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REFORMA DO ESTATUTO DA ASSOCIA<;::AO DE ADVOGADOS DE
TRABALHADORES RURAIS NO EST ADO DA BAHIA - AATR-BA
CAPiTULO I
DA DENOMINA<;AO E FINALIDADES

Art. l OA Associayao de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia AATRlBA, associayao civil de direito privado, sem fins economicos e lucrativos,
com base territorial estadual e prazo de durayao indeterminado, com sede e foro n
cidade e Comarca de Salvador, Estado da Bahia, situada a Ladeira dos Barris, nO 14
Barris, CEP 40.070-310, rege-se pelo presente Estatuto, sob orientayao de sua C
de Principios.
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Art. 2° A AATRIBA tern por objetivos:

:\~ ~i.)

I) Representar seus associados nos termos do presente estatuto;
C(o~'f,.C;;
II) Congregar advogados, estagiarios e estudantes de direito
Q~
~
identificadas com a causa dos trabalhadores e suas organizayoes n ~fes~ . seus
direitos e interesses;
III) Articular formas de apoio e solidariedade a advogados, estagiarios, estudanies de
direito e trabalhadores;
IV) Promover a troca de experiencias, trabalhos conjuntos e sistematizayao dos
resultados visando a cooperayao mutua entre seus associados;
V) Defender prerrogativas, direitos e interesses dos associados junto as suas
entidades empregadoras;
VI) Promover ampla denuncia de arbitrariedades, injustiyas e lesoes aos direitos
fundamentais do cidadao;
VII) Prestar apoio e solidariedade a pessoas e entidades que deles necessitem na sua
luta pelo respeito aos direitos humanos e pelo estabelecimento de uma sociedade
democratica;

p
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VIII) Promover atividades visando 0 aprimoramento tecnico e politico dos
associados e a formayao de estudantes, estagiarios e advogados;
IX) Patrocinar estudos, cursos, conferencias, seminarios, encontros e outros eventos,
de acordo com os objetivos da entidade;
X) Participar de atividades com entidades e/ou profissionais de outros ramos, ..
engajados nas lutas populares;
XI) Diligenciar, junto a OAB/BA, apoio e defesa de associados sob ameaya ou lesoes
de direitos, cooperando com essa Seccional nas iniciativas em favor da categoria;
XII) Realizar pesquisas e estudos na perspectiva de produyao de urn conhecimento
juridico cntico;
XIII) Publicar revistas, livros, modulos e cartilhas com 0 objetivo de divulgar ideias
e trabalhos de interesse da AATRIBA e contribuir para a produyao de uma cultura
juridica critica;
XIV) Promover a Assistencia Educacional e desenvolvimento da cultura, atraves dos
programas, seminarios e demais atividades;
XV) Proteger e defender 0 meio ambiente e 0 patrimonio historico, artistico, estetico,
paisagistico e cultural;
XVI) Prop or ayoes judiciais em defesa de interesses difusos, coletivos e individuais
(i'
homogeneos, vi sando a consecuyao dos objetivos constantes deste Estatuto.
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CAPiTULO II
DOS ASSOCIADOS

Art. 3° A AATR e composta pela seguinte categoria de associados:
I) Associado Fundador;
II) Associado Efetivo;
III) Associado Colaborador;
IV) Associado Estagicirio;
V) Associado Estudante;
Paragrafo Unico: Serao Associados efetivos os advogados que tenham atuayao
efetiva no Meio Social-Rural, filia~o it AATRlBA., na forma do presente Estatuto.

