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ATA DA 675ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO, REALIZADA NO DIA 
31 DE JULHO DE 2017. 
 
 
1) DATA E PRESENÇA 

Dia trinta e um de julho do ano dois mil e dezessete, em segunda convocação, às vinte 
horas e trinta minutos, tendo assinado a lista de presença cento e cinquenta e um 
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 
Segunda Secretaria: Maria Emília Alves Rocha dos Santos 
Terceira Secretaria “ad hoc”: Carlos Augusto Kodama Westphal 

 
 
3) COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA 

Presidente – Justificou a ausência do Segundo Secretário Antonio Carlos Marini Teixeira, 
por motivo de ordem pessoal, convidando a Terceira Secretária Maria Emília Alves Rocha 
dos Santos para ocupar a Segunda Secretaria e o Conselheiro Carlos Augusto Kodama 
Westphal para ocupar a Terceira Secretaria “ad hoc”. 

 
 
4) 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 

 
 
5) EXPEDIENTE SOLENE 

Posse de Suplentes convocados para esta Reunião 

Presidente – Convidou para tomar posse o Renato Alessandri Junior, Suplente do Grupo 
B pela Chapa Participação, mas este não compareceu, por motivo de viagem. 
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6) EXPEDIENTE FORMAL 

Presidente – Submeteu ao Plenário e foi aprovado voto de pesar pelo falecimento do 
Conselheiro João Paulo Rossi, tendo sido observado um minuto de silêncio em sua 
memória.  
 
Primeiro Secretário – Colocou à disposição dos Conselheiros para consulta na Secretaria, 
as seguintes cartas enviadas pela Diretoria: informando alteração de cargos e nomeação 
de Diretores para o biênio 2017/2019; encaminhando o Relatório de Acompanhamento 
Mensal referente ao mês de junho de 2017; relacionando as condições e procedimentos 
adotados para o Edital 2017, em que serão colocados à venda, a título de reposição, 120 
títulos sociais, cujas inscrições estarão abertas entre 11 e 23 de setembro de 2017; e, 
comunicando a nomeação da Comissão de Licitação para o Edital PLA-010/2017, relativo 
ao diagnóstico de Governança para o Plano Diretor de Desenvolvimento – PDD para 
avalição das propostas e encaminhamento do processo de negociação, a referida 
Comissão é composta pelos Srs. Alexandre Perrone Lomonaco (Presidente), Andreas de 
Souza Fein, Luiz Fernando Cimino Loureiro, Rafael Mendes Gomes e Renata Pinheiro 
Campos Guedes Azevedo (Membros). 
 
Presidente – Submeteu ao Plenário, tendo sido aprovadas as seguintes proposições: 
votos de pesar: 1) pelo falecimento do Associado Juarez Rufino Freire, ex-Conselheiro, 
ex-Presidente da Comissão de Veteranos, ex-Vice-Presidente da Comissão de Sindicância 
e ex-Diretor. Como a proposta tinha sido apresentada também por outros Conselheiros, 
considerou-a como sendo do Conselho como um todo. 2) Pelo falecimento do Associado 
José Walter Machado Moura, irmão do Conselheiro Efetivo Arlindo Virgílio Machado 
Moura; voto de pronto restabelecimento do Conselheiro Efetivo Antonio Moreno Neto, 
que encontra-se em recuperação de cirurgia ortopédica; voto de pesar de autoria do 
Conselheiro Efetivo José Manssur, pelo falecimento do Associado Vicente Marotta 
Rangel, Professor Emérito da Faculdade do Largo de São Francisco. Como vários 
Conselheiros quiseram subscrever o voto, também foi considerado como proposta do 
Plenário como um todo; votos de louvor: 1) de iniciativa do Conselheiro Luiz Fernando 
Cimino Loureiro, à Associada Natascha Florestano, ex-atleta do Polo Aquático do Clube, 
atualmente árbitra internacional da modalidade, que no mês de julho representou o 
Brasil como árbitro no Campeonato Mundial de Jogos Aquáticos, realizado na Hungria, 
inclusive o jogo entre França e Hungria, em uma arena com mais de 10 mil pessoas; 2) 
propostos pelos Conselheiros Luiz Fernando Cimino Loureiro, Graziela Pedreschi Oria 
Carneiro e José Julio Bastos da Veiga Junior, aos patronos, coordenadores, técnicos, 
professores e atletas do Futebol Menor, pelas conquistas socioeducativas obtidas nos 
campeonatos internacionais disputados na Disney Cup e USA Cup, a saber: 1) Donosti 
Cup e Paris World Games (San Sebastian e Paris, 1 a 14/7, categorias: Sub 13 - Futebol 
Base e Sub 14 – Seleção: Sub 14 - 3o. Colocado (invicto) no Donosti Cup; Sub 13 - 
Campeão Taça de Prata no Paris World Games; Sub 13:  Diogo de Saboia Torres, Felipe 
Gabelline Stiepcich, Francisco Sena Rebouças Paschoal, Leonardo Pereira Galvão, Pablo 
G. M. Tanure, Luiz Felipe Souza Anchieta, Renato Martinez, Vinicius Patino Correa, João 
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Assante Parrillo, Pedro Guedes França Piva e Pedro Babenco Simonsen; Técnico: Marcos 
Fernando Moraes; Sub 14 - Antonio Rahal Bresser Pereira, Caio Moreira do Val, Caio 
Zaccarelli Rubira, Felipe Saragiotto Acherboim, Gabriel Bussamra Slaviero Pinheiro, 
Guilherme de Paula Guião, Leonardo Bussamra Slaviero Pinheiro, João Lucas Granieri 
Domenici, João Pedro Saldanha Gasparini, Lucca Framarin Carraresi, Pedro Araújo, Pedro 
Assante Parrillo, Pedro Babenco Simonsen, Pedro Guedes França Piva e Pedro Rossi W. 
Rabello; Técnico: Rony Risério Marcondes Machado; Coordenador: Mauricio Murias 
Machado; 2) Disney Cup e Usa Schawn´s Cup Week (Orlando/ Florida e Blaine – 
Minneapolis, 7 a 23/7, categorias Sub 11 A, Sub 11 - Seleção e Sub 12 - Futebol Base; Sub 
11 A - Campeão Disney Cup, Sub 11 B - Campeão Disney Cup e Campeão USA Schawn´s 
Cup e Sub 12 - 3o. Colocado Disney Cup e Vice Campeão USA Schawn´s Cup; Sub 11 A - 
Pietro Albuquerque, Guilherme Carneiro, Leonardo Carraresi, Gabriel Crotty, Gabriel da 
Veiga, João Pedro Souza, Lucca Guimarães, Eduardo Lancellotti, Vinicius Meirelles, 
Francisco Pereira, Marcos Vinicius Pereira, Lucca Saad e Bento Santana; Técnicos: Carlos 
Alberto Dias Pereira e Caio Toledo Soares, Auxiliar: Thales Trigueiro Della Hós; Sub 11 B - 
Caio Almendro, Pedro Andrade, João Pedro Basso, Pedro Bonfim, João D´amorim, Arthur 
de Brito, Fernando Lima, Lucca Loccatelli, Bento Rodrigues, Marcos Rodrigues, João 
Pedro Rossetti, Matheus Severine e Guilherme Vianna; Técnicos: Caio Toledo Soares e 
Carlos Alberto Dias Pereira, Auxiliar: Thales Trigueiro Della Hós; Sub 12 - José Roberto 
Opice Blum, André Sica, Antonio Bichucher, David Mathias, Fabrizio Giglioli, Francisco 
Chiavassa, Guilherme Villares, João Abibi Rosa, João Moreira, João Canto Porto, Enzo 
Young, Sergio Rudelli, Pedro Rossetti e José Eduardo Puoli; Técnico: Aparecido Carlos 
Batista (Cidão), Auxiliar: Fernando Silva; 3) Helsinki Cup e Gothia Cup (Helsinki/ Finlandia 
e Gotemburgo/Suécia, 7 a 23/7, categoria Sub 15 - 3o. Colocado: Helsinki Cup; Sub 15: 
André Pousada, Bruno Fonseca Fanucchi, Calil Neme Filho, Felipe B. Tone, Felipe Freitas, 
Felipe Kauffmann, Felipe Bonafé, Fernando Loureiro, Gilberto Neto, Gustavo Lima, João 
Pedro Aleixo, João Spinneli Papalaskaris, José Francisco Guimarães, Matheus Liberado, 
Thiago Dias, Thiago Almada, Thiago Pousada e Lucas Sola. Técnicos: Victor Hugo de 
Mattia e Carlos Alberto da Silva Paiva; 4) Usa Schawn´s Cup - Weelend e Week (Blaine – 
Minneapolis, 13 a 23/7, categoria Sub 14 - Futebol Base - Weekend - 3o. Colocado e 
Week - Vice Campeão; Sub 14 - Felipe Abibi Rosa, Antonio Rahal B. Pereira, Luiz Henrique 
Barreto, Lucas Pereira Galvão, Bernardo S. Rocha Azevedo, Luca Jarmy Di Bella, Bernardo 
Mello Canato, Antonio Mello Canato, Tito Alcantara Bessa Neto, Pedro Ermirio de 
Moraes Waib, Felipe Fonseca G. da Silva, Henrique Caetano Guimarães, Pedro Siqueira 
Barone, Lucas Fonseca Dallan, Pedro Senna R. Paschoal e Lucca Framarin Carraresi; 
Técnico: Nivaldo Silva Santos, Auxiliar: Fernando Silva; Patrono: Vicente Di Bella Junior / 
Coordenador: Mauricio Murias Machado. Neste caso, o Sr. Presidente também 
considerou a proposta como sendo do Conselho como um todo. 
 
Presidente – Esclareceu que a pauta desta reunião estava necessariamente extensa, pois 
a partir da aprovação de uma alteração estatutária em segunda discussão, dentro de 30 
dias a Presidência do Conselho deve convocar e realizar Assembleia Extraordinária para 
referendo dessa reforma. Então, colocou em segunda discussão todos os processos já 
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aprovados em primeira, de sorte a efetuar marcar apenas uma Assembleia. Acrescentou 
que a Mesa se empenharia para que os trabalhos da reunião se desenvolvessem de 
maneira rápida, mas eficiente e, com certeza, contaria com a colaboração de todos os 
Conselheiros. Prosseguindo, disse que havia uma situação inusual, pois embora já 
houvesse vários oradores inscritos para se manifestar no Expediente, o Conselheiro José 
Luiz Toloza Oliveira Costa fez um pedido à Presidência, que foi ratificado inclusive pela 
família do homenageado, para que pudesse se pronunciar primeiramente. Consultou o 
primeiro inscrito, o Conselheiro Efetivo José Manssur, que imediatamente concordou. 
 
Sr. José Luiz Toloza Oliveira Costa – Desde logo, agradeceu ao Conselheiro José Manssur 
pela gentileza. Por oportuno, solidarizou-se com o Plenário pelos falecimentos de Juarez 
Rufino Freire e José Walter Machado Moura. Continuando, prestou homenagem 
póstuma ao Conselheiro João Paulo Rossi, dizendo: ... Não poderia deixar de prestar uma 
homenagem a uma pessoa que vai me fazer muita falta, Sr. Presidente. Sou sócio 
Veterano e associado deste Clube desde meu nascimento. Durante esses anos tive 
privilégio de conviver com notáveis pinheirenses, mormente parceiros desta Casa, a 
exemplo de Dante Vella, Dr. Novaes, Mário Cardoso, Roberto Gasparini, Ernesto Schleier, 
Fernando Lima, Xixo, Walter Silva, Geraldinho e outros notáveis Conselheiros. Hoje não 
poderia deixar de manifestar meu pesar em relação a outro extraordinário Conselheiro, 
como já disse, por quem tive muito carinho e intensa amizade, refiro-me ao querido Dr. 
João Paulo Rossi, amigo de todos os momentos. Além dos queridos filhos, ele era 
também apaixonado pela medicina e pelo esporte, em especial pelo Basquete. Jogou ao 
lado de Wlamir, Amauri, Rosa Branca e outros craques. Graças a sua devoção pelas áreas 
médica e desportiva, muito colaborou para grandeza do nosso centenário Clube. Sócio 
desde 1945 e Conselheiro por aproximadamente 40 anos. Exerceu a Vice-Presidência 
desta nossa Entidade nos biênios de 81/83 e 83/85. Médico formado pela Universidade 
de São Paulo, em 1960. Foi presidente da Associação Atlética dessa entidade. Por longo 
tempo foi médico do Comitê Olímpico Brasileiro. Atuou nada menos, como o Presidente 
se referiu, em cinco olimpíadas e seis Jogos Pan-americanos. Cabe recordar que no ano 
de 1987, como médico da Delegação Brasileira, fez parte da equipe de Basquete, que 
marcou época ao vencer os Estados Unidos, em Indianápolis, quando da conquista da 
medalha Pan-americana de ouro. Sócio proprietário fundador do Hospital Iguatemi. 
Hospital este referência médica em nosso país. Tanto que a primeira Unidade de 
Tratamento Intensivo, a chamada UTI, foi instalada nesse hospital, época próxima à 
inauguração do nosso grande vizinho, Shopping Iguatemi (e de tudo isso ele não fazia o 
menor alarde, pelo contrário, escondia na simplicidade do trato tais méritos, que só aos 
íntimos revelava). Pessoa com ideias de vanguarda e cultura invejável. Era obstinado pela 
perfeição. Os filhos mais velhos João Manuel e João Paulo, como ele, seguiram a área 
médica. O primeiro cardiologista e o segundo cirurgião. O caçula, Rossinho, embora 
tenha optado pela carreira empresarial, é o atual presidente da Liga Nacional do 
Basquete. É inegado, Srs. Conselheiros, como se vê o entrelaçamento e o amor do Dr. 
Rossi pela medicina, pelo esporte e pelos queridos filhos. Cabe lembrar que seu neto 
mais velho, Rafael, filho do Dr. João Manuel, já é médico. E o mais novo, filho do 
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Rossinho, Gianluca, atleta do Basquete Infantil de nosso Clube. Recentemente, 
acometido de grave moléstia, enfrentou-a com desafio e coragem. E não ocultava de 
ninguém, motivo pelo qual todos nós, seus próximos, acompanhamos de perto a sua 
luta. O seu otimismo não dava espaço à tristeza ou desolação. O grande Rossi amou a 
vida e por ela lutou intensamente, não esmoreceu nem nos piores momentos. Sepultado 
no mausoléu dos médicos, de fronte à Faculdade de Medicina da USP, tendo seu último 
desejo realizado. E nós, Srs. Conselheiros, os caiçaras de Paraty e os pescadores da Ilha 
do Araújo perderam seu grande médico, e nós também. No entanto, sua figura, tenho 
certeza estará sempre presente, como grande líder e amigo fiel. Descanse em paz 
estimado Rossi! Muito obrigado, Sr. Presidente.” 
 
