
 

RESOLUÇÃO 03/2015-DIR/ABEDi, DE 16 DE OUTUBRO DE 2015 

 

Dispõe sobre a abertura de consulta 
pública para sugestões ao 
anteprojeto de Reforma dos 
Estatutos da ABEDi e dá outras 
providências. 

 

A DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DO DIREITO – ABEDi, no 
uso das atribuições previstas no art. 18, inciso V,  

CONSIDERANDO a necessidade de consolidação de alterações estatutárias; 

CONSIDERANDO a conclusão do anteprojeto de Reforma dos Estatutos da 
ABEDi, elaborado pela Comissão de Reforma Estatutária e aprovado por 
deliberação unânime da Diretoria, em cumprimento à Resolução 01/2015-
DIR/ABEDi; 

CONSIDERANDO a importância de democratizar o processo de reforma 
estatutária da entidade; 

 

RESOLVE 

 

Art. 1o. Colocar em consulta pública, no período de 19 de outubro a 18 de 
novembro de  2015 , o anteprojeto de Reforma dos Estatutos da ABEDi, 
elaborado pela Comissão de Reforma Estatutária e aprovado por deliberação 
unânime da Diretoria, em cumprimento à Resolução 01/2015-DIR/ABEDi. 

Art. 2o. O anteprojeto, que integra esta Resolução como seu anexo único, será 
divulgado na página eletrônica da ABEDi, com marcas de alteração, de modo a 
assegurar amplo conhecimento de seus termos pelos associados.  

Parágrafo único. O anteprojeto será antecedido de uma exposição de motivos 
elaborada pela Comissão de Reforma Estatutária e que servirá de fundamento 
para as alterações propostas. 



Art. 3o. Os associados poderão sugerir alterações ao texto do anteprojeto, 
exclusivamente no período da consulta pública, por meio de correspondência 
eletrônica dirigida para o correio veronese@matrix.com.br. As propostas 
recolhidas na consulta pública serão examinadas pela Comissão de Reforma 
Estatutária e submetidas à Diretoria. A versão final do projeto de reforma será 
submetida à Assembleia Geral Extraordinária-AGE especialmente convocada 
para esse fim.  

Art. 4o. A Comissão de Reforma Estatutária, uma vez aprovada a versão final do 
texto pela Diretoria da ABEDi, permanecerá em funções até à AGE, na condição 
de assessoramento dos trabalhos da AGE. Encerrada a sessão da AGE, a 
Comissão de Reforma Estatutária será extinta.  

Art. 6o. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da ABEDi.  

Art. 8o. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação no sítio 
eletrônico da ABEDi.  

 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2015. 

 

 

ALEXANDRE KEHRIG VERONESE AGUIAR 

Presidente 

 

 

OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR 

Secretário-Geral 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO ANTEPROJETO DE REFORMA ESTATUTÁRIA DA 
ABEDi, ELABORADO PELA COMISSÃO ESPECIAL DESIGNADA PELA RESOLUÇÃO 

01/2015-DIR/ABEDi, DE 12 DE JUNHO DE 2015 
 

1. A presente minuta de alteração ao Estatuto da ABEDi resulta de 
determinação da Diretoria, constante da Resolução 01/2015-DIR/ABEDi, de 12 
de junho de 2015, e trata-se de uma revisão profunda do mais importante texto 
normativo da associação, destinada a ajusta-lo aos termos do Código Civil de 
2002 e suas recentes alterações, à visão jurisprudencial das entidades 
associativas e aos propósitos da última Assembleia Geral da ABEDi, que elegeu 
os atuais diretores com o objetivo de refundar a associação em novas bases.  
 
2. Os estatutos passaram inicialmente por uma revisão linguística, 
corrigindo-se algumas impropriedades terminológicas, uniformizando-se a 
referência a certos institutos e também escoimando o texto de algumas gralhas 
de vernáculo, especialmente após a reforma ortográfica da língua portuguesa.  
 
3. Outra alteração sensível foi uniformizar o regime dos órgãos 
estatutários, que passaram a ser tratados em conjunto, inclusive com eleição de 
todos esses por Assembleia Geral, exceto das Comissões Temáticas de Pesquisa. 
Ainda nesse tocante, ampliou-se o número de cargos na Diretoria, com a criação 
de uma Diretoria de Assuntos Legislativos e uma Diretoria de Pós-Graduação. A 
Diretoria contará com 11 integrantes. Criou-se a figura das Comissões Temáticas 
e formalizaram-se as Diretorias Regionais.  
 
4. Em atenção ao importante julgado do Superior Tribunal de Justiça 
(REsp 650.373/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão 
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 
25/04/2012), foi suprimida a classe de associado fundador e todas as 
disposições discriminatórias quantos ao direito de votar e ser votado para 
órgãos estatutários. De acordo com o STJ, são nulas as disposições estatutárias 
que alijam os “sócios efetivos do poder de deliberação dos rumos e objetivos da 



entidade”, porque “infringem o princípio do direito de voto de todos os sócios, 
aos quais assiste a prerrogativa de participar da decisão sobre os objetivos 
comuns da associação”. A igualdade total entre os associados foi restabelecida 
com a presente reforma.  
 
