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ESTATUIO
DO CENTRO ACADEMICO AFONSO PENA - CAAP

- BREVE RELATO HIsTÔR!co -

Este diploma estatutário ë o resultado de uma reforma
a que foi submetido o Estatuto do CAAP que esteve vigendo ate 31
de dezembro de 1987, reforma essa de iniciativa da gestão " DiREITO E AvEsso 86/87 ", que assumiu a direçio da entidade nas
eleiçöes de novembro de 1986.
Urn ante-projeto elaborado pelo grupo de trabaiho que
este relato subscreve, constituido de graduandos da Faculdade de
Direito da UFMG que atenderam A convocaçAo geral da Diretoria do
CAAP, teve a sua esquematizacAo e redaçAo iniciadas precisamente
no dia 16 de dezembro de 1986 e concluidas em abril de 1987, a
partir de quando - e ate o final do m&s de rnaio de 1987 - foi
submetido a discussAo corn a comunidade, em urn ciclo de debates
constituido de doze sessöes, em dias e horários diferenciados,
conforme ampla divulgacAo feita no saguäo da Faculdade.
Dos poucos membros do corpo social que participararn
desse ciclo de debates, o grupo de trabalho recebeu inteligentes
e oportunas sugestöes, que foram introduzidas no ante-projeto
através de emendas.
Em junho de 1987 foi convocada urna AGE para discutir o
'¼ \ ante-projeto, inserir novas emendas - se fosse o caso - evotar
o projeto final.
A insuficincia do quorum minimo de 1/6 [urn sextoi dos
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membros do corpo social, previsto no Estatuto entäo vigpfa
que a AGE pudesse decidir sobre a reforma estatutánia, frustou o
objetivo primordial, mas näo impediu que o plenário, constitui
de nümero suficiente de membros do corpo social, decidisse:
1 - que o ante-projeto fosse, por mais uma vez, submetido a urn ciclo de debates corn a comunidade;
2 — que, após essa providência, acoihidas as emendas
aprovadas, se desse forma ao projeto final que se-

ra, entAo, submetido a urn PLEBISCITO GERAL dentro
do ano de 1987 para que, se aprovado pela comunidade, entrasse em vigor a partir de 01-01-1988.
Rediscutido o ante-projeto no segundo ciclo de debates,
em quatro sessöes, amplarnente divulgadas nas salas de aula, em
dias e horârios diferentes, no mês de outubro de 1987, quandorecebeu novas emendas dos poucos membros do corpo social que participaram dasdiscussöes, foi-lhe dada a forma final do projeto
que se submeteu ao referendo da comunidade através de urn PLEBISTO, realizado nos dias5e6de novembrode 1987, corn a utilizaçäo
de cédulas especiais e própnias, corn votos norninais e identificados, as quais deram aos resultados do referendo a forca legal de AGE.
Na apuracäo dos resultados do PLEBIscIT0, feita publicamente no dia 9 de novembro de 1987, cujas cédulas estAo arquivadas pana exame a qualquer tempo, a resposta da comunidade foi
pela aprovacAo do projeto através da esrnagadora maioria de 90%
(noventa pon cento] dos que cornpaneceraln as urnas, estes em nü(\meno bern superior ao minimo de 1/6 (urn sexto) exigido pelo Estatuto em vigência.
Aprovado o projeto através do plebiscito, que
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legalmente autorizou a reforma estatutárja, o nov'
&'.btat,uto do,
,
CAAP foi levado a registro no Cartório competente.
/04

A "Comissäo para Reforma do Estatuto do CAAP", const
tuida oficialmente em novembro de 1986, que iniciou seus trcaIhos em dezembro de 1986, redigiu a ante-projeto, acompanhou e /
participou dos debates, discutiu as ernendas propostas pela comnidade, reformulou o ante-projeto por duas vezes, redigiu o projeto final, coordenou, sob a supervisAo da Diretoria do CAAP,
todos as procedirnentos necessirios A obtencAo do pronunciamento
oficial e legal da comunidade através da consulta plebiscitárja,
sente-se extrernamente gratificada pela resposta POSITIVA que teye para a aprovacäo do seu trabalho e entende que, nesta data,
esti encerrada a missao que procurou cumprir integralmente, corn
lealdade e fidelidade ao compromisso assumido corn a comunidade
em novembro de 1986.
Mais ainda, sente-se esse grupo de trabalho também extrerna e orguihosamente gratificado pela convicção de que pode,
corn o seu exaustivo trabalho, oferecer A comunidade e A nossa
entidade - 0 CAAP - urn Estatuto adequado A realidade em que
ambas vivem, dotando o Centro Acadérnico Afonso Pena de urn diploma estatutirio capaz de normatizar as atividades das futuras Diretorias, direcionando a sua atuacio para ir ao encontro dos anseios do corpo discente da nossa Faculdade de Direito da UFMG.
Certos de que a nosso trabalho ira registrar o inicio
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de urna nova era para as atividades do CAAP e para os objetivos a
que a nossa entidade deve estar sernpre voltada, so nos resta
agradecer a enorme participacAo de todos aqueles que, de uma ou
de outra forma, colaborararn conosco, incluidos aqui aqueles que
se opuserarn ao nosso trabalho e dele discordaram lealmente mas
de cujos argumentos obtivemos idéias novas capazes de otimizar e
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valorizar a diploma legal estatutãrio corn que a comunidde- 'es
presenteando o nosso Centro Acadimico.

Que os proveitos do nosso trabaiho alcancem todq/6
corpo discente e beneficiexn atoda a comunidade, mesmo Aqueles /
que se omitiram durante todo o tempo e que foram em n&mero muito
grande. Para estes, a nossa mensagem esclarecedora de que participar de urn movimento voltado Para o interesse da comunidade,
da qual fazemos parte integrante, nada mais édo que ocurnprimento
de um dever e o exercicio de uina obrigacäo.
Que todos se convençam de que näo é bastante passar
por esta Faculdade; é preciso que deixemos a marca da nossa passagem através de urn trabaiho que possa ser ütil as geracöes que
nos sucederem.
Considerarnos cumprida a nossa rnissäo.
Belo Horizonte, novembro de 1987.

"COMISSAQ PARA REFORMA DO ESTATUTO DO CAAP"
Participantes, em ordem alfabética:

CARLOS JOSE Nogueira da Garna - Coordenador
HELVIQ Antonio Pinheiro Santos
José Alfredo de Oliveira BARACHO Junior
MARIA JOSE Ribeiro Penna.
MAURICIO de Oliveira Campos Junior
ROSILEY Fatima Borges
SIMONNE Andrea Silva
STELLE Alves
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ES TA TU TO
DO CENTRO ACAD!MICO AFONSO PENA - CAAP
DA
FACULDADE DE DIREIT0 DA UFMG

CAPITULO I
DA DENOMINACAQS DAS COMPETENCIAS E DAS ATRIBUICOES
S

S

ART. 1° - 0 Centro Académico Afonso Pena - CAAP é órgAo de associagio e de representaçAo legal dos membros do corpo
discente da Faculdade de Direito da UFMG.

ART. 2° - São competéncias do CAAP:
al coordenar as atividades do corpo discente, direcionando-as no sentido do aprimoramento do ensino do Direito;
b) promover atividades culturais abrangendo quaisquer
campos das ci6ncias e das artes;
cJ supervisionar a execuçAo de projetos de extensAo que
objetivem interrelacionar a Universidade e a Comunidade;
dJ participar de movimentos estudantis ou sociais e
apoiS-los, desde que estejam fundados em principios
democráticos e objetivem valorizar o bern estar da comunidade ou defender os interesses e a soberania nacionais;
el defender os legitimos interesses dos seus associados.

ART. 3° - São atribuicöes do CAAP:

a] promover a aproximacäo, a solidariedade e

respei1
mütuo entre os corpos discente, docente, técnjco e
administrativo da Faculdade de Direito da UFMG;
0

bi fazer preservar as tradiCöes estudantis, a
probida
de da vida escolar, os patrim6nios moral e material
da entidade e a hat-month entre todos os seus membros;
ci organizar atividades de canter civico, social, cultural, cientIfico, técnico e artistico, objetivando
complementar e apnimorar a formacäo universitâria;
d] apoiar as atividades organizadas por seus membros,
desde que sejam do interesse da classe e mesmo quenäo
se constituam em competência ou atribuicAo estatutAna;
e]manter serviços, completos ou complementares, de assistência aos seus membros carentes;
fJ representar o corpo discente nos örgäos colegiados
universitários, no Diretório Central dos Estudantes
da UFMG e em qualguer outro ôrgAo em que essa representaçio vier a se fazer necessãria ou exigida legalmente;
gi prestar contas a cornunidade, mensalmente, da movimentacäo financeira da entidade;
hi prestar contas a cornunidade, em Assernbléia Geral, ao
final do mandato de cada Diretoria, das suas atividades e da movimentacão financeira da gestäo finda;
1] oferecer ao exarne da comunidade, ate 30 [trinta] dias
antes da data da eleicAo da nova Diretoria, urn demonstrativo dos recursos de que dispöe e dos que virá
certamente a dispor a Diretoria em exercicio, no seu
mandato, identificando a destinacäo que se lhes pretende dar.
ii fazer a escrituracäo de todo o movimento dereceitase
despesas em livros apropriados;
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1] manter intercrnbjo de colaboracäo corn as entidades
congëneres.

