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Curitiba, 09 de maio de 2014. 

 

REGULAMENTAÇÃO – ELEIÇÕES DO CRD 2014/2015 

 

Capítulo I – Da data das eleições e da inscrição dos candidatos 

 

Art. 1º. Atendendo ao disposto no artigo 102 do Estatuto do CAHS1, as eleições 

para o Conselho de Representantes Discentes (CRD) realizar-se-ão aos 29 (vinte 

e nove) dias do mês de maio de 2014. 

Art. 2º. Consideram-se aptos a disputar as eleições para o Conselho de 

Representantes Discentes todos os associados da graduação regularmente 

matriculados e cursando a Faculdade de Direito da UFPR, desde que vinculados a 

uma chapa, conforme disposto no artigo 105 do mesmo estatuto. 

§ 1º: A chapa deverá ser composta por: 

a) No mínimo 10 (dez) candidatos, sendo: 

I – Uma dupla (um titular e um suplente) candidata à representação discente no 

Conselho Setorial do Setor de Ciências Jurídicas; 

II – Uma dupla candidata (um titular e um suplente) à representação discente no 

Departamento de Direito Público; 

III – Uma dupla (um titular e um suplente) candidata à representação discente no 

Departamento de Direito Privado; 

IV – Uma dupla (um titular e um suplente) candidata à representação discente no 

Departamento de Direito Civil e Processual Civil; 

V – Uma dupla (um titular e um suplente) candidata à representação discente no 

Departamento de Direito Penal e Processual Penal;  

                                                             
1 Art. 102 – Em dia útil da última dezena letiva do primeiro semestre, realizar-se-ão as eleições para os cargos 

eletivos do Conselho de Representantes Discentes. 
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VI – Uma dupla (um titular e um suplente) candidata à representação discente no 

Núcleo de Prática Jurídica2, sendo os membros dessa dupla alunos cumpridores 

dos requisitos para matrícula no Núcleo de Prática Jurídica; 

VII – Dois candidatos à representação discente no Colegiado do Curso de Direito, 

podendo ser candidatos apenas a esse cargo, ou candidatos a um dos cargos 

dispostos nos incisos anteriores, que, se eleitos, acumularão o cargo de 

representantes no Departamento (ou Conselho Setorial) e representantes no 

Colegiado do Curso de Direito. 

b) No máximo 30 (trinta) candidatos, sendo: 

I – Uma dupla (um titular e um suplente) candidata à representação discente no 

Conselho Setorial do Setor de Ciências Jurídicas; 

II – Quatro duplas (um titular e um suplente) candidatas à representação discente 

no Departamento de Direito Público; 

III – Três duplas (um titular e um suplente) candidatas à representação discente no 

Departamento de Direito Privado; 

IV – Três duplas (um titular e um suplente) candidatas à representação discente 

no Departamento de Direito Civil e Processual Civil; 

V – Duas duplas (um titular e um suplente) candidatas à representação discente 

no Departamento de Direito Penal e Processual Penal; 

VI – Uma dupla (um titular e um suplente) candidata à representação discente no 

Conselho Setorial do Setor de Ciências Jurídicas, sendo os membros dessa dupla 

alunos cumpridores dos requisitos para matrícula no Núcleo de Prática Jurídica; 

VII – Dois candidatos à representação discente no Colegiado do Curso de Direito, 

podendo ser candidatos apenas a esse cargo, ou candidatos a um dos cargos 

dispostos nos incisos anteriores, que, se eleitos, acumularão o cargo de 

representantes no Departamento (ou Conselho Setorial) e representantes no 

Colegiado do Curso de Direito. 

§ 2º. Os candidatos poderão disputar as eleições do Conselho de Representantes 

Discentes como membros titulares ou suplentes, devendo a chapa, no ato da 

inscrição, indicar quais são os candidatos titulares e quais são os suplentes, 

                                                             
2 No ano de 2012, o Núcleo de Prática Jurídica foi alçado à categoria de órgão auxiliar ao Setor de Ciências 

Jurídicas da UFPR, passando a contar com organização autônoma, inclusive representação discente. 