5. Observou-se a alteração sofrida pelo Código Civil, por efeito da Lei nº 
11.127, de 28 de junho de 2005, de modo a fixar procedimentos específicos 
para exclusão de associados e destituição de dirigentes associativos, com 
absoluta vinculação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além da 
exigência legal de recorribilidade de todas as decisões disciplinares. Com a 
reforma, os estatutos preveem procedimentos detalhados para a exclusão de 
associados e a destituição de dirigentes, com previsão de prazos, de defesa, de 
alegações finais, pareceres por comissões e definição das autoridades decisórias 
competentes. Ressalte-se que se criou um procedimento sumário para casos em 
que a exclusão se dará pelo mero inadimplemento da anuidade. O cumprimento 
das obrigações associativas tornou-se central na relação com a entidade. Essa 
condição é essencial para o exercício dos principais direitos associativos.A 
destituição de dirigentes por ausência a reuniões foi objetivada.  
 
6. Simplificaram-se as regras para convocação e realização da 
assembleia geral. Adotou-se como norma a convocação eletrônica, eliminando-
se a anacrônica convocação por afixação de edital em lugar público, de utilidade 
prática alguma, dada a dispersão federativa dos associados. O quórum para atos 
fundacionais (eleições e reforma estatutária) foi reduzido. A assinatura da ata 
assemblear far-se-á por meio de juntada lista de presença, que será parte 
integrante desse documento. 
 
7. A sede da associação foi deslocada do Rio de Janeiro para Brasília, de 
modo a aproximar ainda mais a ABEDi do Ministério da Educação e do 
Congresso Nacional, locais onde os objetivos da associação podem ser mais 
utilmente colimados por meio da intervenção qualificada de seus membros nos 
processos  regulatório e legislativo. Esses dois aspectos da atuação associativa 
foram destacados no capítulo dos objetivos da entidade. 
 
8. De um modo geral, as alterações sugeridas objetivam modernizar a 
gestão associativa, compatibilizá-la com as leis em vigor, corrigir equívocos 
formais e incorporar o resultado da experiência dos últimos anos.  
 
9. Com esta exposição de motivos e o conteúdo do estatuto alterado, 
com destaques por meio do controle de alterações, submete-se à Diretoria o 
resultado os ofícios desta Comissão Especial. Após deliberação da Diretoria, 



deve-se o texto ser apresentado aos associados para, em consulta pública, 
serem colhidas sugestões e recebidas críticas.  
 Com os elevados protestos de estima, apresenta-se este trabalho à 
Diretoria da ABEDi. 
  
 São Paulo, 12 de outubro de 2015.  
 

A COMISSÃO DE REFORMA DOS ESTATUTOS DA ABEDi 
 
 

Otavio Luiz Rodrigues Junior 
Presidente 

 
José Antonio Peres Gediel 

Membro 
 

Paulo Roberto Roque Antonio Khouri 
Membro 

 
Venceslau Tavares Costa Filho 

Secretário 
 

Angela Araujo da Silveira Espíndola 
Membro Suplente 

 
Roberto Fragale Filho  

Membro Suplente 
 

Fernando de Castro Fontainha 
Membro Suplente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DO DIREITO - ABEDi 
 

ESTATUTO SOCIAL 
 

CAPÍTULO I – DA ABEDi E SEUS FINS 
 
Art. 1º - A associação Brasileira de Ensino do Direito, doravante denominada, de 
maneira simplificada, ABEDi, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
econômicos, sob a forma de associação civil, com sede e foro em Brasília, 
Distrito Federal, destinada a promover o desenvolvimento e a melhoria da 
qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão em Direito. 
 
§ 1º. Reger-se-á a ABEDi pelos presentes estatutos, bem como pela legislação 
vigente, no que lhe for aplicável. 
 
§ 2º. Seu prazo de duração é indeterminado e seu quadro associativo comporta 
número ilimitado de membros. 
 
Art. 2º – A ABEDi não distribui, entre os seus associados, conselheiros, diretores, 
empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou 
líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, 
auferidos mediante o exercício de suas atividades.  
 
Art. 3º – São objetivos da ABEDi, a serem cumpridos sob a forma e condições 
fixadas neste Estatuto, em conformidade com a legislação vigente: 
I – congregar especialistas e entidades vinculadas à pesquisa e à educação em 
Direito, na forma do artigo 2º; 
II – promover e divulgar estudos e debates sobre ensino, pesquisa e extensão 
em graduação e pós-graduação em Direito; 
III – elaborar propostas de elevação de qualidade do ensino, isoladamente ou 
em conjunto com autoridades públicas, entidades interessadas e instituições de 
ensino de Direito; 
IV – colaborar com os processos de avaliação dos cursos de graduação e dos 
programas de pós-graduação em Direito; 
V – promover eventos sobre o ensino do Direito, preferencialmente em 
conjunto com outras instituições interessadas; 



VI – organizar e manter publicações impressas ou virtuais sobre o ensino do 
Direito; 
VII – manter grupos de trabalho regulares, voltados à discussão de temas 
relacionados com o ensino do Direito; 
VIII – dirigir proposições aos órgãos públicos competentes em matérias 
atinentes ao ensino do direito; 
IX – recorrer, administrativa ou judicialmente, das decisões dos órgãos públicos 
competentes que influenciarem o ensino do Direito; 
X – representar os professores e pesquisadores de Direito em questões 
legislativas, regulatórias, administrativas e judiciais relacionadas ao objeto social 
da entidade.  
 
