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RESOLUÇÃO 02/2018 
 

“ REGIMENTO PROCESSUAL DISCIPLINAR E 
REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE PROCESSAMENTO E 
JULGAMENTO - ALTERAÇÃO E CRIAÇÃO DE 
DISPOSITIVOS – INSTITUI O PROCESSO DE 
MEDIAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO DO 
ESPORTE CLUBE PINHEIROS - SEGUNDA 
DISCUSSÃO – APROVAÇÃO DA REDAÇÃO 
FINAL 

 Aprova, em segunda discussão, com emendas, a redação 
final de alteração e criação de dispositivos no Regimento 
Processual Disciplinar e Regimento Interno da Comissão 
Permanente de Processamento e Julgamento, objeto de 
proposta subscrita por cinquenta e cinco Conselheiros, 
visando instituir o Processo de Mediação no 
Ordenamento Jurídico do Esporte Clube Pinheiros.” 

  

 
Processo CD-46/2016. 

 
O CONSELHO DELIBERATIVO do ESPORTE CLUBE PINHEIROS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelos incisos XI e XXIV, do Art. 45, do Estatuto Social, combinado com os incisos 
XI e XXIV, do Art. 76, do Regulamento Geral, ao deliberar, em segunda discussão, sobre a 
redação final de alteração e criação de dispositivos no Regimento Processual Disciplinar e 
Regimento Interno da Comissão Permanente de Processamento e Julgamento, objeto de 
proposta subscrita por cinquenta e cinco Conselheiros, visando instituir o Processo de 
Mediação no Ordenamento Jurídico do Esporte Clube Pinheiros; aprovada em primeira 
discussão na 678ª Reunião Extraordinária, de 30/10/2017, 

 
RESOLVE 

 

1) APROVAR o projeto de redação final proposto pela Comissão Especial de Redação, que 
abrangeu a renumeração da Seção I e dos dispositivos do Regimento Processual 
Disciplinar aprovados na primeira discussão, com emenda formulada por Conselheiro 
ao §1º do Art. 7º.a e mantendo a redação do Art. 8º (renumerado para 7º.b) 
inicialmente aprovada; 
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2) FICANDO assim redigidos os dispositivos regimentais objeto desta alteração: 
 
REGIMENTO PROCESSUAL DISCIPLINAR 
 
“Seção I 
Do Comitê de Mediação 
 
Art. 7º.a - A Presidência da Diretoria designará o Presidente, o Vice-Presidente 
e o Secretário do Comitê de Mediação, com mandato de um (1) ano; três (3) 
Mediadores, reconhecidos por sua competência e por seu currículo, com 
ilibada reputação e certificados no grau de supervisão pelo Conselho Nacional 
de Justiça – CNJ, ou com no mínimo cinco (5) anos de experiência comprovada 
na atuação em processos de mediação, que ficarão encarregados de 
coordenar e supervisionar os trabalhos dos Mediadores. 
§1º - Caberá ao Vice-Presidente, substituir o Presidente em sua ausência e, ao 
Secretário, lavrar as atas das reuniões em que houver a escolha dos 
Mediadores. 
§2º - O Comitê de Mediação ficará à disposição das Comissões Processantes 
Permanentes e da Comissão Permanente de Processamento e Julgamento, 
que o convocará para aqueles feitos que, a seus critérios, comportem a 
utilização da mediação. 
 
Art. 7º.b - A Presidência da Diretoria abrirá uma lista para inscrição de 
Mediadores associados, igualmente certificados pelo Conselho Nacional de 
Justiça – CNJ e com um mínimo de um (1) ano de comprovada experiência na 
área, que, sob a coordenação da direção do Comitê de Mediação participarão 
das audiências para as quais forem convocados. 
Parágrafo único - Os Mediadores, cuja inscrição valerá pelo prazo a que se 
refere o caput do artigo 7º deste Regimento, serão escolhidos por sorteio, que 
será promovido pelo Comitê de Mediação entre os associados que se 
apresentarem e preencherem as condições do caput deste artigo. Serão 
excluídos do sorteio os Mediadores que já foram convocados, até que todos 
os inscritos sejam convocados. Também serão excluídos do sorteio aqueles 
que não puderem atender à convocação, devendo apresentar, com 
antecedência de dez (10) dias úteis, sua justificativa, para que seja promovida 
sua imediata substituição. 
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Art. 7º.c - As sessões de Mediação serão realizadas por dois (2) Mediadores, 
convocados, após o sorteio, pela Presidência do Comitê, precedendo as 
audiências de instrução dos processos disciplinares que forem instaurados, 
sob a supervisão das Comissões Processantes Permanentes (Diretoria) e da 
Comissão Permanente de Processamento e Julgamento (Conselho 
Deliberativo). 
 
Seção I.a 
Das Comissões Processantes Permanentes 
 
Art. 8º - ... 
 
Art. 12 - ...  
II - a designação de data para a realização de Audiência de Instrução, que 
poderá ser precedida, a critério da Comissão Processante designada, de 
sessão de mediação, na forma da Seção I deste Regimento;” 

  
REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSAMENTO E 
JULGAMENTO 
Art. 20 - ... 
II - a designação de data para realização de Audiência de Instrução, que 
poderá ser precedida, a critério da Câmara, de sessão de mediação, na forma 
prevista na Seção I (Arts. 7º.a ao 7º.c) do Regimento Processual Disciplinar; ”   

 
681ª Reunião Extraordinária 

Sala das Sessões, 29 de janeiro de 2018. 
 
 
 

Francisco Carlos Collet e Silva 
Presidente do Conselho Deliberativo 

 
 
 

Paulo Sergio Uchôa Fagundes Ferraz de Camargo 
Primeiro Secretário do Conselho Deliberativo 
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