ART, 49 - 0 CAAP tern personalidade juridica prôpria, corn

ioel

cial e administrativa no anexo do prêdio onde funcioA
a Faculdade de Direito da UFMG, a Av. Alvares Cabral,
211 em Belo Horizonte.

ART. 50 - 0 CAAP tern competéncia para exercer, judicialmente,
açäo em defesa de interesses difusos, na forma da legislaçäo vigente.

ART, 60 - 0 prazo de duraçio da Vida juridica do CAAP ê indeterminado e sua extincäo somente poderâ ocorrer por decisão soberana da Assemblêia Geral, quando o patrirnônio
liquido existente seth revertido integralmente para a
Faculdade de Direito da UFMG.

CAPITULO II
DO CORPO SOCIAL
ART. 70 - 0 corpo social do CAAP é constituido por todos Os alunos regularinente matriculados nos cursos de graduaçäo
e de pós-graduacão da Faculdade de Direito da UFMG,
assirn corno daqueles alunos matriculados apenas em matérias isoladas ou eletivas, ficando vedado a estes
apenas o direito de ser candidato a cargos eletivospara composicão dos órgäos sociais do CAAP on dos órgaös
colegiados dos quais o CAAP participe.

PARAGRAFO UNICO - Os membros do Copo Social não respondem subsidiariamente pelas obrigacöes
sociais asusmidas pela entidade.
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CAPITULO III
DOS DJREITOS E DEVERES
DOS MEMBROS DO CORPO SOCIAL
ART. 8° - São direitos dos nienthros do corpo social:

a} participar das Assembljjas Gerais, nelas exercendo,
corn asnpla liberdade, seus direitos de opinião e de
voto;
b) freqüentar a sede social da entidade;
ci gozar dos serviços, beneficios e regalias oferecidos
indistintainente pela entidade;
di apresentar propostas e sugestôes ao exarne dos ôrgios
sociais, inclusive da própria Assernbléia Geral;
el recorrer de atos ou decisöes que tenharn ferido seus
direitos;
fJ votar nas eleiçôes e nelas receber votos, na qualidade de candidatos, desde que preencham as condiçôes
estatutãrias exigidas para se candidatar;
gJ renunciar, em caráter irrevogãvel, a qualguer cargo
ou função que estejam exercendo em ôrgãos sociais ou
ôrgãos colegiados.
ART. 99 - So deveres dos nembros do corpo social:

al cumprir as normas contidas neste Estatuto;

(

b) acatar as decisBes legais da Assembléia Geral e dos
órgäos sociais da entidade;
c)colocar os interesses gerais acima dos seus interesses pessoais ou particulares;
di apoiar as iniciativas da entidade e participar das
suas atividades;

e) zelar pela conservacäo dos patrirnônios, moral e rnat
rial, da entidade;
fi exercer, corn probidade e dedicacäo, as funcöes inere)
tes aos cargos para Os quals forem eleitos, nornea6
ou designados;

/

gi participar das Assembléjag Gerais e das reuniöes para
as quais tenham sido regularmente convocados.

CAPITULO IV
DOS ORGAOS SOCIAIS
ART. 10 - Säo ôrgäos sociais do CAAP:
a] A Assembléia Geral;
bi A Diretoria;
ci 0 Conselho de Representantes de Turmas;
di 0 Conselho Fiscal.
§ 1° - A Assembléia Geral é 0 ôrgäo soberano, detentor
do poder major de deliberacäo na entidade, cujas
decisöes sk irrecorriveis a näo ser por via judicial.
§ 2Q - A Diretoria é o órgAo administrativo e executor
das normas estatutárias e das deliberaçöes da As-
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semblêia Geral.
§ 3Q - 0 Conselho de Representantes de Turmas ê o órgao
politico da entidade e o elo principal de ligacäo
desta corn a corpo discente.
§ 149 - 0 Conselho Fiscal é urn órgäo ynoderador, fiscalizador das atividades e das alocacöes financeiras
da entidade.

) ¼'I!

01?

c<

4

'4c o 0;( !

its

cAPriuLo V
DA ASSEMBLEI,4 GERAL
ART. 11 - A AssembiHa Geral & constituida pela totalidade
membros do corpo social da entidade, como está ±
ficado no CAPITULO II,

ART. 12 - A Assembléia Geral se refine quando convocada por edital, assinado pelo Presidente e pelo 10 Diretor Secretirio do CAAP, que serâ afixado na sede social da entidade e no saguo da Faculdade de Direito da UFMC corn
antecedéncia minima de 05 [cinco) dias em relaçAo I
data da reuniäo.

§ 1° - tin casos excepcionais e de urgéncia, o prazo de
antecedência para a convocaçIo poderã ser reduzido para ate 48 [quarenta e oitol horas.
§ 2 - Havendo a reduçio de prazo, prevista no § 19 ha
que se afixar uma cópia do edital em cada sala de
aula, onde estudern Os membros da entidade.
§ 39 - Quando a Assenthl&ia Geral for convocada especial,
extraordinãria e unicarnente para julgar recurso
impetrado, ohedecer-se4 ao caráter de excepcionalidade previsto nos parigrafos 10 e 29 deste

W

\ ART. 13 - A Assenthléia Geral se reüne ordinariarnente uma vez por
ano, na segunda quinzena do mês de novembro, e, extraordinariamente, sempre que for julgado necessârio e
especialmente convocada para tal.

ART. 14 - A Assembléja Geral Ordinãria - AGO se reüne em sessibt
solene e püblica, que seri constituida de duas p
a] primeira parte: prestaçäo de contas da Diretori
mandato se expira;
b] segunda parte: posse de todos os membros da 0
na, dos órgäos Colegiados e do Conselho Fiscal,
eleitos para o exercicio do mandato pie se inicia.

ART. 15 - A AGO seri convocada pars uma ünica reuniAo e será
instalada pelo Presidente do CAAP, corn a presenca de
qualquer nümero de membros.

§ 1 - A primeira parte dos trabaihos será dirigida pelo Presidente do Conselho de Representantes de
Turmas - CRT e a segunda parte pelo Presidente do

CAAP.
§ 29 - A prestaçäo de contas referida na alinea "a" do
ART. 14 constari, necessariamente, de urn relatório da Diretoria e do Balancc Financeiro do exercicio, contendo o parecer do Conselho Fiscal.

ART. 16 - A Assembléia Geral Extraordinária - AGE se reüne:
a] quando convocada pela Diretoria diretamente;
b] quando convocada pela Diretoria, por solicitacäo formal assinada por, no minimo, 100 [cern] membros do
Corpo Social;
c] quando convocada pela Diretoria, por solicitacäo formal do CRT assinada por, no minirno, 2/3 [dois tercos)
dos seus membros;
d] quando convocada pela Diretoria, por solicitacäo formal do Conselho Fiscal, na sua totalidade.
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§ 19 - As solicitagöes formais deveräo identificar a
pauta dos assuntos a serem tratados na AGE.
§ 29 - Quando a convocacio da AGE decorrer de solicit
cäo formal, o edital será assinado tanthém pe
primeiro signatário do documento que provoc6'u a
convocaçäo.
ART. 17 - As solicitagöes formais seräo protocoladas na secretana do CAAP, para os efeitos legais.
§ 19 - NAo sendo possivel, por qualquer circunstäncia
impeditiva ou ilegal, efetivar-se o protocolo na
secretaria do CAAP, os interessados devemfazê-lo,
pela ordem, na Presidência do Conselho Fiscal ou
na Presidéncia do CRT.
§ 20 - 0 atendimento de solicitacäo formal é irrecusável
e a AGE será convocada dentro de 72 [setenta e
duas] horas, contadas da hora do protocolo.
§ 30 - Se näo adotadas pela Diretoria as providéncias de
convocaco da AGE, mesmo que näo tenha dado protocolo na solicitaçäo formal, devem fazi-lo o
Conseiho Fiscal ou 0 CRT, corn preferência para 0
órgäo que deu protocolo na solicitação formal, ou,
se estes näo as adotarem também, podem adoti-las
os próprios interessados, signatários da solidtaçäo formal, após decorridas 96 [noventa e seis)
horas da hora do protocolo.

ART, 18 - A reuniäo de AGE somente se efetivarâ dentro dosperlodos letivos, obedecido o critério de convocacäo do
ART, 12 e seus parágrafos.

Eli

ART. 19 - Dos editais de convocaçäo de AGE constari necessariaN
mente:
a] data, hora e local das reuniôes;
bi pauta dos assuntos a serem tratados;
c] nümero de membros aptos a votar.