José Manssur (fora do microfone) – Esclareceu que sua manifestação era em 
homenagem à memória do grande Pinheirense, Conselheiro João Paulo Rossi, razão pela 
qual, diante da fala do Conselheiro Toloza, abriu mão da palavra, para não ser repetitivo. 
 
Presidente – Agradeceu ao orador, dizendo que isso seria consignado em ata. 
 
Carlos Roberto Sá de Miranda Bório – Prestou homenagem Alfredo Jacob, 60º Atleta 
Benemérito do Clube, que participou do World Masters Games, que é a Olimpíada de 
Veteranos na Natação. Nessa Olimpíada participaram 29 mil atletas, dentre eles 6 mil 
nadadores. Ele conquistou nos 400 medley ouro; no revezamento 4x50 bronze; 200 
medley ouro e nos 400 livre bronze. E participará, a partir de 07 de agosto, com os 
atletas Veteranos Pinheirenses, do Campeonato Mundial de Natação Master, que está 
sendo realizado na Hungria, entre eles Arthur Berni Neto, Wolf Dieter Heineken e Claudio 
Mamede Kestener. Consignou votos de boa competição aos referidos atletas. Aprovado. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Também falou em homenagem a João Paulo 
Rossi, que foi seu companheiro de Diretoria na gestão do Presidente Claudio Borba Vita. 
“E convivemos durante aquele período com essa figura inesquecível do João Paulo Rossi. 
Alguns detalhes da vida dele. Ele amava este Clube e ajudava a todos os pinheirenses na 
questão de saúde com o seu hospital. Era uma figura humana extraordinária. Quero 
homenageá-lo, me associar a essa homenagem e a sua família. E como companheiro de 
Diretoria, o respeito que Claudio Borba Vita e todos os Vice-Presidentes da época tinham 
pelo grande amigo João Paulo Rossi. Me sinto nessa obrigação de registrar essa minha 
posição, Sr. Presidente.”. Continuando, propôs voto de louvor à Diretoria, pela magnífica 
reforma feita na Biblioteca. Aprovado. 
 
Ligia Tayar – Elogiou o novo espaço do Departamento de Assistência Social, recém 
reformado, comentando sobre as melhorias promovidas em favor dos funcionários e 
convidando os Conselheiros para conhecer as dependências. Também fez elogios ao 
Festival de Inverno de música realizado nos dois últimos fins de semana, divulgando o 
Festival de Primavera, que ocorrerá no mês de outubro. 
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Sr. Luiz Eduardo do Amaral Cardia – Manifestou profundo pesar pelo falecimento do Dr. 
João Paulo Rossi, figura tão importante para o Clube e para o esporte; particular amigo 
de sua minha família, expressando sua gratidão por tudo o que fez, como médico, pelo 
seu pai.  
 
Claudio Vita Neto – Associou-se às manifestações de pesar pelo falecimento do 
Conselheiro João Paulo Rossi, amigo fraternal de seu avô, o saudoso ex-Presidente 
Claudio Borba Vita. E como amigo e médico sempre teve uma atenção muito próxima 
com sua família, a quem reconheceu e manifestou sua gratidão. Dando continuidade, 
propôs voto de louvor à seção de Tênis, comentando que no último dia 09 de junho a 
Federação Paulista de Tênis realizou um evento para premiar os melhores da categoria 
do ano de 2016 e o Pinheiros foi eleito o melhor Clube da modalidade Tênis Paulista. 
Estendeu o voto a atletas do Clube na ocasião premiados como os Melhores de 2016, a 
saber: João Vitor Ferraz Sandoval Carvallho (10 anos masculino estreantes), Luiz Felipe 
Ferraz Sandoval Carvalho (11 anos masculino), Filippo Marangoni (12 anos masculino), 
Natalia Duarte Teixeira Mesquita (14 anos feminino), Thigo Alberto Stockl (14 anos 
masculino), Rodrigo Garcia Muraro (40 anos masculino “C”), Rogerio Curi (45 anos 
masculino “B”) e Pedro Augusto Avancine (60 anos masculino). Votos aprovados. 
 
Cezar Roberto Leão Granieri – Associou-se às manifestações de pesar pelos falecimentos 
de José Walter Machado Moura e João Paulo Rossi. 
 
André Perego Fiore – Acompanhou o voto de pesar consignado pelo falecimento 
Conselheiro João Paulo Rossi, “uma pessoa que tinha uma estima muito grande, um 
defensor assíduo do esporte, uma figura ímpar. Uma grande perda ao Pinheiros e queria 
acompanhar, Sr. Presidente, a consternação de todo Conselho em relação à perda do Dr. 
Rossi.”. Propôs votos de louvor à equipe do Brasil como um todo, que disputou o recém 
encerrado Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, tendo os atletas do Clube 
conquistado duas medalhas de prata, feito inédito até então, um revezamento 4x100 
livre e na prova dos 50m peito. Parabenizou e estendeu o voto de louvor aos nadadores 
Gabriel Santos, Cesar Cielo, João Junior, Guilherme Guido, Marcelo Chierighini e 
Manuella Lyrio, fazendo menção especial ao técnico Tiago Moreno, que foi eleito o 
melhor técnico do nado de peito do mundo; o fisioterapeuta Tiago Cosenza e o 
biomecânico Samie, que fizeram parte da equipe da Seleção Brasileira; e ao técnico 
Alberto Silva. Votos aprovados. 
 
 

7) ORDEM DO DIA 

Item 1 – “A Voz do Conselheiro”. 

Maria Elisa Cappellano – Justificando o pedido, solicitou que seja estudada a 
possibilidade de oferecer ao associado um seguro de saúde coletivo, talvez atrelado ao 
Cartão Pinheiros, a exemplo do que é feito em entidades como o CREA, APM, dispondo-
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se a colaborar pessoalmente no desenvolvimento desse projeto, se acolhido pela 
Diretoria. Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
Ricardo Alberto Carneiro La Terza – Para maior aproveitamento pelos associados, 
reivindicou que seja feita uma reavaliação dos locais onde se encontram as estações de 
ginástica é excelente, o problema é que estão instaladas em locais inadequados e estão 
tendo pouca utilização, e instale uma na pista de atletismo, que certamente seria muito 
utilizada pelos associados. Em segundo lugar, elogiou a inauguração do novo deck de 
madeira ao lado da Quadra 2 de Tênis e censurou a colocação de uma placa de bronze, 
comemorativa à inauguração, com o nome do Presidente e do Diretor da Área. É tradição 
do Clube não se prestar homenagem a pessoas vivas. Aprovado o encaminhamento da 
matéria à Diretoria. 
 
Marcelo Faisal Cury – ... Pediu providências com relação aos pisos de circulação do 
Clube, comentando que o associado sofre muito com a decisão de trocar o mosaico ou 
manter o mosaico. Se for para manter o mosaico, o que de certa forma até concorda, 
seria necessário um trabalho de profissional para regularização dos pisos. E nas áreas 
mais comprometidas, onde não tem o mosaico, seria interessante introduzir 
imediatamente os pisos drenantes, que colaboram bastante com a drenagem do Clube, 
que nos momentos de chuva são bastante afetados com os “empoçamentos”. Outra 
questão que abordou foi a velocidade dos carrinhos elétricos de serviço, recomendando 
que seja estabelecida uma velocidade mínima, pois realmente colocam em risco 
principalmente crianças e idosos. Pediu providências, ainda, a respeito de problema que 
aflige todo associado: a questão do Sem Parar, que está bastante constrangedora e 
precisa ser resolvida com certa urgência, porque além de submeter o associado a um 
momento de estresse, muitas vezes se interrompe bastante o fluxo do estacionamento. 
Aprovado o encaminhamento da matéria à Diretoria. 
 
 
Item 2 - Apreciação da Ata da 674ª Reunião Extraordinária realizada no dia 26 de 

junho de 2017. 

Presidente – Não havendo manifestação em contrário, declarou a Ata aprovada, 
conforme apresentada. 
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Item 3 - Apreciação do processo CD-09/2016 – Segunda discussão e votação de 

proposta apresentada pela Mesa do Conselho Deliberativo, de alteração do 
artigo 38 do Estatuto Social, do artigo 69 do Regulamento Geral e do inciso 
II, do artigo 7º do Regimento das Eleições no Conselho Deliberativo, 
aprovada em primeira discussão na 661ª Reunião Extraordinária, de 
27/06/2016, e deliberação sobre o projeto de redação final elaborado pela 
Comissão Especial de Redação, se confirmada aquela decisão. 

Presidente – Prestando esclarecimentos a respeito, informou que a matéria foi aprovada 
em primeira discussão na reunião de 27/06/2016, e, tendo em vista que a convocação de 
Assembleia Geral Extraordinária deve ser feita em seguida à aprovação em duas reuniões 
distintas aguardava a deliberação de outras propostas que envolvem alteração 
estatutária em andamento para que, se aprovadas, seja convocada uma única 
Assembleia, a fim de se evitar duplicidade de gastos. Desde logo, agradeceu aos 
Conselheiros José Manssur, Luiz Eduardo do Amaral Cardia e Roberto Gonçalves La Laina, 
pela colaboração prestada como Membros da Comissão Especial de Redação. Não 
havendo mais oradores inscritos para falar, encerrou a discussão e colocou a proposta 
em segunda votação. 
 
Votação/Deliberação 

O Plenário aprovou integralmente a proposta em segunda discussão. 
 
Presidente – Em seguida, submeteu à votação o projeto da Comissão Especial de 
Redação. 
 
Votação/Deliberação 

O Plenário resolveu aprovar integralmente a proposta de redação final formulada pela 
Comissão Especial de Redação, cujo texto, objeto da Resolução nº 18/2017, fará parte 
integrante desta Ata (Anexo 1). 
 
 
Item 4 - Apreciação do processo CD-23/2010 - Segunda discussão e votação de 

proposta apresentada pela Mesa do Conselho Deliberativo, de alteração de 
dispositivos do Estatuto Social, do Regulamento Geral e do Regimento 
Processual Disciplinar e criação de Regimento Interno específico, visando 
instituir a Comissão Permanente de Processamento e Julgamento, aprovada 
em primeira discussão na 674ª Reunião Extraordinária, de 26/06/2017, e 
deliberação sobre o projeto de redação final elaborado pela Comissão 
Especial de Redação, se confirmada aquela decisão. 

Presidente – Prestou esclarecimentos sobre a matéria, lembrando que a proposta foi 
aprovada em primeira discussão, com emendas, na Reunião de 26/06/2017. Informou 
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que o Conselheiro Carlos Augusto Kodama Westphal enviou correspondência ao 
Conselho, solicitando a correção de erro material no texto da proposta aprovada em 
primeira discussão. É que no Art. 64 do Estatuto Social consta o prazo de trinta dias para 
que as Comissões emitam seus pareceres, colidindo com o prazo de dez dias estabelecido 
no Art. 103 do Regulamento Geral proposto. A Mesa concorda e subscreve a correção 
proposta, já que o Estatuto Social se sobrepõe ao Regulamento Geral e não há sentido 
em fazer uma alteração que haja uma colidência entre normas. Preliminarmente à 
discussão, agradeceu aos Conselheiros José Manssur, Sergio Lazzarini, José Roberto 
Coutinho de Arruda, Guilherme Domingues de Castro Reis, Claudio Vita Neto e José 
Geraldo Louzã Prado, pela colaboração prestada como Membros da Comissão Especial de 
Redação. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – ... Quero somente fazer um registro e uma 
observação apenas à guisa de sugestão num pequeno aspecto de redação. O primeiro 
registro na realidade é para destacar que estamos vivendo hoje um momento muito 
importante aqui no Conselho, que é votar e aprovar de uma forma definitiva essas 
alterações dos dispositivos, do Estatuto Social, do Regulamento Geral, do Regimento 
Processual Disciplinar e a criação do Regimento Interno da Comissão Permanente de 
Processamento e Julgamento. Isso porque desde agosto de 2004 essa matéria vem sendo 
discutida no âmbito do Conselho Deliberativo através de diversas Comissões que foram 
sendo constituídas. E, finalmente, agora, decorrido cerca de 13 anos estamos concluindo 
esse trabalho, que já não é sem tempo. Por essa razão, quero parabenizar V.Sa. por ter 
conseguido levar a cabo essa difícil empreitada. 
 
Presidente – Obrigado. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – ...estendendo esses cumprimentos a todos os 
Membros das anteriores Comissões Especiais constituídas e da Comissão Jurídica, pelo 
exaustivo trabalho realizado. Não posso também me olvidar de dar um agradecimento 
especial ao Dr. José Manssur, não só pela eficiente condução dos trabalhos relacionados 
a esse tema, quanto do exercício da Presidência do Conselho, como pela sua cuidadosa 
atuação na elaboração do texto final da Comissão de Redação, ora submetido a exame. 
... quis fazer essas considerações e devo dizer que somente hoje, até me penitencio um 
pouco, é que acabei enfrentando todo esse material. Tenho me posto certa quarentena 
aqui no Conselho, não tenho participado das últimas reuniões. E fiquei muito bem 
impressionado com o resultado desse projeto de redação final. Faria apenas uma 
observação, ... com relação à redação do Art. 64, do Estatuto, reproduzido no 103, do 
Regulamento Geral, que também estamos alterando agora. O dispositivo atual proposto 
estabelece o seguinte: as Comissões Permanentes, com exceção da Comissão 
Permanente de Processamento e Julgamento, funcionarão como órgãos de assessoria do 
Conselho Deliberativo e da Diretoria, devendo ser ouvidas obrigatória e 
antecipadamente sobre os assuntos de sua competência específica e, quando solicitadas, 
deverão manifestar-se por escrito dentro do prazo de trinta dias. Poderão ainda por 
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iniciativa própria fazer recomendações ou sugestões ao Conselho Deliberativo e à 
Diretoria. Pelo que observo dessa redação estamos excetuando a Comissão Permanente 
de Processamento e Julgamento da condição de órgão de assessoria do Conselho 
Deliberativo e da Diretoria, o que acho efetivamente correto. Agora, nos termos em que 
se encontra essa redação me parece que estamos também excluindo da possibilidade da 
Comissão Permanente de Processamento e Julgamento de manifestar-se também por 
escrito a respeito de matérias. E mais do que isso, impedindo que esta Comissão por 
iniciativa própria possa fazer recomendações ou sugestões ao Conselho Deliberativo e à 
Diretoria. Então, estou me permitindo fazer uma pequena sugestão de redação, apenas 
um ajuste da redação, que acho que deixaria, em meu modesto entendimento, a matéria 
um pouco mais de acordo com o que imagino que teria sido a intenção de quem redigiu. 
Minha proposta, no caso, seria a seguinte, para o Art. 64, do Estatuto Social, que se 
reproduz no 103, do Regulamento Geral: As Comissões Permanentes, com exceção da 
Comissão Permanente de Processamento e Julgamento, funcionarão como órgãos de 
assessoria do Conselho Deliberativo e da Diretoria, devendo ser ouvidas obrigatória e 
antecipadamente sobre os assuntos de sua competência específica, e aí que introduzo 
essa pequena alteração de redação, que seria o seguinte: Todas as Comissões, quando 
solicitado pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria, deverão manifestar-se por escrito 
dentro do prazo de trinta dias, podendo ainda por iniciativa própria fazer recomendações 
e sugestões. Em meu entendimento, nessa redação original do Art. 64, reproduzida no 
103, do Regulamento Geral, estamos tirando a possibilidade dessa Comissão ora 
constituída da manifestação, e ainda por iniciativa própria fazer recomendações e 
sugestões. Como não acompanhei toda tramitação dos trabalhos, não sei se houve algum 
motivo específico de excepcionar essa Comissão. Com relação a não funcionar como 
órgão de assessoria do Conselho Deliberativo e da Diretoria acho perfeito, mesmo 
porque ela tem a sua especificidade. Mas com relação à possibilidade de manifestar-se 
por escrito e fazer também por iniciativa própria recomendações e sugestões, entendo 
que poderia perfeitamente deixar essa possibilidade para a Comissão. É apenas essa 
sugestão que faço, Sr. Presidente, e gostaria que fosse apreciado pelos mais doutos aí 
que já acompanharam toda essa matéria com mais profundidade. Não sei se estou 
entrando agora no assunto e não me ative com maior propriedade se tem alguma 
especificidade para ter deixado essa disposição na forma que foi feita. De toda forma, 
encaminho a V. Sa. para uma eventual apreciação e eventualmente levar ao Plenário 
para uma apreciação. 
 
