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ATA DA 669ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 20 
DE FEVEREIRO DE 2017. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia vinte de fevereiro do ano dois mil e dezessete, em segunda convocação, às vinte horas e 
trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e setenta e quatro Conselheiros. 

 
 
2) MESA DIRETORA 

Presidente: Francisco Carlos Collet e Silva 
Vice-Presidente: Célio Cássio dos Santos 
Primeiro Secretário: Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo 
Segundo Secretário: Antonio Carlos Marini Teixeira  
Terceira Secretária: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 

 
 
3) ABERTURA DOS TRABALHOS 

Presidente – Declarou instalada a reunião. Em seguida, determinou a execução do Hino do 
Esporte Clube Pinheiros (letra e música do saudoso Associado Francisco Roberto Pignatari). 
 
- É executado o Hino do Esporte Clube Pinheiros 

 
 

4) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Suplentes convocados para esta Reunião 

Presidente – Empossou no cargo de Conselheiro o Associado Marcelo Favalli, Suplente de 
Conselheiro pela Chapa Sou+Pinheiros convocado para esta Reunião. 
 
 

5) EXPEDIENTE FORMAL 

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

Presidente – Apresentou ao Conselho, tendo sido aprovadas as seguintes proposições: voto 
de pesar: 1) de iniciativa da Mesa do Conselho, subscrita pelo Plenário como um todo, pelo 
falecimento da menor Nina Maria, de 3 anos de idade, filha da Associada Maria Cristina 
Paula Chaplin e neta do Conselheiro Veterano Aurélio de Paula; 2) voto de agradecimento 
apresentado pelo Conselheiro Peter Alfredo Burmester, em nome da Turma de Formandos 
de 1959 do Colégio Visconde de Porto Seguro, a todos os Pinheirenses e aos não Associados 
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que socorreram e tanto torceram para que Hans Andreas Werner retornasse à ativa no 
Pinheiros e no “Pandeiro” do Grupo Musical do Clube, em especial à Conselheira Ligia Tayar, 
que dedicou cuidados ao Sr. Hans Andreas Werner durante o tempo em que esteve 
hospitalizado; votos de louvor: 1) proposto pela Conselheira Fernanda Ortiz, às associadas 
Beatriz Paranhos Rio Branco e Maria Emília Atallah Quartim Barbosa Bonomi, pela conquista 
do 4º lugar por categoria na Prova El Cruce de Los Andes (Cerro Catedral e Rio 
Manso/Argentina – 02 e 03/02/2017), competição que consiste na travessia de 100 km 
correndo; de autoria da Conselheira Silvia Schuster, ao Boliche competitivo, que se sagrou 
Campeão Paulista de Clubes em 2017, competição realizada nos dias 11 e 12, 18 e 
19/01/2017, tendo as equipes da 1ª e 2ª divisão do Pinheiros ganhado em todas as 
categorias; votos de pesar propostos pelo Conselheiro Carlos Roberto Sá de Miranda Bório, 
pelo falecimento dos associados Paulo Pedro Perides, José Ricardo Prata Schiesari, Doris 
Maria Caspari.  
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria 
cartas recebidas da Diretoria, informando alterações em sua composição no biênio 
2015/2017. Comunicou que a Diretoria enviou carta, também disponível para consulta, 
informando a exoneração de Conselheiros dos respectivos cargos diretivos, tendo sido os 
mesmos reintegrados ao Conselho; e, que, em razão das alterações havidas, a partir de 
16/02/2017 ficou assim constituída:Roberto Cappellano – Presidente, Marciano Araujo Neto 
- Vice-Presidente, Andreas Souza Fein - Assessor de Planejamento e Diretor de Área de 
Patrimônio, José Marlon Salvador Barroso - Diretor de Área de Restaurantes, Fernando 
Amante Chidiquimo - Diretor de Área Administrativa e Financeira, Ivan Gilberto Castaldi 
Filho - Diretor de Área de Esportes, José Paulo de Camargo Mello - Diretor de Área Social e 
Maria Luiza Porto Ferreira Braga - Diretora de Área Cultural. 
 
Presidente –  Eu gostaria de fazer um esclarecimento acerca do processo que tramita no 
Conselho, relativo à contratação do Clube com o Comitê Olímpico Chinês. Neste processo 
decretei segredo no processamento apenas durante a instrução, porque o processo expõe 
sobremodo as pessoas envolvidas colocando em risco seu patrimônio moral. Ademais, 
deverão ser ouvidas diversas testemunhas e depoentes não convindo que uma saiba o que a 
outra disse antes de seu depoimento. É o princípio de concentração e indivisibilidade da 
prova, conforme estatui o artigo 365, do Código de Processo Civil e o sigilo é mencionado no 
artigo 189, do Código de Processo Civil, autoriza que seja decretado nas circunstâncias em 
que o exija o interesse público ou social. E ao sentir da Presidência, esse processo, durante a 
fase de instrução deve permanecer em segredo de justiça. Há que se ver também que os 
membros da Comissão Especial não podem ficar submetidos a pressões políticas e pessoais 
para com liberdade realizarem seu mister. Infelizmente, pessoas desinformadas, sem pedir 
qualquer esclarecimento, não se constrangem em suscitar bobagem em redes sociais com 
agressividade sem par, como se esta Presidência, Presidência da Diretoria, ex-dirigentes e 
Presidentes, Membros da Comissão Especial constituíssem uma súcia de celerados. É esse o 
esclarecimento que gostaria de deixar claro para todos que o segredo no tramitar da 
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instrução do determinado processo não quer dizer que esse processo nunca será acessível 
aos Conselheiros, apenas durante a instrução ele permanecerá de conhecimento exclusivo 
da Comissão Especial constituída, inclusive por três ex-Presidentes do Conselho Deliberativo 
que também devem ter tranquilidade para realizar seu trabalho. É esse o esclarecimento. 
Prosseguindo, leu convite formulado pela Diretoria, distribuído na entrada da sessão, para a 
apresentação da revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento, no dia 07/03/2017.  
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Ratificou o voto de pesar consignado pelo falecimento de 
Nina, neta do Conselheiro Aurélio de Paula. 
 
Edgard Ozon – Propôs voto de louvor à Diretora de Área Cultural Maria Luiza Porto Ferreira 
Braga, pela feliz escolha dos filmes que estão sendo exibidos no Cinema do Clube. Proposta 
aprovada.  
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Propôs voto de louvor ao corpo docente do Jardim de 
Infância Tia Lucy, em especial à professora de música, Sra. Claudia Reggiani, que conduziu o 
evento Sábado Musical, no último dia 18/02, em que as crianças e pais participaram de uma 
aula de música. Voto aprovado. 
 
 

6) ORDEM DO DIA 

Item 1 – “A Voz do Conselheiro”. 

Sérgio Cajado de Oliveira Gasparini – ... Queria pedir que a Diretoria, se pudesse, estudasse 
a liberação de raia de 25 metros na piscina olímpica externa para associados fazerem uso 
dela para treino e quaisquer atividades mais que queiram. Esse é o primeiro pedido. 
Segundo pedido é que a Diretoria estude a possibilidade de abrir uma entrada e saída, não 
sei se seria necessário fazer uma portaria nova, ali na Mário Ferraz, no entroncamento da 
Tucumã com a Mário Ferraz, para maior comodidade de associados. Aprovado o 
encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Wilma de Almeida Gonçalves – ... Evidentemente estou aqui para fazer o pedido dos 
associados com referência às vagas do estacionamento da Tucumã. Eles pedem que seja 
possível estudo de aumentar a largura das vagas, porque quando os carros são estacionados 
às vezes o vizinho encosta muito, então quem entra não consegue sair e quem quer chegar 
ao carro também não consegue entrar em seu carro. Então, a sugestão seria de sacrificar, 
vamos dizer, em cada rua do estacionamento uma ou duas vagas e, devagar, interditar, 
remarcar com uma largura talvez como a da Faria Lima, que é mais confortável e mais 
segura para os carros e comporta tanto carro menor quanto aqueles Pajeros, aqueles carros 
maiores. O segundo pedido é dirigido ao Dr. Cappellano. As mães, todos sabem que a minha 
praia é a parte aquática, é a piscina e todo ano as mães cobram da Diretoria a rampa, 
porque quem tem uma criança, um bebê, não vou nem repetir o quanto aquele carrinho 
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leva, fora o maior tesouro que é o bebê. Mas às vezes o bebê vai no colo, mas no carrinho 
vão todos os apetrechos pesados e até hoje, as Diretorias anteriores e a Diretoria atual não 
providenciaram essa rampa que, em princípio, aproveitem aquela rampa do DAS. Tem uma 
parede lá, que se fosse engenheira faria uma entrada e faria o acesso pelo vestiário das 
crianças e familiares. Então, fica aqui mais esse pedido, essa rampa tem que acontecer, 
porque nossas mamães não dão sossego, quando, nós, Conselheiros, estamos na piscina, é 
lá que eles dizem: Wilma, pede. Não mando nada, mas peço às pessoas que mandam mais, 
que é o Presidente e a Diretoria. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Carlos Alexandre Brazolin – ... Estou vindo a esta Tribuna novamente para perguntar qual é 
a vantagem do Torneio de Tênis. Adoro esse torneio, mas não jogo Tênis. Os tenistas não 
ficarão mais ou menos um mês e meio, no ano passado até um pouco mais algumas 
quadras, sem as quadras de Tênis. Já está começando a apertar, eles pediram para fazer 
esse pedido. Ainda no Tênis, tem a padoca. A padoca é uma coisa fantástica, gostosa, boa, 
só que o horário dela está se estendendo e a parte de restaurante, aquela parte de petiscos 
está começando ao meio-dia. Muitos tenistas depois das 10h00 não querem mais tomar 
café, eles querem ter os petiscos. Acho que é só uma questão de ajuste, meia hora para cá, 
meia hora para lá. Também bares e restaurantes têm algumas coisas que acho que é falta de 
informação de quem está recebendo o pedido, estão falando que para pedir um queijo 
quente tem que pedir um misto sem o presunto e assim por diante. Quem quer uma vodca 
tem que pedir uma caipirinha de vodca e os apetrechos do lado. Fatalmente, é falta de 
comunicação, acho que isso daí pode ser resolvido. Estamos fazendo uma reforma lá em 
cima, na Sede Social, e não tem nenhum descritivo da reforma. Acho que isso está no 
Estatuto, que sempre tem que colocar alguns itens que estão acontecendo: valor da obra, 
tempo e alguns descritivos que acho que tem que ser, acho que está no Estatuto isso, não 
sei qual, Regimento, mas depois vou ver e passar à Mesa. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da Ata da 668ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 30 de 

janeiro de 2017. 

Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou a Ata aprovada, conforme 
apresentada. 
 
 
Item 3 - Apreciação do processo CD-45/2016, referente a dois Recursos de Revisão 

interpostos por Conselheiros, contra a decisão do Conselho Deliberativo objeto da 
Resolução nº 36/2016, de 28/11/2016, que aprovou a Proposta Orçamentária 
apresentada pela Diretoria para o exercício de 2017. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre o trâmite do processo, até a manifestação 
(contrarrazões) apresentada pela Diretoria.  
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Tarcísio de Barros Bandeira (pela ordem) – Disse que ele, como outros, não tinha recebido 
a convocação. 
 
Presidente – Respondeu que verificaria com a Secretaria o que houve e em seguida o 
informaria. Prosseguindo, disse que em suas contrarrazões aos dois recursos a Diretoria 
suscitou questões preliminares, quer dizer, questões prejudiciais ao mérito, elas devem 
necessariamente ser enfrentadas antes que se discuta o mérito. A Diretoria faz as seguintes 
preliminares e isso é comum a ambos os recursos, as preliminares são idênticas: A Diretoria 
pede que os recursos não sejam conhecidos sob o argumento de que inapropriadamente 
suscitados como “recursos de revisão”, portanto, em desconformidade com as disposições 
do artigo 47 do Regulamento Geral. Ou seja, ela diz que não é recurso de revisão e por isso 
pede que o recurso apresentado não seja conhecido. Pede a nulidade dos recursos 
interpostos por suposta supressão de instância, vez que na Reunião Ordinária do Conselho 
Deliberativo, na qual foi votada e aprovada a Proposta Orçamentária/2017, não foi 
previamente apresentada e nem votada a proposta de utilização do índice de reajuste cuja 
aplicação pretendem os recorrentes, o que seria imprescindível dada a natureza da matéria 
em questão (matéria orçamentária). Em outras palavras, que a questão de modificação do 
item não teria sido votada na reunião anterior, portanto, seria impertinente um recurso 
sobre isto. Também diz a Diretoria da inadmissibilidade dos recursos interpostos, uma vez 
que não há previsão regimental autorizando os Conselheiros a proporem reajustes 
orçamentários, matéria esta segundo a Diretoria, afeta exclusivamente a ela, Diretoria. A 
outra preliminar que em síntese pode-se traduzir da seguinte maneira: o entendimento da 
Diretoria é que não pode haver redução de receita, a tanto equivalendo a mudança, 
alteração para menor do índice de reajuste sem a correspondente redução de despesa. 
Chega até a apresentar decisões monocráticas a respeito do tema, que como são decisões 
monocráticas não caracterizam precedentes. As Comissões Jurídica e Financeira foram 
ouvidas e os Conselheiros receberam os respectivos pareceres. Para organização dos 
trabalhos e para evitar dificuldade depois para compreensão e votação de cada item, 
sobretudo das preliminares, vou abrir agora o debate apenas para as questões preliminares. 
Caso superadas as preliminares vamos aí discutir o mérito, assim não haverá problema e 
poderemos ganhar tempo com essa determinação. Aqui há alguns inscritos, mas não sei se a 
ideia deles era falar agora, neste momento apenas sobre as preliminares. Como será 
dividida a manifestação dos Srs. Conselheiros, evidentemente um Conselheiro poderá falar 
sobre as preliminares e depois poderá falar também sobre o mérito. 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano (fora do microfone) – Sr. Presidente, nosso 
entendimento, como é um recurso, tem que falar a parte recorrente e depois a Diretoria. 
 
Presidente – A Diretoria quer ocupar a Tribuna para falar alguma coisa, além das 
contrarrazões já apresentadas? Gostaria. Mas acerca das matérias preliminares? 
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José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Presidente? ... As contrarrazões... 
 
Presidente – Sr. Conselheiro, outros fizeram recurso e também vão se manifestar. Temos de 
dar direito ao contraditório e à ampla defesa. O senhor quer que apenas os Conselheiros 
que subscreveram o recurso de apelação falem? O senhor não é favorável que a Diretoria 
defenda a tese das contrarrazões? No tribunal as partes sempre fazem sustentação oral, o 
senhor foi juiz. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Presidente, o honrado Presidente já se manifestou em 
contrarrazões e alegou as preliminares que V. Exa. está colocando agora em objeto de 
apreciação. Não tem o mínimo cabimento a pretensão do nobre Presidente. 
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro, mas a Mesa, diferentemente de V. Sa. entende 
deve-se garantir sempre a ampla defesa, que tem como corolário o princípio do 
contraditório e do due process of law. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Sem sombra de dúvida. 
 
Presidente – Em todos os tribunais é admitida sustentação oral, o fato de a Diretoria ter 
contrarrazoado não suprime dela, não lhe tira oportunidade de deduzir verbalmente suas 
motivações, como também não retira dos apelantes a possibilidade de também ocupar a 
Tribuna. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Sem dúvida. 
 
Presidente – Então, por favor, Sr. Presidente da Diretoria, o senhor vai falar diretamente ou 
indicar algum Diretor? 
 
Presidente da Diretoria, Roberto Cappellano – O Diretor Jurídico. 
 
Presidente – Com a palavra o Sr. Diretor Jurídico pelo tempo regimental para falar apenas 
sobre a matéria preliminar. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Presidente, está havendo inversão, 
primeiro os recorrentes têm de falar. 
 
Presidente – Tem razão, perdão Conselheiro, perdão Diretor. São dois os recursos subscritos 
por diversos Conselheiros, algum dos recorrentes deseja fazer uso da Tribuna para defender 
as teses esposadas acerca das preliminares ou não? Não. Então, agradeço a colaboração. Dr. 
Fernando Chidiquimo, como não há nenhum recorrente querendo fazer uso da Tribuna 
acerca da matéria preliminar, o senhor esteja à vontade, não haverá mais objeção. .... 
preciso dar um esclarecimento: Conselheiro Bandeira, estou aqui com o comprovante que o 
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senhor recebeu em sua casa o material de convocação. Uma satisfação também aos 
Conselheiros. 
 
Marcelo Favalli (questão de ordem) – O senhor não está infringindo. A matéria que vamos 
discutir ensejou um livro de inscrição para sustentações. A Diretoria sustenta se quiser, por 
último, ou a princípio se assim desejar, tiver se inscrito e seja primeiro da ordem. Acredito 
que não devemos subverter essa ordem, chamando inicialmente, os Conselheiros se 
inscreveram na ordem para atentar às matérias que o senhor decidir. 
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro, mas a Diretoria não pode se inscrever para falar como 
os Conselheiros. E perguntei a todos os subscritores dos recursos apresentados se queriam 
se manifestar agora sobre as preliminares. Nenhum dos recorrentes quis. Vamos dar 
prosseguimento, por favor. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Sr. Presidente, desculpe-me, mas 
acontece que o recurso é subscrito por quase 60 pessoas, e, outra, entendo que todos 
fazem parte do recurso. 
 
Presidente – Mas falei isso, qual dos 65 quer se manifestar? 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Eu quero me manifestar. 
 
Presidente – Mas estou falando sobre as preliminares. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Então, sobre as preliminares. 
 
Presidente – Diretor Fernando, por favor, vamos aguardar, o Dr. José Luiz Toloza vai se 
manifestar sobre as preliminares das contrarrazões. Por favor, Conselheiro. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – ... Presidente Collet, é muito difícil se insurgir contra os 
conhecimentos de V. Exa., mas o próprio subscritor de um relevante parecer, ou seja, o Dr. 
Renato Corrêa Meyer Marino, seu particular amigo e um brilhante jurista, ex-Juiz de Direito, 
ao se manifestar quanto a ambos os recursos e as preliminares alegadas pela douta 
Diretoria foi sucinto e bem claro em afirmar que as preliminares arguidas pela Diretoria se 
confundiam com o mérito e por isso ele deixava de analisa-las. Vou ler aqui esse parágrafo 
do honrado Relator. Diz o seguinte: em ambas as arguições, em contrarrazões a digna 
Diretoria se manifestou pelas preliminares que V. Exa. lera, não vou repetir, e disse o 
seguinte o honrado Dr. Renato Meyer: que os recursos são tempestivos e que devem ser 
conhecidos, mas as questões preliminares suscitadas pela Diretoria em suas contrarrazões 
“a bem de ver envolvem o próprio mérito, incita os recursos interpostos. Como tal, o mesmo 
não se aplicando à matéria de mérito”. Então ele deixou de reconhecer, apreciar as matérias 
preliminares por entender que se confundiram com o mérito. Agora, entendo que V. Exa. 
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está se equivocando ao desmembrar essa importante questão jurídica. Mas prefiro 
subscrever o que V. Exa. pede, para analisar as preliminares. Podemos analisar, embora 
estejamos indo contrariamente ao que opina o nobre Relator. Levanto primeiro essa 
questão, Sr. Presidente. 
 
Presidente – Muito obrigado. O senhor já terminou sua manifestação? 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Não me manifestei, ... Depois vou falar sobre as 
preliminares, estou dizendo que o Membro da Comissão Permanente Jurídica, Relator, que 
teve seu parecer aprovado por todos os Membros da Comissão Jurídica, ele esclareceu que 
as preliminares se confundem com o mérito, estou perguntando a V. Exa. se quer tirar a 
proposição que está fazendo de se apreciar distintamente as preliminares? Ou se quer que 
confundam com o mérito? 
 
Presidente – Conselheiro, já disse meu entendimento e, reafirmo, agora vamos apreciar as 
preliminares. Se o senhor quiser se manifestar, que seja sobre as preliminares. Quanto ao 
meu entendimento, ele já foi proferido em alto e bom som. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Só que de suma importância, entendo que o entendimento 
de V. Exa. é tão importante quanto do seu colega, particular amigo e meu amigo também, 
Dr. Renato Meyer. Vamos às preliminares. A honrada Diretoria se manifestando sobre 
ambos os recursos alega em preliminar quatro itens, quais sejam: pelo não conhecimento 
dos recursos interpostos ao argumento de que inapropriadamente suscitados como recurso 
de revisão, portanto, em desconformidade com as disposições do artigo 47 do Regulamento 
Geral. Pela nulidade dos recursos interpostos dada suposta supressão de instância de vez 
que na 667ª Reunião Ordinária do Conselho, na qual foi votada e aprovada a proposta 
orçamentária não foi previamente apresentada nem votada utilização dos índices de 
reajuste. c) inadmissibilidade dos recursos interpostos, uma vez que não há previsão 
regimental autorizando os Conselheiros a proporem reajustes orçamentários. Matéria esta 
afeta exclusivamente a Diretoria. São essas as preliminares que V. Exa. quer que o Conselho 
se manifeste agora, é isso? 
 