Art. 3º-A. Para a consecução de suas finalidades, a ABEDi poderá criar 
Comissões  Temáticas de Pesquisa, conforme disposições destes estatutos.  
 

CAPÍTULO II – DO PATRIMÔNIO 
 
Art. 4º – O patrimônio da ABEDi será constituído da seguinte forma: 
I – subvenções do poder público ou de entidades não governamentais, doações, 
legados e outras receitas eventuais; 
II – contribuições de seus associados; 
III – rendimentos provenientes de prestação de outros serviços e de 
fornecimento ou arrendamento de bens; 
IV – rendimentos advindos de seus bens patrimoniais ou oriundos dos eventos 
realizados pela entidade; 
V – bens ou direitos adquiridos no exercício de suas atividades; 
VI – demais receitas patrimoniais e financeiras; 
Parágrafo único. O patrimônio da ABEDi será administrado em consonância com 
as finalidades da entidade e com a legislação vigente. 
 

CAPÍTULO III – DOS ASSOCIADOS 
 
Art. 5º – A ABEDi pode ter um número ilimitado de associados, sem qualquer 
distinção de sexo, cor, raça, nacionalidade, convicção religiosa ou política. Não 
haverá categoria de associado com direitos e deveres  
 
Art. 6º – São associados da ABEDi : 
I – associados efetivos: as pessoas naturais integrantes dos corpos docentes de 
instituições de ensino superior com graduação ou pós-graduação em Direito, de 
centros de pesquisa, de escolas de Governo e instituições internacionais; 



II – associados institucionais: as pessoas jurídicas que desenvolvam atividades 
relacionadas ao Direito, em suas dimensões de ensino, pesquisa e extensão, ou 
que contribuam para seu desenvolvimento, divulgação e realização; 
III– associados honorários: as pessoas naturais ou jurídicas que, por seu trabalho 
e contribuição relevantes, colaboram reconhecidamente para a implementação 
dos objetivos institucionais da ABEDi; 
IV – associados estudantes: as pessoas naturais  regularmente matriculadas em 
cursos de graduação e pós-graduação em Direito. 
 
§ 1º. Os associados não respondem nem direta, nem subsidiariamente, pelas 
obrigações da ABEDi. 
§ 2º. Os associados ingressam na ABEDi mediante associação voluntária, com o 
preenchimento de formulário próprio, após ato de homologação da Diretoria 
Nacional, que verificará o preenchimento das condições de associado, 
identificará a que classe será integrado o novo membro e emitirá certidão de 
regularidade com as contribuições sociais.   
§ 3º. Qualquer associado pode deixar a ABEDi, de acordo com sua livre 
manifestação de vontade, mediante comunicação escrita à Diretoria Nacional, 
momento a partir do qual cessarão todos os direitos e deveres inerentes a sua 
condição de associado.  
§ 4º. Não é possível associar-se à entidade no período de 3 (três) meses que 
antecedem às eleições gerais para os órgãos estatutários.  
§ 5º O título de associado, independentemente de sua categoria, é 
intransmissível inter vivos ou causa mortis. 
  
 
Art. 7º - Constituem direitos do associado: 
I – participar das Assembleias Gerais da entidade, com direito a voz e voto; 
II – participar das atividades da ABEDi, respeitando o Estatuto, as decisões dos 
órgãos associativos; 
III – votar e ser votado, obedecidas às disposições estatutárias e a exigência 
contida no inciso I deste artigo; 
IV – participar dos eventos da ABEDi, com o devido pagamento de inscrição, se 
for o caso; 
V – requerer sua exclusão da ABEDi. 
§ 1º - O direito de voz e voto, nas Assembleias, será assegurado ao associado 
que estiver em dia com suas obrigações associativas, especialmente com a 
atualização cadastral e com o pagamento das anuidades; 
§ 2º A participação e o voto dos associados nas Assembleias são pessoais e 
intransferíveis, sendo vedada a participação e o voto de qualquer associado por 
procuração. 



§ 3º . O direito de votar e ser votado é exercitável por todos os associados, sem 
distinção, ressalvados os associados institucionais que não podem ser eleitos 
para os órgãos associativos. 
 