Presidente – Dr. Fasanaro, só um minutinho, por gentileza. Queria ouvir, Dr. Manssur, se 
tem alguma observação a respeito. 
 
José Manssur – Na verdade, Presidente, conversara com o Dr. Fasanaro antes da reunião. 
Como é uma Comissão Permanente de Processamento e Julgamento ficou apenas 
limitada processar e julgar. Um órgão que processa e julga não, via de regra, faz 
recomendações. Todavia, numa determinada sanção aplicável quer ao associado, vindo 
por sugestão ou por recomendação da Diretoria, que é a pena de exclusão, quer aqueles 
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de competência originária do Conselho, também na aplicação da pena de exclusão em 
sendo atleta benemérito, Diretor, que tem prerrogativa, neste caso, como o órgão 
julgador final será o Conselho Deliberativo, a Comissão haverá de fazer a sua 
recomendação. Ela vem da Diretoria com a recomendação de aplicação da pena de 
exclusão. Esse procedimento será avaliado em sede de uma das turmas recursais, sendo 
associado, só para facilitar, e ela poderá, já que o julgamento vem para o Conselho, ela 
poderá fazer uma recomendação no sentido de que a sugestão apresentada pela 
Diretoria apresenta-se com plausibilidade para ser apreciada pelo Conselho. Em verdade, 
ela terá essa preocupação, muito bem colocada pelo Dr. Fasanaro, nesta hipótese ela 
terá condição de apresentar a recomendação. Não se colocou como via de regra porque 
as Comissões Permanentes são órgãos opinativos de assessoria da Diretoria e do 
Conselho. E esta Comissão, além de não ser órgão opinativo, mas ser órgão meramente 
julgador, ele é independente e soberano, quer da Diretoria, quer do Conselho, para 
poder ter obviamente a liberdade de julgar de acordo com a sua ciência e com a 
consciência de seus integrantes, no caso ou de recurso vindo pelo associado ou da 
competência originária da Casa. Mas ela não se furtará e deverá obrigatoriamente 
apresentar a recomendação quando se tratar de julgamento de exclusão, que é privativo 
do Conselho Deliberativo. Mas a colocação que o Dr. Fasanaro faz, e é oportuna, pode 
dar a entender que ficará como regra geral ela dar sugestões à Diretoria ou dar sugestões 
ao Conselho, que não é bem esse o objetivo. Ela dará uma única possibilidade, quando o 
julgamento for privativo do Conselho na aplicação da pena capital de exclusão. 
 
Presidente – Muito obrigado, Dr. Fasanaro, vamos ter de colocar em votação. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – Muito bem, fiquei bem impressionado com a 
argumentação do Dr. Manssur, mesmo porque o Dr. Manssur vem trabalhando nesse 
tema há muito tempo. Estou convencido da propriedade da observação do Dr. Manssur e 
nessas condições entendo que poderemos até prescindir dessa minha sugestão e de levá-
la à apreciação do Plenário. Entendi perfeitamente a colocação, própria de uma pessoa 
estudiosa e com profundidade tem acompanhado toda essa matéria por esse tempo 
todo. De toda forma, é uma observação que poderia ser pertinente,... 
 
José Manssur (fora do microfone) – Totalmente. 
 
Alberto Antonio Pascarelli Fasanaro – ...mas eu reconheço o comentário do Dr. Manssur 
e até acho que evito de levar essa matéria para uma discussão de Plenário. 
 
Presidente – Muito obrigado, Dr. Alberto Fasanaro, ilustrado Conselheiro Efetivo. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – ... Na verdade, me assaltou uma dúvida que 
submeto à Casa, de modo especial à sabedoria jurídica do Dr. Manssur. Não tenho 
nenhuma objeção à proposta. Acho a proposta muito bem elaborada. Minha única 
dúvida é com relação à parte do recurso que está disciplinado no Capítulo V, dos Arts. 30 
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e 32. Como temos anexo aqui o Regulamento Geral do Clube, o Art. 41, acredito que 
deveríamos de alguma maneira inserir nesse Regimento Processual, essas Comissões 
Processantes Especiais, de Processamento e Julgamento, a regra do Art. 41, cuja regra diz 
que “Os associados Honorários, Beneméritos, Atletas Beneméritos, que forem Membros 
do Conselho Deliberativos, da Diretoria, do Conselho Fiscal e das Comissões Permanentes 
somente poderão ser advertidos ou suspensos pela Câmara de Processamento. Perfeito. 
Mas em grau de recurso, nesta hipótese me parece que o correto seria submeter ao 
Conselho, o recurso deveria ser submetido ao Conselho e não exclusivamente à 
Comissão Processante. Então, se aproveitaria o artigo 41, e que nestas hipóteses o 
recurso obrigatório deveria ser ao Conselho. Mas queria ouvir os meus colegas e de 
modo especial queria ouvir também o Dr. Manssur. Essa é na realidade uma dúvida e 
uma cautela que tenho, que acho que os Conselheiros, pela relevância da função dos 
Conselheiros, em grau de recurso deveriam ser obrigatoriamente julgados pelo Conselho. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 
José Manssur – Presidente, como sempre, ouvi atentamente, mas preciso fazer e deveria 
tê-lo feito antes. Esse trabalho é de uma Comissão, na qual tive a honra de me incluir, 
mas sem nenhum proselitismo, com a maior humildade, foi composta por figuras 
magistrais: Dr. Sergio Lazzarini, Dr. Coutinho de Arruda, Dr. Vita, Dr. Guilherme Reis e o 
ilustre advogado José Geraldo Louzã Prado, fui apenas mais um. A eles se deve estender 
com todas as razões a confecção desse trabalho e a oportunidade de ser discutido hoje. 
A colocação do Dr. João, como sempre respeitosa, ela vai ao coração do projeto. O 
núcleo deste projeto, Presidente, é justamente evitar. Primeiro, é tratar-se igualmente os 
iguais, o Conselheiro é associado, ele só se torna Conselheiro tendo como primeiro 
princípio ser associado. O associado em grau de recurso é julgado por uma das Câmaras 
sorteadas. O Conselheiro em grau de recurso, ele será julgado pela junção de ambas as 
Câmaras. Isto foi feito, é o coração, é o núcleo do projeto, justamente para tirar essa 
sobrecarga, porque senão voltaríamos à situação de hoje, onde o Conselheiro recorre. 
Vem para cá e recorre novamente, em sede das decisões do Conselho Deliberativo 
caberá recurso de revisão. Então, é julgado duas vezes pela mesma Casa, ela fere de 
morte morrida todo projeto, sem embargo da enorme respeitabilidade, pelas sempre 
preciosas ponderações do Dr. João Benedicto de Azevedo Marques. Em grau de recurso, 
aqueles que têm prerrogativa de função ou benesse de referência no Clube, 
benemerência, pelos trabalhos desenvolvidos, os Diretores pela envergadura do grau 
que ostenta, eles serão julgados pela Câmara, em grau de recurso pelo grupo de 
Câmaras. Na judicialização é assim, o prefeito é julgado em grau de recurso por outra 
Câmara especial, é assim que se sugeriu aqui, sem embargo da respeitabilidade às doutas 
ponderações do Dr. João Benedicto de Azevedo Marques. 
 
Presidente – Muito bem, Dr. Manssur. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques – Sr. Presidente, só encerro agradecendo as 
ponderações. Concordo plenamente com a criação da Comissão, concordo plenamente 
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que a Comissão julgue os associados e os Conselheiros, mas entendo, por prudência e 
por cautela, que somente em grau de recurso deveria ser submetido nesta hipótese ao 
Conselho, só em grau de recurso. Aí está nossa divergência. Tenho um grande respeito 
pela função do Conselheiro, por aquilo que ele representa e pela independência que 
deve ter. E acho que o Conselheiro, de modo especial, como esses associados honorários 
e beneméritos merecem em grau de recurso recorrer ao Conselho. Essa é minha opinião. 
Obrigado. 
 
Presidente – Muito obrigado, Dr. João Benedicto, muito obrigado, Dr. Manssur. Quero 
salientar um aspecto apenas só haverá esses julgamentos da Câmara de Processamento 
e Julgamento por infrações disciplinares, só isso. Quer dizer, não sendo disciplinar não 
haverá julgamento, até por observação do Dr. Sergio Lazzarini quando da primeira 
discussão da matéria. Quer dizer, então é só disciplinar, mais nada. Pois bem, não há 
mais inscritos. Dr. João Benedicto, o senhor encaminha contrariamente à aprovação, ou 
não? 
 
José Manssur (fora do microfone) – Em consideração ao Art. 41, Dr. João encaminha que 
em grau de recurso seria pelo Colegiado. 
 
João Benedicto de Azevedo Marques (fora do microfone) – Mantenho integralmente o 
projeto, mas em grau de recurso sugiro que seja feita essa alteração, submeto. 
 
Presidente – O problema agora é o seguinte, não temos como recepcionar agora uma 
proposta que altera profundamente a emenda. Então, há essa ponderação, como tudo 
que o Dr. João Benedicto faz ou fala, quer dizer, de muita envergadura, de muita 
respeitabilidade. Mas seria uma mudança fundamental em todo conteúdo; a intenção da 
emenda. Então, quer dizer, não poderia agora até receber uma proposta que alteraria 
diversos artigos nessa oportunidade. 
 
Tarcísio de Barros Bandeira (pela ordem) – Me parece, embora em relação aos outros 
Colegas que estão falando não tenho muita competência, mas me parece que 
desrespeita a cláusula 5ª da Constituição, restringir a chefia dos grupos da Comissão, do 
Presidente e Vice-Presidente a bacharéis de Direito. Não vejo sentido nenhum nisso. E 
não vejo sentido nenhum nisso também do ponto de vista prático, como é que vai ter 
uma eleição com alguns camaradas marcados, acho estranhíssimo, acho que essa 
restrição a bacharéis de Direito deveria ser suprimida por questão de ordem, não por 
modificação, por nada.  
 
Presidente – Muito bem. Muito obrigado, Professor Bandeira. 
 
José Manssur – Com relação à colocação do Dr. João Benedicto, Presidente, ele entende 
que nas infrações disciplinares, em grau de recurso, seria pelo Colegiado. Como o senhor 
bem colocou em sua fala, é uma emenda. A proposta é da Comissão. Pelo Regimento 
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Interno, seria uma hipótese, se aprecia, se delibera primeiro as propostas da Comissão. 
Se ela for aprovada, fica prejudicada a emenda apresentada pelo Dr. João Benedicto, 
muito embora neste momento já não caiba mais. Mas apenas para não se interpretar 
que ex officio o senhor estaria eventualmente rejeitando. 
 
Presidente – Não, Dr. Manssur, eu não estaria ex officio, na verdade não há previsão 
regimental, regulamentar ou estatutária que me permita. Alias, não poderia fazer 
diferentemente, não há nada que me permita neste momento aceitar uma proposta. 
 
José Manssur – Como falávamos na anterior, Sr. Presidente, e hoje o Dr. Alberto 
Fasanaro salientou, vem desde 2004. Finalmente chegamos, graças ao trabalho de V. Sa. 
a essa situação, que o senhor distribuiu com antecedência, não cabe emenda de 
Plenário. Deu-se 20 dias para que eventualmente fossem apresentadas emendas. 
Quedaram-se inertes, com exceção do Dr. Alexandre Lomonaco, que apresentou. Neste 
momento, regimentalmente, não há mais condições de se apresentar emenda em 
Plenário. E esta é uma emenda modificativa, Dr. João procura modificar a competência 
em grau de recurso das pessoas elencadas no artigo 41. 
 
Presidente – Exatamente o que ponderei. 
 
José Manssur – Não caberia. 
 
Presidente – Não havendo mais oradores inscritos, submeteu a matéria à votação ... 
 
Votação/Deliberação 

O Plenário resolveu aprovar a proposta em segunda votação.  
 

Presidente - Colocou em votação o texto proposto pela Comissão Especial de Redação, 
com a correção subscrita pela Mesa. 
 
Votação/Deliberação 

O Plenário resolveu aprovar a proposta da Comissão Especial de Redação, com a 
correção de erro material proposta pelo Conselheiro Carlos Augusto Kodama Westphal 
subscrita pela Mesa do Conselho, que também foi totalmente aprovada, tudo como 
consta da Resolução nº 19/2017, que fará parte integrante desta Ata (Anexo 2). 
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Item 5 - Apreciação do processo CD-07/2017 – Segunda discussão para redação final 

de alteração dos Arts. 22, 23, 36 e 37.a e de criação do Art. 37.b no 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo, objeto de proposta de 
cinquenta e quatro Conselheiros aprovada em primeira discussão na 674ª 
Reunião Extraordinária, de 26/06/2017. 