Presidente – Isso. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Contrariamente ao parecer jurídico emanado? 
 
Presidente – Exato. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa – Entendo, data máxima vênia, Sr. Presidente, que nenhuma 
dessas preliminares merece serem aprovadas. Primeiro, porque V. Exa. sabe muito mais do 
que eu da fungibilidade recursal, ou seja, os recursos foram tempestivos, preenchem os 
requerimentos, tanto que assim se manifestou a Comissão Jurídica e não houve jamais 
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supressão de instância, porque o órgão competente para analisar é o Conselho, então, 
entendo que as preliminares devem ser repelidas por falta de qualquer condição que as 
ampare. É esse meu pronunciamento e peço, de acordo com a Comissão Jurídica, que as 
preliminares sejam de novo apreciadas juntamente com o mérito. Peço desculpas se me 
exaltei, Exa., mas tinha o dever de fazer essa consideração e peço que seja consignado voto 
de louvor ao eminente subscritor desse parecer, que de forma ética e com total isenção se 
manifestou... Aproveito, finalmente, para requerer a V. Sa. que seja consignado voto de 
louvor à eminente Comissão Permanente Jurídica, principalmente ao nobre Relator, que de 
forma digna, sem isenção se manifestou pelo não conhecimento das preliminares e 
devolvendo a matéria ao Plenário. Muito obrigado.  
 
Presidente – Muito obrigado, sua contribuição é sempre bem-vinda. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – ... Não posso deixar de manifestar minha estranheza 
como Conselheiro há muitos anos nesta Casa de recurso de peça orçamentária, que foi 
amplamente discutida na sessão passada e que repentinamente nos deparamos com um 
recurso de revisão. Mas vou me cingir à preliminar e lembrar um provérbio latino, não vou 
citar em latim, mas em português: quando a regra, a norma é clara cessa a interpretação. 
Então, Srs. Conselheiros, no Regulamento Geral que nos rege, artigo 47, está escrito 
textualmente: das decisões que impuserem as penalidades de suspensão e reclusão serão 
admissíveis os seguintes recursos ao Conselho: ordinário e de revisão, quando a decisão for 
do próprio Conselho. Portanto, conheço muito bem essa matéria, porque se tratava do 
Regimento Disciplinar e o recurso de revisão é de decisão disciplinar. E curiosamente, nós, 
hoje, estamos decidindo um recurso de revisão da peça orçamentária. Peça orçamentária 
não é infração disciplinar. Se peça orçamentária não é infração disciplinar o recurso não 
pode ser provido porque essa preliminar fulmina de nulidade. Vou repetir: das decisões que 
impuserem as penalidades de suspensão. Não estamos discutindo suspensão disciplinar, 
estamos discutindo orçamento, não existe esse recurso de revisão em relação à peça 
orçamentária, qualquer estudante de 1º ano de Direito sabe disso. Não quero tomar o 
tempo dos senhores, não quero que comecem a politizar o Orçamento do Clube. Orçamento 
é uma peça sagrada, não é uma peça para ser discutida entre partidos políticos, é uma peça 
sagrada, vamos respeitar o Orçamento e não vamos abrir um gravíssimo precedente. Por 
isso, como o recurso é inepto, porque o recurso fere o artigo 47, a que se votar essa 
preliminar e terminarmos a discussão neste momento, porque não há como recorrer 
recurso de revisão de peça orçamentária. É só isso, Srs. Conselheiros.  Peço ao Sr. Presidente 
que coloque em votação essa preliminar. 
 
Presidente – Todas serão colocadas. 
 
Marcos Martins Paulino – ... Já não gosto muito de falar na reunião, muito menos no 
começo e, mais ainda, no momento bastante difícil, diria uma tarefa quase inglória minha 
manifestação aqui, mas vamos tentar. Por que estou dizendo isso? Porque temos no 
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Conselho do Clube dois tipos de assuntos: os assuntos mais de natureza técnica e os 
assuntos mais de natureza política, subjetiva, que, aliás, vamos dizer assim, são os 
propriamente adequados ao Conselho. Quando os Conselheiros são submetidos ao exame 
de uma questão muito técnica eles têm, quando não são daquele ramo, dificuldade para 
entender. Quando o Conselheiro Badra vem aqui muitas vezes, Conselheiro Arlindo, enfim, 
questões de engenharia fico meio perdido muitas vezes para enxergar determinadas coisas 
para conseguir entender a importância dela. Os Conselheiros economistas aqui da mesma 
maneira, apesar que pela minha militância durante muitos anos numa faculdade de 
economia ainda consigo enxergar um pouco mais, mas entendo a dificuldade muitas vezes 
dos Conselheiros, não da nossa área, do juridiquês, porque tanto nos aborrece aqui, que 
ficam com essas demandas. E esta é uma questão típica do juridiquês, que é a questão 
preliminar. É um problema e aí vou fazer, me permita com todo respeito, Presidente, Mesa 
do Conselho, a Comissão Jurídica, estou olhando bem ali para o Dr. Manssur, que é quem 
talvez em última análise vai apoiar essa audácia que vou ter aqui agora, mas houve um erro 
da Mesa do Conselho, houve um erro da Comissão Jurídica da Mesa do Conselho. Não podia 
deixar essa questão preliminar chegar ao Conselho, isto por ser uma questão técnica. Para 
isso temos Comissão Jurídica, para isso temos uma Mesa do Conselho habilitada a isto, ela 
tem que resolver a questão preliminar antes de ela chegar, quando é uma questão técnica, 
antes de chegar ao Conselho. Por que isso? Vou lhes dizer com toda clareza porquê. Hoje 
aqui no Plenário o que acontece com muitos Conselheiros e acho normal que aconteça, 
digamos que não seja do ramo do Direito, não entenda a questão da preliminar em sua 
profundidade, porque ninguém é obrigado a entendê-la. Quando vem aqui um 
encaminhamento, como o Presidente do Conselho muito bem fez, dizendo que primeiro 
vamos examinar a preliminar, depois o mérito. Óbvio, preliminar é preliminar, depois é 
depois. O Conselheiro que quer discutir a questão lá do índice proposto, enfim, essas 
questões de mérito colocadas pelo recurso tem a tendência de votar de que maneira? Isso é 
óbvio: o que está votando, questão preliminar? Não, não, eu quero não para a questão 
preliminar, quero votar o mérito. Essa coisa de preliminar é coisa desses advogados aí, esses 
caras que ficam com questão preliminar, eu quero votar o mérito. Portanto, quando se 
coloca a matéria, como vai acontecer aqui, o encaminhamento tinha de ser esse da questão 
preliminar primeiro, para depois o mérito, muitos dos Conselheiros podem perfeitamente 
achar exatamente da maneira como estou colocando. Não, quero votar o mérito, portanto, 
vou votar contra na preliminar para poder analisar o mérito. Isto é um crime técnico em 
relação à questão jurídica, não é, Dr. Manssur? Isto é um crime e vou dizer porque é um 
crime. É difícil explicar isso par ao leigo, mas vou dar um exemplo, que deveria ter começado 
por ele talvez. Quando um estudante, um candidato ao vestibular chega ao portão do lugar 
onde vai prestar o vestibular um minuto atrasado, estudou o ano inteiro, se matou. 
Aconteceu um fato e ele chegou um minuto atrasado, o portão está fechado. A questão que 
se coloca é: um minuto, para quem estudou o ano inteiro, o cara vai perder tudo. Pelo amor 
de Deus, abra o portão. O cara bate no portão, pelo amor de Deus, fala para o sujeito que 
toma conta do portão: o senhor está brincando, um minuto, estudei o ano inteiro, me deixa 
entrar, isso não vai mudar nada. O que está certo, abrir o portão e deixá-lo entrar. Ou dizer, 
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não, o senhor não vai entrar. Aparentemente o mais correto é deixá-lo entrar. Um minuto, 
isso não vai mudar a vida de ninguém. Está errado. Sabe por que está errado? Porque ao 
deixar esse candidato entrar, que teve mil motivos para chegar um minuto atrasado, vai se 
fechar o portão. Dali a um minuto vai chegar o segundo, que está atrasado quanto tempo? 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: um minuto. 

 
Marcos Martins Paulino – Não, dois minutos atrasados, não é? Não, não são dois, é um 
minuto do cara que entrou por último, logo é um minuto, ele precisa entrar também. Meus 
senhores, é por isso que existe essa babaquice jurídica, não é verdade, de só poder se 
recorrer do que foi objeto da decisão anterior, porque senão fosse assim você pode recorrer 
infinitamente da questão anterior, é por isso. Essa é uma questão, para os operadores do 
Direito, perdoem-me se estiver errado, questão claríssima, você não pode, porque recurso é 
uma revisão. Do quê? Do que já foi decidido, não se pode recorrer do que não foi objeto da 
decisão, não tem jeito, porque senão você recorre do assunto novo, inclui um assunto novo. 
Recorre. Aí o outro fala assim: espera aí, vou recorrer também. Isso está infindável. Então 
não é um preciosismo jurídico, não se trata disso. Se trata de uma questão importante. E 
hoje aqui estamos diante de uma questão importante. A questão preliminar infelizmente 
que não deveria vir a Plenário, quero colocar muito claro esse meu protesto, não poderia vir 
a Plenário. Por isso que temos comissões temáticas, técnicas. E, Dr. Toloza, perdoe-me, Dr. 
Marino pode ser seu amigo, do Dr. Collet, fez um parecer que chamo de ensaboado, com 
todo respeito, não disse definitivamente o que poderia ser feito ou não poderia ser feito. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Fui citado. Acho que V. Exa. foi infeliz 
em falar ensaboado. 
 
Marcos Martins Paulino – Retiro ensaboado. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Agradeço, porque conheço sua 
educação, conheço sua formação. Em segundo lugar, o notável parecer de um amigo do Dr. 
Collet e meu amigo também fui subscrito pelos demais Membros da Comissão Jurídica, 
cinco Membros da Comissão Jurídica. Então, se o senhor está se insurgindo contra a 
Comissão Jurídica o senhor está se insurgindo contra todos os Membros juristas, 
reconhecidos, como V. Exa. 
 