Art. 8º - Constituem deveres do associado: 
I – obedecer às disposições estatutárias e às decisões dos órgãos associativos; 
II – participar com assiduidade dos grupos de trabalho que integra ou das 
atividades associativas; 
III – estar em dia com o pagamento da anuidade; 
IV – zelar pelo bom nome e pelos interesses da ABEDi perante a sociedade; 
V – manter atualizado seu cadastro pessoal e profissional junto a ABEDi, 
fornecendo os dados respectivos, sempre que lhe for solicitado; 
 
Art. 9º - O associado será excluído da ABEDi:  
I – por ato do Presidente, na hipótese de inadimplemento da anuidade por dois 
exercícios consecutivos;  
II – por ato da Diretoria Nacional, se:  
a) o associado não mais possuir supervenientemente as condições exigidas para 
ingresso em sua categoria de associado;  
b) o associado cometer qualquer ato que desabone gravemente sua honra 
subjetiva ou objetiva ou seja condenado por atividade ilícita em sede 
administrativa ou criminal.  
§ 1º.  O associado poderá requerer a sua exclusão a qualquer momento, ainda 
que sem justa causa, por meio de correspondência com aviso de recebimento 
endereçada à Diretoria Nacional da ABEDi. 
§ 2º Qualquer exclusão somente poderá ser efetivada após  regular 
procedimento, assegurada ampla defesa e contraditório, nos termos deste 
Estatuto. 
§ 3º. Na hipótese do inciso I deste artigo, o associado inadimplente será 
regularmente notificado de sua condição por meio eletrônico, após findo o 
respectivo exercício. 
 
Art.9o-A. A exclusão do associado, quando não ocorrer por causa voluntária, 
será determinada pelo descumprimento do disposto no art. 8o e de outros  
deveres constantes deste Estatuto e de dos atos normativos dos órgãos 
associativos. O processo de exclusão iniciar-se-á com a citação do associado, na 
qual constarão o dispositivo que lhe dá fundamento e a descrição do fato 
correspondente, assinando-lhe prazo de 30 dias para apresentação de sua 
defesa. 
 



§ 1º. Apresentada defesa e sendo esta tempestiva, a Diretoria Nacional 
designará Comissão Disciplinar, formada por 3 (três) associados efetivos, sob  a 
presidência do Secretário-Geral, que conduzirá o processo, deferindo provas, 
colhendo depoimento pessoal e ouvindo eventuais testemunhas.  
§2º. Concluída a instrução, deverá o associado apresentar alegações finais no 
prazo de 10 (dez). 
§3º. A Comissão Disciplinar elaborará parecer conclusivo e se manifestará pela 
exclusão ou pela manutenção do associado. Caberá à Diretoria Nacional, nos 
termos do art.8o, inciso II, decidir pelo acolhimento ou pela rejeição do parecer 
da Comissão Disciplinar, não ficando subordinada a suas conclusões. A decisão 
será tomada por maioria simples e dela caberá recurso à Assembleia Geral, que 
será convocada extraordinariamente para reunir-se em até noventa dias a 
contar do recebimento do recurso.  
§4º.  Na hipótese de desligamento com fundamento exclusivo no art.8o, inciso I, 
adotar-se-á procedimento sumário, conduzido exclusivamente pelo Diretor 
Financeiro e com prova exclusivamente documental. O prazo para defesa será 
de 15 (quinze) dias e é dispensada a apresentação de alegações finais. Da 
decisão presidencial caberá recurso à Diretoria Nacional, que a acolherá ou 
rejeitará por voto de maioria simples.  
§ 5º. Havendo recurso, em quaisquer das hipóteses do art.8o, será admitida a 
reconsideração pela autoridade competente. 
 
Art. 10 – O associado que se desligar da ABEDi não poderá, independentemente 
de motivo, pleitear qualquer indenização em virtude do trabalho 
voluntariamente executado em favor da instituição, bem como não lhe assistirá 
qualquer direito de restituição sobre anuidades, contribuições ou doações 
pessoais recolhidas. 
 
Art. 11 – Os associados não respondem pelos atos praticados pelos dirigentes 
da ABEDi. 
 

CAPÍTULO IV – DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS 
 
Art. 12 – São Órgãos da ABEDi: 
I – Assembleia Geral; 
II – Diretoria Nacional; 
III – Diretorias Regionais; 
IV – Conselho Consultivo;  
V – Conselho Fiscal; 
VI – Comissões Temáticas de Pesquisa. 



§ 1º. A escolha de membros dos órgãos estatutários contemplará associados 
que não possuem impedimentos para o exercício das funções atribuídas aos 
referidos órgãos. 
§ 2º Não poderão participar como membros de qualquer órgão estatutário: 
associados que tenham restrição funcional, devidamente registrada e 
comprovada, que torne sua participação incompatível com as atribuições desses 
órgãos, bem como associados que tenham contra si condenação criminal 
transitada em julgado. 
 