Art. 4° Sao associados da AATRlBA, alem dos fundadores relacionados nos
documentos de constituiyao, advogados, estagiarios, estudantes de direito e
colaboradores, que aceitem a Carta de Principios e 0 presente Estatuto, mediante
proposta assinadas por 2 (dois) associados, e tenham sua inscriyao aprovada pela
Assembleia.
Paragrafo Primeiro - Para efeito deste Estatuto, serao considerados Associados
Estagimos os estudantes de direito que, engajados, preferencialmente na luta junto
aos movimentos sociais rurais, sejam admitidos nos quadros do Estagio da
AATRIBA.
Paragrafo Segundo - Podera ser admitido como Associado Colaborador qualquer
pessoa de reconhecida inseryao no meio juridico, intelectual, social, sindical ou
comunitmo, que preste relevantes serviyos a causa do direito, da justiya e da
democracia.
Paragrafo Terceiro - Podera ser admitido como Associado Estudante
estudante de reconhecida inseryao no meio juridico, intelectual, social, Sl~'~-..-~..."""......-.
comunitario, que preste relevantes serviyos a causa do direito,
Jo'~Irt!!lr
democracia.

Art. 5° Sao direitos dos Associados:
I) participar das Assembleias Gerais;
II) votar nas deliberayoes em Assembleia e ser votado
eletivos;
III) participar de todas as atividades da AATRlBA, e receber as comunicayoes;
IV) receber apoio, defesa e solidariedade quando no exercicio profissional.
Paragrafo U nico - 0 direito de votar e ser votado a que se refere 0 inciso II deste
artigo e privativo dos Associados Efetivos e Associados Fundadores.

Art. 6° Sao deveres dos Associados:
I) acatar a Carta de Principios, Estatuto e Regimento Intemo da AATRlBA;
II) cumprir com pontualidade os compromissos e obrigayoes assumidas com a

AATRfBA;
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III) atuar pela consecuyao dos principios e objetivos da AATRlBA;
IV) colaborar com a AATRIBA na elaborayao, produyao e divulgayao de
conhecimentos voltados para a formayao, construyao da cidadania e da democracia.
V) contribuir com a taxa associativa estipulada pela Assemblt~ia.
Art. 7° 0 nao curnprimento dos deveres estabelecidos no Art. 6° implicara na
suspensao dos direitos previstos nestes estatutos.
Art. 8° 0 Associado que faltar a tres AssembIeias ordinarias consecutivas, sem
apresentar justificativa, podera ser excluido do quadro de associados mediante
deliberayao da Assembleia Geral ordinaria seguinte, assegurados 0 direito a ampla
defesa e ao contraditorio.
§1° - Tambem podera ser excluido do quadro de associados, na forma do caput deste
artigo, aquele que nao atender ao recadastramento realizado periodicamente pel a
Diretoria.

§ 2° - Cabera recurso
exclusao do associado.

a Assembleia

Geral, no prazo de 120 dias, a contar da

Art. 9° A demissao sera feita por solicitayao propria do associado dirigida
Diretoria e apresentada aAssembleia.

a

CAPITULO III
DA ADMINISTRAC;AO
Art. 10° Sao Orgaos da AATRlBA:
I)
II)
III)
III)
IV)
V)

Assembleia Geral
Diretoria
Coordenayao Executiva
Conselho Consultivo
Coordenadorias Regionais
Conselho Fiscal

SEC;AO I
DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 11° A Assembleia Geral reunir-se-a:
I) ordinariamente, uma vez por ano, para deliberar sobre 0 relatorio de atividades e
prestayao de contas;
II) extraordinariamente, por deliberayao anterior, por provocayao da Diretoria, ou a
requerimento de pelo menos urn quinto dos associados.
Art. 12° Compete exclusivamente
I)
II)

aAssembleia Geral:

Admitir e excluir associados;
Eleger e empossar a Diretoria, Coordenayao Executiva, Conselho
Consultivo, Conselho Fiscal e Coordenadorias regionais;
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III)
IV)
V)
VI)
VII)
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Destituir Diretoria, Coordena<;ao Executiva, Conselho Consultivo, Conselho
Fiscal e Coordenadorias regionais;
Aprovar diretrizes e programas da associa<;ao;
Analisar e aprovar contas;
Alterar 0 presente Estatuto em sua totalidade ou parcialmente;
Dissolver a entidade.