Marcos Martins Paulino – Já retirei ensaboado. Mas não estou me insurgindo, estou 
criticando o parecer. Da mesma forma que o senhor tem direito, como Conselheiro, a 
elogiar o parecer, eu tenho direito de criticá-lo.  Aliás, me causou espécie o senhor elogiar. 
Para encerrar minha manifestação, o que quero pedir aos Srs. Conselheiros, humildemente, 
é que uma questão preliminar que aos olhos de leigos pode parecer uma coisa menor, hoje 
é uma questão fundamental, porque se a ela não for dado o valor que tem podemos estar 
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caminhando para precedentes perigosos, independente do mérito da questão. Muito 
obrigado aos senhores.  
 
Presidente – Conselheiro Paulino, só queria fazer um esclarecimento, ouvi com atenção sua 
manifestação, mas a Mesa entende que criminoso seria não trazer ao Conselho essa matéria 
e prejudicar o debate sobre os assuntos, mesmo de matérias preliminares. Sei, somos 
colegas de turma na São Francisco, sei do seu conhecimento, sei da sua propriedade, mas 
queria deixar claro que matéria preliminar, embora seja prejudicial ao mérito, é matéria que 
merece ser debatida e entendida pelas pessoas que vão decidir o assunto, ou propiciar uma 
decisão monocrática após ouvir todas as exposições. É assim que as coisas se dão. Então, 
não posso concordar, meu querido amigo, com o termo utilizado, criminoso, acho que a 
Mesa não merece essa menção. 
 
Marcos Martins Paulino – Não chamei a Mesa de criminosa. Que momento chamei a Mesa 
de criminosa? 
 
Presidente – Falou que seria criminoso não decidir isso. 
 
Marcos Martins Paulino – Isso é se, não falei que a Mesa fez nada criminoso, em absoluto. 
 
Presidente – Está bem. 
 
Marcos Martins Paulino – Agora, se o senhor me der mais tempo posso até esclarecer mais 
sobre o ato da Mesa. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: não. 

 
Presidente – Obrigado, Conselheiro, agradeço, está tudo certo. 
 
Marcos Martins Paulino – Então, está bom. 
 
Antonio Carlos Fiore – ... Vim manifestar a respeito de mérito, mas dentro da minha 
colocação há uma questão de preliminar, que gostaria de fazer neste momento 
exclusivamente a preliminar e depois voltaria para falar a respeito de mérito. Fazendo um 
contraponto ao que foi dito pelo Dr. João Benedicto a respeito da impossibilidade de 
apresentação de um recurso de revisão da proposta orçamentária, gostaria de dizer que 
nosso Regulamento Geral, quando fala das atribuições do Conselho Deliberativo, em seu 
artigo 76, diz que compete ao Conselho Deliberativo: deliberar sobre a proposta 
orçamentária enviada pela Diretoria e obediente ao seu Regimento Interno sobre o relatório 
da Diretoria, balanço, demonstrações das receitas e despesas e parecer do Conselho Fiscal. 
E no item 9 desse mesmo artigo, diz como atribuição do Conselho Deliberativo: deliberar 
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sobre recursos interpostos de suas próprias decisões e de atos da Diretoria. Acho que fica 
muito claro que o que estamos discutindo é completamente pertinente.  
 
José Manssur – ... Me predispus a falar, Sr. Presidente, após a manifestação de um 
Conselheiro por quem nutro o maior respeito, a maior admiração, que é o Dr. Marcos 
Paulino. Vossa Senhoria sabe que não tenho conversado por outras razões com V. Sa. 
porque não há necessidade e nem V. Sa. me credenciou a fazer aqui qualquer defesa, até 
porque não há necessidade, mas com todas as devidas venias não houve erro da Mesa e 
muito menos da douta Comissão Jurídica e vou procurar assim demonstrar. O artigo 14, se 
V. Sa. me honrar em acompanhar, do Regimento Interno do Conselho estabelece: são 
atribuições do Presidente, além de outras estabelecidas no Estatuto Social e neste 
Regimento, inciso XX, eminente, Dr. Collet: dar andamento aos recursos interpostos contra 
atos seus, da Mesa, da Diretoria ou do próprio Conselho. E V. Sa., com enorme grandeza 
disse com que dignidade trouxe o assunto à Casa. Vossa Senhoria poderia deixar de dar 
segmento, indeferir, acolhendo a pretensa preliminar, uma delas, ou todas elas. Se V. Sa. o 
fizesse, caberia recurso contra Vossa Senhoria. Vossa Senhoria iria se declarar impedido. E 
se fosse decisão da Mesa, toda Mesa e teríamos, eminente Dr. Paulino, de eleger algum aqui 
“ad hoc” para presidir o ato contra o recurso de Vossa Senhoria. Tive vários casos iguais, 
para verificar no limite desse recurso se V. Sa. fez bem ou não de indeferir in limine um 
recurso interposto por vários Conselheiros. Então, V. Sa., com todas as venias, pelo carinho, 
pela estima, pela admiração, pela grandeza deste douto Conselheiro, quero dizer que a 
Mesa não errou e muito menos a douta Comissão Jurídica num parecer subscrito por um 
homem que até ontem honrou e dignificou a magistratura de São Paulo. Vamos ler o que diz 
o parecer da douta Comissão Jurídica. Pois bem, não se trata de proposta de Conselheiro em 
meio à discussão, trata-se de um recurso interposto de forma regular, de forma tempestiva 
com a observância plena da subjetividade de mais de 10. Então, todas as condições objetivas 
do recurso estavam perfeitamente postos e colocados. Este recurso contrariamente a um 
dos decanos desta Casa, ele teve uma nominação equivocada, mas também não vou no 
latim, vou ao português: dê-nos fatos que te darei o Direito. E outro nobre Conselheiro e 
que também honrou até ontem a magistratura falou em princípio da fungibilidade. E fê-lo 
bem. O artigo 76, que Fiore há pouco revelara e declarara aqui, diz claramente, o artigo 76, 
do Regulamento Geral, no parágrafo único: compete, estimado Dr. João, ao Conselho 
Deliberativo, parágrafo único, nos casos de sua competência, o Conselho Deliberativo é 
soberano nas decisões que tomar, podendo, no entanto, revê-las uma vez, mediante recurso 
interposto pela Diretoria da Mesa, pelas Comissões ou por 10 Conselheiros no mínimo. Foi o 
que ocorreu e foi o que a douta Comissão Jurídica dissera e vou tomar a liberdade, com a 
licença deste nobre e grande Presidente, Dr. Collet, de dizer que V. Sa., quando recebeu o 
recurso assim limpidamente escreveu: Recebo o recurso por tempestivo por atender as 
exigências do parágrafo único, do artigo 76. Vossa Senhoria recebeu o recurso e trouxe ao 
Plenário. O Plenário é soberano para rever essa decisão de V. Sa., mas V. Sa. já disse que o 
recurso preenche a regra que acabara de ler. Nada obstante à relevância da matéria V. Sa. 
deixou de atribuir efeito suspensivo e fê-lo bem. Mas teve a devolutividade ampla ao poder 
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soberano que pode apreciar esse recurso, que é o Conselho Deliberativo. Está devolvida a 
matéria ao Conselho Deliberativo. É por isso que V. Sa. com a acuidade que lhe é habitual 
não indeferiu in limine. Junte-se bem assim aos demais requerimentos relacionados para 
instrução. E a Diretoria, em mais um acerto brilhante, para contrarrazoar, e ela o fez e 
trouxe alui as preliminares que estamos a discutir. O que disse a douta Comissão Jurídica na 
pena esplendorosa do Dr. Renato Corrêa Marino? Grifei hoje isso, faz a sinopse, a síntese 
dos dois recursos. Foram recebidos por V. Sa., eminente Presidente. Processados 
regularmente, tendo a douta Diretoria na pena magistral desse jovem brilhante Diretor 
Jurídico, Dr. Chidiquimo, para fazer as contrarrazões. Arguiu preliminar pelo não 
conhecimento dos recursos interpostos a um argumento de que inapropriadamente 
suscitados como recurso de revisão pelo princípio da fungibilidade num procedimento 
administrativo que não se compadece do rigorismo que temos no Código de Processo Penal, 
no Código de Processo Civil e mesmo assim os magistrados diante da dúvida, quando que o 
Judiciário rejeita? Quando há um erro grave, quando há um erro crasso que denota inépcia 
flagrante, despreparo de quem o fez, ou intempestividade. Aqui estava tempestivo e havia 
essa dúvida suscitada pelo eminente decano João Benedicto junto com o Dr. Ozon, decano, 
com a do 76, parágrafo único, que V. Sa. enxergou. Então, aqui cum grano salis, com um 
grão de sal não há impropriedade dentro do princípio da fungibilidade. Pela nulidade dos 
recursos interpostos dada a suposta supressão de instância. Aí talvez já haja mérito. Ouvi de 
vizinhos ao lado que houvera discussão sobre aplicação de índice ou não. E a própria 
preliminar desta eminência da Diretoria Jurídica demonstra, data máxima venia, que talvez 
eu tenha razão, porque no momento em que diz que não se discutiu a questão do índice, 
logo em seguida no mérito diz: todavia não apresentaram a contrapartida. Diminui-se a 
despesa, aonde que se aumenta a receita ou vice-versa? Ora, para fazer esta colocação de 
aumento de receita, diminuição de despesa obviamente que isso tudo, e vim às prévias 
permeado, impregnado do índice que seria aplicado, demonstra claramente que houve a 
discussão da matéria. Não sei se fui claro, é dito que não se discutiu o índice, mas é dito que 
também não se apontou aonde que se aumenta e aonde que se tira. Ora, se o que tem que 
se aumentar ou que se tem que tirar está permeado, está impregnado pelo índice, mesmo 
que fosse implicitamente, o índice se discutiu. E em seguida, Sr. Presidente, como terceira 
preliminar, pela inadmissibilidade dos recursos interpostos, uma vez que não há previsão 
regimental autorizando os Conselheiros proporem reajustes orçamentários. Matéria esta 
afeta exclusivamente a Diretoria. A douta Comissão Jurídica também se louva, como V. Sa., 
do 76, parágrafo único, do Regulamento Geral, para dizer da pertinência recursal havida – Já 
vou concluir, Presidente – E fala no artigo 45, inciso VIII, do Estatuto Social, porque aqui, Sr. 
Presidente, isso foi dito em outro país e gravei a frase, aqui não ganha, Sr. Presidente, quem 
fala mais alto, aqui ganha quem fala de acordo com o Estatuto Social. Aqui não prevalece a 
voz mais alta, aqui prevalece a voz do Estatuto Social. 45, VIII: compete ao Conselho 
Deliberativo: deliberar sobre a proposta orçamentária enviada pela Diretoria e obediente ao 
seu Regimento Interno sobre o relatório da Diretoria, balanço, demonstração. Houve essa 
discussão preliminar pela Diretoria. Estou procurando ser coerente, não se está discutindo 
uma proposta em meio à discussão da proposta orçamentária, ou uma emenda que se pode 
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fazer aqui, porque para se discutir proposta orçamentária pode-se fazer emenda no 
Plenário, como várias vezes. Não, se está discutindo o recurso, que como bem salientou este 
ínclito e preclaro Conselheiro que me antecedeu é correr novamente o trâmite de um 
determinado feito. O recurso trouxe, até pelo despacho de V. Sa., a discussão do ponto 
específico do qual recorreu. Para concluir, Sr. Presidente. ... Sr. Presidente, várias vezes, 
quando tive a honra de me sentar nessa cadeira que o senhor tanto distingue, um dos mais 
nobres Pares desta Casa, que também a honrou e a dignificou, dissera: vamos parar – Com 
todo respeito, pelo amor de Deus, todos sabem que procuro usar polidamente as palavras – 
mas em tese, em declamação livre, dissera: paremos de garimpar nulidades, vamos ao 
fulcro, vamos ao cerne, vamos ao núcleo da questão. Não é porque eu queira ir ao núcleo, 
até porque tenho um voto muito diferente do que se está imaginando, e vou expressá-lo, 
mas é porque, Sr. Presidente, pelo princípio da fungibilidade, pelo fato de que há uma 
contraposição e, finalmente, Sr. Presidente, porque V. Sa. e a Mesa não erraram, como 
também a douta Comissão Jurídica não obrou em equívoco é que pelo meu voto e assim 
voto, Sr. Presidente, é pela rejeição das preliminares.  
 