Art.12-A.  A vacância de cargo em órgãos estatutários dar-se-á nas seguintes 
hipóteses: 
I – por renúncia de seu ocupante, comunicada à Diretoria Nacional e cujos 
efeitos se produzirão a partir do momento em que for recebida;  
II - por término de mandado; 
III – por perda superveniente da condição de associado;  
IV – por ausência a 3 (três) reuniões sucessivas do órgão estatutário ou a 5 
(cinco) reuniões intercaladas;  
IV - por destituição em decorrência do descumprimento da lei, das normas e 
instruções emanadas do Poder Público, deste Estatuto ou, ainda, por decisão da 
Assembleia Geral, respeitado o direito de defesa das partes envolvidas. 
§ 1º. As hipóteses de vacância indicadas nos incisos I, II e III ocorrerão de modo 
automático e independentemente de homologação pela Assembleia Geral.  
§ 2º. A vacância por efeito do inciso IV ocorrerá após abertura de procedimento 
sumário conduzido pelo Vice-Presidente ou pelo Secretário-Geral, em caso de 
impedimento do primeiro, com direito à ampla defesa e a contraditório, 
aplicando-se por analogia o previsto no § 4º do art.9o-A.  
§ 3º. A vacância referida no inciso IV será decidida após procedimento que 
seguirá, por analogia, o disposto no art.9o-A e seus § 1º, 2º, 3º e 5º.  
 
Art.12-C. Os membros dos Órgãos Estatutários, em suas ausências ou 
impedimentos, sem prejuízo das regras específicas, serão substituídos por seus 
respectivos suplentes, nos termos deste estatuto.  
 
Art.12-D. Nenhum membro de órgão estatutário poderá pleitear direitos ou 
indenizações, sob qualquer título, pelos serviços prestados nesta condição. 
 

SEÇÃO I – DA ASSEMBLEIA GERAL 
 
Art. 13. A Assembleia Geral é o órgão máximo e soberano da ABEDi, construída 
pelos associados, reunindo-se ordinariamente, uma vez a cada ano, para a 
apreciação das matérias de sua competência estatutária e, 



extraordinariamente, sempre que convocada pela Diretoria Nacional, pelo 
Conselho Fiscal ou por, pelo menos, 1/5 (um quinto) dos associados  em 
condição de regularidade com suas obrigações associativas. 
§ 1º. A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a maioria 
absoluta de seus membros e, em segunda convocação, com o número de 
membros presentes. 
§ 2º. Quando a reunião tiver por objetivo a destituição de membro de órgão 
estatutário ou a alteração do presente Estatuto, a Assembleia instalar-se-á, em 
primeira convocação, com a maioria absoluta de seus membros e, em segunda 
convocação, com o número mínimo de um quinto (1/5) dos associados em 
situação de regularidade com as obrigações associativas. 
§ 3º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples 
dos votos. 
§ 4º. As deliberações da Assembleia Geral que tiverem por objeto a destituição 
de membro(s) da Diretoria Nacional ou a alteração do presente Estatuto, 
somente serão aprovadas com maioria qualificada de dois terços (2/3) dos 
presentes. 
§ 5º. O Presidente da Diretoria Nacional da ABEDi deverá presidir a Assembleia 
Geral, sendo substituído, em caso de ausência, pelo Secretário-Geral. No caso 
de impedimento destes, funcionarão, na sequência, o Vice-Presidente, o Diretor 
Financeiro, o Diretor de Formação Docente, o Diretor de Relações Institucionais, 
o Diretor Científico, o Diretor de Comunicação, o Diretor de Relações Discentes, 
o Diretor de Pós-Graduação ou o Direito de Assuntos Legislativos. 
§ 6º. As Assembleias Gerais deverão ser precedidas de convocação por escrito 
aos associados por meio de publicação do edital na página eletrônica da ABEDi 
e, em caráter supletivo, por  correio eletrônico (e-mail) a todos os associados 
em situação de regularidade com suas obrigações associativas. 
§ 8º. Nas reuniões da Assembleia Geral não será permitida a representação de 
qualquer membro por meio de procuração ou outro instrumento. 
§ 9º Da reunião da Assembleia Geral será lavrada ata, que deverá ser lavrada 
pelo Secretário-Geral e assinada pelo Presidente. Será anexo e parte integrante 
da ata a lista de presença que comprovará a participação dos associados no ato. 
 
Art. 14 – Compete à Assembleia Geral: 
I – eleger os membros dos órgãos estatutários, exceto das Comissões Temáticas 
de Pesquisa; 
II – deliberar sobre o Relatório Anual de Atividades e o Balanço Patrimonial, 
composto das demonstrações financeiras, contábeis e administrativas 
relacionadas ao exercício; 
III – decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar 
bens patrimoniais; 
IV – alterar o Estatuto; 



V – destituir os membros dos órgãos estatutários e decidir sobre exclusão de 
associados, em grau de recurso, nos termos deste Estatuto. 
VI – definir a instituição-sede e o local de realização do Congresso da ABEDi do 
exercício subsequente, dentre as propostas apresentadas pelas instituições 
interessadas; 
VIII – discutir sobre as demais matérias de interesse da ABEDi. 
 