Presidente – Primeiramente, prestou esclarecimentos sobre a matéria, que foi aprovada 
em primeira discussão na Reunião de 26/06/2017, com emenda formulada pela 
Conselheira Wilma de Almeida Gonçalves. Prosseguindo, explicou que por ocasião da 
aprovação da matéria em primeira discussão não foi designada a Comissão Especial de 
Redação, forçando a Presidência a fazê-lo, excepcionalmente, “ad referendum” do 
Plenário. Assim, submeteu ao Conselho a nomeação dos Conselheiros Luciana Crestana 
Machado, Silvia Schuster e Bruno Minioli, como integrantes da Comissão Especial de 
Redação a que se refere o Art. 87 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, que 
foi ratificada pelo Plenário. Por oportuno, agradecer aos referidos Conselheiros pelos 
trabalhos de redação final. Lembrou que por se se tratar de alteração regimental, o 
mérito da matéria já estava aprovado, havendo esta segunda discussão somente para 
deliberação sobre a redação final dos dispositivos alterados, portanto seriam aceitas 
somente emendas de natureza redacional. Informou que, a título de aperfeiçoamento, 
no Art. 37.b a Mesa propunha a exclusão da expressão “da pauta”, já que tem o mesmo 
significado que “Ordem do Dia”.  
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Sr. Presidente, não sei se entendi bem, mas quer me 
parecer que a segunda parte do Art. 37.b, da mesma forma que a segunda parte do §7º 
do mesmo Art. 37, são matérias que não foram aprovadas em primeira discussão, que 
simplesmente as inscrições que exceder ao número de 4 passar por um sorteio, que me 
parece que não foi aprovado em primeira discussão. 
 
Presidente – Foi aprovada a emenda da Conselheira Wilma Gonçalves. ... Esse aqui é só 
de redação, Conselheiro, já foi aprovado isso. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda – Nesse quadro sinóptico que recebemos hoje para 
acompanhamento não constou essa continuação, por isso levantei essa questão. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário. 

 
José Roberto Coutinho de Arruda – Tudo bem, eu lembro-me da situação da D. Wilma, 
mas como não constou aqui, pensei: Bem, dá a transparecer que foi uma inovação aqui. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: Está no Art. 37.a. 

 
Presidente – Conselheiro, o senhor acha que haveria necessidade de fazer a referência 
também do §7º? 
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José Roberto Coutinho de Arruda – Não, como está no 37.a e a redação proposta 
simplesmente transportou para o 37.b, correto? 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: É. 

 
Presidente – Está no lugar errado. Muito obrigado, Conselheiro. 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – ... Apenas quero crer que seja um erro material, 
no final do Art. 36, a redação proposta é “após o término deste terá início da Ordem do 
Dia”, não seria “terá início a Ordem do Dia”. 
 
Presidente – O senhor poderia repetir? 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – É o artigo 36. A redação proposta está “após o 
término deste terá início da Ordem do Dia”, estou sugerindo “a Ordem do Dia”, 
simplesmente suprimindo “da”. 
 
Presidente – Tem toda razão, Conselheiro. Obrigado. 
 
Guilherme Domingues de Castro Reis – Obrigado. 
 
Presidente – Conselheiro Arruda quer fazer alguma consideração. 
 
José Roberto Coutinho de Arruda (fora do microfone) – Não, Sr. Presidente, está mais 
bem colocada no 37.b mesmo. 
 
Presidente – Muito obrigado. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – ... Queria aproveitar a presença de tantos 
Conselheiros com bastante experiência só para entender um ponto, que desde a última 
reunião não consegui esclarecer. Até então as nossas reuniões começavam junto com o 
fechamento da lista de presença e aqui a gente está aprovando que a lista de presença 
vai ficar aberta por meia hora a mais do que a nossa reunião. Ou seja, a gente vai 
começar a reunião com a lista de presença ainda permitindo a entrada de pessoas. Por 
que anteriormente funcionava, a lista fechava e só então se começava a reunião? 
 
Presidente – Porque era assim que estava escrito no Regulamento Geral e no Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo. Com a proposta do Dr. Opice Blum, às 20:00 horas terá 
início o Expediente, então, os Conselheiros que quiserem participar do Expediente 
deverão estar presentes neste horário.E a Ordem do Dia começará a partir das 20:30 
horas. 
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José Manssur (fora do microfone) – Foi colocado 20:30 horas por causa do rodízio, Sr. 
Presidente. 
 
Presidente – Exatamente, e foi até às 20:30 por conta do rodízio de veículos. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – Ou seja, se o rodízio de São Paulo mudar o 
horário a gente muda nossas reuniões também? Era só um casuísmo ao que me parece. 
 
Presidente – Não é casuísmo, houve conveniência e o Conselho Deliberativo já decidiu 
assim, Conselheiro, já está decidido. 
 
Eduardo de Azevedo Marques Strang – O ponto que me incomoda bastante é que a 
gente está com 82 Conselheiros presentes hoje, pela minha contagem de pessoas aqui 
presentes, até pegando alguns que estavam sentados ao lado, e de 210 Conselheiros. 
Não entendo que isso vá melhorar muito a nossa presença e participação. Só gostaria de 
deixar claro esse meu ponto de discordar que é uma mudança que não me parecer fazer 
muito sentido. 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário: para terminar mais cedo a reunião. 

 
Presidente – Vamos evitar debate paralelo. Está consignada a sua desaprovação à 
proposta, Conselheiro Strang. Acontece que ela já foi apresentada, foi aberto prazo para 
emendas, foi discutida e votada. Agora, estamos votando a proposta de redação. Há um 
erro material, que o Dr. Guilherme Reis observou. As ponderações do Dr. Arruda estão 
sanadas, então, podemos já votar a redação apresentada. Aqueles que forem favoráveis 
à ... 
 
- Manifestação de Conselheiro no plenário. 

 
Presidente – Só redação agora, a proposta já foi aprovada, isso aqui não é alteração 
estatutária, Conselheiro. Não havendo mais inscritos, encerrou a discussão e submeteu a 
matéria à votação. 
 
Votação/Deliberação 

O Plenário resolveu aprovar a redação final proposta pela Comissão Especial de Redação, 
com as correções antes mencionadas, tudo conforme a Resolução nº 20/2017, que passa 
a fazer parte integrante desta Ata como Anexo 3. 
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Item 6 - Apreciação do processo CD-46/2016 – Primeira discussão de proposta 

subscrita por cinquenta e cinco Conselheiros, de alteração e de criação de 
dispositivos no Regulamento Geral, Regimento Interno da Diretoria e 
Regimento Processual Disciplinar, visando instituir os Processos de 
Mediação no Ordenamento Jurídico do Esporte Clube Pinheiros. 

Presidente – Prestou explicações sobre o trâmite da matéria e abriu a discussão. 
Poderou que o instituto da mediação tem lugar, principalmente, em processos de Direito 
Privado, tendo cabimento restrito em questões de Direito Público, em especial no Direito 
Penal ou Punitivo. Onde há interesse público ou coletivo e não meramente particular. Há 
que se ressaltar que em processos que tenham causado comoção social ou repercussão 
negativa junto ao Corpo Associativo não tem lugar processo de mediação e conciliação. 
Deve-se preservar o interesse coletivo: o do Corpo Associativo. O Art. 19, III, do 
Regimento Processual Disciplinar, acertadamente, ressalva que em caso de comoção ou 
repercussão social não tem lugar composição amigável. Ora, neste sentido, com base no 
Art. 45, §1º, alínea “e”, caso venha a ser aprovada a inicial, encabeçada pelo Ilustrado 
Conselheiro Lomonaco, a Mesa fará proposta para que seja afastada a mediação em 
processos disciplinares que tenham repercussão junto ao Corpo Associativo. Esta 
proposta, nesta hipótese, seu conceito será submetido ao Plenário no momento 
oportuno. Feito esse esclarecimento, entende a Mesa que só cabe mediação em 
processo que não tenha havido comoção social. A questão tendo acarretado comoção 
social não poderia ser objeto de mediação ou de acertamento entre as partes, porque 
haveria um bem maior ferido, que seria o interesse coletivo, o interesse do Clube 
Pinheiros, o interesse da coletividade pinheirense. Abriu a discussão. 
 
Walenia Lúcia Checchia – ... O Conselheiro Lomonaco me pediu que explicasse um 
pouquinho qual a diferença entre conciliação e mediação, então, estou aqui para isso. 
Gostaria de agradecer ao Presidente do Conselho e à Mesa, o Presidente da Diretoria e 
os outros Diretores, sócios interessados e nossos colegas Conselheiros. No ano passado 
foi muito significativo em termos de cultura da paz, porque entrou em vigor o novo 
Código de Processo Civil, que estabelece a obrigatoriedade de se tentar, ter ações de 
mediação e conciliação. E entrou em vigor também uma lei que poucas pessoas 
conhecem, que é a Lei do Bullying, que faz com que todas as escolas e clubes 
agremiativos, inclusive, tenham que ter um programa de cultura de paz para evitar, 
principalmente bullying com crianças. Então, dentro deste espírito demos dois cursos 
gratuitos dentro do Clube e formamos, hoje, já cinquenta mediadores. Vários 
Conselheiros, inclusive a Ângela Sanchez, o próprio Lolo, o Xaxá, a Maria Elisa Melo, 
vários alunos nossos que são Conselheiros e esposas e parentes de colegas nossos. Esse 
projeto de mediação do Clube não é meu projeto, nem do Lolo, a esposa do Conselheiro 
Tatit, Mara Tatit, já tinha esse sonho há muito tempo e outras Conselheiras, outros 
associados já trabalhavam com isso. Em paralelo ao nosso curso aqui, a Conselheira Mara 
também já deu outros cursos, que formou a Conselheira Vera Gozzo, a Vera Dutra, 
esposa do Conselheiro Dutra, então, são várias pessoas de vários partidos que estão 
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envolvidas nesse trabalho de cultura da paz. A ideia então que se fala: Qual a diferença 
entre conciliação e mediação. Já existe a conciliação no Clube informalmente? Já existe, 
só que a diferença da conciliação e da mediação que a gente quer colocar, a mediação é 
utilizada sempre que existe um relacionamento de continuidade, então, em casos de 
família, em casos de condomínio, em casos em que as pessoas vão voltar a se encontrar. 
Então, qual é a diferença? Na mediação, o mediador não faz sugestões, são as próprias 
partes que percebem o que está acontecendo com elas. Elas percebem, porque todas as 
partes têm razões. Na mediação não existe certo ou errado, branco ou preto, bom e 
ruim, todo mundo tem razão para agir da maneira como age. E no momento em que as 
partes são colocadas frente uma a outra a gente consegue descobrir quais são as 
necessidades não atendidas de cada um. E elas se explicando uma com a outra a gente 
vai fazendo uma série de perguntas e elas conseguem descobrir em que momento ela 
deixou de atender a necessidade da outra. E o que realmente ela precisa para que não 
repita aquele ato. Somos uma comunidade, somos uma família, a gente pretende viver 
bem. Ninguém vem aqui para brigar, ninguém quer ver uma briga, ninguém quer se 
sentir infeliz. Logo que entrei no Clube me falaram: Você não pode se sentar àquela 
mesa, porque é de outro partido. Quer dizer, essas coisas me incomodavam muito no 
começo do Clube. E acho que a gente não quer mais um Clube assim, a gente quer um 
Clube em que as pessoas briguem, mas depois entendam o lado do outro, façam as pazes 
e sejam felizes. Então, por que ter mediadores capacitados? Porque esses mediadores 
sabem como fazer essas perguntas, eles sabem como conduzir o processo de uma 
maneira em que todo mundo saia modificado, que a própria pessoa perceba que tem 
algumas coisas que precisam ser mudadas no comportamento delas e entende porque a 
outra agiu daquela maneira. Então, não é só fazer as pazes e depois continuar de cara 
feia, é realmente perceber que as coisas podem acontecer de outra maneira. Então, é um 
pouco diferente. Então, a ideia que a gente tem é que trabalhe em duplas de pessoas 
que se interessam pelo assunto. Muitas já estão capacitadas, acho que neste Clube 
temos quase 100 mediadores, não só dos nossos 50 do curso, mas de cursos da Mara e 
de outros lugares, que estão capacitados para isso. Mas têm pessoas também que tem 
vontade, que já atuou algum tempo no Conselho, na Diretoria fazendo mediação, que 
também poderiam participar. Como vamos fazer em duplas e ainda com uma supervisão, 
a gente quer garantir que seja um processo imparcial, idôneo e feito de uma maneira 
realmente correta. Então, é isso que a gente está pedindo. Mas, de qualquer maneira, 
qualquer coisa que seja feita no sentido de uma cultura da paz e na melhoria do 
relacionamento entre as pessoas no Clube é o que a gente espera que aconteça. Se o 
modo como foi apresentado está correto, se precisam ser feitas algumas emendas não 
tem problema nenhum, o que a gente precisa saber é, vamos dar início a esse projeto. E 
logo no ano seguinte já teremos de entrar também com essa Lei do Bullying, que é um 
projeto que a gente também está começando a trabalhar com essas pessoas, porque é 
muito importante salvar nossas crianças. Não adianta a gente expulsar do Clube e deixar 
essa criança sem ajuda, porque mesmo a criança que comete uma infração é sofredora e 
precisa ser entendida. Então, é isso que queremos, um Clube melhor em que a gente 
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cuide dos nossos, não simplesmente puna, porque nem o próprio Judiciário já não faz 
mais isso, o juiz está aprendendo a agir de outra maneira. Muito obrigada.  
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ... Já deu para perceber que pedi para uma das minhas 
mestras, a Walenia, vir falar. Na realidade, conheci a mediação há praticamente um ano, 
um pouco mais, vendo uma placa que a nossa Presidência, Dr. Cappellano, possibilitou 
que elas tivessem a possibilidade de fazer esse curso aqui e formar mediadores judiciais. 
Pensando que a gente ia fazer sempre no bem do Clube resolvi fazer o curso. Me 
interessei pelo assunto. Ao fazer o curso e acabar, falei: Mas se até a Justiça Brasileira já 
tem mediação aprovada, por que o Pinheiros não tem? Daí surgiu. E desse momento 
falei: Vamos fazer um projeto então. Naquele momento é óbvio, conhecia muito menos 
do que conheço hoje, que atuo no CEJUSC do Butantã semanalmente como voluntário, 
então, conheço um pouco mais. Ainda tenho muito a aprender, mas conheço bastante, 
mais do que naquele momento em que fui basicamente o redator da proposta. Como fui 
redator não posso deixar de agradecer as pessoas que me ajudaram naquela proposta: 
Walenia, que acabou de falar; Ana Della, que foi a outra instrutora, também sócia, além 
de outros dois não sócios; o Ribas, Mara Tatit, várias vezes conversei com ela; Alessandra 
Bonilha; Celina Collet, então, queria agradecer, que me ajudaram, me escutaram em 
alguns momentos e geraram isso. A ideia básica a Walenia já passou, que é o seguinte: é 
uma visão de que a gente em alguma medida é uma família, inclusive quando se faz 
perguntas sobre o que a gente poderia dizer o Clube, muita gente fala: Não, somos uma 
família. A gente encontra isso em qualquer pesquisa, em qualquer coisa e se sente mais 
protegido no Clube do que fora. É óbvio que não é igual a uma família, uma relação de 
casal e filhos, mas é mais próximo de uma comunidade do que seria o normal. Então, 
hoje mesmo já recebi, pouco antes de sair de casa uma reportagem que falava que “A 
justiça já começa a sentir diminuição de casos baseado no efeito que os CEJUSCs, que são 
os Centros Judiciais de Solução de Conflito, estão afetando com conciliação e mediação”. 
Então, esses centros já estão resultando. E no cível, que não parece com o Clube, a 
resolução é apenas de 33% em média. Cível parece mais com fora do Clube, porque são 
pessoas que não vão mais se relacionar, em tese não vão encontrar, é telefone com 
usuário de telefone, é o cara que bateu em outro carro. Solução é 33%. Para família, que 
não é exatamente a gente, mas é algo um pouco menor do que a gente, mais íntimo, a 
solução dos CEJUSCs é de 86% de êxito. Então, é um número importante. É lógico que 
não tenho nenhuma pretensão de que a gente chegue aqui em 86%. O projeto é muito 
cuidadoso no sentido de que a gente escolheu algo que é parecido com o que a gente 
tem como pré-processual no CEJUSC, ou seja, é antes de fato se instalar um processo de 
mediação, um processo de julgamento. O que a gente quer é restabelecer a paz, 
restabelecer a comunicação e resultar numa condição melhor, é isso que a gente quer, 
melhorar nossa paz, melhorar nossa comunidade, é uma cultura um pouco diferente. 
Então, por isso ele precisa ser antes de a instauração de um julgamento. Importante 
ressaltar, como a Walenia falou, que o mediador, do jeito que está proposto, como 
mediação não julgar, ele não é parte, apenas ajuda as pessoas a entender o problema 
que aconteceu, com o objetivo de que não volte a ocorrer e que de alguma forma se 
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tenha um pouco mais de acordo entre as pessoas. Essa é a base do projeto e é por isso 
que peço aprovação dele. O substituto colocado. Na realidade até ao receber, se fosse há 
um ano e meio, antes de formar a mediação ia vir aqui discutir se isso é substituto, 
porque na realidade, de verdade, ele não substitui mediação, na realidade fala de um 
processo que tem mais a ver com conciliação, que é depois que instaurou um 
julgamento, inicio, perguntando se há acordo. Em nenhuma medida isso é uma forma de 
mediação, isso é uma forma talvez de fazer o óbvio, ou seja, que as pessoas já entraram 
em acordo: Ó, já pedimos desculpa, não tem mais porque a gente ser punido. E aí quem 
está julgando perde o motivo de fazer o julgamento. Isso é mediação? De forma alguma, 
isso é próximo de conciliação, isso não é mediação e, portanto, em tese não substitui. O 
que estamos propondo, que os mediadores estão propondo é algo muito diferente, é de 
fato entender o que aconteceu e tentar solucionar do ponto de vista de longo prazo e de 
paz, não é fazer esse acordo. Mas poderíamos fazer isso do jeito que está no substituto? 
De forma alguma. Por que não? Porque, veja, no momento que tenho os julgadores lá, o 
que tem na mediação? A mediação, o mediador vai começar, dizendo que ele não é um 
juiz. Quando tenho do jeito que está no substituto, já nomeei três juízes para fazer o 
julgamento. Como é que ele vai fazer uma mediação, dizendo que ele não é o juiz, se ele 
é o juiz. Então, não tem nada a ver. Outra coisa importante, quem é mediador, a gente 
fala, alguns colegas que já assisti, assisto muito ainda, como estou aprendendo vou à 
Barra Funda, em Santana, no Fórum João Mendes, aprender com quem sabe mais que 
eu. Só olhando é que a gente aprende quem é bom. Então, vou lá e: Como é que 
funciona isso? Alguns mediadores falam: Isso aqui é como um confessionário, nada sairá 
daqui, a não ser o acordo. Não porque vocês chegaram a um acordo, o que foi acordado 
ou a inexistência de um acordo, todo resto é sigilo, como é que as pessoas nomeadas 
para a Comissão Disciplinar podem guardar sigilo de algo que eles já escutaram e vão 
julgar com independência. Então, os processos de forma alguma podem ser feitos pela 
mesma equipe. O mediador, havendo êxito, ou seja, o êxito é das partes, as partes 
chegam num acordo, independe do mediador. O mediador é um instrumento, não é um 
decisor, então, as partes é que chegam num acordo. Chegando num acordo, a sociedade 
Pinheiros fica sabendo que houve um acordo, qual o acordo ou que não houve acordo, 
apenas isso. Então, quem está numa Comissão Disciplinar pode logicamente, como já é 
feito e dito pelo substitutivo, fazer uma oferta de há acordo ou não. Isso pode, já é feito. 
Mas não é isso que estamos falando, estamos falando de mediação, é um pouco 
diferente do que estamos falando. Então, peço aprovação, baseado nesse sentido. Veja, 
são coisas totalmente diferentes, o proposto pelo grupo de mediadores e o proposto 
pelo substitutivo. Não é de fato a mesma coisa, não é de fato algo que substitui o outro, 
uma coisa realmente é o grupo que fala: Tem razão. Já é feito, que é essa oferta. Outra 
coisa é o que estamos propondo, que é outra coisa. Então, peço aprovação. Importante, 
tiveram dúvidas. No começo, como a proposta é fazer como no pré-processual a gente 
coloca lá que existe um convite e que a participação é voluntária. Por que isso? Veja, a 
questão é tão de paz que não quero convocar as pessoas, vai ser feito um contato e vai 
ser explicado qual é a oportunidade. Ou seja, sigilo, não julgamento, autonomia das 
partes de decisão. E quem decide participar ou não de início são as partes, não são os 