Sergio Lazzarini – ... Gostaria de ser aquele ex-Presidente aposentado que se limita a ouvir 
as novas opiniões, as novas gerações, mas às vezes ouço tantas coisas, senhores. Também 
fui juiz, também sou juiz, modestamente entendo um pouquinho de Direito e tenho que vir 
a esta Tribuna, porque a discussão hoje é jurídica e os senhores que não são advogados ou 
juristas vão ter de ter paciência de nos ouvir. Paciência, advogado gosta de falar, gosta de 
expor, mas tem uma virtude, advogado sabe colocar pontos, espairecer dúvidas e fumaças 
que os próprios advogados colocam em debate. Isso é típico do advogado. Quem já foi juiz e 
já houve juízes aqui que me antecederam, eu fui juiz, sabe que o princípio do contraditório 
envolve dois advogados, um de um lado e outro de outro. E quem ouve aparentemente 
ambos têm razão e a técnica de advogados é esfumaçar o argumento do outro opositor, 
para que não se chegue ao ponto crucial da discussão. Quero aqui saudar nosso ilustre 
Presidente, que tem sido democrático, trouxe a nossa apreciação a questão que vamos ter 
de votar. Acho que não precisava, acho que realmente há questões, o Dr. Manssur sabe 
disso também, que já foi Presidente, são questões que são eliminadas a priori, para não 
trazer esses tipos de discussões ao Plenário. Louvo V. Sa., Sr. Presidente. O mesmo já não 
posso dizer lamentavelmente de um ilustre colega que assinou o parecer da Comissão 
Jurídica, desculpe-me, admiro todos, somos todos colegas, ex-juiz também, ex-
desembargador, mas quando há questões preliminares e questões de mérito há que ser 
enfrentadas. Isto de dizer: as questões preliminares envolvem o mérito é uma saída muito 
tangenciada de advogados que não querem enfrentar o problema. Há preliminares a serem 
apreciadas e têm que ser apreciadas e votadas, porque são questões prejudiciais. Quando se 
fala numa preliminar há um prejuízo de avançar na discussão de mérito, qualquer estudante 
de Direito sabe isso. Quando uma questão é prejudicial não se pode avançar. A questão da 
legitimidade, da maioridade de uma pessoa, é maior de idade, é responsável? Não é? 
Primeiro vamos decidir se ele é responsável, se é maior de idade, ou se não é por atos que 
pratica, para depois ver se o ato que ele praticou é criminoso ou não. Mas há que se 
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apreciar a preliminar antes de avançar no mérito. Ainda vou mais longe, há uma discussão 
da fungibilidade dos recursos. Srs. Conselheiros, fungibilidade dos recursos quer dizer, a 
pessoa entra com o recurso errado, dá nome errado e pede que o recurso dele seja 
apreciado. Muitas vezes a gente vai à justiça nos foros da vida e tem juiz que não aceita 
fungibilidade. O senhor entrou com o recurso errado, azar é seu, a porta está fechada, como 
disse o Conselheiro Paulino, ninguém mandou chegar atrasado. Usou recurso errado, o 
recurso é de apelação o senhor entra com agravo, o senhor entra com recurso 
extraordinário. A justiça pune quem entra com recurso errado? Sim, mas alguns juízes são 
bonzinhos, são mais afáveis com o recorrente e aceitam o recurso, dizendo que ele é 
fungível. Fungível é aquilo que se pode trocar por algo do mesmo peso, da mesma qualidade 
e da mesma matéria. É infungível aquilo que não pode ser trocado e substituído por outras 
coisas. Vamos admitir, vou admitir a fungibilidade do recurso apresentado. Está bom, é um 
recurso de revisão, não deveria ser revisão, deveria ser outro recurso, mas aceito também, 
Sr. Presidente, a fungibilidade, aceito que o senhor traga o assunto ao Plenário, aceito a 
fungibilidade dos recursos, mas não aceito um recurso que pretende alterar a lei 
orçamentária, alterando um índice que não foi discutindo antes, querendo impor um índice 
agora, outro índice e que este índice não vem acompanhado... 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Presidente, é questão de mérito. 
 
Sergio Lazzarini – Não é mérito coisa nenhuma, é preliminar, o senhor continua não 
entendendo nada, estou falando em preliminar. 
 
Presidente – Sr. Conselheiro, não pode haver essa interrupção. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Questão de mérito. 
 
Presidente – Não, preliminar. 
 
Sergio Lazzarini – Sr. Presidente, ele deveria ter aprendido na escola que questão de mérito 
é repetir no recurso o mesmo assunto que foi discutido antes. Mudaram o índice da 
proposta e não é um índice que foi aprovado anteriormente. ... Aceito que V. Sa. tenha 
trazido para o Conselho votar as questões preliminares, aceito a fungibilidade do recurso, 
não aceito lamentavelmente, com todo respeito data vênia, o parecer da Comissão Jurídica, 
que diz que preliminar se confunde com o mérito. Preliminar não se confunde com o mérito, 
preliminar é um obstáculo a que se avance, para depois votar o mérito. E neste caso está-se 
tentando avançar, pulando, saltando obstáculo da preliminar. E existe essa preliminar, Sr. 
Presidente, que tem que ser votada, até porque se for votada e ultrapassada pode até levar 
às vias judiciais, porque é uma questão elementar. Houve uma proposta de Orçamento que 
estabeleceu um índice. Preliminarmente o recurso tinha que pedir que fosse este índice o 
aplicado. Não, mudaram o índice, trouxeram um índice de reajuste salarial, mas não estão 
utilizando outro índice sem apresentar aos Conselheiros que o Orçamento do Clube, como 
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todo e qualquer orçamento é uma cesta de índices, não é um único índice. Orçamento do 
Clube Pinheiros não é apenas um reajuste dos funcionários. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Presidente, isto é mérito. 
 
Presidente – Conselheiro Sergio, por favor, a questão da cesta de índices é matéria de 
mérito. 
 
Sergio Lazzarini – Estou tentando explicar aos Srs. Conselheiros, porque há Conselheiro que 
não é do ramo, que não é advogado, não é jurista, que não entende, acha que tem que dar o 
reajuste dos funcionários. Não é, o reajuste é de inflação, é de custo, uma porção de coisas. 
Esta é uma preliminar, Sr. Presidente, que tem que ser votada, mudada no recurso de 
revisão, que pode ser fungível ou outro nome, mudar o índice. Foi votado um índice na 
proposta orçamentária e agora querem, no recurso, que seja adotado o índice. Essa é uma 
questão preliminar prejudicial. Segundo, Sr. Presidente, questão preliminar prejudicial de 
que se avance na votação hoje. Sr. Presidente, tivemos aqui centenas de votações de 
Orçamento e com o brilho do Presidente Manssur, o brilho de V. Sa. e outros Presidentes, 
toda vez que numa proposta orçamentária se reduz a receita é obrigado a dizer de onde vai 
cortar a despesa. Se aumenta a despesa tem de dizer de onde vai sair a receita, isso é um 
princípio orçamentário, questão prejudicial preliminar. 
 
José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Isto é mérito. 
 
Presidente – Conselheiro Sergio, a questão do mérito vai ser oportunamente debatida e 
decidida se o Plenário assim o entender. Peço a gentileza, a Mesa já concedeu mais cinco 
minutos para o senhor concluir sua oração, da mesma maneira que fez com o Conselheiro 
José Manssur. 
 
Sergio Lazzarini – Muito bem, Sr. Presidente, agradeço. Quero dizer o seguinte, não estou 
falando sobre o mérito também, mas temos de deliberar sobre essa questão prejudicial. Se 
esta questão prejudicial impedir que se vá discutir o mérito, o reajuste e os valores aí sim se 
vai discutir o mérito. Esta preliminar não se confunde com o mérito, portanto, rogo a V. Sa., 
que é um ilustre jurista, que coloque em votação esta questão preliminar, quer se 
estabelecer um índice e não se dá o correspondente item de despesa.  
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: é mérito. 

 
Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, concedo a palavra ao representante da 
Diretoria. 
 
