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•	POR:	COMISSÃO	PERMANENTE	FINANCEIRA

A Comissão Permanente Financeira assessora ambos, o Conselho Deliberativo e a Diretoria, em temas relativos 

a Finanças. É formada por 5 membros, cujo critério de escolha parte do Conselho Deliberativo, que elege o 

Presidente da Comissão e este, por sua vez, indica nomes de candidatos para compor a comissão. A nomeação 

dos integrantes é feita pelo Presidente do Conselho Deliberativo.

A Comissão atual foi formada em abril deste ano e, desde então, entre algumas de suas atribuições, vem 

assessorando o Clube na análise dos resultados dos Bares e Restaurantes. Emite, também, pareceres com 

base em estudos de temas que têm impacto financeiro, tais como: solicitação de verba para execução de 

projetos e obras, alterações estatutárias que impliquem em destinar fundos para finalidades específicas ou 

que afetem o equilíbrio financeiro do Clube.

Neste momento, a Comissão está estudando a proposta orçamentária feita pela Diretoria para o ano 2017.

•	POR:	COMISSÃO	PERMANENTE	DE	OBRAS

A Comissão Permanente de Obras tem buscado uma maior aproximação junto ao Departamento de 

Patrimônio, visando alinhar o entendimento técnico entre estes dois departamentos, direcionando 

soluções e debatendo sugestões técnicas, de modo a se dar uma melhor agilidade e objetividade para 

as reformas e obras a serem propostas e realizadas em nosso clube.

Esta agilidade permitiu que, em nossa última reunião de Conselho Deliberativo, fossem aprovados: Contratação 

de Projeto para o Centro Bem-Estar, Contratação de Projeto para Ampliação e Retrofit do Edifício CCR, Reforma 

da Biblioteca, Adequação do local e Construção da Central de Resíduos, Ampliação do Fitness e também a 

Reforma do Espaço de Funcionários do Departamento de Assistência Social (DAS).

Além destes itens, estamos acompanhando testes visando um melhor conforto técnico do Ginásio do Tênis e 

estudos no Prédio Poliesportivo.

A Comissão de Obras realizou, também, análise da Previsão Orçamentária para o ano de 2017, referente a 

assuntos pertinentes a esse departamento.

•	POR:	COMISSÃO	PERMANENTE	DE	SINDICÂNCIARELATÓRIO	DAS	ATIVIDADES	-	2016

Foram realizadas, de 13 de junho de 2015 a 24 de outubro de 2016, 13 (treze) reuniões, nas quais foram 

examinados 558 processos, sendo 272 relativos a menores, e entrevistados 286 candidatos a associados 

individuais.

Sempre que necessário, além do contato pessoal e do exame da documentação, foram solicitadas informações 

complementares dos entrevistados e dos proponentes de seus nomes, tais como interesses particulares, 

hábitos, experiências pessoais, familiares, profissionais etc., para que pudessem complementar o quadro familiar 

e as características próprias dos candidatos.

As reuniões têm início às 18h e terminavam aproximadamente às 23h.
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Transporte de remédios e bombas. 

Desfile de Carnaval. Entrega de 

telefones celulares em presídios. 

Filmagens paradisíacas a baixo custo. 

Monitoramento de residências para 

roubos. Recreação. Espionagem em 

instalações militares. Localização de 

vítimas em catástrofes. O que todas 

essas atividades, tão ambíguas, podem 

ter em comum?

Resposta: a possibilidade de uso 

de drones, ou seja, de dispositivos 

voadores remotamente pilotados, 

para sua execução. Como se tem visto, 

as finalidades de sua utilização são 

inúmeras, dependendo apenas da 

destreza e imaginação humana (para o 

bem ou, lamentavelmente, para o mal). 

Por isso, considerando sua crescente 

popularização (preços relativamente 

acessíveis, facilidade de manejo...) 

o debate envolvendo questões de 

segurança, responsabilização e 

legislação aplicável ao uso dos drones 

corre a pleno vapor no país.

Em primeiríssimo lugar, é preciso 

pontuar que a disseminação de 

nova tecnologia capaz de ajudar em 

atividades do cotidiano é sempre 

um grande avanço e dá gosto de ver 

no Brasil. No entanto, não se pode 

negar que a falta de capacitação 

técnica, incertezas sobre segurança e 

privacidade, são fatores preocupantes.