 
 

 
Praça Santos Andrade, 50, subsolo | Curitiba-PR | CEP: 80020-300| Contato: (41) 8832-8388 

 

estando titular e suplente vinculados entre si, de modo indissociável e de comum 

acordo com as suas respectivas candidaturas. 

§ 3º. É vedada a candidatura de acadêmicos que ocupem o cargo de 

representante de turma, nos termos do §3º do artigo 105 do Estatuto do CAHS. 

Art. 3º. As inscrições das chapas acontecerão no dia 22 (vinte e dois) de maio de 

2012, das 19h30 às 20h30, devendo ser realizadas na subsede do CAHS, com 

qualquer membro do Conselho Administrativo do CAHS. 

Art. 4º. Nos termos do artigo 105 do CAHS, as chapas, no ato de sua inscrição, 

deverão apresentar, sob pena de seu indeferimento: 

I – cópia de documento pessoal com foto dos candidatos titulares e suplentes; 

II – declaração pessoal, de próprio punho, dos candidatos titulares e suplentes, de 

sua vontade de candidatar-se a membro do Conselho de Representantes 

Discentes, indicando: 

a) o cargo para o qual cada candidato irá concorrer (representante discente no 

Departamento de Direito Público, de Direito Privado, de Direito Civil e Processual 

Civil, de Direito Penal e Processual Penal, do Núcleo de Prática Jurídica, no 

Conselho Setorial, ou no Colegiado do Curso de Direito); 

b) o nome do respectivo suplente ou titular. 

III – Carta-programa, inalterável no decorrer da campanha, apresentando o projeto 

político da chapa para a gestão do Conselho de Representantes Discentes, 

contendo: 

a) Nome da chapa; 

b) Propostas para a gestão do CRD; 

c) Nomes dos candidatos titulares e suplentes, com a indicação dos cargos para 

os quais estão concorrendo. 

 

Capítulo II – Da Comissão Eleitoral 

Art. 5º. A Comissão Eleitoral será composta por 1 (um) membro do Conselho 

Administrativo do CAHS, indicado em reunião do Conselho Administrativo do 

CAHS, por 1 (um) membro de cada chapa, a ser indicado no ato da inscrição da 

chapa, não podendo ser nenhum dos candidatos titulares ou suplentes. 
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Parágrafo único. Os membros mencionados serão considerados titulares na 

composição da Comissão Eleitoral, sendo facultativa a indicação de mais 1 (um) 

membro enquanto suplente. 

Art. 6º. Compete à Comissão Eleitoral: 

I – proceder à abertura e ao fechamento de cada seção eleitoral, com os devidos 

cuidados no que tange aos lacres das urnas e aos carimbos e números de 

cédulas; 

II – zelar pelo bom funcionamento das seções eleitorais; 

III – vistoriar a aplicação das normas dos Estatutos do CAHS e desta 

Regulamentação; 

IV – julgar os casos omissos nesta regulamentação. 

Art. 7º. A Comissão Eleitoral decidirá as questões colocadas à sua apreciação por 

voto de seus membros; em caso de empate, exercerá o voto de qualidade o 

membro do Conselho Administrativo do CAHS. 

 

Capítulo III – Da votação 

Seção I – Da cédula de votação e do voto 

Art. 8º. Nos termos do artigo 108 do Estatuto do CAHS, a cédula de votação, a ser 

fornecida pelo CAHS, terá o nome do candidato (titular e suplente) e respectivo 

cargo, a chapa ao qual está vinculado, bem como a indicação do número máximo 

de conselheiros por Departamento, e, ao lado de cada nome, haverá um pequeno 

espaço para que o eleitor assinale com um “X” seu voto em cada dupla escolhida. 