/

§ ic - C horário das reuniBes nio poderã coincidir corn o
de provas ou exames gerais marcados pela Faculdade de Direito.
§ 2c - De todo edital constará a possibilidade de a AGE
instalar-se, sucessivamente, em ate 03 (trésl
oportunidades, no rnesmo dia e local, corn intervalo minimo de 30 (trinta] minutos entre cada tuna
delas, pals sua instalaçäo estará condicionada A
exigéncia de quorum minimo, sucessivamente reduzido, fixados no artigo subseqüente.

ART. 20 - A AGE será instalada:

\'

1

a] em primeira reuniAo, corn a presenca de, no minima,
2/3 Idols terqos] dos seus membros;
bi em segunda reuniAo, corn a presenca de, no minimo,
1/6 (urn sexto] dos seus membros;
c] em terceira reuniAo, corn a presenca minima de 100
[cern] dos seus membros.
§ 10 - A presenca dos membros, para determinagio do quorum de instalaçAo, seri verificada pelo lançamento de assinaturas dos presentes no livro próprio
e por charnada nominal dos presentes, pela presidência da mesa, no ato da instalacäo da reuniAo.
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§ 2°

-

A inexisténcia do quorum minirno de instalaqäo, ~S._2l'
chamada nominal para instalaçäo da AGE em terceira reunião, mesmo que as assinaturas no Livro
Presenca identifiquem a exist&ncia de quorum, Clracteriza o desinteresse dos seus membros para
discutir os assuntos da pauta, nada impedindo qué
nova AGE seja convocada, para tratar dos mesmos
assuntos, por mais uma ünica vez na gestão da
mesma Diretoria, após 10 (dezl dias, no minimo, da
data em que seria realizada a AGE frustrada.

ART,

21

-

ART,

22

-

Nas AGE näo são admitidos nem a representaçAo, nem o
voto par mandato.
Excetuados as casos expressamente previstos nesteEstatuto, que exigem quorum de instalacio e de votacAo especificos, serão consideradas aprovadas pela AGE as
matérias que obtiverem mais da metade dos votos favoráveis dos que nela exerceram legairnente esse direito.

ART, 23

-

As decisöes da AGE que forem tornadas em terceira reuniäo, corn quorum minima, poderäo ser reexaminadas em
nova AGE desde que haja solicitacäo formal de, no mlnimo, 300 [trezentosl membros do corpo social, na forma do que dispSem Os ART. 16 e 17 e seus parãgrafos,
no que couber, a qual deve ser protocolada ate 05 [cmcal dias consecutivas contados da data da divulgacio
oficial da decisão da AGE que se pretende seja reexaminada.

§ 1°

-

As decisöes de AGE instalada em terceira reuniAa
ficaräo cam sua aplicacão na prática suspensas
pelo prazo previsto pan admisso do pedido de
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reexame.

§ 2°

-

Havendo solicitaçAo formal, oficializada por pro-
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tocolo dentro do prazo legal, o prazo de suspen_t'
co da aplicacäo pritica ficará dilatado

§ 30

§ 149

§ 50

-

—

-

ate

a /
decisäo da AGE que for convocada para o reex,,
da decisão.
Se mantida a decislo reexaminada, näo caberá novo
pedido de reexame, mesmo que a AGE convocada para
reexame também tenha se instalado em terceira
reuniäo.
Nada impede, entretanto, que a decisão mantida
venha a ser reexaminada em pauta de assuntos de
outras AGE futuras, se assim for solicitado na
forma dos ART. 16 e 17 e seus parigrafos após, no
minimo, 45 [quarenta e cinco] dias da data da AGE
que reexazninou a decisAo, resguardada a eficicia
dos atos que forem praticados após o decurso dos
prazos de suspensAo previstos nos parIgrafos 10 e
20 deste artigo.
Excetuam-se desta regulamentacäo as decisöes de
AGE convocada para o exercicio de cornpetências
privativas, previstas no ART, 28, pan as quais
existem procedimentos próprios que, seobservados,
näo admitem reexame.

ART,

24

-

As decjsöes de toda AGE serAo divulgadas, de forma sucinta, em ate 02 Idoisl dias uteis, no maximo, da data
da sin realizacio, por editais que serao afixados nos
mesmos locais onde foram afixados os editats de convocio, ficando o Livro de Atas a disposicäo dos membros
do corpo social para exame de quem 0 desejar e obtençAo de côpias da respectiva ata.
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ART. 25 - A direção dos trabalbos nas AGE cabe ao'
do
CAAP, que poderâ delegar essa sua natural atribuicio.J

I'
§ 1° - Quando a AGE tiver sido convocada por forca do
disposto nas alineas "b", "C" e '.dll do ART. 1
compora a mesa, necessariamente, 0 representane
oficial do grupo que solicitou formalmente a convocaçäo, podendo o Presidente do CAAP delegar-ihe
sua competência de dirigir os trabalhos.
§ 20 - Quando a AGE tiver sido convocada na forma do pie
dispöe o parãgrafo 39 do ART. 17, ainda será atribuicAo do Presidente do CAAP a direçAo dos trabaihos, pie poderi delegar ou, estando ele ausente,
deverã ser exercida, pela ordem, pelo Presidente
do ôrgäo social que deu protocolo na solicitaçäo
formal ou pelo representante oficial do grupo pie
a convocou.

ART. 26 - Os trabaihos da AGE desenvolver-se-äo em torno da discussäo e votaçäo dos assuntos que tiverem sido expressamente indicados na pauta do edital de convocaçäo,
sendo nulas quaisquer decisöes sobre assuntos nAo especificados na pauta ou que com eles nAo tenham intima
e direta correlaçäo.

ART. 27 - As decisöes de AGE seräo obtidas por votaçAo e a forma

N
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de votacäo - secreta, em aberto, por aclamacAo ou
qualquer outra - será decidida, em cada AGE, pelo
plenário.

ART, 28 - Compete privativamente

a AGE:

a)aprovar ou reformar o Estatuto;
b)destituir membros da Diretoria do CAAP;
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ci decidir sobre a extinciO do CAAP;
dl julgar Os recursos interpostos em ültima inst5nc
administratiVa.

ART. 29

- A aprovacäO ou reforma do Estatuto sera feita cor
voto de no minimo, 2/3 [dois tercos] dos membros
sentes a reuniäo.
§ 10 - Se o nümero desses votos nao for igual ao de 2/3
(dois tercos] dos membros do corpo social doCAAPs
a aproVacäO seri submetida automaticarnente a urn
plebiscitO.
§2

- 0 plebiscito seri organizado pela Diretoria em
exerciciO, dentro de 10 [dez] dias da data da de-

cisao.
§ 30 - A decisäo estari referendada pelo corpo social se
for obtida a aprovaciO, no plebiscitot de 2/3
[dois tercos) dos membros do corpo social do CAAP,
no minimo.

ART. 30

- A destituicäO, parcial ou total, dos membros da Direterá validade se aprovada em AGE pelo voto
toria so
favoráVel de, no minimo 2/3 [dois tercos] dos membros
do corpo social do CAAP.

§1

infe- Se a destituicAo for parcial e seu nümero
rior a 1/3 (urn tercol dos membros da Diretoria em
exercIcio, a AGE autorizará a transferéncia das
atribuicöes dos destituidos para outros membros
da Diretoria, a cniténiO dos Diretores näo destituidos que, entretaflto, poderäo solicitar, no
exmesmo ato, a abertura de processo eleitoral
temporineo pars a eleicäO de novos membros, se
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assim julgarem mais aconselhável e
de 90 [novental dias para o término do mandato dos
destituidos.

§ 29

Se a destituiçäo for parcial, was superior a 1/3

[urn tercol dos membros da Diretoria em exercicio,
a AGE deve convocar, no mesmo ato, eleicöes extemporãneas, para suprir as vagas dos destituidos, dentro de 30 [trinta] dias, no máximo; desta providéncia poderá ficar dispensada se faltar
menos de 90 [noventa] dias para a término do mandato dos membros destituidos.
§ 30 - Se a destituicio for total, a AGE entregarã a direçio do CAAP ao CRT ou elegerã uma Junta Governativa e marcará a data para uma eleição extemporânea para dentro de 30 [trinta] dias no máximo.
§ 40 - Se faltar menos de 90 [noventa] dias para o térwino do mandato dos membros da Diretoria
destituida, a AGE poderi decidir pela näo realizaçio
da eleiçäo extemporAnea, permanecendo o CRT ou a
o
Junta Governativa no exercicio do mandato ate
final da gestäo da Diretoria destituida.
§ 59 - Se realizada eleiçio extemporänea em decorrência
de destituicäo total da Diretoria, os procedimentos eleitorais serio os comuns; se em decorrência
de destituicäo parcial, Os candidatos, em nümero
ilimitado, deveräo ter sua candidatura previainente aprovada pelos membros remanescentes da Diretoria em exercicio.
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ART, 31

—A

extinçao do

is or
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CAAP somente podera ser decidida em AGE

que tenha a presenca da totalidade dos membros do cor_Xt
po social e pela sua aprovacão unãnime.
ART,

32 - Em toda AGE, antes de ser processada a votacäo de cada
assunto discutido pelo plenArio, far-se-a a verificaçäo do quorum de votaçäo para aplicacäo dos dispositivos estatutArios pertinentes.
PARAGRAFO tiN ICO — Desde que obtido urn dos quoruns de
instalaçäo previstos no ART, 20, oquorum de votacäo poderã ser de ate, no
minimo e respectivamente, metade de
cada urn daqueles, exceto quando setratar de AGE convocada para exarne dos
assuntos enurnerados no ART. 28, quando
o quorum de votacäo minimo ha que ser
um daqueles previstos nos ARTS. 29, 30
e 31 e seus respectivos parigrafos.