22/39 

 

mediadores, nem ninguém mais, nem a Diretoria, nem os supervisores, são as partes: Eu 
quero participar, tenho interesse, acho que podemos. O que aconteceu pode ser 
resolvido sem fazer todo um processo. Então, lá colocamos convite e participação 
voluntária. E é importante entender que a mediação tem como resultado, e quem decide 
quem é autônomo para aceitar o resultado são as partes, não é o mediador. Como falei, 
ele não é um julgador. Se ele não julga, não decide. Se em qualquer momento do 
processo uma das partes falar que não quer participar, está encerrado o processo. Isso é 
muito importante, é voluntário e autônomo, então, é totalmente diferente de todo 
reprocesso disciplinar que propusemos. Por isso peço aprovação e o entendimento 
dessas questões. Muito obrigado.  
 
Vera Maria Patriani Marinho Gozzo – ... Já inicio minha fala, parabenizando o projeto e 
reforçando a fala de Walenia, que tivemos oportunidade de conversar bastante. E agora 
a fala de Alexandre Lomonaco, que muito concordo e que explicou. Ficou faltando 
alguma coisinha que acho interessante que todos os Conselheiros e os presentes saibam. 
A mediação surge, evidentemente em Harvard, nos Estados Unidos ela já vem há longo 
tempo, também na Europa, Argentina, faltava o Brasil, que agora foi aprovada em lei. A 
mediação é uma área surge, é uma metodologia, é um método que a gente vai dizer de 
restauração do diálogo. Aí o Alexandre disse bem, cultura de paz, e a Walenia também. A 
mediação vem de diversas áreas científicas, o direito, a comunicação, porque é 
restabelecer o diálogo, então, a comunicação é muito importante. Temos uma literatura 
vasta hoje, que acho que todos deveríamos ler, porque todos deveríamos hoje ser 
mediadores. Aos mediadores, e aqui toda experiência que já tenho, também fiz quatro 
cursos de mediação, outro pela Universidade de Brasília, estou no Fórum, na CEJUSC de 
Santana e sou docente em cursos de mediação na questão da comunicação. O que eu, 
como Vera e como mediadora me aprimorei, vou citar a palavra aprimoramento 
humano. Nós, humanos e na época atual, que é muito importante, em que o ser humano 
deixa de se comunicar de uma maneira gentil, de uma maneira pensando não só nele, 
mas no outro e de acordo com sua necessidade, mas vendo a necessidade do outro. O 
Alexandre deixou muito claro o que é ser um mediador, só vou reforçar, que é uma 
metodologia, que é imparcial, existem princípios para o mediador cumprir quando está 
em campo numa mediação, mesmo processual. O que é pré-processual, que hoje os 
juízes vão indicar a mediação. Felizes os que entram sem um processo, até para aliviar 
que qualquer violência, qualquer conflito, nós estudamos muito a teoria do conflito. 
Conflito nas práticas cotidianas, o conflito na família, o conflito na empresa, enfim, é um 
curso em que eu até daria sugestão aqui que todos os Conselheiros pudessem fazer, ou 
todas as pessoas pudessem fazer, diante da complexidade do mundo atual, em que o ser 
humano está perdendo a capacidade de um diálogo. Para finalizar e complementando 
fala de Walenia e Alexandre, a palavra chave para o mediador, ele tem que fazer as 
partes se conscientizarem do que é preciso, do que é necessário para ele. Sair dali, após 
um diálogo respeitoso, respeitando a outra parte, de que aquilo que ele decidir morreu. 
É presente e futuro, ele sai de lá melhor. Aquele conflito não existe mais, porque existiu 
ganha, ganha, ninguém perdeu, os dois ganharam, esse é o princípio da mediação. Então, 
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convoco a todos, sou a favor dessa aprovação, estou muito feliz que chegamos neste dia, 
Alexandre e Walenia, porque é algo que já quero há muito tempo. Mas o parabenizo pelo 
projeto. Boa noite a todos.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheira. 
 