§ 1º. Na cédula de votação constarão: 

a) os candidatos ao Conselho Setorial (titular e suplente), devendo o eleitor, sob 

pena de anulação do voto para esses cargos, votar em apenas uma dupla; 

b) os candidatos ao Departamento de Direito Público, devendo o eleitor votar, sob 

pena de anulação do voto nesse Departamento, em no máximo 04 (quatro) 

duplas; 

c) os candidatos ao Departamento de Direito Privado, devendo o eleitor votar, sob 

pena de anulação do voto nesse Departamento, em no máximo 03 (três) duplas; 
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d) os candidatos ao Departamento de Direito Civil e Processual Civil, devendo o 

eleitor votar, sob pena de anulação do voto nesse Departamento, em no máximo 

03 (três) duplas; 

e) os candidatos ao Departamento de Direito Penal e Processual Penal, devendo 

o eleitor votar, sob pena de anulação do voto nesse Departamento, em no máximo 

02 (duas) duplas; 

f) os candidatos ao Núcleo de Prática Jurídica, devendo o eleitor votar, sob pena 

de anulação do voto nesse Órgão, em no máximo 01 (uma) dupla; 

g) os candidatos ao Colegiado do Curso de Direito, devendo o eleitor votar, sob 

pena de anulação do voto nesse Departamento, em no máximo 02 (dois) 

candidatos 

§ 2º. Os candidatos ao Colegiado do Curso, quando forem concomitantemente 

candidatos a outro cargo (representante discente em um dos Departamentos, no 

Núcleo de Prática Jurídica ou no Conselho Setorial), terão a indicação 

“representante discente no Colegiado do Curso” ao lado dos seus nomes. 

§ 3º. Após a confecção das cédulas, estas serão vistoriadas em reunião da 

Comissão Eleitoral, a ser realizada na véspera da data das eleições. 

Art. 9º. Expressões de baixo-calão ou de caráter ofensivo direcionadas a 

quaisquer dos candidatos poderão anular o voto, ficando a anulação a critério da 

Comissão Eleitoral. 

Art. 10. Serão aceitas como válidas apenas as cédulas carimbadas e rubricadas 

pelo Presidente e pelo Secretário de mesa. 

Parágrafo único. As cédulas de votação receberão um carimbo próprio de acordo 

com a seção eleitoral em que forem depositadas, o qual será distinto dos carimbos 

das demais seções. 

 

Seção II – Da Seção Eleitoral 

Art. 11. A Seção Eleitoral será aberta e fechada na forma do art. 5º, inciso I, da 

presente Regulamentação, e será composta por 1 (um) mesário indicado por cada 

chapa em cada uma das urnas. Seu horário de funcionamento será: 

I – no período da manhã, das 7h30min às 12h30min; 

II – no período da noite, das 18h00min às 22h45min. 
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§ 1º. O atraso na abertura da Seção não acarretará, necessariamente, 

compensação em seu horário de fechamento, cabendo à Comissão Eleitoral a 

decisão em casos excepcionais. 

§ 2º. Observados os horários de abertura e fechamento, não será permitida a 

extensão no funcionamento da Seção Eleitoral. 

§ 3º. Não será admitida qualquer espécie de propaganda dos candidatos, tais 

como cartazes, banners e outros do gênero, nas dependências da sala que 

abrigar a Seção Eleitoral. 

Art. 12. Compete aos mesários 

I – a elaboração da ata, narrando todos os fatos ocorridos na Seção e seus 

horários, bem como os lacres das urnas, sua numeração, procedimentos de 

abertura e fechamento e todos os demais fatos por ele ou pelo Presidente 

reputados como relevantes; 

II – a fiscalização, em conjunto com a Comissão Eleitoral, da boa ordem na 

condução dos trabalhos eleitorais. 

Art. 14. Os mesários não precisam ser alunos do curso de direito da UFPR.  

Art. 15. É vedada aos candidatos das chapas trabalhar como mesários nas 

eleições e os membros da Comissão Eleitorial só poderá exercer essa função em 

casos excepcionais. 

