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Parecer sobre a estrutura do Estatuto vigente do CAWM e de estatutos modelos 

  

  

 A Subcomissão de Estudo do Estatuto do CAWM (SEE-CAM), da Comissão de 

Estudos do CAWM (CEE-CAWM), esta constituída em Assembleia Estudantil para 

reformulação do Estatuto do CAWM e elaboração de Regimentos Internos, conforme Edital nº 

04/2019, representado por seus membros, apresenta o seguinte parecer sobre o Estatuto em 

vigência do CAWM e demais estatutos paradigmáticos escolhidos: 

  

1. Para elaboração do presente parecer foram utilizados como parâmetros de estudos 

os estatutos do Centro Acadêmico Hugo Simas (CAHS), da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Paraná; do Centro Acadêmico de Direito da Universidade de Brasília 

(CADir); do Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo; do Centro Acadêmico XI de Fevereiro (CAXIF), do Centro de Ciências Jurídicas da 

Universidade Federal de Santa Catarina; do Centro Acadêmico XI de Maio (CAXIM), da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. 

  

2. O Estatuto do CAWM possui a estrutura que abaixo segue: 

  

TÍTULO I 

CONSTITUIÇÃO E FINALIDADES 

1. Disposições preliminares; 

2. Da composição e das finalidades; 

3. Da admissão, exclusão e direitos e deveres; 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA 

1. Da Assembleia Geral; 

2. Das Coordenações; 

3. Das finalidades das coordenações; 

TÍTULO III 

DOS REPRESENTANTES DISCENTES 

TÍTULO IV 

DO PATRIMÔNIO 

TÍTULO V 

DAS ELEIÇÕES 

1. Dos prazos; 

2. Da Comissão Eleitoral; 
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3. Da campanha; 

4. Das eleições; 

5. Da apuração; 

6. Das sanções e recursos; 

7. Da posse. 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

2.1. A estrutura organizacional do CAWM é compreendida por suas Coordenações, 

eleitas mediante voto estudantil, estando abaixo das deliberações da Assembleia Estudantil. 

Ademais, há a previsão de representantes discentes que foram eleitos a cargos de representação 

estudantil no âmbito da administração pública. Em síntese, é o relatório da estrutura do 

CAWM. 

  

3. Da estrutura organizacional nos estatutos estudados: 

3.1. Estatuto do CAHS: organiza-se em partidos acadêmicos cuja disputa se dá no 

âmbito do Conselho Administrativo, embora a filiação partidária seja uma faculdade (não-

obrigatório). A estrutura se dá nos seguintes moldes: o Conselho Deliberativo é órgão 

supervisor e coordenador da direção do CAHS; o Conselho Administrativo é composição das 

coordenações que foram eleitas para gerir o CAHS; o Conselho de Representantes de Turmas 

enquanto fiscais e informativos; o Conselho de Representantes de Discentes que participam os 

representantes discentes eleitos e exercem ligação intrínseca junto ao Conselho Administrativo; 

Ouvidoria do CAHS que é externa e autônoma a este. Há ainda o Colegiado Discente que é 

composto pelos representantes do Conselho Administrativo, Conselho Deliberativo, Conselho 

dos Representantes de Turma e Conselho dos Representantes Discentes. 

  

3.2. Estatuto do CADir: 

Organiza-se em Assembleia Geral, Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de 

Representantes de Classes. A Assembleia é instância máxima da entidade, sendo a Diretoria 

eleita como gestora da entidade e o Conselho Deliberativo é composto pelo Coordenador da 

Comissão Acadêmica, da Comissão de Estruturação e pelo Representante da Secretaria. Já o 

Conselho Fiscal é responsável pela fiscalização financeira da entidade. 
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3.3. Estatuto do CAXIA:  

3.3.1. Organiza-se em Assembleia Geral, Diretoria, Departamentos e Conselho Fiscal.  

A Assembleia é instância máxima da entidade, sendo a Diretoria eleita como gestora da 

entidade, enquanto que os Departamentos são divididos em a) Independentes (Casa do 

Estudante e Departamento Jurídico): são organismos independentes e permanentes para 

assuntos que são específicos da entidade, gozando de autonomia e subordinado apenas à 

Assembleia Geral; b) Acadêmicos (Imprensa, Cultura, Ensino e todos demais que vierem a ser 

criados): os membros destes são eleitos em reunião e não são vinculados às eleições da 

Diretoria. Já o Conselho Fiscal é responsável pela fiscalização financeira da entidade. 