José Manssur – ... Sob o prisma da filosofia, aquilo que foi dito aqui sem qualquer outra 
consideração, não há argumento no campo filosófico do que se trouxe para coonestar o 
que os ilustres Conselheiros aqui expuseram. Mas na verdade, Sr. Presidente, temos que 
pontuar. O senhor em sua belíssima introdução já sinalizou o bem de vida quando é 
alcançado, e que é de repercussão social, ele sai do limite entre partes e obviamente aí a 
mediação tem outra conotação. Então, nesta linha é que vou pontuar alguns aspectos 
que poderá ser analisado, até pela Mesa, caso venhamos a aprovar e tenhamos que, 
vamos assim dizer, corrigir alguns aspectos relevantíssimos, para que não padeça de um 
vício formal a proposta apresentada. Trata-se, Sr. Presidente, de proposta objetivando 
inserir os processos de mediação em nosso ordenamento disciplinar, visando atingir uma 
cultura mais voltada à paz em nossa comunidade e buscar dirimir e tornar mais rápidos 
os processos disciplinares. Em primeiro lugar, quero deixar aqui assentado o esforço, o 
interesse dos ilustres Conselheiros, sem qualquer conotação, são pessoas que merecem 
o maior respeito, o abraço de todos nós por terem se dedicado a uma tarefa que é difícil. 
Já se praticava, mas teve contemplação legislativa recente, inclusive para os processos 
administrativos, como o próprio artigo 15 do Código de Processo Civil prevê, até para os 
processos administrativos, mas como o senhor bem colocou, onde não haja 
indisponibilidade do bem de vida em discussão. Então, quero deixar aqui os meus 
cumprimentos e solicitar que se receba, por favor, essas singelas considerações da forma 
mais aberta possível, objetivando, visando a esclarecer, desculpando-me pela pretensão, 
esclarecer alguns aspectos relevantes. Vamos precisar os conceitos, embora aqui tenha 
até com maior extensão e talvez exatidão, já tenham sido anunciados, mas para que não 
haja confusão, mister que fixemos que para solução consensual de conflitos a que se 
entender, tirando a arbitragem, o que é mediação, que não se confunde com conciliação. 
Na mediação, um terceiro atua junto às partes litigantes para conseguir e obter a 
pacificação de um eventual conflito. O mediador observa nesta modalidade de mediação 
uma atitude passiva, ele simplesmente escuta as versões. Busca apaziguar as partes, mas 
jamais declina seu ponto de vista. Ao revés, na conciliação, a atitude do terceiro é ativa. 
Ele ouve as partes e pode apresentar sugestão. Então, esse é um aspecto importante à 
luz da nomenclatura do projeto, que é de mediação, então, ele busca claramente 
apaziguar as partes em conflito. Tenho para mim que esta modalidade vai se aplicar mais 
antes mesmo do processo estar instaurado, porque instaurado o processo aí haverá de 
haver, e o artigo 19 prevê, desde que o bem de vida seja disponível e não haja uma maior 
repercussão social, a conciliação. Mas vamos, Presidente, aos aspectos formais. Pediria 
que os senhores me acompanhassem. Projeto de alteração: as figuras aqui mencionadas 
anteriormente, artigo 41, associados, honorários, beneméritos, Conselheiros, os que têm 
prerrogativa, caso não entrem em acordo no processo de mediação, somente poderão 
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ser advertidos ou suspensos pelo Conselho Deliberativo. Então, aqui já tem a primeira 
alteração, no artigo 41, que caso aqueles nominados não entrem em acordo no processo 
de mediação, eles serão julgados pelo Conselho. Peço que os senhores fixem essa ideia. 
As pessoas referidas nesse artigo, no caso de não ter havido acordo no processo de 
mediação serão julgadas pelo Conselho Deliberativo – Se repete praticamente. E já no 
Regimento Interno da Diretoria: Compete à Diretoria providenciar a instauração de 
procedimento disciplinar que se iniciará, sempre que possível, conforme o Regimento 
Processual Disciplinar por um processo de mediação. E aí, Presidente, entra já o que o 
senhor colocou e vamos chegar à frente, do bem de vida. Mas, veja, Presidente, quando 
se fala, e isso me preocupa, dos assuntos administrativos e disciplinares, artigo 75. Veja, 
Presidente, está na primeira folha, verso. Veja o verbo agora, Presidente: A Diretoria 
homologará – É imperativo, é norma cogente – o termo de acordo de mediação. Não lhe 
é dada faculdade no ato de gestão diretiva, Dr. Uchoa, Dr. Collet, demais Membros da 
Mesa, de examinar a conveniência, é taxativo, homologará o termo de acordo de 
mediação. Agora, me causa uma dúvida aqui, Presidente – Estou apenas no aspecto 
formal, Dr. Alexandre, por favor – Exceto nos casos que contrariam o Estatuto Social, os 
Regulamentos Internos ou as leis vigentes no país. Ora, quais são os outros casos que 
vamos precisar de mediação que não fira o Estatuto, o Regulamento Interno ou as leis 
vigentes no país. Qual será? Não é verdade? Qualquer ato que enseja a intervenção da 
Diretoria é porque é contrário ao Estatuto, aos Regimentos Internos. Mas, agora, 
Presidente, e aí vai naquilo que o Dr. João Benedicto dissera na Ordem do Dia anterior, 
veja, Presidente, se não há aqui um seriíssimo conflito de atribuições: Compete à 
Diretoria - Artigo 6º - instaurar processo administrativo disciplinar, e nos casos em que 
assim for decidido, aplicar penalidades de advertência e suspensão a qualquer Membro 
do Corpo, exceto àquelas da figura do artigo 41, hipótese em que a tentativa resulte 
infrutífera, a competência de instaurar a Comissão Processante é exclusiva do Conselho 
Deliberativo. Presidente, se houver uma das figuras do artigo 41, este Conselheiro ou 
este Diretor só pode se submeter a qualquer procedimento no âmbito do Conselho 
Deliberativo, ele não pode se submeter a qualquer outro procedimento fora, ao largo do 
Conselho Deliberativo, é um conflito de atribuições, ele não poderá ter instaurado o 
processo administrativo disciplinar pela Diretoria, porque é de competência privativa do 
Conselho, há um conflito de atribuições claríssimo. E a verdade deste conflito está no 
parágrafo 1º, Presidente: A competência – E aí não diz para que, competência, medida de 
jurisdição, é geral, é genérica – A competência será do Conselho, desde que pelo menos 
um dos envolvidos esteja incluído. Ora, se a competência é do Conselho Deliberativo, 
como é que ele pode se sujeitar a uma mediação no âmbito da Diretoria? A Presidência 
da Diretoria – Aí já vem do Comitê – nomeará três mediadores reconhecidos por sua 
confiabilidade junto ao CNJ, eles serão escolhidos por sorteio, serão impedidos aqueles 
que tiverem relacionamento com os convidados à mediação. Da instrução processual 
vem aquilo que o senhor com a propriedade habitual coloca, Sr. Presidente: O registro de 
ocorrência ou representação será encaminhado à Diretoria Administrativa para autuação 
e envio ao Comitê, a não ser, exceto nos casos referentes aos incisos IV, V, VII e IX do 38. 
Vou tomar a liberdade de ler os incisos IV, VII e IX do 38. IV – prestar ou endossar 
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informações inverídicas na hipótese prevista no inciso I, 11, deste Regulamento Geral. 
Esse não pode ser objeto de mediação; V – ceder a carteira de identidade social para 
entrar no Clube ou no Fitness. Também não pode ser objeto de mediação. VII – atentar 
contra o conceito público do Clube. Também não pode. IX – praticar atos de comércio 
nas dependências do Clube. Também não pode ser objeto de mediação, porque me 
parece que são graves. Mas vamos ler aqueles outros incisos, Secretário “ad hoc”, ilustre 
colega – Reincidir em infração já punida com advertência por escrito. Esse pode ser 
objeto de mediação, pelo projeto. Promover discórdia entre os associados. Esse pode 
ser. Atentar contra disciplina do Clube. Esse pode ser objeto de mediação. Praticar ato 
condenável ou tiver comportamento inconveniente nas dependências do Clube, ou como 
representante do Clube, em qualquer local, é o inciso VI. Esse pode ser objeto de 
mediação. Não pode Presidente, absolutamente, o bem de vida não é inter partes, o bem 
de vida alcançado é a comunidade pinheirense, é um Clube de 114 anos de existência. 
Esse não pode. Transgredir qualquer disposição estatutária, regimental ou regulamentar. 
Não pode ser objeto de mediação. A proposta substitutiva, Sr. Presidente, assim 
nominada, mas pelo princípio de fungibilidade o senhor pode acolhê-la como 
modificativa, ela lembra o artigo 19, do Regulamento Processual, onde se estabelece que 
naquelas infrações de menor potencial ofensivo compete ao órgão da Comissão 
Processante – Eu mesmo, como singelo Presidente do Conselho fiz várias vezes, há vários 
Conselheiros aqui que podem dizer, porque estiveram me assessorando e me 
acompanhando nisso, pode tentar esta paz social, nos de menor potencial ofensivo. 
Pode-se criar o Colegiado de mediação e aqueles que vão julgar de acordo com o que 
acabarmos de aprovar, quer no âmbito recursal de associado que recorre para o 
Conselho da pena que lhe foi imposta pela Diretoria, quer no âmbito de competência 
originária das Comissões, por prerrogativa de função ou de benesse, ele pode se cercar, 
se servir se assim entender do mediador para auxiliá-lo nesta etapa, sem obviamente de 
se criar, embora não esteja dizendo para não se criar, uma forma de se adequar. O que 
quero dizer, para complementar, Sr. Presidente, é que diante destes aspectos 
relevantíssimos de caráter formal, onde a Diretoria homologará, recentemente, em 
coisas fora do âmbito do Clube, tem que medir bem as palavras, se discutiu bem isso, é 
órgão, desculpe-me o termo, de mero carimbador, ou ele pode entrar no mérito do que a 
mediação alcançou? Ou ele deve homologar, carimbando aquilo sem exame da 
oportunidade? Não seria uma limitação à Diretoria, no caso, porque a Diretoria 
homologará – O verbo é imperativo – ela não pode entrar na oportunidade, chegando-se 
à mediação, chegar a uma mediação, ela não pode: Não, aqui o bem é indisponível. 
Quem fará essa análise que o senhor lapidarmente colocou, se o bem é indisponível ou 
não? A Diretoria, Presidente. Como se processa hoje, mesmo para os de prerrogativa de 
função? Quer mediante registro de ocorrência, quer mediante representação, ele é 
protocolizado no âmbito da Diretoria, que analisando que a competência é do Conselho 
remete imediatamente. Como ela fará agora? Ela já dará para mediação sem passar pelo 
Conselho, submetendo aquele que tem esta prerrogativa a participar de um ato de 
mediação no âmbito da Diretoria? Conflito de atribuições, Sr. Presidente. Impor-se à 
Diretoria meramente homologação, diminuição de prerrogativa, mitigando-se o ato de 
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gestão. Não de gestão meramente administrativa, mas de gestão no amplo significado da 
palavra, de gerir o Clube e de administrá-lo em todas as fases. São com estas singelas 
considerações, Sr. Presidente, principalmente no elenco do rol dos atos que não são 
alcançados pela mediação, se verifica, Presidente, que aqueles que são alcançados pela 
mediação são atos de enorme gravidade, que não cabe apenas e tão somente e em tese 
virem a ser resolvidos apenas na intermediação, ou seja, um terceiro ouvindo as partes e 
buscar entre eles a paz. Poderá buscar entre eles a paz. A paz entre as partes, mas a pax, 
e aí faço com x no final: A pax social poderá ter sido vilipendiada sem que os órgãos 
competentes desta Casa tenham tido a oportunidade de aplicar ao fato a devida 
adequação legal estatutária. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.  
 
Tarcísio de Barros Bandeira (aparte) – Dr. Manssur, tenho uma dúvida. Pela explicação 
do Lomonaco, dada a característica de vontade expressa das partes, qual é a necessidade 
da interveniência do Clube? Por que essa mediação, como proposta pelo Lomonaco, tem 
que depender de alguma autorização do Clube? 
 
José Manssur – Posso responder, Professor, com muita honra? 
 
Tarcísio de Barros Bandeira – Honra tenho eu. 
 
José Manssur – Não vou dar nomes. A, está num sábado na piscina, verão, e de alguma 
forma pratica um ato que A entendeu ofensivo. Surge entre eles uma altercação. Neste 
solarium da piscina há inúmeras pessoas, o bem de vida atingido, Professor Bandeira, 
não se limitou apenas a A e B, o bem de vida alcançado atingiu a comunidade 
pinheirense. E aí, nesse sentido, de rigor, de mister a atuação da Diretoria, porque 
posteriormente eles poderão apenas entre si entrar em acordo, mas aquela cena que 
envolveu várias pessoas evidentemente não pode ficar apenas, como força de expressão, 
dentro jamais, isso não ocorre aqui, mas não poderia ficar impune, deveria haver uma 
adequação da Diretoria para que não haja a reincidência. A função da pena não é 
sancionatória, ela é educativa. E para que seja educativa tem que viger com todo seu 
esplendor.  
 
André Franco Montoro Filho (Em aparte) – Me permite um aparte? V.Sa. começou sua 
locução, dizendo que filosoficamente. 
 
José Manssur – Uma mediação, formas alternativas. 
 
André Franco Montoro Filho – Não entendo, porque depois disso o senhor só falou... 
 
José Manssur – Não, apenas coloquei, vou explicar Professor. 
 
André Franco Montoro Filho – No seu caso, onde poderia. 
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José Manssur – Sim. 
 
André Franco Montoro Filho – Me lembrei, porque meu pai gostava de filosofia, ele dizia 
que a filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo fica tal e qual. Senti que o 
senhor fez isso, filosoficamente, maravilha, na prática, nada. Não sei se entendi direito.  
 
José Manssur – Entendeu, vou colocar. Acho que o Professor André Franco Montoro 
jamais definiria a filosofia como o senhor colocou. 
 
André Franco Montoro Filho (fora do microfone) – Ele falava ironicamente. 
 
José Manssur – Pelas lições dele, ele definia a filosofia como a ciência dos primeiros 
princípios e causas últimas, no livro de introdução à Ciência do Direito do Professor. 
Embora tenha sido aluno de outro professor, eu e Dr. Collet, mas líamos também o 
Professor André Franco Montoro. O que quero dizer, eu vou ser bem claro ao senhor. 
Filosoficamente, hoje, as formas alternativas de resolução dos conflitos, inclusive 
trabalhistas também, administrativos, penais de menor potencial ofensivo, como o 
eminente Presidente salientou, e no campo do direito civil patrimonial disponível, ele é 
perfeito. O que quis colocar aqui é que da forma como veio o projeto, Professor 
Montoro, e se não fui claro peço desculpas, ele padece de alguns vícios formais que o 
tornam preocupante. A hora que coloca a Diretoria homologará o acordo de mediação 
está dando um verbo imperativo, ela não pode entrar no juízo da oportunidade, no juízo 
da conveniência? Do jeito que está não. Quando ela excepciona aquilo que não pode ser 
objeto da mediação, ou melhor, quando ela excepciona aquilo que é da mediação e 
aquilo que não é, verifica-se que aquilo que é objeto de mediação é muito menos grave, 
aquilo que não será objeto da mediação é muito menos grave daquilo que pode ser 
objeto pela mediação. Li o artigo 38, vou dar só para o senhor o VIII - Transgredir 
qualquer disposição estatutária, regimental ou regulamentar. Isso pode ser objeto de 
mediação? Acho que não pode. Mas está no projeto como pode. Então, são esses 
aspectos formais. Outra, haverá um sorteio para mediador. O registro da ocorrência das 
pessoas do artigo 41, que são julgadas aqui, eles serão obrigatoriamente submetidos a 
um processo de mediação no âmbito da Diretoria, quando estas pessoas só podem ser 
julgadas de qualquer modo. E agora pelas Câmaras recursais num primeiro momento e 
depois pelo grupo de Câmaras, pelo Conselho Deliberativo. É um conflito de atribuições 
da Diretoria com o Conselho. Ao retirar delito, infrações severas da possibilidade de a 
Diretoria apreciar, ficando na mediação é uma mitigação da competência da Diretoria. 
Era isso que quis dizer. Filosoficamente, colocar-se isto pode até ser válido, mas da forma 
como foi colocado, Professor, traz sérias implicações. A primeira, Dr. Collet, já colocou no 
início. A segunda eu dei no exemplo do Professor Bandeira, por quem todos nós temos, e 
eu particularmente, uma enorme estima, o bem de vida, objeto da mediação, é aquele 
inter partes apenas, que não tenha tido nenhuma repercussão. Agora, quem é que vai 
deferir se tem ou não a repercussão? Era isso que queria dizer. 
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Regina Helena Secaf (aparte) – ... eu gostaria de perguntar o seguinte. O senhor deu 
exemplo do A e do B na piscina. 
 
José Manssur – Não vou dar nomes. 
 
Regina Helena Secaf – Claro, nem eu. O redor teve um problema, certo? Aí foi para uma 
conciliação, porque hoje existe a conciliação no Clube, certo? 
 
José Manssur – Sei. 
 
Regina Helena Secaf – Esse fato foi para conciliação e foi conciliado. Então, é a mesma 
coisa. Por que não poderia ser mediado se o entorno também foi prejudicado? O entorno 
foi prejudicado da maneira que está hoje. 
 
José Manssur – A diferença entre mim e a colocação da senhora é clara, eu falei em 
termos genéricos, a senhora talvez esteja fazendo um casuísmo que não conheço. 
 
Regina Helena Secaf – Genérico, claro, o A e o B. 
 
José Manssur – No genérico, o associado que vem a um fim de semana aqui quer 
tranquilidade, não quer participar de um entrevero. Se houver este entrevero, acredito 
que jamais haverá, mas se houver esse entrevero competirá, jornalista Secaf, à Diretoria 
atuar talvez além dos limites de uma mera mediação, porque o Corpo Associativo poderá 
amanhã alegar: Bom, A teve uma discussão com B. Todos nós fomos afetados e acabou-
se numa conversa entre eles. 
 
Regina Helena Secaf – Sim, e o que estou dizendo exatamente é que isso já acontece. 
 
José Manssur – Acho até que possa ser louvável, apenas estou querendo colocar se isso 
não é mitigar-se um pouco, ou muito, as atribuições da Diretoria. 
 
Regina Helena Secaf – Entendi, Dr. Manssur, mas estou dizendo que isso acontece 
atualmente. 
 
Presidente – Por favor, peço para que não haja debate. 
 
Regina Helena Secaf – Não estou entendendo a diferença. 
 
Presidente – Queria fazer uma consideração, Dr. Manssur. 
 
José Manssur – Pois não. 
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Presidente – Queria agradecer muito sua participação, foi muito esclarecedora. O tempo 
de sua manifestação infelizmente já se exauriu, mas tenho certeza que V. Sa. conseguiu 
dar seu recado. Apenas essa consideração, que é uma questão normativa, Dr. Manssur, 
queria fazer uma observação, que mesmo em caso de composição, não estávamos 
falando de mediação, de conciliação, o Regimento Interno... 
 
José Manssur – Artigo 19, III. 
 
Presidente – Ele proíbe quando há comoção ou repercussão social. Quer dizer, então, 
isso não é uma questão que está se falando agora para mediação, é algo que já existe e 
que já consta para hipótese de conciliação. Era essa observação. 
 
José Manssur – Apenas coloco, Presidente, que é uma dúvida que tenho, quem vai 
avaliar, porque se inicia com a mediação, quem vai avaliar se é de maior ou de menor 
potencial ofensivo ou menor comoção social. 
 
Presidente – Pois é. 
 
José Manssur – É só essa questão. 
 