Art. 16. A substituição de qualquer dos membros da Seção Eleitoral deverá ser 

relatada na ata, na qual constará o nome do membro substituído, o nome do 

membro substituinte e o horário da substituição, devendo esta ser assinada por 

um membro da comissão eleitoral de cada chapa e do CAHS. 

Parágrafo único. Não será admitido o funcionamento de Seção Eleitoral se 

ausente qualquer um dos membros descritos no art. 11 da presente 

Regulamentação ou se não-aberta na forma do mesmo dispositivo, reputando-se 

inexistentes os atos assim praticados. 

Art. 17. Na forma do art. 863 do Estatuto do CAHS, será composta uma Seção 

para cada série da Faculdade, cada uma com 2 (duas) urnas, sendo 1 (uma) urna 

para cada turno. 

                                                             
3 Art. 86 – Funcionará uma seção eleitoral para cada serie diurna e noturna. 
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§ 1º. A disposição das urnas será definida pela Comissão Eleitoral até 1 (um) dia 

antes das eleições. 

§ 2º. No momento de abertura das urnas, em cada turno, será entregue pela 

Comissão Eleitoral aos componentes da mesa dois lacres, um externo e um 

interno, que constarão na ata da Seção e serão utilizados para o fechamento da 

urna. Estes lacres, com sua numeração, serão relatados na ata, devendo manter-

se incólumes, sob pena de invalidação da urna. 

§ 3º. A urna será lacrada com os lacres citados no parágrafo anterior e rubricada 

pela Comissão Eleitoral. 

§ 4º. No período da tarde as urnas permanecerão lacradas e inacessíveis, em 

local determinado pela Comissão Eleitoral. 

Art. 17. A disposição das matrículas em relação às seções eleitorais será feita da 

seguinte forma: 

I – os acadêmicos de registro do ano de 2014 votarão nas urnas do 1º ano, 

respeitado o turno; 

II – os acadêmicos de registro do ano de 2013 votarão nas urnas do 2º ano, 

respeitado o turno; 

III – os acadêmicos de registro do ano de 2012 votarão nas urnas do 3º ano, 

respeitado o turno; 

IV – os acadêmicos de registro do ano de 2011 votarão nas urnas do 4º ano, 

respeitado o turno; 

V – os acadêmicos de registro do ano de 2010 ou de anos anteriores votarão nas 

urnas do 5º ano, respeitado o turno. 

Art. 18. Cada Seção Eleitoral terá relação dos alunos aptos a votarem nas suas 

urnas, de acordo com listagem fornecida pelo órgão competente da UFPR e 

aprovada previamente pela comissão eleitoral. 

 

Seção III – Dos eleitores 
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Art. 19. Apenas serão considerados aptos a votar os acadêmicos da graduação, 

regularmente matriculados junto à UFPR, e enquadrados nas disposições do art. 

784 do Estatuto do CAHS. 

Parágrafo único. Não serão aceitos os votos de acadêmicos em regime de 

permanência na Faculdade, bem como aqueles cuja matrícula encontra-se 

trancada. 

Art. 20. O acadêmico deverá comparecer à Seção Eleitoral portando documento 

de identidade ou carteirinha do Sistema de Bibliotecas da UFPR, ou outro 

documento que permita a sua identificação, sob pena de não lhe ser permitido 

votar. 

Art. 21. O nome do acadêmico deverá constar na lista fornecida pelo órgão 

competente da UFPR para poder exercer o seu voto. 

Parágrafo único. Caso o nome do acadêmico não conste da listagem oficial e 

havendo dúvida quanto à sua condição junto à UFPR, poderá exercer voto em 

separado, devidamente lacrado e relatado na ata da Seção, que será 

posteriormente analisado pela Comissão Eleitoral. 

Art. 22. Quando for exercer o seu voto, o acadêmico deverá assinar a listagem 

oficial de votantes, sendo permitida apenas uma cédula por eleitor, observadas as 

disposições do § 1º, do art. 7º desta Regulamentação. 

