo, com muita propriedade, à medida que o recurso que 
não pretende a reforma carece de interesse processual, ou seja, se o recurso 
não pretende nenhuma reforma, nenhuma alteração da decisão proferida, ele 
resta sem sentido. Até mesmo na teoria geral dos recursos, quer dizer, se 
pressupõe o pedido de reforma, o pedido de modificação. Então, o Dr. 
Manssur, de plano, como lhe autoriza o Regulamento Geral, ele indeferiu o 
segmento do recurso, decidindo monocraticamente, com base no Regulamento 
Geral. Inconformados os recorrentes, interpuseram dessa feita um recurso 
denominado embargos de declaração, que tem aplicação aqui no Clube 
Pinheiros em caráter subsidiário, à medida que previsto no Código de 
Processo Civil, entrar com a Legislação Nacional e evidentemente que 
aplicação subsidiária aqui no Clube Pinheiros. Os embargos declaratórios, em 
seu turno, eles visam a sanar eventuais obscuridades, omissões ou 
contradições que uma decisão contenha. Queria fazer um parênteses (Em 
situações muito específicas poderia se atribuir não efeitos infringentes, mas 
efeitos modificativos aos embargos de declaração, na hipótese do exercício de 
sanar uma missão ou espancar uma obscuridade, implicasse na modificação do 
julgado, o que não é o caso dos autos. Então, nessa hipótese, o Dr. Manssur deu 
a decisão. Decisão sobremodo clara, fundamentada, com base também no 
parecer da Comissão Jurídica, e ela não obtinha nenhuma omissão, nenhuma 
obscuridade, nenhuma contradição. Daí porque não teria cabimento os 
embargos declaratórios para pedir explicitações de algo numa decisão que não 
a contém. Então, eu encaminho, por esses motivos, no sentido do 
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indeferimento do não provimento ao recurso de embargos de declarações, 
interpostos pelos recorrentes.  
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Abro mão, Sr. Presidente. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: O Dr. Manssur já não havia se inscrito antes? 
Ele se inscreveu e mudaram a ordem. 