3.3.2. Destaca-se que nas reuniões dos Departamentos Acadêmicos todo associado 

tem direito a voz e voto, tendo essas reuniões têm competência para deliberar sobre assuntos 

específicos e também para destituir e escolher seus responsáveis. 

  

3.4. Estatuto do CAXIF. 

3.4.1. Estatuto do CAXIF de 1999: organiza-se em Assembleia, Conselho 

Representativo de Turma (CRT) e Diretoria. A Assembleia é instância máxima da entidade, 

sendo a Diretoria eleita como gestora da entidade e o CRT órgão responsável por fiscalizar e 

deliberar sobre os atos do CAXIF, e ainda decidir casos omissos do estatuto quando não foi 

possível convocar a Assembleia Geral. O CRT é formado pelos representantes de cada turma 

eleito respectivamente por suas turmas. 

3.4.2. Estatuto do CAXIF de 2019: manteve-se a estrutura organizacional do estatuto 

anterior e inovou/atualizou alguns pontos. 

  

3.5. Estatuto do CAXIM: organiza-se em Assembleia, Conselho Deliberativo e 

Departamentos. A Assembleia é instância máxima da entidade, sendo os Departamentos a 

composição dos membros eleitos para gerir a entidade, fazendo parte destes o Conselho 

Deliberativo, órgão supervisor e coordenador do CAXIM. O Conselho Deliberativo é composto 

por dois Coordenadores, um do período matutino e outro do noturno, um Secretário Geral, dois 

tesoureiros, por um relações públicas e pelos titulares dos departamentos. 
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4. Das recomendações e pontos viáveis a se adotar no projeto de estatuto do 

CAWM, desde estrutura organizacional e demais pontos pertinentes: 

4.1. Estatutos do CADHS: Há um extenso rol dos princípios e finalidades da 

entidade, conforme art. 2º. Ademais, possui a previsão de uma Ouvidoria que há independência 

em suas funções em relação ao Centro Acadêmico: 

 

Art. 53 – A Ouvidoria é órgão pertencente ao Centro Acadêmico Hugo 

Simas, que exerce com independência as seguintes funções:  

I – Receber críticas, reclamações e sugestões da comunidade acadêmica 

sobre a atuação do C.A.H.S.; II – Repassar os informes aos Conselhos 

Administrativo e Deliberativo, de acordo com o teor do recebido; III – 

Por iniciativa própria, apresentar relatos sobre falhas e  

acertos da gestão do C.A.H.S.; IV – Atuar, também, como Ouvidor da 

Folha Acadêmica. § 1º - O Ouvidor será escolhido na primeira reunião 

do novo Conselho de Representantes de turma eleito no início de cada 

ano. § 2 º - É vedada a escolha, para o cargo de Ouvidor, de membro 

dos Conselhos Administrativo, Deliberativo e de Representantes de 

Turma. § 3º - O Ouvidor terá o mandato de 1 (um) ano, sendo-lhe 

permitida uma reeleição. § 4º - O Ouvidor terá espaço garantido em 

todos os meios de comunicação do C..A.H.S.. § 5º - O Ouvidor poderá 

perder o mandato, a qualquer tempo, por decisão de Assembléia Geral 

com o quorum mínimo de 2/3 de associados da categoria “A”. 

 

Por fim, é dividido em partidos políticos, conforme previsão do artigo 98 e seguintes:  

Art. 98 – Todo grupo formado de pelo menos 2% dos associados da 

categoria “A”, pertencentes a três ou mais series do curso, poderá 

constituir-se em partido acadêmico, desde que o requerimento de 

registro do partido seja acompanhado, no mínimo, de 5% de assinaturas 

de acadêmicos da categoria “A” dentre todos associados da categoria 

“A” matriculados nesta Faculdade.  

Art. 99 – Os Partidos Acadêmicos serão obrigatoriamente registrados 

no C.A.H.S.  

Art. 100 – O pedido de registro, subscrito, no mínimo, por dos 

associados da categoria “A” far-se-á acompanhar dos Estatutos do 

Partido, nos quais devem constar sua denominação, responsáveis e 

programa.  