Parágrafo único. A Diretoria Nacional, em caso de atraso na realização da 
Assembleia Geral, poderá exercer a competência mencionada no inciso VI deste 
artigo. A escolha 
 

SEÇÃO II – DA DIRETORIA NACIONAL 
 
Art. 15 – A Diretoria Nacional é o órgão de deliberação e administração, 
cabendo-lhe a definição da política de gestão da ABEDi e de seus projetos. 
 
Art. 16 – A Diretoria Nacional da ABEDi compor-se-á de 11 (onze) membros 
efetivos:  
I -Presidente; 
II-  Vice-Presidente; 
III- Secretário-geral; 
IV- Diretor Financeiro; 
V- Direito de Formação Docente;  
VI- Diretor de Relações Institucionais; 
VII- Diretor Científico; 
VIII - Diretor de Comunicação; 
IX- Diretor de Relações Discentes; 
X- Diretor de Pós-Graduação; 
XI- Direito de Assuntos Legislativos. 
 
§ 1º. A ABEDi contará com 5 diretorias regionais, que não integrarão a Diretoria 
Nacional, mas seus titulares serão eleitos na mesma Assembleia Geral: 
I – Diretoria Regional Norte;  
II –Diretoria Regional Nordeste; 
III- Diretoria Regional Centro-Oeste; 
IV –Diretoria Regional Sudeste;  
V- Direotira Regional Sul.  
§ 2º.  O mandato dos membros da Diretoria Nacional e das Diretorias Regionais  
terá duração de 2 (dois) anos. 



§ 3º. É admitida uma reeleição para o mesmo cargo. Não há vedação a que o 
diretor seja reeleito em eleições intercaladas ou, se sucessiva, para cargo 
diverso do ocupado no mandato anterior. 
§ 4º. Vacante a Presidência, assumirá o cargo o Vice-Presidente, que nele 
permanecerá até a realização das eleições, que deverão ser convocadas no 
prazo de 60 (sessenta) dias, salvo se houver menos de 6(seis) meses para o 
término do mandato, hipótese na qual ele concluirá o período do Presidente 
vacante. 
§ 5º. Vacante qualquer dos outros cargos da Diretoria Nacional, assumirá a vaga 
o Secretário-Geral, que permanecerá no cargo até a realização das eleições, nos 
termos do § 4º deste artigo.  
§ 6º. Vacante cargo de Diretor Regional, será indicado substituto para 
complementação de mandato após escolha realizada pela Diretoria Nacional, 
por votação da maioria simples de seus integrantes.  
§ 7º. O membro da Diretoria Nacional somente perderá seu cargo nas hipóteses 
do art.12-A. Aplica-se, por analogia, esse procedimento aos Diretores Regionais.  
 
Art. 17 – A Diretoria Nacional reunir-se-á ordinariamente a cada três meses e 
extraordinariamente sempre que o Presidente ou, na ausência deste, seu 
substituto, a convocar. 
§ 1º. De cada reunião será lavrada ata, que deverá ser assinada pelo Presidente 
e pelos membros presentes. 
§ 2º. As reuniões da Diretoria deverão ser precedidas de comunicação por 
escrito a seus membros, na qual deverão estar consignados os assuntos a serem 
tratados. 
§ 3º. As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio virtual. 
 
Art. 18 – São competências da Diretoria Nacional: 
I – elaborar a proposta de programação anual da entidade; 
II – organizar, administrar e executar os projetos; 
III – administrar o orçamento anual de receitas e despesas; 
IV – adotar políticas de investimentos; 
V – elaborar propostas de constituição de ônus ou direitos reais sobre bens 
móveis e imóveis, submetidas à aprovação da Assembleia Geral; 
VI – elaborar propostas de reformas e alterações do Estatuto Social, bem como 
encaminhá-las à aprovação da Assembleia Geral; 
VII – fornecer à Assembleia Geral as informações e subsídios indispensáveis à 
decisão sobre o recebimento de doações, subvenções e legados, com ou sem 
encargo; 
VIII – encaminhar, até 90 (noventa) dias depois de encerrado o exercício fiscal, 
as demonstrações financeiras anuais integrantes do Balanço Anual, bem como o 



relatório de atividades, para aprovação da Assembleia Geral, após parecer do 
Conselho Fiscal; 
IX – organizar a estrutura administrativa da ABEDi; 
X – firmar convênios ou termos de parceria com outras entidades; 
XI – elaborar o quadro funcional e a política de recursos humanos da ABEDi; 
XII – decidir sobre a contratação de consultorias, assessorias e auditorias 
técnicas; 
XIII – adquirir bens móveis e imóveis, desde que em consonância com os 
projetos da ABEDi; 
XIV – decidir questões disciplinares, nos termos do estatuto, apreciar os 
recursos interpostos contra os atos do Presidente e encaminhar matérias 
recursais de competência da Assembleia Geral; 
XV – manter livro próprio para a lavratura das atas de suas reuniões; 
XVI – resolver os casos em que são omissos o Estatuto, bem como deliberar 
sobre convênios, termos de parceria e instrumentos congêneres; 
XVII – instituir comissão com o objetivo de conduzir as eleições dos membros 
dos Órgãos Estatutários à luz das determinações do presente Estatuto. 
 