 
Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo – O recurso interposto 
não tem qualquer vício formal, como foi alegado. O recurso foi interposto no 
prazo correto, que é o prazo de 15 dias. A gente não pode se ater a 
tecnicismos, a nome de recurso. Inclusive o nome do recurso está correto, o 
nome não é embargos de declaração, como foi falado aqui, é recurso previsto 
em nosso ordenamento. A competência da Mesa do Conselho é receber o 
recurso e encaminhar para votação, não deve se tecer mais nenhuma análise 
que se atenha ao mérito do recurso, não se deve entrar no aspecto de mérito, 
apenas no aspecto formal. E o aspecto formal estava correto. Com base nisso, o 
recurso deveria ter sido colocado em discussão. Criaram-se subterfúgios para 
que esse recurso não fosse colocado em pauta. E aí sim veio um segundo 
recurso e esse segundo recurso é admitido e colocado em votação. Só isso já 
demonstra o desacerto da primeira decisão. Se a primeira decisão estivesse 
correta não estaríamos aqui julgando. O fato é, graças à insistência dos 
Conselheiros que assinaram o recurso este Conselho agora consegue julgar a 
decisão que eles pretendem reformar, se a decisão está correta ou se ela não 
está correta. Discutir se é embargos ou se é recursos é apenas desvirtuar o 
principal motivo que trouxe esses Conselheiros a interpor esse recurso. O 
Presidente da Diretoria é um dos nossos, ele é um Conselheiro. Se ele é um 
Conselheiro cabe a nós do Conselho exigir que se respeitem as normas 
previstas em nossos Estatutos e Regimentos. Sendo assim, se o Estatuto prevê, 
tal qual o Regimento, que instado a prestar esclarecimento, o Presidente da 
Diretoria deve vir aqui prestar esclarecimento, nada mais natural que o 
Conselho assim determine: Presidente, por favor, esclareça os pontos da 
aprovação de contas que não estão claros para os Conselheiros. E vale notar 
que aqui não tem nenhum partidarismo, porque foram Conselheiros das mais 
diversas correntes que tiveram o seu pronunciamento não esclarecido pelo 
Presidente da Diretoria. Haja vista que sequer o Presidente se pronunciou e, 
sim, o Diretor Financeiro. Questões de muita importância, na explanação o 
Diretor Financeiro se ateve apenas à questão do superávit. Para ele o simples 
fato de ter superávit bastava para aprovar as contas. Mas não, os Conselheiros 
pediram aqui esclarecimentos a respeito do Estacionamento, a respeito de 
apontamentos no relatório apresentado. Apontamentos que falavam em 
compras de caixa de fósforos, coisas dessa natureza. Isso mereceria sim a 
presença do nosso Presidente para esclarecer. Estamos diante de um grande 
desafio, que é aprovação do Estacionamento, dessa obra de R$ 57 milhões. 
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Aprovamos as contas sem ter os esclarecimentos necessários. O que a gente 
quer com esse recurso? Não é reprovar as contas, a gente não quer mostrar 
que as contas estão erradas, nada disso. As contas foram aprovadas. O que a 
gente quer é simplesmente o seguinte: esclareça os pontos que não estão 
claros. Por isso que, em dado momento, graças ao tecnicismo do Direito, foi 
falado embargos de declaração, que é justamente para suprir uma omissão. Se 
seis ou sete Conselheiros vêm à Tribuna falar: Olha, esse ponto não está claro, 
por favor, esclareça. E o Presidente não esclarece, é de rigor que os 
Conselheiros entrem com recurso para que venha aqui esclarecer esses 
pontos. Então, não seria de afastar o julgamento desse recurso. Se concorda 
com o teor dele ou não é outra discussão, cada um de vocês é livre para votar 
como melhor entender. Agora, barrar o exercício do contraditório, barrar o 
exercício do Direito em si de interpor um recurso, isso a gente não pode 
admitir. Então, o recurso é válido, o recurso foi interposto corretamente, o 
recurso preenche os requisitos, tem que ser julgado e, desde já encaminho 
meu voto, que é que tem que ser provido. Temos que ouvir o Presidente da 
Diretoria tecer os esclarecimentos que foram solicitados pelos Conselheiros 
que falaram aqui no dia da aprovação de contas, que estão todos nominados 
no recurso. E o recurso traz exatamente qual era o ponto que tem que 
esclarecer. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Me permite um aparte, Conselheiro? 
 
Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo – Pois não, o senhor ia 
falar, acabou não falando, mas fique à vontade. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda (aparte) – Acredito que o Conselheiro 
Collet já colocou de uma forma bem objetiva, até o que eu ia falar. O senhor 
começou sua manifestação, dizendo que o recurso foi corretamente interposto. 
O Conselheiro Collet de uma forma acertada deixou muito claro: recurso é 
contra uma decisão. Então, eu pergunto ao nobre Conselheiro, já que o 
primeiro recurso foi corretamente interposto, qual foi a decisão da Casa, como 
o senhor mesmo falou, que não se quer uma reprovação de contas? Então, não 
está se discutindo mais, as contas estão aprovadas, não é contra isso que está 
havendo recurso. Então, qual é a decisão que está sendo atacada por meio do 
primeiro recurso, não desse?  
 
Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo – Negar vigência. Como o 
senhor bem sabe, a gente pode interpor um recurso contra uma negativa de 
vigência de uma previsão de nosso ordenamento legal. O Conselho, ao aprovar 
as contas, como aprovou, negou vigência a um artigo do Estatuto e um artigo 
do Regimento, que preveem que instado a prestar esclarecimento, o 
Presidente do Clube deve vir à Tribuna prestar o esclarecimento. Então, o 
cerne do recurso é embargos de declaração, eventualmente com caráter 
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infringente, como colocou o Dr. Collet, com escopo de negar vigência a artigos 
do nosso Estatuto e do nosso Regimento. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Então, o procedimento seria apenas para 
esclarecer apenas... 
 
Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo – O aparte já foi dado, 
Conselheiro. Existe um artigo, o senhor bem conhece, que, instado a prestar 
esclarecimento, o Presidente da Diretoria tem que vir aqui prestar. Se esse 
artigo não foi respeitado, cabe ao Conselheiro diligente interpor um recurso, 
para que ele seja observado nesta Casa. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Então, pelo que entendi, o objetivo do 
recurso, como diz, é que o Presidente da Diretoria preste esclarecimentos, e 
com isso vai anular o que já foi julgado. 
 
Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo – Sim. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Então, eu pergunto: Por que não foi 
interposto recurso contra a aprovação das contas? Só isso. 
 
Francisco Carlos Collet e Silva (aparte) – Sr. Conselheiro, perdão. Só para 
esclarecer, eu disse até que não teria cabimento caráter infringente dos 
embargos, eventualmente numa hipótese que, no meu entendimento não é dos 
autos, poderia ter um efeito modificativo. São exercícios de sanar uma 
omissão, uma contradição que implicasse na reforma do decidido. Quer dizer, 
por favor, para mim não haveria efeitos infringentes. 
 
Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo – Ok, esclarecido. Era 
isso. 
 
Presidente em exercício (Evandro Antonio Cimino) – Conselheiro José 
Manssur para uso da palavra. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Ele não havia aberto mão? 

 
José Manssur – Eu acho que está havendo por parte do Conselheiro que me 
antecedeu uma enorme confusão e que não faz jus, data vênia, ao seu 
conhecimento jurídico. Não é do feitio desta Presidência usar de subterfúgios, 
nem aqui e nem em 40 anos de militância. Preliminarmente, Sr. Presidente, há 
um aspecto fundamental, vinte Conselheiros interpuseram, contrariamente ao 
que dissera o meu antecessor, um recurso, onde claramente está dito o 
seguinte: necessário frisar que não se busca reprovação das contas, mas 
apenas mutatis mutandis um embargo de declaração, por meio do presente 
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recurso, como forma de sanar toda e qualquer obscuridade existente na 
prestação de contas apresentada e, assim colocar nosso Conselho em seu 
devido lugar, obtendo o devido respeito por parte da Diretoria. O nome 
jurídico da peça apresentada está declarado expressamente, embargos de 
declaração. Subscrito por vinte Conselheiros, endereçada a esta Presidência, 
que como já foi bem exposto aqui, ouvida a Comissão Jurídica, rejeitou 
liminarmente. Desta decisão, que é o que nós vamos discutir agora, interpôs se 
adequadamente um recurso. Quem interpôs? Dez Conselheiros. Vários dos que 
subscreveram o primeiro, não recorreram desta, logo, se conformaram com a 
decisão que eu dera, indeferindo o recurso. Os dez que vieram, muitos não 
subscreveram o primeiro, logo, não foram alcançados por qualquer decisão de 
minha parte. Razão pela qual há muitos falece até legitimidade processual 
para recorrer de uma decisão que não lhes alcançou. Já se começa por aqui, 
para o senhor verificar a teratologia jurídica processual que se colocou. A 
Presidência não usa de subterfúgio, a Presidência usa do seu singelo 
conhecimento jurídico. Embargos de declaração, Dr. Paulo Uchoa Fagundes se 
coloca contra uma decisão obscura ou contraditória, não se coloca embargos 
de declaração, data vênia, para se obrigar alguém a falar ou deixar de falar. E 
contrariamente ao que o senhor disse, o artigo 75 estabelece que, a pedido de 
qualquer Conselheiro, o Presidente ou quem ele indicar, está na lei, poderá 
prestar os esclarecimentos. Ele indicou, por ser matéria financeira, o Diretor 
Financeiro para prestar os esclarecimentos. Ele os fez. Terminado seu 
esclarecimento, o Conselheiro Luís Alberto formulara algumas indagações que, 
ele, a seu sentir, Diretor Financeiro, entendeu que já havia prestado. Foi a 
Plenário. Se o Plenário entendesse que esses esclarecimentos não eram 
suficientes, julgaria de acordo com a insuficiência e reprovaria. Mas, se 
entendeu que fossem suficientes, daria o seu veredicto.  
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – O senhor me daria um aparte? 
 