Art. 13. A Assembleia Geral, ordinaria ou extraordimiria, instalar-se-a em prime ira
convoca<;ao com a presen<;a minima da maioria absoluta de seus associados ou, em
segunda convoca<;ao, uma hora apos a primeira, com qualquer nfunero.
Art. 14. As delibera<;5es da Assembleia Geral serao tomadas por maioria simples.

§ 1° - Para destituir os diretores, alterar 0 presente estatuto, alterar a Carta de
Principios e alienar 0 patrimonio e exigi do 0 voto concorde de dois ter<;os dos
presentes a Assembleia, especialmente convocada para esse fim, nao podendo haver
delibera<;ao em primeira convoca<;ao sem a maioria absoluta dos associados, ou com
menos de urn ter<;o em segunda convoca<;ao.
§r

- Para a dissolu<;ao da entidade sera exigida a presen<;a da maioria absoluta dos
associados em Assembleia, especialmente convocada para este fim, so podendo ser
deliberada tal dissolu<;ao com a concordancia de dois ter<;os dos presentes.
Art. 15. A convoca<;ao das Assembleias Gerais sera feita com antecedencia minima
de 30 (trinta) dias, atraves de publica<;ao de Edital em orgao de divulga<;ao da
AATRlBA, carta ao associado ou outro meio de divulga<;ao.

SEC;AO II
DA DIRETORIA
Art. 16 - A Diretoria da AATRIBA sera composta pelo Presidente, Tesoureiro e
Secretario.
§1° Em caso de ausencia ou impedimento temporario de urn dos Diretores, havera
substitui<;ao sucessiva do Presidente pelo Tesoureiro, e do Tesoureiro pelo
Secretario, sem curnula<;ao de cargos, enquanto durar 0 motivo da ausencia ou
impedimento.
§2° Em caso de vacancia de urn dos cargos da Diretoria, sera convocada Ass m
Extraordinaria para indicar substituto para 0 cargo peIo restante do m dat
Diretoria em exercicio.

Art. 18 Compete a Diretoria:
I)

Geral

da
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II)

Apreciar relatorios de atividades e balanyo financeiro anualmente e submeter
it Assembleia Geral;
III)
Zelar pelo cumprimento dos objetivos da Associay8.o e dos
encaminhamentos da Assembleia Geral;
Apresentar em conjunto com a Coordenay8.o Executiva 0 plano de
IV)
interveny8.o politico-social da entidade, 0 seu respectivo plano trabalho e a
previs8.o oryamentaria anual, a serem submetidos it apreciay8.o da
Assembleia Geral;
V)
Analisar solicitayoes de entrada e saida de associados submetendo-as it
Assembleia Geral;
Aprovar Regimento Intemo mediante proposta da Coordenay8.o Executiva;
VI)
VII) Deliberar sobre atos da Coordenay8.o Executiva;
VIII) Fixar valores para remuneray8.o do trabalho executado pelo quadro de
pessoal.
Admitir , demitir , afastar ou transferir funciomirios, bern como contratar
IX)
serviyos de terceiros, conforme indicay8.o da Coordenay8.o executiva.

Paragrafo Unico - A Diretoria se reunira ordinariamente a cada dois meses e
extraordinariamente quando convocado por qualquer urn dos seus membros, pel a
Coordenay8.o Executiva ou pelo Conselho Fiscal.

Art.19 - Compete ao Presidente:
I)
Representar a AATRiBA em juizo ou fora dele, ativa e passivamente;
Outorgar procuray8.o em nome da associay8.o, estabelecendo poderes e
II)
prazos de validade;
III)
Convocar e presidir as reunioes da Diretoria e Assembleias Gerais;
IV)
Autorizar as despesas necessarias it manuteny8.o da AATRlBA;
V)
Assinar, com 0 Secretario, toda a correspondencia da AATRIBA e firmar
convenios;
VI)
Assinar, com 0 tesoureiro, os cheques e demais papeis que importem em
obrigayoes financeiras e sociais, alem de contribuiy8.o e doay8.o feitas it entidade;
VII) Criar comissoes de trabalho e assessoria, por periodo determinado de
duray8.o, apos consulta aos demais Diretores.