CAPITULO VI
CA DIRETORIA
ART. 33 - A diretoria do GAAP

eleita ate o 150 [décimo quinto)

dia ütil do rnês de novembro de cada ano, é constituida
de 18 Edezoitol membros que ocuparäo os seguintes cargos:
tN
)

al Presidente
bi Vice-Presidente
cj 10 e 29 DiretoreS de Assistência
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di 19 e 20 Diretores de Cultura
el 10 e 20 Diretores de Ensino e Pesquisa

O
lt-

f) 10 e 29 Diretores de ExtensAo

gI
h]
ii
jj

10 e 20 Diretores de Imprensa
19 e 20 Diretores de Relac5es PGblicas
IQ e 29 Diretores SecretáriOs
10 e 20 Diretores Financeiros

ART, 34 - A Diretoria é eleita pelo sufrâgio universal direto e
pelo voto secreto, para o exercicio de urn mandato de
12 [doze) meses.

ART. 35 - ft de competencia exciusiva da Diretoria:
a] administrar o CAAP na forma e em obedi&ncia as disposicöes estatutãriaS vigentes;
b) elaborar urn programa adininistratiVo para a sua gestic
e divulgã-1O na primeira quinzena do primeiro mês do
periodo letivo subseqüeflte ao da sua posse;
ci publicar Os Balancetes FinanceirOs mensais;
d) fazer previsão orcamentAria semestral normal e previsão orcamentãria especial, de origern e alocacão de
recursos, para final de mandato;
el prestar contas a AGO das atividades do seu mandato e
apresentarlhe 0 BalanCo Financeiro do exerciciO,
previamente submetido ao exame e parecer do Conselho
Fiscal e ao exame do CRT;
fi manter o CRT informadO sobre todas as atividades pro-

r'\.

gramadas pela entidade;
gi nomear os componentes dos grupos de trabalbo que forem organizados pelas diretorias especializadasi por
estas oficialmente indicados;
hi manter atualizado o EstatutO cuinprir e fazer cumprir

•
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as disposicSes desse diploma legal;
1) manter a documentaqAo e os livros legais da entidade
devidamente atualizados e arquivados;
/
j] representar o corpo discente da Faculdade de Direito
da UFMG, em qualquer eventualidade, em todos osôrg"o5
colegiados da UFMG e do ensino universitário emgeral,
bem como em toda e qualguer oportunidade em que se
faca necessâria essa representacäo;
i:i divulgar os contratos que firmar corn terceiros, sejam
ou nio onerosos;
mJ contratar empregados ou empresas de prestaqäo de serviços, por conta e risco da entidade, sempre corn situaçäo juridica devidamente regularizada, sob pena de
responder, em conjunto, pelos onus decorrentes das
irregularidades contratuais.

ART, 36 - A Diretoria se reunirA, ordinariamente, a cada 15
Lquinzel dias e, extraordinariamente, sempre que for
convocada pelo seu Presidente, pelo CRT, pelo Conselho
Fiscal ou por solicitacAo formal assinada por, no minimo, 100 [cernl membros do corpo social.

ART. 37 - 0 membro da Diretoria que nio comparecer, nem justificar comprovadamente sua ausincia a 03 [três] reuniOes,
ordinárias ou extraordinirias, consecutivas ou nio,
seth advertido formalmente e, se reincidir na mesma
falta, em nova contagem de 03 [três) ausências, terá
seu mandato declarado extinto pela Diretoria.

§ 1 - A decisio da Diretoria haverá que ser referendada
por AGE dentro de 10 (dez) dias da data do ato de
declaracäo de extincAo do mandato, pernianecendo o
rnembro destituido da Diretoria, nesse lápso de tempo,

...o
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impedido de participar das reuniAe29 0 membro que teve seu mandato declarado extinto
pela Diretoria teri amplo direito de defesa assegurado durante a reunijo da AGE que for julgar a
decisio da Diretoria.
§ 39 - Se näo referendada a decisäo da Diretoria pela
AGE, 0 membro que teve seu mandato declarado extinto reassumirã irnediatarnente as suas funçöes;
se referendada, a Diretoria distnibuirá as funçöes
desse membro entre os outros membros da Diretoria
ou deterrninará a realizacäo de eleicöes extemporäfleas para supnir a vaga, se assim entender necessánio.
§ LW - Somente poderäo participar dessa eleiçäo extemporänea, corno candidatos, os membros do corpo social que tiverem sua candidatura aprovada pela
Diretoria que estiver no exercicio da gestäo,
sendo ilimitado 0 nümero para registro de candidatos.
§ 50 - 0 membro da Diretoria, que tiver seu mandato extinto por esta circunstäncia, ficará impedido de
votar e ser votado em qualguer das eleiçöes imediatas para composicAo dos órgâos sociais.

ART. 38 - Das reuniöes da Diretoria, ordinãrias ou extraordinArias, poderäo participar quaisquer membros do corpo
social, corn direito de voz mas sern direito de voto.

ART. 39 - As reuniöes extraordinárias ser5o convocadas através
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de edital que conterá, indispensavelmente, a pauta dos
assuntos que nelas serbo tratados e serã afixado fibs
locais de costume corn antecedéncia minima de 02 IdoisI
dias da data em que se realizará.

Zt:f;
ART, 140 - As decjs3es tomadas nas reuniôes da Diretoria, ordinirias ou extraordinárias, que nio tenharnocunho de simples decisöes administrativas, deverão ser divulgadas
por edital, afixado no lugardecostume, ate 2 [doisl 6-1s
após a data da respectiva reunião.
/

ART. 141 - São atribuicöes do Presidente:
a] representar o CAAP em juizo ou fora dele;
N representar o CAAP perante o OCE, a AAA, o CRT e o
Conseiho Fiscal;
c]presidir as reuniöes da Diretoria e das Assenthlêias
Gerais;
d]assinar, em conjunto corn o Diretor respectivo, todos
os documentos em que sela parte o CAAP;
e) assinar, corn o Tesoureiro, os cheques para movimentaçAo das contas bancirias;
fJ contratar empregados, ouvida a Diretoria;
g] rubricar as foihas dos livros legais;
hi nomear os componentes dos grupos de trabaiho instituidos pelas diretorias especializadas;
1] exercer as atribuiçöes que ihe são cometidas neste
Estatuto, podendo delegA-las ao Vice-Presidente ou
corn este exercê-las em regime de alternäncia.

ART, 42 - São atribuicöes do Vice-Presidente:
a)coordenar a eleicão dos membros do CRT;
b) manter o CRT informado sobre as atividades programadas pela entidade;
atrici coadjuvar o Presidente no desempenho das suas
buiçöes;
di divulgar o prograrna administrativo Lnuo da Diretoria;

el substjtuir o Presidente ou corn ele exercer, em n
de alternãncia, suas atribuicôes, quando ihe for
licitado.

ART, 43 - São atribuiç6es dos Diretores de Assist&ncia:
a)proporcionar assistincia material aos membros do CAAP,
na forma das possibilidades financeiras da entidade;
b)lutar por condicöes que possam, de alguma forma, facjljtar financeiramente os estudos dos membros da entidade;
ci firmar convênios de assistência mêdico-odontológica-hospitalar-social e de facilidades cornerciais, em
beneficio dos membros do corpo social;
di firmar convénios e organizar o encaminhamento dos
membros do CAAP para estAgios profissionais.

ART. 44 - São atribuicöes dos Diretores de Cultura:
a) realizar atividades que objetivern prornover o
desenvolvimento cultural dos membros da entidade;
bi organizar concursos culturais para a participacAo dos
membros do CAAP;
ci realizar estudos e ciclos de debates sobre assuntos
relacionados corn a Area da cultura;
di manter intercãmbio corn organizacöes culturais.

ART. 45 - São atribuicôes dos Diretores de Ensino e Pesquisa:
a)promover ou patrocinar confer&ncias, seminArios e
atividades congineres, objetivando a divulgacio das
ciências juridicas;
b) realizar estudos e ciclos de debates sobre assuntos
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de ordern politica, social e econôrnica;
ci estimular a pesquisa nas areas que interessem

a

din-

cia juridica;
di editar, anualmente, uma revista para divulgação dos
resultados das pesquisas desenvolvidas;
el prornover concursos de monografias sobre assuntos pertinentes as suas atribuicöes.