José Manssur – Vou lhe dar o aparte, mas só para concluir para não perder o 
raciocínio. O recurso interposto, o qual o senhor subscreve, são embargos de 
declaração. Por um acaso eu peguei as notas que têm na sua mesa, com 
certeza, porque o senhor é um estudante de Direito, como todos nós somos, 
um advogado brilhante, o Código de Processo Civil Dr. Theotonio Negrão. Eu 
só vou lhe dizer o seguinte: o recurso formula perguntas e nas perguntas que o 
recurso formula a jurisprudência diz o seguinte: A função dos tribunais nos 
embargos de declaração – E aqui era um tribunal – não é responder a 
questionários sobre meros pontos de fato, mas, sim dirimir dúvidas, 
obscuridades, contradições, omissões obviamente sobre a decisão. Embargos 
declaratórios não servem como instrumento de consulta. Superior Tribunal de 
Justiça: as indagações formuladas nos embargos sobre como devem proceder 
alguns dos postulantes não se incluem no âmbito dos declaratórios. Ou seja, 
Conselheiro Paulo Uchoa, por quem nutro especial carinho e admiração, 
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embargos de declaração, primeiro, como disseram Dr. Collet e Dr. Arruda, no 
aparte dado pelo senhor, eles são recurso formulado contra uma decisão, eles 
não prestam para instar ou obrigar alguém falar ou deixar de falar, apesar de 
ter falado, conforme o Regimento permite. A2 – embargos de declaração não 
se prestam para responder meros questionários sobre questões de fato, mas 
apontar da decisão da aprovação qual foi o ponto obscuro, não na fala, mas na 
peça que se aprovou. A3 – dos vinte que recorreram no primeiro, muitos 
deixaram de subscrever no recurso dos dez e, desses dez que subscreveram, 
muitos não fizeram os primeiros dos vinte. O que vale dizer, parte dos vinte, e 
é litisconsórcio, ativo unitário, se conformou com a decisão. E parte dos dez 
que recorreu não tinha legitimidade para fazê-lo, porque não fora alcançado 
pela decisão. Era o que eu tinha a dizer e a esclarecer ao Plenário. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa (aparte) – Só para trazer à memória, ao 
final do discurso do Diretor Financeiro, durante a sessão onde foram 
deliberadas as contas, o meu pronunciamento ao senhor, enquanto Presidente 
da Mesa, foi, Sr. Presidente, quando teremos os esclarecimentos das dúvidas? 
 
José Manssur – E eu respondi para o senhor, para ele responder. Ele disse: Eu 
não tenho mais nada para fazê-lo. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Única e exclusivamente, corrigindo a sua 
fala de agora, que não foram questões adicionais, foram única e 
exclusivamente lembrando onde serão e quando serão respondidas. 
 
José Manssur – Aí ele dissera isso, que não tinha mais e eu falei: O senhor faz 
o ofício, eu mando o questionário para a Diretoria e ela responde. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – Só corrigindo essa pequena imperfeição. 
 
José Manssur – Então, para concluir e, como os ilustres Conselheiros 
subscritores do recurso mostraram afeição ao ilustre jus filósofo Luis 
Recaséns Siches, de origem hispânica, e que teve sua vida toda no México, 
saindo da Espanha por motivos políticos, a decisão da Presidência do Conselho 
observou estritamente a lógica do razoável, de que fala o grande Juris 
Consulto, citado por Vossas Senhorias. Na verdade houve interposição de um 
recurso não contra uma decisão, como disse Dr. Collet e Dr. Arruda, houve a 
interposição de um recurso porque o Diretor Financeiro entendeu que já havia 
prestado todos os esclarecimentos. Para tal fim, com todo respeito, não se 
prestam os recursos de declaração. Os embargos de declaração são recursos 
para suprir eventual omissão, sanação ou contradição. Essa é a regra geral. E, 
excepcionalmente se lhes dá efeitos infringentes para, diante de um erro ou 
contradição, chegar-se a uma conclusão diferente daquela tomada, então, se 
altera o julgamento. Tentou-se judicializar uma questão meramente 
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administrativa. Bastava um requerimento, com o questionário que se fez, para 
mandar à Diretoria. Ela responderia o questionário e não sujeitar o Presidente 
ao constrangimento de responder a um recurso atípico, sem adequação e sem 
o mínimo interesse processual recursal, porque ele não visava combater 
nenhuma decisão.  
 
