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Aos dias dezesseis de outubro de dois mil e dezoito, com início às vinte e duas horas e 4 

quinze minutos, na Sala 303 do Centro de Ciências Jurídicas (quarto andar), foi realizada a 5 

Reunião do Conselho de Representantes de Turma, tendo sido convocada pela Diretoria do 6 

Centro Acadêmico XI de Fevereiro e atingido quórum mínimo. A reunião foi presidida por 7 

Vitor Oliveira e Lucas Hellmann, secretariada por Marcela Matheus e, por fim, contou com a 8 

presença dos seguintes Representantes de Turma: Vinícius Farias – 1N; Theo Rosenau e 9 

Marcelle Armani – 2D; Karina de Souza – 2N; Gessica - 3D; Beatriz Zardo Klein– 3N; Igor 10 

Irani – 4D; Fernando Coelho e Henrique Althoff – 4N; Vitória Santiago – 5D; Rodrigo dos 11 

Santos Júnior – 5N; Leonardo Moretto – 6D; Tiago Basílio – 6N; Joana Bolsoni – 7N; Julia – 12 

8D; Luís Guilherme Ribeiro – 9D; Rodney Ferreira da Cunha - 9N e Marco Antônio Daus 13 

França – 10D. A reunião teve como pauta: I) Apresentação das contas da gestão Nova 14 

Estação (2016-2017); II) Discussão acerca da reforma do Estatuto do CAXIF; e III) Análise 15 

do CCJ acerca da atual conjuntura e possível posicionamento do CRT (adicionado pelo 16 

Representante de Turma Kenji Takashima via e-mail). 17 

Lucas Hellmann inicia a apresentação dos informes, destacando inicialmente a XXII Edição/ 18 

da Semana Jurídica. Vitor passa ao primeiro ponto de pauta, referente à apresentação de 19 

contas da Nova Estação, e o modo como o Conselho faria a análise e aprovação. A prática 20 

que vem sendo adotada é a formação de uma comissão, formada e com prazo delimitado 21 

pelo CRT para apresentação de um parecer. Igor sugere votação no sentido de aprovar ou 22 

não o seguimento da praxe. Por unanimidade, o CRT decide por cumprir com a praxe e 23 

formar uma Comissão para análise. Karina sugere como encaminhamento a adaptação de 24 

prazos ao delimitado no estatuto, que seria feito por meio da delimitação de um prazo de 25 

um ano para apresentação e aprovação das prestações, de modo a realinhar os prazos 26 

desta gestão em particular até as futuras. Leonardo Moretto afirma que a gestão Nenhum 27 

Direito a Menos pretende apresentar a prestação de contas até dezembro. Vitor questiona 28 

se alguém se disponibiliza a participar da Comissão. Igor e Rodrigo se disponibilizam. Vitor 29 

sugere o estabelecimento de um prazo para apresentação de conclusões ao CRT. Exceto 30 

pela abstenção de Vitória e Beatriz, pelo número muito reduzido de participantes, o CRT 31 

decide que os pareceres deverão ser apresentados até a semana dos dias 6 a 9 de 32 

novembro. Vitor afirma que será enviado e-mail ao grupo do CRT buscando mais 33 

interessados, visando alcançar uma comissão com três integrantes.  34 

Iniciada a discussão sobre o Estatuto, Vitor apresenta brevemente os problemas 35 

enfrentados em cartório pela desatualização. Afirma que, apesar de serem fundamentais as 36 

discussões, a reformulação deve ser levada adiante. Vitória questiona quais são os 37 

membros da Comissão Reformuladora e se há qualquer tipo de acesso aos materiais já 38 

elaborados por ela. Rodrigo esclarece que já houve alterações materiais do Estatuto, ou 39 

seja, há um modelo atualizado do Estatuto já pronto. Além disso, afirma que poderá entrar 40 

em contato com a Comissão para apresentação do material ao CRT, via e-mail, até o fim da 41 

semana. Sugestão de um modelo de Assembleia, elemento indispensável para aprovação 42 

do Estatuto feito via voto em urna, frente à ciência dos Representantes da dificuldade em se 43 

alcançar o quórum mínimo. Igor apresenta o modelo de que o Estatuto seja enviado até 44 

sexta-feira (19/10) aos Representantes que, por sua vez, deverão iniciar as discussões em 45 

sua turma. Hellmann questiona se a Comissão do ano seguinte, cuja existência seria para 46 

viabilizar a aplicação de alterações será a mesma que a atual. Julia reitera a importância do 47 

início imediato dos debates. Vitor concorda, trazendo à tona a importância do Estatuto. 48 



Karina sugere que, a partir da apresentação pela Comissão, o Estatuto seja enviado aos 49 

estudantes via forumgrad e, concomitantemente, ocorra a criação de formulários online, 50 

disponibilizados pelos RTs às suas respectivas salas, para registro das discussões e 51 

sugestões. Vitor sugere a união dos prazos para apresentação dos pareceres da 52 

apresentação de conta e das discussões oriundas das salas no CRT, a ocorrer na semana 53 

dos dias 6 a 9 de novembro. Continua apontando que tudo aquilo estabelecido pelas 54 

discussões do curso deverá ser consolidado, para viabilizar a continuidade do trabalho. 55 

Vitória questiona Rodrigo a possibilidade de apresentação das motivações da mudanças 56 

efetuadas no corpo do Estatuto. Igor sugere que, nos formulários, seja questionado o que 57 

deve ser alterado (qual artigo), por qual motivo e, por fim, qual seria a sugestão daquele que 58 

está respondendo. Sendo assim, fica decidido que o Estatuto deverá ser enviado via e-mail 59 

aos RTs no período de sexta-feira (19/10) até domingo (21/10), acompanhado dos 60 

formulários. As respostas deverão ser trazidas e discutidas no CRT a ser realizado em 61 

novembro.  62 

Beatriz, representando o ponto de pauta sugerido por Kenji, questiona o CAXIF acerca de 63 

um “eventual posicionamento frente ao atual cenário político”. Vitor questiona se o aluno 64 

esmiuçou qual tipo de posicionamento estava esperando e, frente a uma negativa, 65 

esclarece que a Diretoria enxerga que, por meio de seus diversos eventos, sempre com 66 

estímulo ao pensamento crítico, já são modelos de posicionamento, somados também às 67 

notas emitidas pela Diretoria a respeito das arbitrariedades praticadas pela Polícia Federal 68 

no âmbito da Universidade e também sobre a intolerância eleitoral vivenciada e a defesa do 69 

Estado Democrático de Direito. Diante da confusão vivenciada pelos RTs, dada a 70 

abrangência do tema apresentado, o último ponto reputa-se retirado de pauta. O próximo 71 

CRT fica marcado para o dia 05/11, segunda-feira. 72 