ART. 46 - São atribuigöes dos Diretores de Extensão:
a] coordenar e prornover projetos de trabalhos de extensão, visando a integracAo Universidade/Cornunidade;
bi prestigiar e manter intercãmbio corn organizacöes ou
entidades que realizern atividades de extensão corn o
mesmo objetivo.

ART. 47 - Säo atribuicöes dos Diretores de Irnprensa:
a] editar, mensalmente, o Jornal do CAAP;
bi publicar ou colaborar para a publicacäo de trabaihos
produzidos por rnernbros do corpo social, de relevante
valor cultural;
c] editar, sernestralmente, a Revista do CAAP;
dl manter e controlar 0 uso dos murais mantidos pela entidade.

ART. 48 - São atribuicöes dos Diretores de Relacöes Püblicas:

1.

a] prornover atividades sociais e recreativas;
b) manter contato e intercãrnbio corn organizacöes ou entidades que visern o mesmo objetivo;
ci manter contato corn todas as Faculdades de Direito do
pals e do exterior.

C

ART, 49 - SAo atribuic6es do 10 e 20 Diretores Secretários:
a] organizar e gerir a Secretaria;

/
bi secretariar as reuniöes da Diretoria e as Assernblétas
Gerais e convocá-las por edital;
cli receber, ordenar e despachar o expediente;
dl preparar o material para as reuniSes da Diretoria
para as Assernbléias Gerais;
e]divulgar as decisöes da Diretoria;
f]divulgar as decisôes das Assembléias Gerais Extraordinárias;
gi coordenar, corn o Vice-Presidente, a e1eico do CRT;
h] organizar e manter atualizados os fichãrios e arquivos;
ii controlar o material de expediente;
j] controlar o patrirnônio do CAAP;
11 preparar o relatôrio da Diretoria para a AGO;
mJ assinar, corn o Presidente ou outro Diretor, os documentos que digarn respeito
Secretaria;
ni preparar os editais de convocacäo de reuniäo extraor-

a

dinãria da Diretoria e de AGE;
oJ lavrar as atas das reuniöes da Diretoria e das Assembléias Gerais, rnantendo atualizados os respectivos
livros a esse firn destinados;
p] divulgar os contratos näo onerosos firrnados pela Diretoria;
qi manter 0 Estatuto atualizado corn as alteracôes provenientes de reformas decididas em AGE, registrando-as
C\

no cartôrio cornpetente;
r] fornecer urn exemplar do Estatuto a cada membro do
corpo social.

ART, 50 - SAo atribuicöes do 10 e 29 Diretores Financeiros:
,1

al fazer a escrituracäo do Livro Caixa, mantendo-o

t

atualizado e rigorosarnente em dia;
bi controlar os depósitos bancârios, escriturando-os em
livro prôprio;
/
ci assinar os cheques para movirnentaçAo da conta bancAna juntarnente corn o Presidente;
di elaborar, mensalmente, o Balancete Financeiro;
el elaborar, anualmente, o Balanco Financeiro;
fj elaborar, 30 [trinta] dias antes da eleicAo da nova
Diretoria, urn relatónio das disponibilidades
financeiras existentes e realizãveis dentro da sua gestäo
e das respectivas alocaçöes previstas pela Diretoria
em exercIcio;
juntag] fazer recebirnentos de numerârio e dan recibo
mente corn o Presidente;
hi fazer todos os pagarnentos, sempre contra emissão de
recibo do favorecido;
coiJ fazer o controle financeiro dos ernpreendimentos
merciais que a entidade rnantiver;
ii rnanter o Presidente informado das previsöes de receitas e despesas de curto prazo.
11 divulgar os contratos onerosos firmado pela entidade.

ART. 51 - As atribuicGes das diretorias especializadas seräo
exercidas ou em conjuntO pelos dois Diretores ou por
distnibuicäo equitativa entre ambos ou ern regime de
alternäncia, tudo a cniténio de cada Diretoria especializada, após o referendo do Presidente.
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CAPITULO VII
DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DE TURMAS

ART. 52 - 0 Conseiho de Representantes de Turmas - CRT constituido por 01 lum) representante de cada turma de
cada periodo do Curso de GraduacAo e 01 [urn] representante de cada urn dos Cursos de Pós-Graduaçäo, Doutorado e Mestrado.

ART. 53 - Os membros do CRT seräo eleitos pelos seus respectivos
colegas ate o 100 [décimo) dia ütil de cada sernestre
letivo e terãô seu mandato extinto corn a posse dos que
os sucederern.
§ 10 - Näo poderäo ser membros do CRT Os membros do CAM'
que exercam cargo ma Diretoria ou no Conselho
Fiscal, corn exceçäo do previsto no § 20 do ART. 66.
§ 2Q - 0 segundo candidato mais votado de cada turrna seri, autornaticarnente, o suplente do que for eleito;

ART, 514 - Os membros do CRT seräo empossados ate o 150 [décimo
gumbo) dia ütil do semestre letivo, em sessäo solene
sob a direcäo do Presidente do CAAP;

ART. 55 - Na mesma data da posse, em reuniäo ordinária, as membros do CRT elegeräo seu Presidente, seu Vice-Presidente e o 10 e 20 Secretirios, aos quais caberio as
funçöes inerentes as denorninacöes dos respectivos cargos.

ART. 56 - 0 CRT reunir-se-A ordinariamente uma vez por

rnês e,

extraordinariamente, quando convocado por seu

Presit....2
dente, pela Diretoria, pelo Conselho Fiscal, ou por
solicitaçäo formal de, no minimo, 100 [cern] membros
corpo social.

1'

ART. 57 - Os membros do CRT que näo comparecerern a 02 [duas) /
reuniöes, consecutivas ou näo, ordinárias ou extraordinirias, sem comprovada justificativa, terAo sea mandato declarado extinto e seräo automaticamente substituidos por seas respectivos suplentes.

§ 1° - 0 membro suplente deverá substituir o titular na
sua auséncia eventual, desde que esta tenha sido
justificada previamente.

§ 2° - 0 membro do CRT que tiver seu mandato declarado
extinto näo poderi candidatar-se as primeiras
eleicGes subseqflentes para composiçAo de qualquer
ôrgAo social do CAAP.

ART, 58 - 0 contato oficial do CRT corn os demais ôrgäos sociais
do CAAP serS feito por sea Presidente ou por outro
membro do CRT, oficialmente designado pelo seu Presidente corn o referendo dos seus pares.

ART. 59 - As reuniöes do CRT, ordinãrias on extraordinárias, se-

N

räo püblicas, tendo todos os presentes direito de voz
rnas ficando o direito de voto restrito aos membros do
CRT.

ART. 60 - De toda reunião do CRT deve ser extraida uma sümula da
ata, que serâ afixada no saguäo da Faculdade de Direito.
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ART. 61

-
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As reunjöes extraordinarjas do CRT serio convocadas
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por edital que serã afixado no local de costume corn,
pelornenos, 02 [dois) dias de antecedéncia e que conte-l~
a pauta dos assuntos que originararn sua convocacä
ART. 62

-

Compete ao CRT:

a) criar, oficializar e registrar no CAAP, ate 30 [trinta) dias após a posse dos seus menthros o seu Regimento Interno, que seri revisto em cada gestio;
b] cumpnir, fazer cumpnir e zelar pelo cumprirnento deste
Estatuto, corn o qual a seu Regimento Interno nio pode
conflitar;
C) discutir o programa adininistrativo ãnuo da Diretoria
empossada e sugerir rnodificacôes que possarn ser üteis

a comunidade;
d] propor, corn justificativa convincente, alteraçöes no
programa administrativo em execuçäo, no decurso e em
qualguer época da gestAo da Diretoria em exercIcio;
e]assessorar a Diretonia na execuçäo do seu programa
administrativo, colaborando para a consecuçâo do
objetivo comurn de beneficiar a comunidade;
f]encaminhar suas deliberaçöes ao órgão social competente, requerendo seu cumprirnento;
gi manter contato e entrosamento permanentes corn a Diretoria e corn o Conseiho Fiscal, objetivando dinamizar
a atuaçäo dos ôrgãos sociais em conjunto;
h] eleger os rnembros do Conselho Fiscal na data prevista
estatutaniarnente;
• 1) ouvir o corpo discente e intermediar suas reivindicacöes junto ao CAAP;
ii encaminhar, através do CAAP, as reivindicacöes do
corpo discente em relaçio A atuacAo dos ôrgAos
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administrativos e do corpo docente da Faculdade de
Direito;
1] denunciar ao Conseiho Fiscal quaisquer irregu1arida,,7
des que possam estar ocorrendo na adininistracäo do

CAAP;
ml assumir a direçäo do CAAP no caso de destituicAo da
Diretoria, se assim decidir a AGE própria;
n] exaninar os Balancetes Mensais e Balanço Anual, logo
após o parecer do Conseiho Fiscal e antes da sua divulgaçäo.