José Roberto Carneiro Novaes Junior – O nosso colega Luís, no começo das 
falas, disse que a ideia era buscar respostas para algumas perguntas. O 
Conselheiro Manssur acabou seu discurso, dizendo a forma como tem que 
buscar. Pode ser um simples questionamento de quesitos A, B e C. Ficamos 
discutindo quase 40 (quarenta) minutos recurso, embargo isso, daquilo. O que 
quer saber são respostas simples, engenharia simples: numa página está R$ 2 
mil e 714, na outra página está R$ 2 mil e 520, por que essa diferença? A 
pergunta 2 é isso, isso e isso. O que está querendo saber? Só as perguntas, 
transparência no que foi falado. E o “achismo” aqui é muito grande. Se o nosso 
colega Gasparini achou que tinha respondido tudo e o pessoal disse que não 
achou, não achou. Os vinte que não assinaram não são necessariamente, estão 
de acordo por não ter assinado, vai ver não puderam assinar. Então, nós 
discutimos um montão de coisa e a transparência que se quer ver não tem 
nada: não sabemos as perguntas, não tem resposta, tem embargo, tem isso, 
aquilo. Tivemos uma aula de jurisprudência aqui e estamos sem as questões.  
 
- Manifestação de Conselheira no plenário: Não entendemos nada, não somos advogados. 

 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) - Eu não sou advogado, me aborrece 
um monte de literatura técnica e de advocacia num Conselho Deliberativo, que 
essencialmente um órgão não gerido por leis de Direito usual. Então, acho que 
fui um dos signatários do primeiro requerimento porque queria um 
esclarecimento, como Conselheiro, de um Conselho Deliberativo, sem nada 
jurídico, e não me foi dado.  
 
Presidente em exercício (Evandro Antonio Cimino) – Não havendo mais 
inscritos, eu declaro encerrada a discussão. Vou colocar em votação. O que 
está sendo discutido é única e exclusivamente sobre a rejeição dos embargos 
declaratórios. 
 
Luís Alberto Figueiredo de Sousa – O momento de pedir uma votação 
nominal, que eu gostaria de pedir. Eu gostaria de colocar esse pedido em 
pauta. O senhor me orientaria o melhor momento de fazer esse pedido? 
 
Presidente em exercício (Evandro Antonio Cimino) – Então, vou consultar 
o Plenário. Os Conselheiros que estiverem de acordo com que se faça a votação 
nominal, permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram-se 
levantar. Por maioria, foi rejeitado. Então, vou pôr em votação. Aqueles que 
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estiverem de acordo com o despacho que rejeitou os embargos de declaração, 
permaneçam sentados. E os que forem contrários, queiram-se levantar. Vou 
repetir: Aqueles que estiverem de acordo com o despacho que rejeitou os 
embargos – Que é o que está sendo discutido – é a rejeição dos embargos de 
declaração, permaneçam sentados. Os que forem contrários queiram-se 
levantar. Precisamos contar. Eu vou inverter a pergunta: Os Conselheiros que 
forem contrários com o despacho que rejeitou os embargos permaneçam 
sentados. Os que forem contrários queiram-se levantar. Vou repetir: Os 
Conselheiros que estiverem de acordo com o despacho que rejeitou os 
embargos de declaração, permaneçam como estão. E os que forem contrários, 
queiram-se levantar. Está mais ou menos equilibrado, vamos fazer a 
verificação nominal.  
 
- É feita a verificação da votação. 

 
Deliberação: 

Por 46 contra 40 votos, o Plenário decidiu: negar provimento ao Recurso, 
mantendo a decisão recorrida. 
 
Presidente em exercício (Evandro Antonio Cimino) – Devolveu a 
Presidência dos trabalhos ao Presidente José Manssur. 
 
- Reassume a Presidência o Dr. José Manssur. 
 
 

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

Presidente – Dado o adiantado da hora, deu por encerrada a reunião às 24h00. 
 

* * * 
 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 623ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo, realizada no dia 26 de agosto de 2013. 
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