Art. 20 - Ao Tesoureiro compete:
I)
II)
III)

IV)
V)

Administrar 0 patrimonio, receita, aplicayoes e depositos da entidade;
Elaborar pIanos e relatorios financeiros da AATRlBA;
Assinar, com 0 Presidente, cheques e demais papeis que importem em
obrigayoes financeiras e sociais, alem de contribuiy8.o e doay8.o feitas it
Entidade;
Efetuar, mediante comprovantes, os pagamentos determina
Presidente.
Criar, juntamente com a Coordenacr8.o administrativo-fin
mecanismos para planejamento, controle e transpar·~A~·~AII(iJG.1IW
financeiros da entidade.
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Art. 21 - Ao Secretano compete:
I)
II)
III)

Coordenar junto com 0 Presidente as reunioes de Diretoria e as Assembleias
Gerais;
Lavrar atas, relat6rios, correspondencias e outros documentos;
Firmar juntamente com 0 Presidente do Conselho Diretor, convenios de
interesse da AATRIBA.

SEC;AOIII
DA COORDENAC;AO EXECUTIVA
Art. 22 - A CoordenalYao Executiva, 6rgao colegiado de planejamento e execulYao da
AATRlBA, e composta de urn Coordenador Geral, urn Coordenador Administrativofmanceiro e urn Coordenador de Programas, eleitos para urn mandato de 02 (dois) anos.

Art. 23- Compete aCoordenalYao Executiva:
I)

II)
III)

IV)
V)
VI)

Implementar as diretrizes de alYao da entidade nas areas politica,
administrativa e economico/financeira; executando e fazendo executar as
deliberalYoes da Assembleia Geral e da Diretoria.
Representar a entidade, em nome da DirelYao, nos diversos espalYos
institucionais, f6runs e redes que a AATR participa;
Apresentar anualmente plano de trabalho e previsao OrlYamentaria e fazer
prestalYao de contas apresentando relat6rios financeiros e de atividades a
Diretoria e a Assembleia Geral;
Organizar 0 quadro de funcionarios para 0 planejamento e execulYao das
atividades;
Criar equipes, grupos de trabalho e programas conforme a necessidade da
entidade para realizalYao de seus objetivos;
Indicar para a diretoria admissao, demissao , afastamento ou transferencia de
funcionanos, bern como contratalYao de servilYos de terceiros.

Art.24 - Compete ao Coordenador Geral:
I)

zelando por sua sustentabilidade

II)
III)
IV)
V)

Art. 25 - Compete ao Coordenador Administrativo-financ
I)
II)

_
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III)

IV)
V)
VI)
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Estabelecer procedimentos e regras de funcionamento relativas it gestao
administrativa e financeira da organizayao, garantindo publicidade e
transparencia a todos os atos;
Zelar pelo curnprimento da legislayao tributaria, fiscal, trabalhista, e pelos
contratos e convenios firmados pela organizayao;
Fazer a gestao do patrimonio e da infra-estrutura da entidade;
Organizar e manter 0 arquivo da AATRlBA;

Art. 26 - Compete ao Coordenador de Programas:
I)
II)
III)
IV)

Responsabilizar-se pela coordenayao dos programas, projetos, ayoes,
experiencias, equipe e oryamento;
Coordenar e apoiar a equipe, contribuindo para a integrayao dos programas;
Elaborar, em conjunto com 0 Coordenador-geral, projetos e propor parcerias
para garantia das atividades da instituiyao;
Estabelecer a mediayao entre os projetos implementados no plano local e
instituci onal.
SEC;AOIV
DO CONSELHO CONSULTIVO

Art. 27. Fica criado 0 Conselho Consultivo composto de 7 (sete) membros efetivos,
garantida a participa9ao de 4 (quatro) associados colaboradores, eleitos em
Assembleia Geral juntamente com a Diretoria.