CAPITULO VIII
DO CONSELHO FISCAL
ART. 63 - 0 Conseiho Fiscal é constituido de 05 [cinco] membros
efetivos e 05 [cincol membros suplentes, escolhidos
dentre os membros do corpo social, indistintamente, e
eleitos pelos membros do CRT no dia imediato ao da
proclamacäo dos membros eleitos para a Diretoria da
entidade.

§ 1° - Os candidatos a membros do Conselho Fiscal pode-
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räo inscrever-se espontaneamente ou ser indicados
pelo corpo discente ou pelo prôprio CRT, para
submeterem-se A escoiha dos membros do CRT por
eleiqAo interna.
§ 2 - Os critérios de registro das candidaturas, as
normas da eleicio e as formas de votaçAo e apuraçäo dos votos sio privativos do CRT e constario
do seu Regimento Interno.
§ 3Q - Todo o processo de escolha dos membros doConselho
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Fiscal serã püblico, sendo vedado impedir-se o
registro de qualguer candidatura, excetouandoC]7
haja impedirnento previsto estatutariamente.

ART. 514 - Se o CRT n5o exercer, em tempo hábil, a sua compet
cia de eleicäo dos membros do Conselho Fiscal, prevista na alinea"h"doART. 62, a Junta Eleitoral adotari
as providéncias para elegé-los através do voto universal do corpo social, instituindo urn regulamento emergencial próprio para esse fim e realizando a eleiçäo
antes de encerrado o semestre letivo.
PARAGRAF0 UNIco - Ocorrendo esta hipótese, a gestäo do
Conselho Fiscal em exercicio será dilatada ate a data em que for dada posse aos novos membros eleitos.
-

ART, 65 - Os membros do Conselho Fiscal seräo ernpossados na megma AGO que der posse aos membros da Diretoria eleita
e teräo seu mandato coincidente corn o desta.

ART, 66 - Näo poderäo ser membros do Conselho Fiscal os membros
do corpo social que exerçam cargo na Diretoria ou no
CRT nem os que tenham terminado mandato nesses órgAos
ou no próprio Conselho Fiscal.
§ 1 - Excepcionalmente, poderão ser reeleitos ate 02
[dois] membros do Conselho Fiscal, cuja gestäo
esteja se findando.
\j
§ 2Q - Excepcionalrnente também, o Presidente do CRT p0s-"
tYi
dera ser eleito para compor a Conselho Fiscal,
)
rnas näo poderá cuinular a presidéncia deste ôrgio
com a que exerce.

•

-¼
Cq $
O'CzoJ L%

( soff

ART. 57 - No mesmo dia da sua eleiçäo, as membros do Cbnselho f

3

Fiscal elegerão as names daqueles que iräo ser o Presidente, o Vice-Presidente e c Secretãrio desse 6rao.'

ART. 68 - 0 Conselho Fiscal Se reüne, ordinariamente, urna vez
por més e, extraordinariamente, quando convocado par
seu Presidente ou pela Diretoria do CAAP ou pelo CRT
ou por solicitaçjo formal de, no minimo, 100 [cern)
membros do corpo social da entidade.

ART. 59 - As reuniöes do Conselho Fiscal, ordinárias ou extraordinárias, serio püblicas, delas podendo participar
qualquer membro do corpo social, corn direito de voz
mas sern direito de voto.

ART. 70 - 0 membro do Conselho Fiscal que näo comparecer, sent
justificativa cornprovada, a 03 [trés] reuniSes, consecutivas ou näo, ordinirias ou extraordinãrias, terá
seu mandato extinto e seri automaticarnente substituido
pelo seu suplente.

§ 1 - 0 membro suplente deverá substituir a titular na

§2

sua auséncia eventual, quando esta tiver sido
previamente justificada.
- 0 membro do Conselho Fiscal que tiver seu mandato
extinto não poderá candidatar-se a nenhuma das
eieicGes irnediatas para integrar órgäo social do

CAAP.
ART, 71 - Säo atribuicöes do Conselho Fiscal:

NHI\

a] examinar e dar parecer, antes da divulgacäo;
1 - nos Balancetes Financeiros mensais.

• '- 3Qs.,

o,'

•& N4
tO

:
'E191

'

OL C%._
r

2 - no "Demonstrativo de Recursos e sua Alocacäo", pre
visto no ART. 3, alinea "i", na segunda parte da
alinea "d" do ART, 35 e no ART, 50 alinea "P.
3 - no Balanco Financeiro anual.
b] exarninar o registro contAbil dos recebirnentos e pagamentos no Livro Caixa;
ci fiscalizar os empreendimentos comerciais rentiveis
que a entidade mantiver;
fiscalizar a aplicaçio das verbas que a entidade receber corno dotacäo, doaçAo ou resultados de ativjdades comerciais;
el fiscalizar a movimentaçAo das contas bancirias da entidade;
f) realizar sindicâncias ou auditorias a fim de apurar
irregularidades na administraçäo do patrimônio da entidade;
gi instaurar processo administrativo para apurar irregularidades denunciadas, corn sustentaçäo probante ou
principio de prova, por rnembro do corpo social ou
aquelas que venham a ser detectadas durante o exercicio das suas atribuiçöes fiscalizadoras;
h] promover denüncia criminal, quando a conclusäo do
processo administrativo assim o recomendar;
ii determinar, corn o referendo da AGE, o afastamento de
Diretores do CAAP envolvidos em denüncias, ate a apuracäo final dos fatos;
ii exercer as atribuicöes da Diretoria do CAAP no processo eleitoral, nas eleicöes extemporäneas que decorrerem de destituicão total da Diretoria;
1) fiscalizar a regularidade juridica e fiscal das contratacBes de empregados e de prestacäo de servicos;
m] fiscalizar os contratos que a Diretoria firinar e a
sua execucAo;

.
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iii realizar quaisquer atos que se fizerem necessárjos na
6

defesa dos interesses da entidade, desde que nao

extrapolern os lirnites das suas atribuicôes nem sejarn ,

conflitantes corn as demais disposiçôes estatut&rias;

ART. 72 - Para

born cumprirnento das suas atribuic6es, o conse'iho Fiscal poderi requerer ao ôrgäo social respectivo
que determine o comparecirnento as suas reuniôes de
quaisquer dos seus membros, para prestar esciarecirnentos, bern como requisitar, para exame, quaisquer docu0

mentos ou livros legais da entidade, sendo vedado negar-se atendimento irnediato a tais requerimentos ou
requisicöes.

PARAGRAFO UNico - A negativa de atendirnento implicarl na
decretaçao da interdicäo do órgAo social ou suspensio do membro faltoso,
convocando-se AGE para decidir a respeito dentro de, no máximo, 10 [dez]
dias.

CAPITULO IX
DO SISTEMA DE INTERPOSICAO DE RECURSOS
ART. 73 - A Diretoria,

0

Conseiho de Representantes de Turmas,

0

Conselho Fiscal e a Assembléia Geral são, nessa rnesrna
ordern, as instãncias is quais os mernbros do corpo sorecial do CUP Cu os próprios órgäos sociais podern
correr das decisôes que firam direitos estatutários
assegurados.

§ 1° - Os recursos contra decisio de qualquer ôrgAo
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social seräo impetrados sempre junto

a

instncia
competente imediata, na ordem descrita, sucessi
vamente, ate a decisäo final da Assembléja Geral, I
se necessário for.

§ 2° - A Assenthleia Geral é, inequivocamente,

órgão
detentor de poder major, mas de suas decisôes ca
berg recurso ao Judiciário, obedecidas as dispdsiçöes do ordenarnento juridjco vigente.
§ 39 - A ordern das instAncias competentes para recurso
nio identifica grau de superioridade hierArquica
mas é decorréncia das próprias atribuicöes estatutärias de cada urn dos ôrgäos sociais, que se
encontram em um mesmo nivel no organograma da entidade, ficando 0 conceito de poder absoluto reservado apenas para a Assembléia Geral.