Presidente – Muito bem, há outro inscrito... 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – ... inicialmente, gostaria de começar pelo final, que 
no caso seria a substitutiva, porque se assim ela for considerada será votada primeiro. E 
aí poderia até levar por terra todo restante do trabalho da Comissão. Pois bem, com 
relação à substitutiva, independentemente de alguns escritos do bis in idem, da 
redundância, de estranhar a presença de profissionais especializados, até aí, tudo bem, 
entendo, o grande ponto que vejo aqui, até pediria aos colegas – Primeiramente, 
respeito muito quem encabeça a substitutiva e todos os subscritores – porém, a grande 
alteração que ela traz seria aquele parágrafo único, que diz: antes da audiência de 
instrução e julgamento será feita uma tentativa de conciliação ou mediação, tudo bem, 
que se resultar infrutífera implicará no imediato início daquela solenidade, certo? Além 
de tudo que foi explicado da questão de quem faz a conciliação já se macular para 
depois, não seria nem julgar, porque a Comissão Disciplinar geralmente investiga, ela 
teria muito mais o papel de polícia do que de juiz. Mas, de qualquer forma, fica maculada 
aquela presença, então, já incomoda. De resto, além disso, se ela for infrutífera, tudo 
bem. E se ela não for infrutífera, se ela for frutífera quem vai homologar, que é uma 
palavra que o nosso Presidente se incomodou. Como será essa homologação? Quando 
será essa homologação? Em que momento? Para tudo? Então, se há questões formais, 
até quero comentar algumas, infelizmente nessa substitutiva ficou um pouquinho aquém 
dos subscritores, da capacidade que os subscritores teriam para fazê-la. Então, pediria, 
um mero pedido meu, que votassem contra, porque muito provavelmente ela será 
votada primeiro, para podermos votar o projeto original. Por essas razões, com relação 
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ao projeto original, o principal subscritor, Conselheiro Lomonaco, escreve aqui: também 
é certo que devo pedir desculpas, pois muitas das visões acabei não colocando, ou 
alterando. Algumas minhas realmente não estão aqui, mas aceito as desculpas. Talvez 
até tivessem acalentado e acalmado o ex-Presidente que falou conosco aqui agora, como 
ele mesmo fala, eterno Presidente; Presidente de sempre. Mas, por outro lado, entendo 
esse projeto, precisaria melhorar um pouquinho. Talvez se pudesse ser retirado para 
alguns ajustes seria interessante. Não havendo possibilidade de retirar, negado também 
não. Por quê? Em primeiro lugar, vamos até ter uma preocupação maior, e várias vezes 
repetidas com relação à homologação. A questão da homologação tenho certeza que 
talvez tenha sido feita muito ou a dúvida tenha surgido muito mais na questão emocional 
do que numa questão até de um tempo, até porque tiveram outras questões. O próprio 
orador emocionou toda plateia aqui com um voto muito merecido, aliás, de pesar, e 
talvez até isso me preocupasse mais, mas a questão específica aqui nesse ponto me 
permitiria tentar responder, diz respeito especificamente ao acordo. Então, quando, 
muito provavelmente não tenha procuração do Alexandre Lomonaco, mas quando ele 
fala aqui os casos em que essa homologação não deverá ocorrer tenha a ver com o 
acordo em si, e não com a mediação, porque quem está em conciliação há muito tempo 
sabe que no passado, por exemplo, tinham alguns acordos absurdos de pessoas: Ah, eu 
entrego parte do meu corpo, ou, senão, vou acender uma vela para santo X, as coisas 
absurdas, que hoje em dia quando o acordo é feito sobe para o juiz, que homologa. 
 
José Manssur (fora do microfone) – Ou não. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Quando está juridicamente correto, ele homologa. E 
aqui foi o que o autor colocou, a menos que vá contra o Estatuto, o Regimento, 
Regulamento ou as leis aquele acordo, caberá à Diretoria não se meter num acordo 
daquelas partes, seria a questão do homologar. Com relação ao inciso VIII e outros 
tantos, realmente me incomodei um pouquinho também com essa questão de citar 
alguns incisos, mas, especificamente o VIII, não tem como ter um RO, um Registro de 
Ocorrência, para quem não conhece a sigla, se aquele caso não for contra algum 
Estatuto, Regimento ou Regulamento, então, qualquer caso que sobe para um RO vai 
contra o inciso VIII. Se colocássemos o inciso VIII aí talvez nada seria mediado ou 
conciliado. Coisa que tanto no Conselho quanto na própria Diretoria têm – Ainda bem, 
porque sou um defensor dessas práticas – têm ocorrido muito esses casos de acordo. E 
todos esses acordos tanto no Conselho quanto na Diretoria esses assuntos surgiram de 
ofensas ao inciso VIII, porque em algum momento, se elas subiram para lá foram ações 
que foram contra o Regulamento, contra o Regimento ou contra o Estatuto, senão não 
teriam subido, seriam casos normais da nossa comunidade. Então, basicamente, tentei, 
não sei se consegui explicar essa questão de homologar. Ainda acho, sinceramente, que 
daria para ser retirado e melhorado, mas, ao mesmo tempo, acho que precisamos muito 
disso, porque, como disse, tanto na Diretoria quanto no Conselho, em gestões anteriores 
acompanhei com muito carinho e honra, nesta acabei não acompanhando, mas acredito 
que também ocorra, foram feitas por amor, até por crença nesse fato, mas não 
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necessariamente por pessoas focadas e com aquela mecânica, com procedimentos, com 
situações que até o Conselho Nacional de Justiça prega e orienta. Então, por isso acho 
que há necessidade sim da criação. Talvez, volto a dizer, mas isso só um achismo meu, 
caberia retirar, para voltar e ser aprovado pelo menos por mim, nunca negado. É isso que 
pediria e tentei ajudar de alguma forma. Negar, vou votar contra e pediria aos demais 
que fizessem o mesmo, pela substitutiva, porque uma vez sendo aprovada joga por terra 
todo esse projeto. Caso não seja retirado, prefiro aprovar o projeto e futuramente até 
emendar de alguma forma. E se for retirado agradeço muito e estou à disposição para 
qualquer ajuda necessária. Era isso, Presidente.  
 
Regina Helena Secaf (aparte) – Queria te fazer uma pergunta sobre homologação. ... 
Pelo que entendi no curso que a gente fez com Walenia e pelas conciliações que assisti, a 
partir do momento que tem um acordo vai para o juiz e ele homologa. Sendo exequível, 
acabou, o juiz vai lá e homologa. Quer dizer, não estou vendo qual é o escândalo aqui de 
a Diretoria homologar um acordo que foi feito pelas partes. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Conselheira, perdoe-me, qual é a pergunta? 
 
Regina Helena Secaf – Qual é o escândalo de a Diretoria homologar se os juízes hoje 
homologam os acordos feitos? É isso. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Com o devido respeito, a pergunta formal não sei 
responder, com relação ao escândalo. Agora, com relação à homologação, ela é 
extremamente necessária, por isso até que tem esse procedimento para aquele acordo 
ter valor, porque o acordo não só traz uma paz, como também traz uma consequência. 
Se ele for quebrado, na justiça inclusive eu costumo falar, alguns conciliadores até já 
foram me assistir, foi uma honra tê-los por lá, mas costumo dizer que é o processo mais 
rápido do Brasil, porque quando o acordo é homologado não cabe nem recurso mais. 
Então, é muito importante essa questão da pacificação. 
 
José Manssur (aparte) – O senhor fez uma colocação para mostrar da necessidade de se 
rever. E se, porventura, o senhor falou do acordo quando é quebrado... 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Na justiça. 
 
José Manssur – E aqui se, porventura, se faz a mediação e um dos envolvidos volta a 
infringir, ele terá a segunda oportunidade? Não está no projeto. Ou ele terá sempre 
oportunidade de fazer algo, sofrer a mediação e ter o resultado na mediação? É algo que 
o projeto poderia prever, não é? 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Ótima ideia. É como disse, talvez retirar para alguns 
detalhes seria interessante. 
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Presidente – Dr. Ribas, deixe-me só entender, quer dizer, então, V. Sa. propõe retirada 
do projeto de pauta, é isso? 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Sim, proponho, explico, é que não era minha 
intenção, vim mais para conversar, trocar algumas ideias, é que vi alguns pontos que 
foram jogados e pessoas que respeito, preocupadas, e vim mais tentar aclarar. Ribas, se 
eu estivesse à frente – Só um minuto – talvez, depois de ouvir tudo isso tentaria retirar 
para tentar arrumar alguns detalhes. Pela sua pergunta, Presidente, sim, proporia a 
retirada. 
 
Presidente – Propõe então, correto? 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Proponho sim. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco (aparte) – É o seguinte, a gente algumas sessões atrás 
propôs que fosse devolvido aos Conselheiros e aberto para emendas, e não retirada do 
projeto. Será que não é mais viável fazer isso do que simplesmente retirar, a gente abre 
para emendas, porque, veja, Sr. Presidente, na realidade, estava em férias, estava 
viajando e achei que esse projeto, na realidade quando pus nem era, como disse no 
começo, fui o redator basicamente, tinha acabado de conhecer o processo e não tinha 
nenhuma pretensão de que viesse sem emendas reais, porque, vou ser honesto, a 
substitutiva não é uma emenda de mediação, é outra coisa, ela não substitui a mediação 
propriamente. Então, na realidade assim, muita gente me falou: Não, retira, vamos 
discutir melhor. Mas, veja, Sr. Presidente, assim, fico feliz com a noite de hoje, pelo 
seguinte, eu adotei o procedimento de não retirar de pauta inicialmente, não saí com 
essa proposta, principalmente porque o Plenário é a única forma que temos de fato 
promover a discussão de uma coisa amplamente. E a mediação claramente precisava 
disso. Então, na realidade o que acho é o seguinte, temos as discussões, temos os pontos 
do Dr. Manssur, alguns deles na realidade têm a ver a questão que o Conselho está no 
processo, tem a ver que fizemos alterações em algo que foi feito depois que fiz a 
emenda. Mas na época da emenda tinha sido feita, então, obrigatoriamente, teremos 
que adaptar. E também outras coisas que são passíveis de melhorias, de emendas. Então, 
acho que a proposta mais adequada pelo sentimento do Conselho é que a gente não 
retire de pauta, mas faça o que foi feito, acho que uma emenda... 
 
José Manssur (fora do microfone) – É aquela do pagamento. 
 
Alexandre Perrone Lomonaco – ...do pessoal que ia estudar fora, trabalhar. A gente 
devolveu aos Conselheiros para fazer emenda. Como a gente já fez a discussão, acho que 
pelo menos as pessoas que hoje falaram teriam condição de se falar e fazer as emendas 
adequadas. Então, acho que essa seria, após essa discussão, que acho que esse era o 
único jeito de fazer, seria minha ideia de mudar. Gostaria de contar com o Ribas, já que 
está na tribuna, para fazer esse tipo de coisa. Obrigado.  
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Presidente – Muito bem, há uma proposta. Muito obrigado, Conselheiro. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Presidente, só um parêntese. Retiro a minha 
proposta e adiro à do Alexandre Lomonaco. 
 
Presidente – Mas, Conselheiro Ribas, pelo que entendi, ele apoiou sua proposta de 
retirada de pauta. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Salvo engano não, o que ele falou foi justamente 
reabrir prazo para os Conselheiros emendarem. 
 
Presidente – Retirada de pauta com reabertura de prazo para apresentar emendas. 
Ficaria a sua proposta. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Está bom. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall (aparte) – Queria só um esclarecimento, como você 
participou da elaboração desse projeto, quando você tem um RO, esse RO segue, 
primeiramente, à Diretoria Administrativa. Ela vai ler esse RO e julgar: Olha, neste caso 
ele não é digno de ir para uma mediação, já vai direto para uma Comissão Processante. 
Então, acho que esse primeiro julgamento é feito pela Diretoria Administrativa, pelo que 
entendi, não podem ir todos os casos para mediação, né? Então, isso está no projeto, 
entendi corretamente? 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Sinceramente isso seria o ideal, no projeto também 
não vi isso. 
 
Presidente – Não tem. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Não está. 
 
Luiz Guilherme Laraya Kawall – Seria o ideal, não é? 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Seria o caso, seria uma emenda. 
 
- Manifestação de Conselheiros no plenário. 

 

Presidente – Acho que está esclarecida a matéria. 
 
Eduardo Ribas Oliveira Machado – Ninguém mais. Obrigado, Presidente.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheiro Eduardo Ribas. 
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José Manssur (fora do microfone, pela ordem) – O Conselheiro Alexandre encabeça, o 
proponente. Se o proponente está pedindo retirada aí é só consultar o Plenário se 
concorda ou não. 
 
Presidente – É o que ia fazer. Veja bem, Dr. Manssur, a proposta não é retirada de pauta, 
ponto, está certo? 
 
José Manssur (fora do microfone) – O senhor vai ter de retirar de qualquer forma. 
 
Presidente – Só queria lembrar, Dr. Manssur, um aspecto muito interessante, quer dizer, 
temos de tomar cuidado aqui no Clube com essa fúria legiferante. Quer dizer, estamos 
normatizando tudo. Daqui a pouco que lado temos de segurar a xícara de café. No 
Código de Processo Civil tem apenas um artigo que fala de mediação. Agora, há toda uma 
regulamentação do CNJ, de outras legislações paralelas que se aplicam aqui ao Clube por 
subsidiariedade. Agora, evidente, quer dizer, se vamos procurar agora normatizar toda e 
qualquer situação vamos inviabilizar e deteriorar, enfim, estamos apenas num Regimento 
Processual Disciplinar, quer dizer, vamos ter de trazer tantas considerações e tudo mais, 
ainda mais aqui no Clube fica sem o menor sentido, Dr. Fasanaro, pelo seguinte, porque 
aplica-se aqui o princípio, até do common law, quer dizer, já foi decidido, portanto, tem 
caráter normativo, as resoluções e tudo mais. Então, não só neste caso, mas em outros 
que assistimos aqui, há uma fúria legiferante. E evidentemente quando formos tratar em 
cada um desses artigos de hipóteses de mediação e de coisa que o valha, a cada 
momento que alterarmos determinado artigo vai ter repercussão no outro e assim por 
diante. Então, acho que temos de tomar um pouquinho de cautela nisso e tratar pelo 
menos em aspecto normativo de situações gerais. Não muito específica, senão vamos 
acabar deformando alguns Estatutos que já temos. Bom, é essa ponderação que queria 
fazer. Há uma proposta, então, como aconteceu anteriormente, de retirada de pauta e 
devolução do prazo para apresentação de emendas. Se isso não for aprovado nós iremos, 
primeiro, votar a proposta substitutiva, em meu entendimento e fica decidida desde já 
como proposta substitutiva. E se a proposta substitutiva não for aceita aí sim votaremos 
a proposta encabeçada pelo Conselheiro Alexandre Lomonaco, está certo? Prosseguindo, 
submeteu a proposta à votação. 
 
Votação/Deliberação 

O Plenário resolveu aprovar a proposta de retirada da matéria de pauta, para reabertura 
do prazo para emendas para aperfeiçoamento.  
 
 
Item 7 - Várias. 

Pedro Antonio Lousan Badra – Ao ser aprovado o item 5 da pauta, a próxima reunião já 
entra no novo regime ou não? (mudança do item “A Voz do Conselheiro”) 
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Presidente – O item 5 sim, a partir da próxima reunião já tem de ser observado. 
 