Diretor Jurídico, Fernando Amante Chidiquimo – ... Quero iniciar, voltando um pouco no 
que foi dito pelos que me antecederam e rapidamente dar um exemplo singelo para 
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diferenciar o que é preliminar, o que é mérito. Há diferença sim e elas são importantes 
serem enfrentadas sim. O exemplo que me vem à cabeça é, um funcionário que trabalhou 
10 anos numa empresa, é demitido e pretende entrar com uma ação trabalhista. Ele 
contrata um advogado e o advogado entra com uma ação trabalhista num fórum criminal. 
Recebo a citação, falo: Exa., o senhor não pode nem apreciar se devo hora extra ou não, eu 
sou incompetente, V. Exa. é incompetente para julgar, é uma preliminar que impede o 
exame do mérito. Então elas são importantes sim, devem ser examinadas e votadas. Vou 
aqui apresentar aos senhores quatro preliminares importantes, já foram suscitadas. A 
primeira me parece que já foi superada, a questão do equívoco na nomenclatura e no 
fundamental legal que foi utilizado. Está errado, queiram ou não está errado. Vamos superar 
o erro? Podemos superar em benefício da ampla defesa, etc., o fato é, ambos os recursos 
foram fundamentados de forma equivocada. Vamos ultrapassar? Podemos ultrapassar, mas 
fica o registro. Muito bem, trata-se então de recursos, significa o quê? Como disse o nobre 
Conselheiro Paulino, que se pretende rediscutir algo, portanto, não pode ser matéria nova, 
senão o um minuto do portão fechado se prolonga para o infinito. A Ata comprova e a nossa 
memória também, não se discutiu aqui índice A, B ou C, discutiu-se que o índice estava 
elevado, suscitaram que poderia ser menos, mas não se falou: ah, é menos. Quanto? 6, 7. 
Ninguém votou 6, ou 7, ou 5, ou nada, nenhum aumento. A questão não foi votada. Como 
não se votou se deveria restituir ao sócio o que foi pago a maior sobre esse índice. Não se 
votou, a Ata comprova, não há dúvida quanto a isso. Se não foi votado não pode ser inovado 
uma matéria em grau recursal, não pode, as regras não permitem, a questão é singela, 
matéria nova não pode ser objeto de recurso, inclusive em nosso Plenário. 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – Presidente Collet? .... Para que não haja dúvida no 
Plenário não seria conveniente que trouxesse a Ata para que pudéssemos elucidar essa 
dúvida que o nobre Diretor está trazendo. 
 
Presidente – A Ata está no material, não é? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: não. 

 
Presidente – Acho que agora é difícil, Conselheiro, porque a sala do Conselho já deve estar 
fechada.  
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – É que para mim não há dúvida que houve essa 
discussão, falou-se do índice do Sindicato, mas tragamos a Ata. 
 
Presidente – Queria deixar claro que o Conselheiro que fez o pedido é o Presidente da 
Comissão Jurídica. Se a Secretaria puder, dê atendimento ao pedido do Conselheiro. E 
gostaria, Dr. Fernando, que o senhor prosseguisse com sua brilhante oração. 
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Diretor Jurídico, Fernando Amante Chidiquimo – Só um esclarecimento, de fato cogitou-se 
o INPC, mas a composição dele, os 70%, depois os 30, não se discutiu se seria o índice 8, 9 
ou 7. A Ata vai comprovar. Muito bem, se falta o recurso imprescindível do recurso, que é a 
prévia apreciação da matéria, o prévio exame recurso não é. Poderia ser no limite, senhoras 
e senhores, uma proposição substitutiva, uma emenda, no limite poderia ser, embora meio 
invocado. Contudo, a proposição substitutiva tem uma série de requisitos: ser subscrita por 
20 Conselheiros, ser protocolizada 72 horas antes na Mesa do Conselho e constado parecer 
da Comissão Permanente. Também não foi atendido nenhum desses três requisitos, 
portanto, se recurso não é, porque falta requisito da prévia avaliação. Proposição 
substitutiva também não é, não resta outro caminho senão a inépcia do recurso, Presidente. 
Uma segunda preliminar de suma importância, e quero aqui discordar do Dr. Manssur com 
máximo respeito, é que o Regulamento precisa de fato ser cumprido e ele é expresso 
inequívoco ao segregar as competências dos Poderes: Conselho, Diretoria, Comissões, 
Conselho Fiscal. Cada um desses órgãos tem competências próprias e indelegáveis, 
portanto, uma não pode imiscuir-se nas demais. E diz o artigo 56, do Regimento Interno da 
Diretoria, o seguinte: quaisquer reajustamentos orçamentários dependerão da autorização 
do Conselho Deliberativo mediante proposta fundamentada da Diretoria. Portanto, apenas a 
Diretoria pode apresentar proposta fundamentada e submetê-la ao Conselho Deliberativo. 
Qual a prerrogativa do Conselho? Aprová-la ou rejeitá-la, uma dessas duas, aprova-se ou 
rejeita-se. O que não pode é aprovar, mas com outro índice, porque significa que foi 
reprovada na medida que o Plenário a aprovou. Quer dizer, está-se buscando o meio termo 
entre aprovar ou não, mas aprova-se desde que o índice seja outro. É proibido pelos nossos 
regulamentos. Ou o Conselho altera o Regulamento, ou respeita, não há outra saída, nesse 
caso não há outra saída. Portanto, Sr. Presidente, está evidente que o Conselho de forma 
individual, ou pelo Plenário, não possui competência para indicar índice. E a razão é muito 
simples, a composição do Orçamento depende de inúmeras variáveis, de inúmeras 
informações que apenas a Diretoria detém. Não porque ela não quer abrir, é porque é 
competência dela. Ela que registra os valores, ela que têm todas as informações para 
apresentar o índice que melhor reflita a necessidade de reajuste. 
 
Presidente – Dr. Fernando, desculpe-me, vou interromper, porque isso é mérito também, 
seria importante neste momento nos atermos; sendo necessário V. Sa. falará na 
oportunidade, se alcançarmos o mérito. 
 
Fernando Amante Chidiquimo – Estou falando de competência dos órgãos. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura (aparte) – Queria aqui, Sr. Presidente, só dizer o seguinte, 
que todos nós que não somos bacharéis, nem advogados, de todos os causídicos brilhantes 
que vieram aqui fica uma coisa bastante duvidosa, que vira e mexe, quando se está 
discutindo as preliminares se resvala para o mérito. Significa dizer que o Relator da 
Comissão Jurídica... 
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- Manifestação de Conselheiros no plenário: qual é o aparte? 

 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Significa dizer que o Relator da Comissão Jurídica, 
quando disse que havia uma simbiose entre as preliminares e o mérito, ele estava correto. 
V. Exa. está aqui e resvala para o mérito. O Presidente Lazzarini veio aqui e resvalou 
inúmeras vezes para o mérito, então, está muito ligado, conjugado o mérito com a 
preliminar.  
 
... 
 
Fernando Amante Chidiquimo – Discordo dessa afirmação e tenho muito claro que as 
preliminares não se confundem com o mérito. .... então, concluindo .... é a posição da 
Diretoria de que essas preliminares devem sim ser apreciadas e acatadas, razão pela qual 
culminamos pela rejeição liminar dos recursos apresentados.  
 
Presidente – Não há mais inscritos. Passo a decidir. A primeira preliminar apresentada pela 
Diretoria diz respeito ao não cabimento do recurso, aqui denominado revisão... 
 
Ronaldo de Miranda Amaral – Presidente? 
 
Presidente – Não dou aparte, estou falando agora. 
 
Ronaldo de Miranda Amaral – Quero pedir votação nominal. 
 
Presidente – Mas estou decidindo, não pus em votação. Retomando, há uma preliminar que 
diz que o recurso interposto pelos recorrentes padece de vício, pois denominado recurso de 
revisão, que cuida em princípio de hipótese distinta daquela que diria respeito ao recurso 
que seria oponível à aprovação da proposta orçamentária. Ouvimos aqui diversos juristas, 
todos com muito empenho, com muito ardor e com muita competência, mas tenho para 
mim, isso inclusive é muito claro, hoje em dia não há quase discussão em âmbito judicial de 
que o recurso que reúna forma possível e seja tempestivo deve ser admitido como recurso 
pelo princípio da fungibilidade. Então, a Presidência do Conselho Deliberativo neste 
momento rejeita a preliminar acerca do não cabimento do recurso de revisão com base no 
princípio da fungibilidade, inclusive à luz do parágrafo único, do artigo 76, do Regulamento 
Geral, por mim já referido no despacho de recebimento do recurso, que diz: que a toda 
decisão do Conselho Deliberativo cabe recurso, que o Conselho pode rever a sua decisão 
uma vez. Portanto, cabe algum recurso, seria o caso, já que o Regulamento não nomeia 
recurso específico de recurso inominado. Isso também presta homenagem ao princípio do 
duplo grau de jurisdição, que quer dizer que a cada decisão proferida deve corresponder ao 
menos um recurso. Então, fica afastada por esses motivos, a preliminar de não cabimento 
do recurso. Fiz umas anotações durante os debates, peço um pouquinho de paciência, que 
estou acompanhando aqui também pelo processo. 
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José Luiz Toloza Oliveira Costa (fora do microfone) – Presidente? 
 
Presidente – Dr. José Toloza, por favor. Há outra preliminar que diz da nulidade do recurso 
em razão da pretendida supressão de instância. Essa preliminar é um pouquinho mais 
complexa e vou ter de fazer uma digressão rápida sobre o assunto. Quer dizer, diz a 
Diretoria que o assunto da revisão do índice de reajuste proposto pela Diretoria não teria 
sido debatido na reunião originária, portanto, não poderia inovar agora no processo para 
inserir uma discussão que não havia sido travada anteriormente, inclusive, porque não teria 
sido votado especificamente esse item. Bem, na verdade, todos nós que assistimos à 
reunião da aprovação da proposta orçamentária, vimos vários oradores falando sobre a 
questão dos índices, a questão da cesta de índices que deveria informar o reajuste para a 
receita do Esporte Clube Pinheiros. Quer dizer, essa matéria foi discutida, essa matéria foi 
debatida. A votação deu-se de outra maneira, porque o pedido era no sentido de que o 
processo deveria ser retirado de pauta para propicia estudos da Diretoria para a 
readequação do índice de reajuste. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Se eu entendi bem, foi prequestionado então. 
 