Art. 19 – É vedado a qualquer associado integrar, concomitantemente, a 
Diretoria Nacional e o Conselho Fiscal da ABEDi, mesmo depois do término do 
mandato na Diretoria Nacional, enquanto não tiver suas contas aprovadas. 
 
Art. 20 – Compete ao Presidente: 
I – administrar a ABEDi de acordo com o Estatuto, as decisões da Diretoria 
Nacional e a legislação em vigor; 
II – representar a ABEDi, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, nas 
relações com terceiros, podendo, para tal fim, constituir mandatário; 
III – zelar pelos interesses da ABEDi junto às instituições externas, sejam estas 
órgãos governamentais ou de classe; 
IV – presidir a Assembleia Geral; 
V – convocar e presidir as reuniões de Diretoria Nacional; 
VI – em conjunto com o Diretor Financeiro, assinar cheques, títulos ou outros 
documentos que envolvam movimentação de valores; 
VII – exercer as competências disciplinares e recursais previstas neste Estatuto. 
 
Art. 21 – Compete aos demais membros da Diretoria Nacional a prática dos atos 
necessários à administração da entidade e ao exercício de atribuições que lhes 
forem estabelecidas, bem como as delegadas pelo Presidente, sem prejuízo de 
outras competências previstas em dispositivos específicos deste Estatuto. 
 



Art. 22 – Os membros da Diretoria Nacional não são pessoalmente responsáveis 
pelas obrigações da ABEDi que tenham autorizado ou firmado em virtude de ato 
regular de gestão; responderão, porém, civil e penalmente, pelos prejuízos que 
causarem no caso de culpa ou de dolo. 
 

SEÇÃO III - DO CONSELHO FISCAL 
 
Art. 23 – A ABEDi terá um Conselho Fiscal formado por 3 (três) membros e seus 
respectivos suplentes, escolhidos pela Assembleia Geral, com a missão de 
fiscalizar todas as atividades. 
§1 º. O Conselho Fiscal será presidido pelo Conselheiro-Geral, escolhido entre os 
membros eleitos. 
§ 2º. O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada seis meses e 
extraordinariamente sempre que o Conselheiro-Geral o convocar. 
§ 3º. As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser realizadas por meio virtual. 
§4 º. Nos casos de vacância, aplicar-se-á, por analogia, o disposto no art.16, 
ressalvada a substituição da vaga por suplente, que se dará de modo 
automático e sem necessidade de nova eleição. 
 
Art. 24 – Compete ao Conselho Fiscal: 
I – examinar todas e quaisquer operações ou atos da Diretoria Nacional ou de 
seus membros isoladamente; 
II – apreciar semestralmente as demonstrações financeiras e contábeis da 
ABEDi; 
III – dar parecer sobre o relatório de atividades anual; 
IV – opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil 
e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo parecer para os órgãos 
superiores da ABEDi; 
V – acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes; 
VI – convocar a Assembleia Geral, quando julgar pertinente; 
VII – manifestar-se sobre outros assuntos que lhe forem submetidos pela 
Diretoria Nacional; 
VIII – lavrar, em livro de atas e pareceres, suas reuniões e o resultado dos 
exames procedidos; 
Parágrafo único. O Conselho Fiscal poderá requerer à Diretoria Nacional, 
sempre por escrito, qualquer informação que julgue necessária ao desempenho 
de suas funções. 
 

SEÇÃO IV – DO CONSELHO CONSULTIVO 
 



Art. 25 – O Conselho Consultivo é composto por todos aqueles que exerceram, 
efetiva ou interinamente, a Presidência da ABEDi. 
§ 1º. O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente da ABEDi, pela 
maioria dos membros integrantes do Conselho ou pela Assembleia Geral. 
§ 2º. O membro do Conselho Consultivo somente perderá o mandato em 
virtude da renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou processo 
administrativo disciplinar, sendo-lhe assegurada, em todos os casos, a mais 
ampla defesa. 
§ 3º. As reuniões do Conselho Consultivo poderão ser realizadas por meio 
virtual. 
 
Art. 26 – Compete ao Conselho Consultivo: 
I – zelar pelo cumprimento da missão da ABEDi; 
II – opinar sobre os projetos anuais de atividades apresentadas pela Diretoria 
Nacional; 
III – propor projetos; 
IV – informar à Diretoria Nacional sobre situação de interesse para o ensino 
jurídico, visando à tomada de eventuais providências institucionais; 
V – contribuir para a elaboração das linhas de pesquisa, dos projetos e das 
publicações da ABEDi; 
VI – manifestar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos, mediante 
provocação escrita; 
VII – lavrar, em livro de atas e pareceres, suas reuniões e o resultado dos 
exames procedidos. 
 