Art. 101 – Os Partidos Acadêmicos são órgãos credenciados perante o 

C.A.H.S. e gozarão de autonomia, respeitadas as disposições 

estatutárias. 
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4.2. Estatuto do CADir: 

4.2.1. No estatuto do CADir é previsto a possibilidade de plebiscito:  

Art. 12. A Assembléia Geral atuará: 

I – Em reunião extraordinária. 

II – Na forma de plebiscito. 

 

4.2.2. É definido a forma colegiada na Diretoria nos seguintes termos: 

Art. 17. A Diretoria do CADIR adotará a forma colegiada de 

organização e atuará por meio dos seguintes órgãos: I – Comissão 

Acadêmica. II – Comissão de Estruturação. III – Conselho 

Deliberativo. IV – Secretaria 

Parágrafo Único. Qualquer destes órgãos poderá convocar a reunião 

pela da Diretoria. 

 

4.2.3. Sobre regras eleitorais, é possível ver um procedimento e regras que muitas 

vezes não são previstos nos demais estatutos estudados, conforme os que constam sublinhados: 

Art. 42. As eleições para a Diretoria do CADIR serão realizadas 

anualmente, ficando a cargo da Diretoria em exercício a definição dos 

prazos para a inscrição de chapas, período de campanha, e a data exata 

da eleição. 

§ 1º. O mandato da Diretoria do CA será de um ano, contado a partir 

da data da posse. § 2º. A Diretoria deverá realizar as eleições no período 

de 60 a 30 dias antecedentes ao final do seu mandato. § 3º. Havendo 

interrupção das atividades universitárias que impossibilitem a 

realização das eleições nos prazos previstos por motivo de força maior, 

as eleições deverão ser realizadas em um prazo de 15 dias contados a 

partir do reinício das atividades. § 4º. A não observância dos prazos 

estabelecidos no § 2º. Implicará a convocação das eleições para o 20º 

(vigésimo) dia anterior ao término do mandato da Diretoria em 

exercício. As inscrições, neste caso, deverão ser encaminhadas a chefia 

do Departamento de Direito. § 5º. O período de Campanha somente 

poderá ser iniciado quando o Conselho Fiscal tiver apresentado seu 

parecer sobre a situação econômica e financeira da atual Diretoria. § 6º. 

A Diretoria poderá delegar a competência da realização das eleições a 

terceiros, contanto que o faça publicamente e com a antecedência 

mínima de 2 (duas) semanas.  

Art. 43. São elegíveis para os cargos da Diretoria todos os associados 

regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação 

em Direito na UnB, ressalvados os seguintes casos: I – Associados que 

tenham sido expulsos ou estejam suspensos na conformidade com os 

princípios estabelecidos neste Estatuto. II – Aqueles que, quando da 

eleição, estejam em seu último semestre letivo. III – Os membros do 

Conselho fiscal. 
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Art. 44. As chapas que concorrerem à Diretoria do CADIR deverão ter 

um mínimo de doze inscritos e um máximo de 20 (vinte) inscritos. § 

1º. O prazo de inscrição não será inferior a sete dias. § 2º. O ato de 

inscrição deverá ser por escrito, contendo os nomes de todos os 

componentes, os respectivos números de matrícula e os cargos a que 

cada um se candidata, o nome da chapa. 

Art. 45. Será considerada vencedora a chapa que obtiver o maior 

número de votos válidos. Parágrafo Único. Não havendo um quorum 

mínimo de 1/3 (um terço) dos associados com direito a voto, realizar-

se-ão novas eleições em um prazo de 15 (quinze) dias.  

 

4.3. Estatuto do CAXIA:  

4.3.1. Ter como parâmetro o artigo 18, sobre as atribuições da Assembleia Geral:  

São atribuições da Assembleia Geral: 

a) Aprovar seu Regimento Interno; b) Aprovar a reforma dos estatutos; 

c) Deliberar sobre a aplicação das penalidades previstas no artigo 13; 

d) Aprovar e alterar o Regulamento Interno; e) Criar Departamentos; f) 

Eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal, nos termos dos artigos 24 e 35. 

g) Aprovar as contas do Centro; h) Deliberar sobre medidas de 

interesses dos associados; i) Deliberar sobre os casos omissos nos 

presentes estatutos. 