ART. 74

0

- Excetuado o Judici&rio, todas as instäncias tern o prazo de 05 (cinco] dias üteis consecutivos para julgar e
decidir sobre o recurso interposto pelo interessado,
contados do dia imediato ao da data do protocolo do
seu recebimento.
§ 19 - Ilavendo necessidade comprovada, o prazo referido

neste artigo poderá ser dilatado por ate mais 05
[cinco] dias üteis consecutivos, dando-se ciência
data em que
formal deste ato ao recorrente ate

a

§ 2°

se expiraria o prazo normal.
- Se näo prolatada a decisäo pela instäncia a que
se recorreu, apes o escoamento do prazo legal,
inclusive o da dilatacäo, será considerado como
acoihido e provido o recurso para todos os fins
de direito e efeitos legais, ficando os membros
da instäncia a que se recorreu responsáveis,

administrativa e civilmente, pelos efeitos
SOS

que o provimento indireto do recurso, par decurso de prazo, puder vir a causar a entidade bern
coma ao ôrgäo social de cuja decisäo se recorrew
inclusive respondendo pot perdas e danos perante
os prejudicados.
§ 30 - Todo recurso serA recebido, de principio, apenas
no efeito devolutivo.
§ w - 0 recurso poderá ser recebido também no efeito
suspensivo, se assirn for solicitado lirninarmente
pelo recorrente e se o órgAo social que for julgi-lo entender pela necessidade de recebê-lo tarnbern no efeito suspensivo para evitar dano de dificil reparacäo.
§ 50 - Recebido o recurso, seri aberta vista do processo
ao ôrgäo social de cuja decisäo se recorreu, pot
infor24 [vinte e quatrol horas ininterruptas,
mando-se, nesse ato, se foi deferida a lirninar e
concedido o efeito suspensivo.
§ 50 - Decorridas as 24 [vinte e quatro] horas, o recurso será levado a julgamento pelo ôrgAo social
competente, independenternente de resposta do orgao ao qual se abriu vista do processo.

ART. 75 - Os recursos a Assembléia Geral seräo formalizados perante a Diretoria e a convocacäo da AGE seguinl Os
trArnites normais previstos no CAPITULO V, corn aplicaçäo, no que couber, dos ARTS. 12 e 17 e seus respecti
vos parágrafos, sendo o prazo de convocacäO o do parãgrafo 1° do ART, 12, observada a condicio do parãgrafo

20 do mesmo artigo.
§ 10 - 0 quorum de instalacio e o de votacäo da AGE,

Para julgamento de recursos interpostos, so os" '
mesmos dos ARTS. 20 e 22.

§ 2 - Não se reunindo a AGE por falta de quorum de
lack, serã considerado como não acoihido o
recurso e o interessado poderâ recorrer ao Judiciário, independentemente do julgamento formal dessa instAncia adininistrativa major.

ART. 75 - 0 recurso da decisão de urn instãncia para a jmediatamente superior deve ser interposto em ate 02 Edoisl
dias üteis consecutivos, contados do dia irnediato ao
da djvulgaçAo da decisAo, sob pena de preclusão.

ART. 77 - As decisöes de julgamento de recursos, de qualquer
instãncia, seräo djvulgadas, ate o dia irnediato ao em
que forern prolatadas, poredital que seri afixado na
sede social, a titulo de intimaçAo das partes, contendo indicac&o da data da decisAo e da data da afixaçäo.

ART, 78 - Para contagem dos prazos, considera-se dia ütil todo
aquele em que houver expediente normal nos setores
admjnistrativos da Faculdade de Direito da UFMG.

ART. 79 - Os prazos de dias, fixados neste Capitulo, são contado corn exclusão do dia em que for praticado o ato que
der motivo a contagem, sendo esta iniciada a partir do
pnimeiro dia ütil subseqflente âquele e excluindo-se,
na continuidade da contagem, 05 dias näo üteis, mas
incluindo-se nela o ültimo dia do prazo; os prazos de
horas seräo contados minuto a minuto.

PARAGRAFO tiNico - Os prazos, cujo ültimo dia da contagem
recair em dia näo ütjl, seräo
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o dia ütil imediato.

CAPITULO x
DO PROCESSO ELEITORAL
ART. 80

-

0 processo eleitoral serl iniciado pela Diretoria do
CAAP através de edital a ser divulgado corn o minimo de
60 [sessenta] dias de antecedéncia em re1aäo a data
das eleicöes e que conteri:

a] data para formação da Junta Eleitoral;
b] data para formaçäo das Juntas Receptoras;
ci data limite para registro de chapas;
d] data em que seräo realizadas as eleicöes;
e]data em que será iniciada a apuracäo;
f]data em que será dada posse aos eleitos.

ART. 81

-

A Junta Eleitoral será constituida de 05 (cinco) membros sendo 01 [urn) membro do corpo docente, 01 (urn)
membro do corpo administrativo e 03 Itrés] membros do
corpo discente e funcionaré sob a presidéncia do membro do corpo docente.

ART. 82

-

Os membros da Junta Eleitoral seräo escoihidos pelos
representantes dosgrupos que jâ tiveram chapa registrada ou, pelo menos, definida para disputar a eleiçio,
05 [cincol dias antes da data para sua formacäo, nas
listas:

a] trIplice, oferecida pela Diretoria da Faculdade de
Direito, corn os nomes de membros do corpo docente;
/
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b] triplice, oferecida pela Diretoria da Faculdade de "
Direito, corn Os nomes de membros do corpo administra_//
tivo;
c]nonupla, oferecida pelo CRT, corn os nomes de
do corpo social.
§ 1Q - As listas serio acornpanhadas de declaraçâo dos
indicados, afirmando que aceitarn a indicacäo.
§ 2Q - As listas serAo entregues a Diretoria do CAAP 10
[dez] dias antes da data prevista pars a escolha
dos membros da Junta Eleitoral.
§ 3c - Na falta das listas triplices a serem oferecidas
pela Dirétoria da Faculdade, o CRT as suprirá podendo, se recusa houver da participacão de membros
do corpo docente ou do corpo administrativo, cornp8-las somente corn membros do corpo discente.
ART. 83 - A escolha dos membros da Junta Eleitoral seri feita
pelos representantes indicados no artigo anterior,
através de votacäo secreta, sendo eleitos os que obtiverem major nümero de votos.
PARAGRAFO UNICO - Näo havendo ainda chapas registradas
ou definidas, a escolha serâ feita pelos membros em exercicio do CRT, näo
cabendo revisio posterior dessa escolha.

N
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ART. 84 - Havendo empate na pnimeira votacäo realizar-seã a
eleicão em segundo turno sornente entre os nomes que
obtiveram mesmo nümero de votos.
ART. 85 - persxstxndo o empate, a escolha sera feita pot sorteio.

ART. 86 - Os trabalbos da sessäo de escolha

a,
dos membros da Junta

/

Eleitoral, que será püblico, seräo dirigidos pelo Pre- (f
sjdente do CRT.

ART. 87 - A Junta Eleitoral será formada corn anteced&ncja win
de 45 [quarenta e cinco] dias em relacäo
eleiçöes.

ART. 88 - Compete

a

data das

a

Junta Eleitoral:
a] divulgar as normas Para o registro das chapas que
iräo disputar as eleiçBes;

bi indicar a composicão das Juntas Receptoras, que seräo
presididas pelos seus próprios membros, oriundos do
corpo discente;
c] estabelecer o critêrio de identificaçio doseleitores;
d) determinar os locais de votação;
e]fixar o horário de funcionamento das Juntas Receptoras;
f]fornecer todo o material necessãrio ao trabaiho das
Juntas Receptoras;
g) ser depositãria das urnas ate a data da apuraqão;
hi determinar o local onde serão realizadas asapuraçöes;
i] regulamentar e realizar a eleicão dos membros do Conselho Fiscal, na hipótese prevista no ART. 64;
jJ proclamar os eleitos;
11 decidir os casos ornissos ou näo previstos na sua regulamentacão.

ART. 89 - São atribuicöes da Junta Eleitoral:
a] regulamentar a atuacão dos fiscais das chapas que
disputarAo a eleicAo e seu credenciamento;
bi regulamentar a delimitacAo dos espacos fisicos Para
\
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trabaiho dos cabos eleitorais em relacäo
Receptoras;

as
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JuntasV'

c]estabelecer critérios para acoihimento de votos em
separado;
d]fixar normas de identificaçäo das cédulas oficiais;
e]adotar toda e qualquer providéncia que julgar nece/
na ao born desempenho das suas atribuicöes;
f]regulamentar e presidir 0 processo de eleiçöes extemponineas, se for o caso, decorrentes da destituiçäo
parcial ou total da Diretonia ou da extinçäo legal de
mandato de membro de órgAo social.

ART, 90 - As Juntas Receptoras, em nümero de 03 (trés), serAo
formadas de 01 [urn] Presidente, 01 [urn] Secretário, 01
(urn] Mesänio e 02 [dois] Suplentes, todos escolhidos
pela Junta Eleitoral dentre os membros do corpo social
corn direito a voto, sendo por ela nomeados e näo cabendo impugnacäo dessa escolha.

ART, 91 - A presidéncia das 03 (trés] Juntas Receptoras caberá
aos 03 [trés) representantes do corpo discente que
cornpöem a Junta Eleitoral.

ART, 92 - As Juntas Receptoras funcionaräo nos locais e horánios
determinados pela Junta Eleitoral e teräo sua atuacäo
regularnentada por esta.

ART. 93 - As Juntas Receptoras serAo formadas corn antecedénica
minima de 10 [dez] dias em relacäo

a

data da eleicão.