Presidente – Foi, Dr. Manssur, inclusive é importante notar o seguinte: o pedido do recurso 
fala em revisão. Na verdade, não quero aqui, por favor, criticar os nobres subscritores do 
recurso interposto, mas, no recurso encabeçado pelo Conselheiro Renato Zuccari o pedido é 
um pouco indefinido. Diz o seguinte: requer que o recurso seja apreciado e provido pelo 
Conselho Deliberativo do Clube em reunião para retificar naquilo que couber a PO aprovada 
na 667ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de novembro de 2016, oficiando-se a Diretoria 
para que corrija com o novo índice. Quer dizer, ela pede a retificação naquilo que couber da 
PO aprovada, portanto, também presumo eu, das despesas. Então, no meu modo de 
entender não estaria havendo uma supressão de instância. Acho que quando o Conselho 
Deliberativo, por maioria indeferiu a suspensão da aprovação do Orçamento, conforme era 
pedido pelos recorrentes na oportunidade, ele apreciou, da mesma maneira que o faria 
agora, porque também não se está determinando que a Diretoria simplesmente adote um 
índice e depois se vire com as despesas. O que me parece é que haveria uma devolução e a 
Diretoria, reestudando a matéria relacionada com a questão do índice, teria oportunidade 
de fazer a alteração necessária em relação à despesa. Portanto, acho, como o Dr. Manssur 
falou, que está inserta na discussão havida. Foi prequestionada a matéria e se fundamenta 
com a causa de pedir da questão. O pedido é semelhante, portanto, também rejeito essa 
preliminar. E entendo também que em processo, sobretudo, processo penal ou civil, existe o 
princípio da ampla devolutividade. Quer dizer, havendo motivo para que seja conhecido o 
recurso deve-se evitar o excessivo rigor, sob pena de prejuízo à devolutividade ampla da 
matéria e se estaria violando o princípio da razoabilidade, vou falar uma expressão latina, 
Dr. Manssur, que o senhor conhece muito bem: summum ius, summa iniuria. 
 



22/29 

 

José Manssur (fora do microfone) – Excesso de juridicidade é ilegalidade: summum ius, 
summa iniuria. 
 
Presidente – Summum ius, summa iuria, quer dizer, direito excessivo, dano excessivo. Então 
rejeito também essa preliminar de nulidade do recurso em razão da pretendida supressão 
de instância. Para mim não há supressão de instância, mas respeito o duplo grau de 
jurisdição. Estou tomando estas decisões, porque entendo que o deva fazer, inclusive ouvi 
Conselheiros que ocuparam brilhantemente a Tribuna dizendo que talvez fosse mais fácil 
para mim colocar todas as preliminares para decisão do Plenário. Mas acho que há 
preliminares eminentemente técnicas, que seria difícil para todos entenderem, então, estou 
assumindo a responsabilidade. Acreditem, isso não é fácil, mas acho que é inerente à função 
da Presidência do Conselho. Há outra preliminar, que diz que há ausência normativa, não há 
previsão regimental para que os Srs. Conselheiros leigos possam propor reajustes 
orçamentários. Na verdade, se o Conselho Deliberativo pode até mesmo rejeitar uma PO, 
ele pode o menos, ou seja, propor alterações na PO. O assunto insere-se na competência do 
Conselho Deliberativo e o Conselho Deliberativo, senhores, não pode abrir mão de sua 
competência, o Conselho Deliberativo é sim, no meu modo de entender, competente para 
propor alterações em propostas orçamentárias. Fica também, pois, rejeitada essa 
preliminar. Há uma quarta preliminar que diz respeito à nulidade da proposição apresentada 
pelos recorrentes em razão da não indicação das correspondentes reduções nas despesas 
previstas no Orçamento. Bem, essa matéria já foi muitas vezes debatida aqui em Plenário e 
houve sempre uma decisão monocrática a respeito do tema, dizendo que à redução de 
receita deve corresponder a contrapartida na despesa, senão desequilibra o Orçamento. E 
essa matéria era sempre decidida monocraticamente. Mas aqui o que acontece é diferente. 
Não há indicação de redução de despesa, porque os recorrentes pedem à Diretoria para que 
corrija o Orçamento com novo índice, mantendo o equilíbrio orçamentário. É uma 
preliminar próxima do mérito, não é mérito. Preliminar é preliminar, mérito é mérito, mas 
ela é próxima do mérito. E essa, por entender que o assunto não é eminentemente jurídico, 
por entender que se trata de matéria que o Plenário do Conselho deve se manifestar, 
pretendo pôr em votação para os senhores decidirem. O que diz a preliminar? Diz que a 
proposta de mudança de índice de reajuste das anuidades do Esporte Clube Pinheiros 
implicará necessariamente numa alteração de despesa. E que essa alteração de despesa não 
foi indicada no recurso, o que o inviabilizaria. Por outro lado, há o entendimento que como 
retornaria à Diretoria, a Diretoria ainda poderia retificar, fazendo alteração na proposta 
orçamentária. Está clara a matéria que vamos votar, para entendermos bem, para não haver 
aqueles problemas de última hora? Parece que o Conselheiro Ronaldo Amaral queria pedir 
votação. Conselheiro Ronaldo, permita-me, não vamos pedir nominalmente agora. Podemos 
fazer simbólica, se ficarmos na dúvida faremos a verificação, o senhor mesmo o pediria.  
 
- O Conselheiro Ayrton Rodrigues Liberado começa a se manifestar fora do microfone. 
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Presidente – Conselheiro Ayrton, por favor, vá ao microfone. Como vamos entrar em 
votação, os Conselheiros que estão falando agora é pela ordem, certo? Por favor, 
Conselheiro Ayrton, pela ordem. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Mas não entramos em votação ainda, né? 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: não. 

 
Arlindo Virgílio Machado Moura (pela ordem) – Então, Sr. Presidente, por que esta última 
preliminar o senhor não decide monocraticamente? 
 
Presidente – Conselheiro Arlindo, já expliquei. Entendo que essa preliminar é próxima do 
mérito e não é eminentemente jurídica. O Conselho deve decidir. Foi por isso que resolvi 
assim. 
 
Ayrton Rodrigues Liberado (pela ordem) – Sr. Presidente, quando se justifica onde se reduz 
a despesa para reduzirmos aquele índice de correção isso automaticamente é corrigido, 
porque o índice salarial do dissídio foi menor. Então, a despesa com a mão de obra já será 
menor, então, está compensada essa redução do índice de reajuste. 
 
Presidente – Mas isso em princípio pode ser. 
 
Ayrton Rodrigues Liberado – Essa é uma coisa direta. 
 
Presidente – Conselheiro Ayrton, por favor, sabe o que acontece, não existe isso que o 
senhor está falando nem no recurso, nem nas contrarrazões do recurso. Isso demandaria 
contas a serem feitas. E, particularmente, posso estar enganadíssimo, mas dificilmente, 
ainda que haja essa diferença que o senhor se refere, quer dizer, vamos ter uma diferença 
maior, ou menor, não sei, mas zero não vai ser. De algum modo vai haver uma variação. 
 
Ayrton Rodrigues Liberado – Apenas uma dúvida: quando você faz o cálculo da necessidade 
de reajuste leva em consideração todas as despesas que o Clube tem durante o ano,... 
 
Marcelo Favalli – Isso é mérito, Sr. Presidente. 
 
Ayrton Rodrigues Liberado – ...então, se você tem uma redução com dissídio menor 
automaticamente no índice de mão de obra ele caiu. Na proporção vai dar o índice. 
 
Presidente – Não sei, mas, Conselheiro Ayrton, por favor, vamos votar. Se chegarmos ao 
mérito essas observações serão sobremodo pertinentes.  
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José Luiz Toloza Oliveira Costa (pela ordem) – Meu grande amigo, Presidente, 
primeiramente, cumprimento V.Sa. pela brilhante fundamentação das rejeições das três 
primeiras preliminares, com uma sustentação digna realmente de sua pessoa. Depois, 
encaminhando a votação, só queria lembrar aqui que somos contra, ou seja, que sejam 
rejeitadas todas as preliminares, para que possa ser apreciado o mérito. Então, 
encaminhando a votação, peço que a última preliminar seja rejeitada, a fim de que o 
colendo Conselho decida sobre o mérito. 
 
Marcelo Favalli (pela ordem) – A discussão desse item hoje se iniciou há mais de hora 
certamente. Tivemos oportunidade de ouvir vários juristas brilhantes, advogados brilhantes, 
ex-desembargadores e juízes, que externaram suas opiniões apenas quanto às matérias 
preliminares, porque assim o senhor decidiu. E acho que foi de muito bom tom. O que não 
posso concordar é que V. Sa. decida monocraticamente algo que é do Conselho decidir, 
senão o senhor já teria feito antes. A sua admissibilidade pelo artigo 76, tão propalado pelo 
Dr. Manssur significa, em outras palavras, para o leigo, admitir-se apreciação de um recurso 
com todas as preliminares prejudiciais de mérito. Só não vou concordar e quero deixar 
registrado na Ata, que o senhor decida monocraticamente três das quatro preliminares. 
 
Presidente – Muito obrigado, mas é de minha competência, posso fazê-lo. 
 
Marcelo Favalli – Perfeitamente, que se registre. Obrigado. 
 
Presidente – No meu despacho de recebimento do recurso me referi ao artigo 76 do 
Regulamento Geral. Pois não, Conselheiro. 
 
Roberto Gonçalves La Laina (pela ordem) – Sr. Presidente, com todo respeito, fiquei 
confuso, porque em minha concepção isso se confunde totalmente com o mérito e, senão 
estiver enganado, é nessa linha o parecer da Comissão Jurídica. Então, acho que essa 
matéria, vamos discutir preliminar, mas no fundo ela está direcionada ao mérito. Posso 
estar enganado, mas é confuso isso, acho que vários aqui devem estar nessa mesma dúvida. 
 
Presidente – Na verdade ela é próxima do mérito, disse isso, até justificando porque não a 
decidiria de maneira monocrática, mas não me parece ser mérito. Entendo que o mérito 
seja muito mais abrangente. Aqui temos de decidir apenas uma questão, se o Conselho 
entende possível a revisão da PO sem que se indique a contrapartida na despesa. Não se 
isso é bom ou não de acontecer. Por isso que é próximo do mérito, mas não é mérito, 
estamos discutindo a possibilidade, Roberto La Laina, meu amigo, não é mérito, não 
estamos discutindo: seria possível isso? Ou não? Então, acho que é preliminar, até está 
deduzida como preliminar e não posso deixar de votar essa matéria como preliminar. Agora, 
se rejeitada essa preliminar, será discutido o mérito. E sobre o mérito há outros 
Conselheiros que desejam se manifestar. Então, é a ordem que entendi mais produtiva, 
sabendo que o assunto é tormentoso, sabendo que o assunto causa paixões, tenho de 
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adotar uma ordem. Então, quer dizer, estamos discutindo agora se haveria possibilidade, em 
tese, se seria possível, segundo a impressão dos Conselheiros se proceder da maneira como 
se pede no recurso. Se possível, vamos decidir se o recurso tem mérito, ou não, se o recurso 
deve ser provido, ou não. 
 