 

4.3.2. Utilizar como parâmetro as disposições gerais sobre a reforma do estatuto 

(artigos 39 a 42): 

Artigo 39 - Os presentes estatutos somente poderão ser reformados, 

total ou parcialmente, se assim for requerido por um terço dos 

associados.  

Artigo 40 - No caso de reforma total, será eleita uma comissão para 

elaborar um projeto que, depois de divulgado, terá 30 dias para receber 

emendas. Será, então, submetido à apreciação da Assembleia Geral 

especialmente convocada para esse fim, que decidirá pelo voto de dois 

terços dos presentes. 

Artigo 41 - No caso de reforma parcial, a mudança dos estatutos deve 

ser realizada pela Assembleia Geral especialmente convocada para esse 

fim, que decidirá pelo voto de dois terços dos presentes. 

 

4.4. Estatutos do CAXIF: 

4.4.1. Estatuto do CAXIF de 1999:  

4.4.1.1. Ter como parâmetro os objetivos elencados no art. 3º: 

Art. 3". São objetivos do CAXIF, entre outros: 
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I - a defesa em juízo de seus princípios através: a) da propositura de 

Ação Civil Pública em defesa de direitos difusos ou coletivos; b) da 

propositura de Mandado de Segurança Coletivo em defesa dos 

interesses dos seus membros; e) da propositura de qualquer outra 

medida judicial cabível coerente com os princípios da entidade. II - 

promover semestralmente a recepção e integração dos calouros; III - 

promover cursos, palestras, júris simulados e outras atividades sociais 

e acadêmicas. e em especial, a Semana Jurídica; IV - manter um veículo 

de comunicação periódico; V - manter representação discente nos 

órgãos colegiados da UFSC; VI - estimular e apoiar iniciativas e 

debates relacionados à Assessoria Jurídica Popular; VII - apoiar a 

Associação Atlética; VIII- estimular a participação de seus membros 

nos fóruns estudantis em todos os níveis.  

 

4.4.1.2. Ter como como parâmetro a competência da Assembleia Geral, expresso ao 

artigo 14: 

Art. 14. Compete à Assembléia Geral: 

I - deliberar sobre assuntos de alta relevância para o Centro Acadêmico 

ou sobre quaisquer outros assuntos que a ela venham se encaminhar; II 

- destituir parcial ou totalmente a diretoria e indicar comissão 

provisória de gestão; III -  julgar, em última instância, decisões dos 

demais órgãos estatutários; IV - alterar o Estatuto; V - interpretar, em 

última instância, o Estatuto e resolver os casos omissos. 

 

4.4.1.3. Observar o modo de destituição da diretoria do CAWM, nos moldes do artigo 

16 e 17, o modo de constituição do Conselho de Representantes de Turma, nos artigos 18 a 24.  

 

4.4.2. Estatuto do CAXIF de 2019. 

4.4.2.1. Os artigos 2º e 3º, que versam sobre, subsequentemente, princípios e 

objetivos, atualizaram os pontos do estatuto anterior e o ponto “4.4.1.1” deste parecer.  

4.4.2.2. Destaca-se o artigo 9º, que versa sobre os deveres dos membros da Diretoria:  

Art. 9º São deveres dos membros da diretoria: 

I - Organizar e realizar os eventos realizados pelo CAXIF; II- Respeitar 

e cumprir os preceitos estipulados por este estatuto e as decisões 

regularmente tomadas pelos órgãos estatutários; III - Zelar pelo 

patrimônio da entidade e auxiliar na sua manutenção; IV - Contribuir 

para o desenvolvimento das atividades do CAXIF, bem como auxiliar 

e fiscalizar o cumprimento de seus objetivos. 
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4.4.2.3. Ter como parâmetro o procedimento eleitoral adotado, conforme artigos 34 a 

38., bem como aos pontos de atualização do estatuto vigente em relação aos pontos 

mencionados em “4.4.1”.  

4.4.2.4. Ter como parâmetro a estrutura de responsabilidades, do processo e do 

julgamento do CAXIM, uma vez que se adequa a nossa realidade, conforme artigos 17, inciso 

V, c./c. artigo 18 a 20, c./c. artigo 25, inciso X e XI, e artigo 26, bem como ter como parâmetro 

a estrutura de eleições, conforme artigos. 34 a 38. 

