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I - A consulta.

Por intermédio dos eminentes advogados, Dr. Jaques de Camargo Penteado e Carmen Lúcia de
Camargo Penteado, consultam-nos os Drs. DANIEL RODRIGUES, JOÃO PEDRO VALLS TOSETTI
e FLÁVIO BENEDUCE NETO, a respeito de punição que sofreram em processo administrativo,
aplicada pelo Diretor Superintendente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo S/A - IPT, consistente na suspensão de suas atividades profissionais junto àquele órgão por
30 (trinta) dias, bem como a obrigação de se desligarem sumariamente da pessoa jurídica que
integram na qualidade de cotistas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ocasião em que devem
apresentar alteração do contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo
comprovando o desligamento da empresa.

Contra essa decisão os consulentes pediram reconsideração, requerimento que foi indeferido pelo
Diretor Superintendente do IPT.

Diante disso, representados pelos doutos advogados Dr. Jaques de Camargo Penteado e Carmen
Lúcia de Camargo Penteado, interpuseram recurso administrativo contra o ato do Diretor
Superintendente, que deverá ser julgado pela Diretoria Plena do IPT.

Os consulentes pedem nossa opinião sobre todo o processo administrativo, bem como sobre o
recurso administrativo que interpuseram e que se encontra sob exame da Diretoria Plena do IPT.

Para tanto encaminharam-nos cópias de vários documentos entre os quais destacamos:

a) Estatuto Social do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A - IPT;

b) Proposta de resolução de Diretoria, de 27.6.2005, feita pelo Diretor Superintendente do IPT,
Guilherme Ary Plonski, na qual sugere instauração de Comissão de Sindicância “para apurar os fatos
relacionados à participação de empregados do IPT na empresa BRATS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA., bem como responsabilidades e penalidades cabíveis”;

c) Convocação para os consulentes comparecerem perante a Comissão de Sindicância no dia
5.7.2005, para “prestar informações pertinentes”, convocação datada de 1.7.2005 e subscrita por
Ermes Amaro Alves, membro da Comissão de Sindicância;

d) Depoimentos dos consulentes perante a Comissão de Sindicância, prestados em 5.7.2005;

e) Ofício encaminhando cópia das conclusões da Comissão de Sindicância instaurada pela Diretoria
Executiva do IPT;

f) Relatório da Comissão de Sindicância, encaminhado ao Diretor Superintendente do IPT pelo
Presidente da Comissão, Vahan Agopyan;
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