Assim como outros países, o 

Brasil possui legislação e agentes 

identificados para tratar do assunto. 

Ademais, em parte, o tema possui certa 

regulamentação. Vejamos:

a) Equipamentos com finalidade de 

recreação (Aeromodelismo). A Portaria 

DAC n.° 207/1999, do Departamento 

de Aviação Civil, estabelece que sua 

operação deve ocorrer em locais 

•	Por:	COMISSÃO	PERMANENTE	JURÍDICA	
A	UTILIZAÇÃO	DE	DRONES	E	A	LEGISLAÇÃO	BRASILEIRA

NOTÍCIAS DO CONSELHO DELIBERATIVO

suficientemente distantes de áreas 

densamente povoadas, evitando-se 

a operação na presença de público e 

nas proximidades de hospitais, escolas, 

asilos ou templos religiosos. É proibida 

a operação acima de 400 pés da 

superfície (aproximadamente 120 m), 

exceto em caso de autorização especial. 

Também depende de autorização 

especial a operação nas proximidades 

de aeródromos.

b) Equipamentos de voo remotamente 

pilotados com destinação não 

relacionada a lazer ou esporte: precisam 

de certificação e autorização para voo 

junto ao DECEA – Departamento de 

Controle do Espaço Aéreo, ligado ao 

Comando da Aeronáutica. Para cuidar 

da matéria, o DECEA utiliza a didática 

e cuidadosa Instrução do Comando da 

Aeronáutica - ICA 100-40, aprovada 

pela Portaria DECEA 415/2015. 

Referida Instrução, além de histórico 

e contextualização da problemática, 

traz uma série de definições e 

esclarecimentos relevantes.

Aliás, o artigo 114 do Código Brasileiro 

de Aeronáutica - Lei 7.565/1986, 

já dispunha: “Nenhuma aeronave 

poderá ser autorizada para voo sem a 

prévia expedição do correspondente 

certificado de aeronavegabilidade, 

que só será válido durante o prazo 

estipulado e enquanto observadas 

as condições obrigatórias nele 

mencionadas.”

Ora, é notório que drones (ou RPAs 

– Remotely Piloted Aircrafts ou, 

ainda, VANTs – Veículos Aéreos Não 

Tripulados) possuem natureza jurídica 

de aeronaves, nos termos do caput do 

artigo 106 do já mencionado Código, 

que assim define: “Considera-se 

aeronave todo aparelho manobrável em 

voo, que possa sustentar-se e circular 

no espaço aéreo, mediante reações 

aerodinâmicas, apto a transportar 

pessoas ou coisas.” Desta forma, 

exceto na utilização recreativa, sua 

operação depende de registro no órgão 

competente e autorização para voar.

Mesmo com as regras existentes, é 

claro que o assunto ainda requer muitos 

cuidados. Por esta razão, a ANAC – 

Agência Nacional de Aviação Civil, 

criada pela lei 11.182/2005 e responsável 

por implementar políticas de aviação 

civil, estuda o tema e pretende propor 

regras complementares para a questão 

(texto disponível em http://www2.anac.

gov.br/transparencia/audiencia/2015/

aud13/anexoI.pdf).

A proposta da ANAC ainda não tem 

prazo para aprovação/entrada em vigor, 

mas, em síntese, cria regras específicas 

para pontos como altura máxima dos 

voos, distância de terceiros, transporte 

de coisas, seguro contra danos, entre 

outros. As sugestões tomam por 

base a divisão dos equipamentos em 

categorias que consideram seu peso.

Como se nota, embora a utilização de 

drones esteja se popularizando em 

função das facilidades reportadas, as 

regras para seu uso ainda continuam 

muito distantes da ideal simplificação. 

E só o tempo - realmente - poderá 

nos dizer se todas estas leis, normas 

e propostas serão, de fato, eficazes 

e suficientes para o tratamento da 

temática.

 

Renato Opice Blum, Mestre pela Florida 

Christian University, advogado e 

economista, e Professor coordenador 

do curso de Direito Digital do INSPER.