 

4.5. Estatuto do CAXIM: utilizar como parâmetro as responsabilidades (“Dos delitos 

de Responsabilidade”) expresso ao artigo 33 e seguintes, observando o disposto na primeira 

parte do ponto “4.4.2.4” deste parecer. Observar o disposto “Do Recurso” (artigos 37 e 38), 

“das Eleições” (artigos 39 a 51) e “Do patrimônio e do regime financeiro” (artigos 67 a 77) por 

se demonstrar modelos completos, embora tenha que adequar a realidade do CAWM, tal como 

o modelo exposto na segunda parte do ponto “4.4.2.4” deste parecer. 

 

5. Recomendação para criação de regimentos internos: 

1) Disposição sobre patrimônio, caso haja requisição no projeto do estatuto ou este 

seja omisso. 

2) Procedimento de realização e organização de Assembleias Estudantis e plebiscitos. 

3) Procedimento eleitoral no que o estatuto for omisso ou prever que será estabelecido 

em regimento interno. 

 

6. Considerações finais: 

6.1. Compreende-se que o atual Estatuto do CAWM necessita de urgente 

reformulação, conforme pode-se perceber diversos pontos abordados em amplo catálogo de 

estatutos de entidades estudantis de cursos de Direito pelo Brasil.  

6.2. A principal questão a ser pensada refere-se a qual modelo de 

organização/estrutura que se adotará, considerando as possibilidades existentes de: I) 

Assembleia Geral; II) Coordenações, Diretorias ou Departamentos; III) Conselho Deliberativo; 

IV) Conselho de Representantes de Turmas; V) Conselho de Representante Discente; VI) 

Conselho Fiscal; e VII) Ouvidoria. 
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6.3. Considerando a realidade dos associados do CAWM, de um centro acadêmico de 

baixa participação estudantil, há de se adotar um modelo misto em relação ao que é existente 

hoje em estatuto social em relação aos demais aqui apresentados, sobretudo, na possibilidade 

de implementação de um Conselho de Representante de Turma (CRT).  

6.3.1. O modelo de CRT mais adequado refere-se ao modelo misto apresentado em 

ambos estatutos do CAXIF, composto pelos representantes de turmas eleitos por 

procedimentos adotados em cada turma, evidenciando uma burocracia mínima, o qual também 

possui poder deliberativo. Diverso do modelo do CAHS, que o CRT não é deliberativo tal como 

do CAXIF, por já existir um Conselho Deliberativo em sua constituição. 

6.3.2. Adotando o CRT como modelo paradigmático, vislumbra-se a desnecessidade 

de constituição de um Conselho Fiscal, tal qual expresso nos estatutos do CADir e CAXIA. 

Por outro lado, a utilização de um Conselho Diretor formado apenas por membros da própria 

gestão, tal como no modelo do CAXIM (e também do CAWM) não se demonstra efetivamente 

transparente e contributivo ao debate e à participação discente na construção de um centro 

acadêmico engajado.  

6.4. Portanto, entende-se por adequado a constituição do CAWM cuja a organização 

se dará em Assembleia Geral, Coordenações (ou departamentos), e Conselho de Representante 

de Turma. Suplementarmente, pensa-se constituir uma Ouvidoria, como órgão fiscalizador das 

gestões e do CRT com atuação junto a estes. 

6.5. Quanto a forma de eleição, sugere-se pela manutenção do sistema de eleição das 

gestões tal como se é, apenas (re)adequando aos procedimentos e regras dos pontos “4.2.3” 

(CADir) e “4.4.2.3” (CAXIF), observando um processo de transição para o novo modelo.  

6.5.1. Ainda sobre as eleições, analisar-se-á um modelo de unificação das 

representações discentes no âmbito da Administração Pública, pensando na possibilidade de 

seguir o procedimento expresso no estatuto até se redigir Regimento Eleitoral próprio para a 

referida matéria. 

6.6. Por fim, recomenda-se que haja, além de uma disposição transitória para o 

Estatuto, uma transição da presente entidade, do lugar de atuação desta, bem como a mudança 

de seu logo, em caso de real e efetiva implementação da Universidade Federal de Jataí. 
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6.7. Ante o exposto acima, a presente Subcomissão acredita que os pontos elencados 

neste parecer, bem como expressos em nossas considerações finais proporcionam o sentido de 

direcionamento que seguimos na elaboração do novo estatuto para o CAWM.  

 

 

 

Leonardo Evaristo Teixeira 
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