Roberto Gonçalves La Laina – Entendi perfeitamente, só queria consignar minha opinião 
justamente no sentido do parecer da Comissão Jurídica, que é nesse sentido. Mas entendi 
perfeitamente e vamos votar, é essa a situação. 
 
Presidente – O parecer da Comissão Jurídica é sobremodo respeitável.  
 
Roberto Gonçalves La Laina – Sem dúvida alguma. 
 
Presidente – Agora, evidentemente que ela dá um parecer, um entendimento que não é 
vinculante, quer dizer, nem para mim, nem para os Conselheiros, mas é uma contribuição 
como sempre muito valiosa. Conheço todos os Membros da Comissão Jurídica e sei que são 
sobremodo competentes. E aqui houve inclusive interpretações apressadas acerca do 
parecer, de como se deu, em que condições. Vou pôr em votação essa preliminar. 
Conselheiro Ronaldo. 
 
Ronaldo de Miranda Amaral (fora do microfone) – Prefiro nominal. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: não. 
 
Presidente – Ele pediu nominal, sou obrigado a apresentar para o Conselho decidir se vai ser 
nominal, ou não.  
 
Ronaldo de Miranda Amaral (fora do microfone) – Abro mão. 
 
Presidente – Então, vamos dar início à votação. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário quanto à confirmação de resultado. 

 
Presidente – Conselheiro, acontece o seguinte, não posso falar em confirmação de 
resultado, em verificação, antes da votação. Só se pode pedir verificação a partir de 
proclamado o resultado. Proclamado o resultado, pode-se pedir a verificação. Aliás, peçam a 
verificação se houver alguma dúvida, para evitar elucubrações tardias. 
 
Mario Montenegro Gasparini (pela ordem) – Sr. Presidente, uma dúvida. O senhor resolveu 
monocraticamente três das preliminares, o que significa que o senhor está certo e com 
bastante confiança para tomar essa decisão à frente do Conselho, como é prerrogativa sua. 
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Um pouco antes nesta reunião o senhor disse que temas como esse que vamos decidir 
agora na quarta preliminar tem sido resolvidos monocraticamente, confere? 
 
Presidente – Próximos, não exatamente este. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Lembro-me de ter lido um parecer, nas contrarrazões da 
Diretoria, Dr. Manssur em duas oportunidades com apresentação inclusive de aonde seria 
suprimido o valor das alterações, vocês devem se lembrar, isso é muito comum, toda vez há 
uma discussão sobre os índices, um índice maior, um índice menor. E o Dr. Manssur 
monocraticamente por duas vezes acabou na verdade não considerando essa sugestão, esse 
pedido. E o senhor também disse hoje nesta reunião que essa decisão monocrática não cria 
precedentes e uma decisão do Colegiado vai criar um precedente, confere? 
 
Presidente – Não, o precedente tem que ser especificamente decidido. O recurso, se 
aprovada a preliminar, ou rejeitada a preliminar, não está formando precedente algum. 
Estaríamos formando precedente se alcançássemos uma decisão específica e geral sobre o 
assunto que gerasse uma resolução sobre o tema. Mas, evidentemente, se o Conselho 
Deliberativo decidir num sentido ou noutro, esse sentido ou outro terá um peso 
significativo. 
 
Mario Montenegro Gasparini – Então, fiz questão de chamar atenção de todos, a gente já 
discutiu bastante esse tema. Esse é um tema importante, não deve ter coloração política 
nessa decisão, porque amanhã vai ser outro grupo que vai estar na Diretoria e vai sofrer 
esse mesmo tipo de discussão, vai ficar sujeito a essa mesma discussão. ... Então, 
Presidente, basicamente é isso: o senhor está dizendo então que não se forma um 
precedente, essa é a decisão. 
 
Presidente – Dependendo da apresentação da votação poderá até formar, mas estou 
querendo fazer especificamente sobre esse processo. Agradeço, Conselheiro Gasparini, 
muito obrigado. Vamos dar início à votação. 
 
Antonio Moreno Neto – Sr. Presidente. ...  É a primeira vez que venho me manifestar, é bem 
rápido, é só para esclarecer a V.Sa. e aos Conselheiros que a cesta que foi feita para os 
índices... 
 
Presidente – É mérito, Conselheiro Antonio Moreno, por favor. 
 
Antonio Moreno Neto – Mas estou falando para elucidar uma coisa que o senhor falou, que 
gostaria só de elucidar conforme o Conselheiro que me precedeu, que é o seguinte, só uma 
coisa, os índices que foram usados na cesta à época não eram índices... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 
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Presidente – Na verdade, não estamos falando da cesta, essa é a questão. 
 
Antonio Moreno Neto – Mas o senhor falou que tinha que ter uma contrapartida. Não tem 
contrapartida, porque está intrínseco o índice na própria cesta. 
 
Presidente – Agradeço, não vou mais ouvir questões de ordem. O que tinha a dizer sobre o 
assunto já disse. Vou colocar a matéria em votação 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – Sr. Presidente, mais uma vez as preliminares se 
confundem com o mérito. 
 
Presidente – Muito obrigado, Dr. Arlindo. Como três preliminares já foram afastadas, resta 
apenas uma preliminar a ser votada. O Conselho Deliberativo, se rejeitar a preliminar estará 
dizendo que o Conselho pode apresentar um índice para ser adotado no... 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: isso é mérito. 

 
Presidente – Por favor, Senhores. 
 
André Franco Montoro Filho – Sr. Presidente? 
 
Presidente – Não vou mais dar aparte. Muito obrigado, a Mesa já decidiu. 
 
André Franco Montoro Filho – Para esclarecer, para encaminhar a votação. 
 
Presidente – Já está todo mundo ficando cansado. 
 
André Franco Montoro Filho – É a primeira vez que falo aqui. Estou querendo facilitar o 
encaminhamento da votação. Evidentemente que é possível, antes da organização do 
Orçamento aprovado é perfeitamente possível, para todos nós que já fizemos Orçamento, 
ter uma limitação: olha, você não vai aumentar as mensalidades nesse Orçamento. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário: isso é mérito. 

 
André Franco Montoro Filho – Estou dizendo que isso é possível discutir antes. Depois, a 
questão hoje que se discute é, uma vez aprovado o Orçamento já feito, etc., se pode fazer 
isso. 
 
Presidente – Muito obrigado. Então, Sras. e Srs. Conselheiros, votaremos se há possibilidade 
de aumentar... 
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- Manifestação de Conselheiros no plenário: isso é mérito. 

 
Presidente – Então, vou ler a preliminar. 
 
Arlindo Virgílio Machado Moura – O problema é que esta preliminar em particular se 
confunde totalmente com o mérito. 
 
Presidente – Vou ler o cabeçalho da preliminar, assim não fica dúvida. Quis facilitar, mas 
vou ler a preliminar. O Conselho Deliberativo entende nula a proposição apresentada pelos 
recorrentes em razão da não indicação das correspondentes reduções nas despesas 
previstas no Orçamento. Ou não. Se responder “Sim” estará votando com a Diretoria. Se 
responder “Não” estará votando com os recorrentes. Então, quem for favorável à 
preliminar, permaneça como está; quem for contrário queira levantar-se. Parece-me que foi 
alcançada uma decisão, vou proferi-la, mas, em seguida, peço que alguém solicite 
verificação. Dr. Cardia talvez pudesse fazê-lo. 
 
Cândido Padin Neto – Gostaria que a votação fosse nominal. 
 
Presidente – Agora não posso mudar, mas se pode pedir verificação. Decido que deu 
empate. Alguém peça verificação, por favor. 
 
Cândido Padin Neto – Gostaria que fosse feita verificação. 
 
Presidente – Pois não, será feita. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: inverte. 

 
Roberto Gonçalves La Laina – Presidente, se me permite. Não poderia fazer o inverso? 
 
Presidente – Não, Dr. Roberto. 
 
- Assume a Presidência o Vice-Presidente Célio Cássio dos Santos. 

 
Presidente em exercício – Muito bem, senhores, vamos iniciar rapidamente a verificação da 
contagem. Apenas para deixar bastante claro, aqueles que forem favoráveis à preliminar 
apresentada pela Diretoria ... de rejeição do recurso digam “Sim”; aqueles que forem 
contrários digam “Não”. 
 
- É feita a verificação da votação. 

 
Presidente em exercício – Alguém que não estava presente, estava no banheiro, toalete e 
não votou? 
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- Manifestação de Conselheiros no plenário: não pode. 

 
- Reassume a Presidência o Presidente Francisco Carlos Collet e Silva. 

 
Presidente – Srs. Conselheiros, há uma questão aqui para a Mesa decidir. Conselheiro que 
não estava presente quando foi nominado, entende a Mesa que no momento oportuno ele 
não pôde votar, não estava presente e não pode agora retomar a votação. Então, o voto 
dele não será tomado, não será considerado. Será proclamado o resultado, um pouquinho 
de atenção. Foram computados 81 votos “Sim”; foram computados 72 votos “Não”. Essa 
preliminar foi suscitada em ambos os recursos apresentados, portanto, ambos os recursos, 
pelo mesmo fundamento, estão rejeitados. Portanto, não foram admitidos os recursos.  
 
- Conversas paralelas entre várias pessoas enquanto se retiram do plenário. 

 
Presidente – Senhores, a reunião não está encerrada. Peço aos Conselheiros que desejam se 
retirar que o façam em silêncio, para prosseguimento dos trabalhos. Há dois recursos de 
associados, que aguardam ansiosamente a decisão do Conselho Deliberativo acerca dos 
assuntos de interesse deles.  
 
 
Item 4 - Apreciação de Recurso Ordinário interposto por Associada, contra pena de 

suspensão por trinta (30) dias, que lhe foi aplicada pela Diretoria em 
decorrência do processo administrativo disciplinar nº P.D. 13/16. 

 
- MATÉRIA COM DIVULGAÇÃO RESTRITA - 

 

ENCERRAMENTO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu por 
encerrados os trabalhos às 23:55 horas. 

 
* * * 

 
Obs: esta Ata foi integralmente aprovada na 670ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, 

realizada no dia 27 de março de 2017. 
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