ART. 94 - Para compor as Juntas Receptoras, a Junta Eleitoral
poderá ouvir e aceitar sugestöes de nornes, tanto ofe-

L.

recidos pelos representantes das chapas que iräo
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disputar a eleico quanto pelo CRT, mas a Junta
toral é autönoma e independente para fazer a escoiha e(
a nomeaçäo, näo cabendo impugnaco dos nornes escoihidos nem recurso da sua decisäo.

ART, 95 - A apuracäo das eleiçGes seri realizada pela Junta
Eleitoral que constituirá 03 [trés] Juntas Apuradoras
sob a presidéncia, cada uina delas, dos mesmos inembros
do corpo discente que presidiram as 03 [trés]
Juntas
Receptoras.

ART. 96 - Os critérios de apuracäo serio definidos pelo

Presi-

dente da Junta Eleitoral, que presidirá os trabalhos
e decidirá sobre cada caso näo previsto no critério
bisico.

ART, 97 - Havendo necessidade ou conveniincia, a Junta Eleitoral
ouvidos os representantes das chapas que disputam a
eleicäo e

0

CRT, poderá:

a] criar ynais de 03 [trés] Juntas Receptoras;
b] criar mais de 03 (trés) Juntas Apuradoras;
c] dilatar o periodo e horArio da votaçäo;
d] antecipar ou adiar o inicio da apuracäo.

§ 1 - De qualquer forma, ha que se cuidar para que
periodo compreendido entre o inicio da votacão e
a proclainacão dos eleitos, inclusive, näo exceda
de 05 [cinco] dias consecutivos, üteis ou näo.

4))

§2

- Qualquer das medidas previstas neste
poderão ser adotadas corn aprovacäo unänime dos
representantes das chapas que disputarn a eleição
edoCRT.

/
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ART. 98 - Somente podem participar das decisôes relacionadas co '
o processo eleitoral os representantes das chapas que
estiverem disputando a eleicäo.

CAPITULO XI
DAS ELEIC0ES DA DIRETORIA
ART. 99 - As chapas para disputa de eleicäo seräo registradas na
Junta Eleitoral corn, no minirno, 15 Equinze dias de
antecedincia em relacSo a data da eleicäo.

ART. 100- Toda chapa deverá set completa e conterá:
a) Os 18 [dezoito) nornes dos membros que ocuparäo os
cargos da Diretoria,
b] os nomes dos membros
órgios colegiados na
tacäo que estiver em
chapa

previstos no ART, 33;
que disputaräo as vagas para Os
forma e quantidade da regulamenvigor na data do registro da

ART, 101 - Somente poderäo compor as chapas

Os membros do corpo

social que estejarn cursando ate o 80 loitavol periodo
do curso de graduacäo ou, se do cursodepós-graduacio,
que ainda VãO permanecer matriculados regularmente
durante todo o ano subseqüente ao da eleicäo, conforme
atestado da Coordenacäo dos Cursos de Pôs-Graduacäo,
que instruirá o pedido de registro necessariarnente,
sob pena de irideferirnento.

ART. 102 - A eleicão será realizada pelo voto direto e secreto,
corn aposicão de urn "X" na casila que anteceder a

— C
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sigla da chapa de prefer&ncia do
votaçäo.

M11
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ART, 103- Para votar, a eleitor assinará em foiha de votaçAo,
após identificar-se corn a Cédula de Identidade ou do
cumento legal equivalente.

ART, 104

-

0 exercicio do voto é facultativo.

ART. 105- Seräo considerados nulos

05

votos:

a] que trouxerem qualquer possibilidade evidente de
identificação do eleitor;
b] que näo indicarern claramente a opcäo de escoiha;
ci que trouxerem rasura ou vierem acompanhados de outro
papel ou escrito nAo determinado nas normaseleitorais;
dl que assirn forem considerados pela Junta Eleitoral
apôs ouvidos os fiscais das chapas disputantes que
estiverern presentes a apuracäo;
el que a Junta Eleitoral decidir anular por nAo estarern
de acordo corn as normas legais, se não houver consenso dos fiscais das chapas disputantes, que estiverem
presentes, pela sua anulaçio.

ART. 106- Seri considerada eleita a chapa que obtiver mais da
N

metade dos votos dos eleitores que compareceram as urnas, qualquer seja esse nümero, excluidos os votos nulos e as em branco.
ART. 107- Havendo empate, a Junta Eleitoral marcarã data Para
eleivio em segundo turno, a ser realizada dentro dos
05 [cincol dias imediatos, na qual disputarão os votos
dos eleitores somente as chapas que empatarain

no primeiro turno.

ART, 108- Persistindo a empate, será declarada eleita a chapa
cujo candidato a Presidente estiver

mais adiantado no

curso ou, coma forma subsegüente de escoiha, a chapa
cujo candidato a Presidente tiver mais idade.

ART, 109- Em uma mesma chapa nk poderá ser indicado urn mesmo
nome de candidato para ocupar dais ou mais cargos da
Diretoria, nio havendo objecão quanta a indicaçio para
ocupar urn cargo da Diretoria e para tambérn compor urn
ou mais órgäos colegiados.

CAPITULO XII
DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS
ART, 110- As atribuiçôes dos membros da Diretoria que näo estiverern especificadas estatutariamente seräo distribuldas pelo Presidente, que levará em consideraçäo, sempre, a natureza da atribuicäo.

ART, 111 - Todas as situagöes nAo previstas neste Estatuto seräo

\;/
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decididas em reuniAo extraordinária do órgäo social ao
qual estiverem afetas e a partir da data da decisäo,
se esta for obtida por unanimidade, a norma de procedimento adotada poderá constituir-se em norma complementar estatutãria, assim devendo constar, para eficãcia, da ata da reuniäo que decidiu institul-la.
§ 19 - Dessas decisBes caberA recurso as instäncias superiores, pela ordem, na forma como dispSem o
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ART. 73 e seu parigrafo 1°.
§ 2° - No mës de outubro de cada ano, se necessãrio, será convocada AGE pan reformar

Estatuto, objeJ/5
tivando a inclusio, no capitulo próprio, corno
disposiço legal, das normas complernentares est'atutârias instituidas na gestão da Diretoria em
exercicio.
0
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§ 39 - A norma complementar estatutária que não for incluida na disposicöes estatutárias, por reforma
do estatuto, no mesmo exercicio em que entrar em
vigência, estará automaticamente revogada no üìtimo dia do exercicio em que foi instituida e nio
poderã ser restabelecida, a nio ser pela Assembléia Geral, na forma do ART. 28. alinea "a",
combinado corn o ART. 29 e seus parágrafos.

ART. 112- As situaçöes nio previstas neste Estatuto que riao puderern ser solucionadas na forma preconizada no ART.111
ou para as quais o órgio social competente nio queira
aplicar tal dispositivo estatutãrio, serAo decididas
por AGE especialmente convocada para tal fim, obedecidos Os dispositivos do ART, 29 e seus parágrafos.

ART. 113- Os órgäos sociais, legitimamente eleitos antes da promulgacio e da vigëncia deste Estatuto, cumprirão seus
respectivos mandatos ate seu final, que fica condicioa
nado ao termo do ART. 14, alinea "a" combinado corn
primeira parte do

c ART. 114j\

ART. 13.

t atribuicão especifica da Diretoria em exercicio na
data em que se iniciar a vigncia deste Estatuto cobcar em pritica, durante sua gestAo, todos os disposi
tivos estatutários, exceto Os do ART. 33, que
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prevaleceräo para a prôxima Diretoria a ser eleita

se
a Diretoria em exercicio no quiser a ele adaptar-se.
'
/

ART. 115- As disposicöes estatutãrias referentes aoConselhoFiscal que nio possam ser cumpridas por inexistêncja do
ôrgAo social competente, serão relevadas ate a segundo
m&s do prôximo semestre letivo, quando 0 CRT providenciarA a eleição dos seus membros, na forma do ART. 63,

ART. 116- Toda disposicão estatutiria deve ser interpretada restritivamente, nio se admitindo 0 critêrio da interpretaçâo extensiva mas é perfeitamente vilida a interpretaçbo de dois ou mais dispositivos combinados, desde
que tratem de matérias correlatas, sendo aplicável,
portanto, a interpretacio sistemAtica.

ART, 117 - £ vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese, a realizaçAo de reuni6es secretas de quaisquer dos ôrgAos sodais e, se realizadas, as decisöes tomadas serbo nulas de pleno direito e, portanto, inaplicáveis.

ART. 118 - Em caso de renüncia ao exercicio do mandato em órgAo
social ou ôrgbo colegiado, para o qual foi eleito o membro do corpo social, são aplicbveis as disposiçöes do
ART. 37, segunda parte do parãgrafo 3c e o parigrafo
49 em sua totalidade, bern como a sancAodoparigrafo5c.

ART. 119- Este Estatuto, que foi aprovado através de plebiscito
formal e promulgado pela Diretoria em exercicio,
vig&ncia a partir de 01 de janeiro de 1988.
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