Paragrafo Unico - 0 mandato do Conselho Consultivo sera de dois anos sempre
coincidindo com 0 mandato da Diretoria.
Art. 28. Sao atribuiyoes do Conselho Consultivo:
I) Assessorar a Assembleia Geral e a Diretoria executiva na definiyao de fo
atuayao que possam permitir com mais eficiencia a consecuyao dos obj tiv
entidade;
II) Contribuir na produyao de textos e discussoes sobre temas relev
associados e demais segmentos de inseryao da AATRlBA;
III) Participar, sempre que convocado, de analises que vise
AATRIBA e de seus objetivos.
SEC;AO V
DO CONSELHO FISCAL:

Art. 29. 0 Conselho Fiscal sera composto de tres mem
a Diretoria, para urn mandato de 02 (dois) anos.

§ 10 - As reunioes do Conselho Fiscal ocorrerao anualmente, ate 1 (urn) dia antes da
Assembleia Geral Ordinaria e, extraordinariamente, quando convocado por maioria
de seus membros, pelo Presidente, ou por deliberayao da Assembleia Geral.
§2° - As reunioes s6 poderao ocorrer com a presenya de no minimo 2/3 (dois teryos)
de seus membros efetivos, sendo a decisao tomada por maioria simples.
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Art. 30. Compete ao Conselho Fiscal:
I) Fiscalizar a gestao financeira da associayao, examinando todos os documentos
que julgar necessario;
II) Examinar, aprovar e emitir parecer sobre
Assembleia Geral Ordinaria;

0

Balanyo e 0 Relatorio anual, antes da

III) Sugerir medidas sobre qualquer atividade economica, finance ira, politica e
conUibil da entidade.
IV) Propor it Assembh!ia Geral a destituiyao da Diretoria Executiva com fundamento
em comprovada irregularidade na Administrayao

SE(:AO VI
DAS COORDANADORIAS REGIONAIS

Art. 31. As Coordenadorias Regionais serao dirigidas por advogados filiados a
AATRlBA, cujos criterios de fundayao e limitayao territorial serao definidas pelo
Regimento Intemo.
Art. 32. Sao atribuiyoes das Coordenadorias Regionais:
I) Divulgar as atividades da entidade em conjunto com os demais associados junto a
advogados, estudantes, entidades e a comunidade geral da regiao;
II) Representar a AATRlBA, na regiao ou fora dela, quando
Diretoria, em eventos, cursos, seminarios e outras atividades afins;
III) Promover, em conjunto com demais filiados e organizayoes, UI]l.-e1J~n~7a\
regional, sobre tema relevante para a comunidade e de acor'fio."""r.TnlrhA
objetivos da AATRIBA.
CAPITULO I
DO

PATRIM6NIO~

Art. 33. 0 patrimonio social sera constituido pela co
terceiros, rendas diversas, donativos, legados, sub v - , doayoes
outro auxilio recebido e pelos bens que a AATRfBA vier a adquirir.
Paragrafo unico - 0 patrimonio social sera aplicado exclusivamente no
desenvolvimento dos objetivos da Entidade.