Pedro Antonio Lousan Badra – Obrigado. 
 
Antonio Carlos Fiore – ... Peço a atenção de todos, pois tratarei de um assunto que é 
muito sério, importante e eventualmente grave. Oxalá não seja, apesar de ferir o 
Regimento Interno da Diretoria. Na reunião de maio estive nesta tribuna para falar sobre 
os resultados de bares e restaurantes no período de janeiro a abril, pois naqueles quatro 
meses apresentávamos R$4 milhões de prejuízos. Naquela oportunidade atendi a muitos 
apartes de Conselheiros que questionaram as minhas conclusões e sugeri que 
passássemos a analisar os resultados mês a mês, para observarmos as melhoras que os 
aparteantes afirmavam que apareceriam. Ainda disse que torcia para que essas 
melhorias acontecessem. Na sequência, recebi da Presidência de nosso Conselho cópia 
da carta de 5 de julho passado, emitida pela nossa Diretoria Executiva, expondo os 
motivos pelos quais eles entendem os motivos que julgam serem os responsáveis pelos 
prejuízos de janeiro a abril. Ao receber os balancetes e os R.A.Ms., Relatórios de 
Acompanhamento Mensal de maio e de junho, de imediato fui em busca dos resultados 
de bares e restaurantes e percebi que no mês de maio o prejuízo havia sido reduzido 
para R$141 mil. E em junho para R$161 mil. Para quem vinha perdendo R$1 milhão por 
mês, reduzir a perda para esses novos níveis já seria um progresso. A contabilidade e 
seus relatórios são muito interessantes, não à toa as informações contábeis provêm das 
ciências contábeis, isto é, as informações contidas nas demonstrações contábeis refletem 
todos, repito, todos os fatos administrativos ocorridos em uma entidade, tratados com o 
rigor e o critério exigidos pelas ciências contábeis. Apesar de os resultados de bares e 
restaurantes aparentarem uma forte melhora, confesso que me decepcionei com o que 
encontrei nos relatórios contábeis de maio e de junho. Olhando esses demonstrativos, 
em especial o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e o R.A.M. dos meses 
de maio e de junho fica muito claro e evidente nesses relatórios que de maneira 
deliberada ou por um erro algum gênio de plantão alterou os resultados de Custeio e de 
Bares e Restaurantes, isso é o que parece. Nesta Casa, pelo qual tenho muito respeito e 
orgulho de fazer parte, somos cerca de 220 associados investidos na função de 
Conselheiros. Estou certo que ninguém, seja de que chapa for, seja de que cor for goste 
de chicanas, pedaladas ou de bola nas costas. Muito triste isso, mas vou explicar. De 
janeiro a abril tivemos um Custeio em média R$300 mil mensais de receitas financeiras. 
Em maio e junho, apesar de termos mais de R$25 milhões aplicados, as receitas 
financeiras de Custeio foram praticamente iguais a zero. Muito estranho isso. Isso é 
muito evidente, analisando a demonstração de resultado. Surpreendentemente, em 
bares e restaurantes nesses mesmos meses, maio e junho, temos receita de quase R$750 
mil sob a rubrica outras receitas na administração de restaurantes, um número 
completamente fora da média apresentada historicamente em outras receitas de bares e 
restaurantes. Isso em meu modo de interpretar esses fatos significa dizer que nos meses 
de maio e junho alguém transferiu parte das receitas financeiras auferidas pelas 
aplicações de Custeio neste ano para bares e restaurantes. Estimo que cerca de R$750 
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mil foram baixados das receitas de Custeio e creditados nas contas de bares e 
restaurantes. Senhores, isso parece ter sido feito de forma deliberada. Se foi um 
equívoco ou um erro eu creio que seria admissível, porém, feita de forma deliberada não 
se poderia aceitar. Senhores, se confirmado, isso no meio contábil chama-se pedalada. 
Nosso Clube não é uma Instituição que visa ter lucro, porém, é uma Instituição que deve 
preservar o patrimônio de seus associados. Faz isso responsavelmente há 118 anos, 
respeitando integralmente o Estatuto e os Regimentos Internos. Nossos demonstrativos 
contábeis devem ter total aderência a esses Regimentos Internos. Nós, como 
Conselheiros, escolhidos por nossos associados, temos como uma de nossas obrigações 
acompanhar o respeito aos nossos Regimentos. Qual base teria quem decidiu fazer uma 
coisa desse tipo? Não bastasse saber que há anos o Custeio financia os bares e 
restaurantes, logo bares e restaurantes não tem dinheiro para investir. Mesmo que 
tivesse, suponha que todo ano tivéssemos lucros em bares e restaurantes, vamos nos 
ater ao que nossos Regimentos dizem. Regimento Interno da Diretoria, seção 3, do 
sistema orçamentário. Art. 34 – O sistema orçamentário divide-se em Orçamento 
corrente e de Investimentos. Art. 35 – Orçamento corrente, também chamado ordinário, 
divide-se em Orçamento de Custeio e de Bares e Restaurantes. Nossa PO, devidamente 
aprovada nesta Casa, tem sido feita anualmente, respeitando essa regra. Entretanto, a 
partir de maio parece que alguém resolveu transferir receitas de Custeio para bares e 
restaurantes. A atual Diretoria, que bradou aos quatro ventos que as administrações 
anteriores lançavam despesa de bares e restaurantes no Custeio e que, sob aplausos 
partiu para a correção desse fato, será que agora resolveu inovar, lançando receitas de 
Custeio em bares e restaurantes? Para que isso? A resposta parece simples, a se 
confirmar, baixar o prejuízo de bares e restaurantes. Voltando ao Regimento Interno da 
Diretoria, observamos no Art. 38, e esse acho que é o ponto mais importante, 
literalmente diz: No Orçamento de Custeio incluem-se as receitas de contribuições 
sociais, taxas esportivas, taxas diversas, rendas de promoções sociais e culturais, rendas 
financeiras e patrimoniais e outras rendas eventuais de qualquer natureza. Vou repetir, o 
Regimento Interno da Diretoria, em seu Art. 38, diz que as receitas financeiras correntes 
pertencem ao Orçamento de Custeio. E desde maio aparentemente alguém resolveu que 
essas receitas pertencem também a bares e restaurantes. Gostaria que tanto a Comissão 
Permanente Financeira, presidida pelo Conselheiro e amigo pessoal, Luís Sousa, com 
quem tive o prazer de realizar trabalhos de excelente padrão tanto no Clube quanto fora 
do Clube, que o nosso Conselho Fiscal, composto por expoentes de nosso mundo 
contábil e empresarial e nossos auditores externos, habituados a auditar clubes 
esportivos e que devem estar ciosos em ver nosso Clube atender plenamente os 
Regimentos Internos, analisem esse fato, uma vez que todos eles têm acesso aos 
intestinos da administração de nosso Clube. Senhores, repito que a transferência de 
receitas financeiras de Custeio para bares e restaurantes é muito preocupante, pois 
quem se presta a isso poderia fazer qualquer coisa. Estou muito aborrecido e aproveito 
também para perguntar: Na previsão orçamentária há uma previsão de receitas em 
Custeio de cerca de R$900 mil com a venda de cupom convidado. E no primeiro 
semestre, de janeiro a junho todo não há sequer um centavo lançado como receita de 
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cupom convidado. Será que não houve a venda de nenhum convite em seis meses? 
Duvido. Acredito que essa receita esteja lançada em outro lugar, talvez tenha sido um 
equívoco. Senhores, estamos no início do segundo semestre ainda. Ainda é tempo de 
corrigir esses fatos se eles se confirmarem, pois a continuar dessa maneira nossas 
demonstrações financeiras não serão dignas de um parecer de auditoria, sem ressalvas, 
uma vez que elas não estão respeitando nossos Regimentos Internos, Art. 38, do 
Regimento Interno da Diretoria, bem como não estariam aptas à aprovação por parte 
tanto do Conselho Fiscal quanto deste Conselho Deliberativo. Vamos lá, senhores, pelo 
bem de nosso querido Esporte Clube Pinheiros, corrijam esses fatos imediatamente. Se 
há prejuízos enormes em bares e restaurantes, como sempre existiram, vamos continuar 
trabalhando para resolvê-los de forma séria e digna, marcas dessa nossa secular 
Instituição, apresentando-os corretamente para nossa análise e acompanhamento, assim 
talvez possamos ajudar de alguma forma. Muito obrigado por sua atenção.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. 
 
Ana Claudia Alves de Sá – ... O que me traz aqui hoje é uma reclamação do pessoal do 
Clube do Livro, que tinha uma verba de R$ 300,00 que recebiam e essa verba foi cortada. 
Então, a gente queria explicações da Diretoria sobre isso. Outra coisa também que 
gostaria de falar e queria ter falado na reunião passada, mas não deu tempo, é sobre os 
moldes da Festa Junina. Este ano tivemos um dos dias, não sei se foi no sábado ou na 
sexta-feira que estava completamente intransitável aqui dentro. Julguei, assim, achei que 
estava até perigoso o tanto de gente dentro da área onde tinha o show que estava 
acontecendo. Então, acho que a gente precisa estudar outra forma de acolher tanta 
gente. Gostaria que a Diretoria pensasse nisso também. É isso. Obrigada.  
 
Presidente – Muito obrigado, Conselheira. 
 
Caio Luiz Avancine – ... Venho aqui solicitar à Diretoria o retorno de uma prática utilizada 
anos atrás, que é na verdade a venda de brindes ou souvenirs, como chaveiros, canetas, 
flâmulas, adesivos com o tema do nosso Clube. Lembro-me que tempos atrás isso era 
vendido nas portarias. Hoje não existe mais. Tentei lá, não tem. Fui à secretaria e fui 
informado que também não tem. Fui à lojinha do Clube, aqui na entrada do centro 
esportivo, também não existe, só existe boné, camiseta. Quais seriam as utilidades 
desses souvenirs, desses brindes? Bem, atenderia aos associados. Recebemos várias 
delegações nacionais e internacionais que vêm participar de eventos esportivos e 
culturais de nosso Clube, seria um grande interesse também que eles possam adquirir ou 
ser presenteados por esse tipo de brinde. Trazemos convidados aqui no Clube, também 
seria uma forma de a gente agraciá-los. Também para os nossos atletas que vão disputar 
torneios fora, às vezes até fora do Estado ou do Brasil seria algo interessante de levar e 
divulgar o nosso Clube. Enfim, entendo que o retorno da venda desses souvenires é uma 
prática de valorização e divulgação de nosso Clube. Peço que retorne então. Obrigado.  
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Graziela Pedreschi Oria Carneiro – ... Gostaria de solicitar à Diretoria que informasse o 
número de SAPs relativos às quedas relacionadas aos patinetes e os locais onde 
aconteceram. Fui abordada por alguns sócios, bastantes na verdade, perguntando por 
que da proibição da circulação dos patinetes nas alamedas. Entendo a posição da 
Diretoria. Discordo da posição da Diretoria, porque não vejo a proibição como uma 
solução para o problema, acho que é possível com propostas, com ideias de associados, 
de pais que a convivência entre os patinetes e os associados, principalmente os mais 
idosos, seja uma coisa mais harmoniosa. Entendo que é difícil, mesmo havendo várias 
comunicações, pedindo para que não haja, as crianças fazem, é difícil. Como mãe eu sei 
que não é fácil, enfim, conseguir às vezes com que eles cumpram as ordens, mas acho 
que devemos insistir um pouquinho mais. Como vi que essa proibição vai começar a 
vigorar a partir de 1º de outubro, nós temos ainda alguns meses para tentar colocar em 
prática, não vou dizer testes, mas algumas regras de boa convivência em relação a isso, 
seja permitir que seja só em algumas alamedas, restringir ou fazer patinete faixas, aos 
moldes de ciclovia, alguma coisa nesse sentido. E uma vez que vai haver fiscalização na 
proibição disso, por que essa fiscalização também não pode colaborar para coibir o mau 
uso desse equipamento. Então, nesse sentido queria solicitar que a Diretoria tomasse 
algumas... 
 
Heitor Ferreira Tonissi (aparte) – Na realidade, só queria fazer uma observação, que não 
é uma proibição, é uma restrição. Parece que vão ser criadas algumas regras e terão os 
locais próprios. Então, não é uma proibição. 
 
Graziela Pedreschi Oria Carneiro – O que entendi, pelo comunicado da Diretoria, é que 
vai ser permitido apenas na marquise do salão de Festas e que nas alamedas vai ser 
proibido, ao que já acontece hoje dentro dos restaurantes, que é óbvio que tem que ser 
proibido mesmo. Mas, assim, como mãe, apesar de meu filho quase já não andar mais de 
patinete, restringir nas alamedas achei um pouco exagerado. Não só eu, como várias 
mães. Então, nesse sentido pensar em reaver essa proibição para ter uma harmonia 
entre todos. Boa noite. Obrigada.  
 
Fernando Silva Xavier Junior – ... Gostaria de em nome de vários pais de atletas da 
Natação que representam o Clube na categoria Petiz, já tinha conversado acho que com 
o Arnaldo, também com o Liminha, que foi retirada a parte de condicionamento físico 
para os atletas da categoria Petiz. Anteriormente acho que tinham meia hora de 
condicionamento físico, extensor para fortalecimento e agora foi retirado. E também 
fiquei sabendo hoje que foi retirada também a fisioterapia desses atletas com 12 anos. 
Acho que só acima de 14 anos que está sendo autorizada a fisioterapia desses atletas. 
Então, sem o condicionamento físico os pais estavam reclamando que os atletas estavam 
chegando na categoria infantil já lesionados. Isso é geral na Natação na categoria Petiz. E 
agora também tiraram a fisioterapia. E os atletas que estavam sem condicionamento 
físico, atletas com 12 anos passando o ano inteiro na fisioterapia. Não tem cabimento 
crianças com 12 anos sem condicionamento físico para nadar 3 mil metros por dia de 
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treinamento e passando o ano inteiro em fisioterapia. Agora também foi retirada a 
fisioterapia. Então, gostaria que as Diretorias de Esportes Aquáticos e de Esportes 
Competitivos olhassem para esse detalhe, é muito importante. Obrigado.  
 
Presidente – Obrigado, Conselheiro. Não há mais inscritos. Cumprimos a pauta do item 
Várias. Cumprimento a todos os Conselheiros, tivemos hoje que enfrentar uma pauta 
extensa, com a colaboração, atenção de todos essa pauta foi cumprida, inclusive o item 
Várias integralmente. Muito obrigado, Conselheiros. Parabéns.  
 
 
ENCERRAMENTO 

Presidente – Informou quantos Conselheiros tinham assinado a lista de presença e deu 
por encerrados os trabalhos às 23:46 horas. 

 
* * * 

 

Obs: esta Ata foi aprovada na 676ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no 

dia 28 de agosto de 2017, com as alterações já dela constantes. 
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