SEÇÃO V – DAS DIRETORIAS REGIONAIS 
 
Art. 27 – As Diretorias Regionais Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, 
com áreas geográficas correspondentes às respectivas regiões territoriais do 
Brasil, terão as seguintes competências: 
I – auxiliar a Diretoria Nacional no cumprimento de suas atribuições, no âmbito 
do Núcleo respectivo; 
II – representar a ABEDi nas unidades federadas  subordinadas a sua Diretoria 
Regional,  por delegação expressa do Presidente da ABEDi, mediante 
instrumento de mandato particular; 
III – convocar e coordenar as reuniões de sua Diretoria Regional. 
Art.27-A. Cada Diretoria Regional será formada por um Diretor Regional, um 
Secretário Regional e um Diretor Tesoureiro Regional.  
 
Art.27-B. Compete ao Secretário Regional:  



I – colaborar com o Diretor Regional no cumprimento de suas funções; 
II – substituir o Diretor Regional em caso de ausência ou impedimento; 
III – zelar por todos os livros e documentos necessários ao funcionamento da 
Diretoria Regional; 
 
Art.27-C. Compete ao Diretor Financeiro Regional: 
I – administrar e desenvolver as atividades da ABEDi na Direção Regional; 
II – ser responsável, juntamente com o Diretor Regional, pela movimentação 
financeira e os registros de despesas da Direção Regional; 
III – exercer outras funções que lhe tenham sido regularmente determinadas 
pelo Diretor Regional. 
 

CAPÍTULO V – DAS REFORMAS E ALTERAÇÕES 
 
Art. 28 – Este Estatuto só poderá ser reformado ou alterado por decisão da 
Assembleia Geral, especialmente convocada para tal fim, sendo exigida a 
presença mínima da maioria absoluta dos associados e, em segunda 
convocação, com o número mínimo de 1/5 (um quinto) dos associados para sua 
instauração e o voto favorável de dois terços (2/3) dos associados presentes 
para aprovação da alteração ou reforma. 
 
Art. 29 – As reformas ou alterações deste Estatuto não poderão contrariar os 
objetivos institucionais da ABEDi, salvo determinação legal. 
 
Art. 30 – As alterações do Estatuto que se impuserem por força de lei serão a 
ele incorporadas pela Diretoria Nacional, com prévio conhecimento da 
Assembleia Geral e dos órgãos governamentais competentes, se for o caso. 
 
 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 31 – O evento oficial da ABEDi é o Congresso da ABEDi, a realizar-se no 
primeiro semestre dos anos pares. 
§ 1º. As instituições interessadas em sediar o próximo Congresso deverão 
apresentar à Diretoria Nacional da ABEDi, até 5 (cinco) dias antes do início do 
Congresso anterior, proposta essa devidamente assinada, acompanhada de pré-
projeto do evento e do compromisso de assumir os custos e ônus decorrentes 
da sua realização, declarando, ainda, estar cientes de que a arrecadação integral 
dos valores atinentes às anuidades e 2/3 (dois terços) do valor bruto arrecadado 
com as inscrições constituirão arrecadação da ABEDi. 



§ 2º. A definição da instituição-sede e do local de realização do evento é de 
competência da Assembleia Geral. 
§ 3º. Nos anos ímpares, quando não é realizado o Congresso, ocorrerão a 
Assembleia Geral preparatória, que acontecerá na instituição-sede e local 
definidos pela Diretoria Nacional, bem como Encontros Regionais da ABEDi. 
 
Art. 32 – As eleições para os órgãos estatutários ocorrerão no primeiro 
semestre dos anos pares, durante o Congresso e até 30 (trinta) dias antes do 
término do mandato da diretoria empossada. 
 
Art. 33 – Para a extinção da ABEDi são necessárias as deliberações favoráveis da 
Diretoria Nacional, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo, além da 
aprovação da Assembleia Geral, convocada especialmente para tal fim, sendo 
exigida a presença de um terço (1/3) dos associados para a instauração e o voto 
concorde de dois terços (2/3) dos associados presentes para a aprovação da 
iniciativa. 
Parágrafo único. Na hipótese de extinção da ABEDi, seu patrimônio, 
desembaraçado de ônus, deverá ser totalmente revertido em benefício de outra 
instituição congênere, reconhecidamente idônea, devidamente registrada e que 
tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social. 
 
Art. 34 – O exercício social coincidirá com o ano civil. 
Parágrafo único. No término do exercício social serão elaboradas as 
demonstrações contábeis anuais, constantes do balanço patrimonial, da 
demonstração de resultados, da demonstração do fluxo financeiro e do 
relatório de atividades, bem como de outras formalidades que venham a ser 
exigidas pelas normas em vigor. 
 

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
Art. 35 –Os associados fundadores converter-se-ão em associados efetivos, 
eliminados quaisquer privilégios anteriormente conferidos por Estatuto ou atos 
de órgãos estatutários. 
 
Art. 36 – Este Estatuto entrará em vigor na data de sua aprovação. 
 

*** 
 
 

 