Art. 34. A Associacao aplicara suas rendas, seus recursos e eventual resultado
operacional integral mente no territorio nacional e na manutenl'ao e desenvolvimento
de seus objetivos institucionais.
y
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Art. 35 A Associayao nao distribui resultados, dividendos, bonificacoes,
participa\'<'ies ou parcela de seu patrimonio, sob nenhuma fonna.
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Paragrafo unico - Os diretores, conselheiros, associados, doadores nao perceberao
remunera'Yao, vantagem ou beneficios, direta ou indiretarnente, por qualquer forma
ou titulo, ern razao das competencias, fun'Yoes ou atividades que lhes sejarn
atribuidas pelos respectivos atos constitutivos.
CAPITULO V
DAS DISPOSI<;OES GERAIS

Art. 36. Os associados nao responderao solidaria nem subsidiariarnente pelas
obriga'Yoes contraidas pela associa'Yao.
Art. 37. Das decisoes da Diretoria cabe recurso, sem efeito suspensivo, para a
Assembleia Geral.
Art. 38. Para a consecu'Yao de seus objetivos,
permanentes sem qualquer discrimina'Yao.

a Associa'Yao

presta servwos

Art. 39. A AATRIBA podera filiar-se a entidades afins, por delibera'Yao de 2/3 dos
seus associados quites, ern Assembleia Geral especial mente convocada para esse
objetivo.
Art. 40. Ern caso de dissolu'Yao da AATRlBA, apos satisfeitas todas as suas
obriga'Yoes, seu patrimonio sera destinado a entidades afins registradas no Conselho
Nacional de Assistencia Social (CNAS) ou entidade publica ern funcionarnento, por
criterio de escolha da Assembleia Geral.
Art. 41. Os casos omissos neste Estatuto serao resolvidos pela Diretoria "ad
referendum" da Assembleia Geral.
Art. 42. A Diretoria procedera areca
ento periodico de seus associados, corn
vista a manter sempre atualizado 0 ~~P1)f! associados da entidade.
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brasileira, solteira, RG. 535-388, CPF.

2) Tesoureira: Sara da Nova Quadros' Cortes, brasileira, solteira, advogada, CPF
782842525-20, RG: 05478755-68, residente e domiciliada na Rua Cassilandro
Barbuda, nO 619, aptO 202, Costa Azul, Salvador - Ba
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"'"da,., d. Adv'gad., d. T .. balhad..... R ... I, ......d. d. Bahl.

Ladeira dos Barris. 145. Barris. Salvador - Bahia -Brasil- CEP 40.070.310
..•.
Considerada de Utilidade Publica Estadual pela Lei 7.290/98
_ l i . d •• ABONG,," MNDH (7Illl29-73'3 - CNPJ " 135716720001-13
E-mail aatrba(ul.terra.com.br - site: www.aatr.org.br
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3) Secretario: Joao Regis da Silva Neto, brasileiro, casado, advogado, CPF:
075.851.875-72 RG: 1354047-54, residente e domiciliado na Rua 15, n° 75, Centro,
Juazeiro - Ba.
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Coordena~ao
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Executiva:

I
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2) Coordenadora administrativa-financeira: Maria de Fatima Barbosa de Melo,
brasileira, solteira, advogada, CPF: 139527734-68, RG: 0522227139, residente na Rua
Capitiio Manoel Miranda, nO 1030 Centro, Barreiras - Ba.
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3) Coordenadora de Programas: Juliana Neves Barros, brasileira, solteira,
advogada, RG 06985061-54, CPF960211795-87, residente e domiciliada na Avenida
Leovigildo Filgueiras, 58, apt 401, CEP 40100-000
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fconselho Fiscal:
Marilza Ferreira do Nascimento, brasileira, advogada, CPF: 317.812.845-04 RG:
0580323714, residente e domiciliada na Rua G, Quadra G, n° 35, Bern Querer
Candeias- it6ria da Conquista - BA

Gil Nunesmaia Junior, brasileiro, solteiro, advogado,
1316805018, residente e domiciliado na Rua Sao Vicente de Pau
Filho, aptO 202, Centro, Itabuna -Ba.

Jose Claudio Rocha, brasileiro, casado, advogado, CPF:
02004784-35 residente e domiciliado na Alameda dos Jasmins, nO 110, edf. Floral do
P que, AptO 501, Cid e Ja im - Salva or - Ba.