 

Seção IV – Do quorum 

Art. 23. Para a legitimidade e validade do pleito será exigido o comparecimento de 

metade mais um dos eleitores aptos a votar de acordo com o art. 78 do Estatuto 

do CAHS. 

 

Capítulo IV – Da Apuração 

 

                                                             
4 Art. 78 – Constitui prova de identidade do autor a carteira de identidade expedida pelo órgão competente dos 

Estados ou do D.F., a carteira nacional de habilitação expedida pelo órgão competente e a carteira da 

graduação da Universidade Federal Paraná, emitida pelo órgão competente. Parágrafo único – Só poderá 

votar o associado da categoria “A”, regularizado nos termos destes Estatutos, munido de um dos documentos 

mencionados no caput deste artigo. 
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Art. 24. Finda a votação, serão recolhidas todas as urnas pela Comissão Eleitoral, 

a qual se reunirá para realizar os procedimentos prévios à apuração dos votos, 

devendo estar presentes somente os membros da referida Comissão. 

Art. 25. São procedimentos prévios à apuração dos votos: 

I – a leitura das atas das Seções Eleitorais e o julgamento dos problemas 

apresentados; 

II – o julgamento dos votos em separado e da sua possibilidade de apuração; 

III – a verificação da regularidade das urnas em questão de lacres e rubricas; 

IV – a abertura das urnas e a contagem do número de votos nelas contidos, que 

deverá ser idêntico ao número de assinaturas nas listas oficiais das Seções. 

Parágrafo único. Caso haja divergência, considerar-se-á invalidada a urna que 

apresentar discrepância entre os votos válidos ali encontrados e o número de 

assinaturas nas listas na ordem superior a 3% (três por cento). 

Art. 26. Finalizados os procedimentos descritos no artigo anterior, a Comissão 

Eleitoral passará à apuração dos votos, aberta a todos os interessados, sendo que 

somente os membros da Comissão Eleitoral poderão contabilizar e manusear as 

cédulas de votação. 

Parágrafo único. A apuração será realizada na subsede do CAHS ou em outro 

local da Faculdade escolhido pela Comissão Eleitoral. 

Art. 27.  A votação para os representantes discentes no Conselho Setorial, no 

Colegiado de Curso e no Núcleo de Prática Jurídica obedecerá ao critério 

majoritário (maior número de votos). 

Art. 28. Para o cálculo das vagas nos Departamentos observar-se-á o seguinte 

procedimento: 

I – quatro vagas para duplas no Departamento de Direito Público; 

II – três vagas para duplas no Departamento de Direito Privado; 

III – três vagas para duplas no Departamento de Direito Civil e Processual Civil; 

IV – duas vagas para duplas no Departamento de Direito Penal e Processual;  

§ 1º. Havendo coincidência entre o número de duplas candidatas e o número de 

vagas, todas as duplas serão eleitas, desde que cumprido o quórum mínimo. 
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§ 2º. Havendo menos duplas candidatas do que o número de vagas, serão eleitos 

como titulares os suplentes das duplas eleitas, observado o critério majoritário 

(maior número de votos) quando houver mais suplentes do que vagas 

remanescentes. 

§ 3º. Havendo mais duplas candidatas do que o número de vagas, o critério para o 

cálculo de vagas será majoritário para o Conselho Setorial e proporcional para os 

Departamentos, observando, nesse último caso, o seguinte procedimento: 

I – Calcular-se-á o quociente eleitoral (QE) dividindo-se o número de votos válidos 

(NVv) pelo número de vagas no Departamento (NVd), desprezada a fração se 

igual ou inferior a meio, sendo equivalente a um, se superior a meio (QE = 

NVo/NVd). 

II – As chapas cujo número de votos válidos (NVv) das suas duplas no 

Departamento somarem valor igual ou acima do quociente eleitoral (QE), terão 

direito a vaga(s) no Departamento (NVv _ QE). 

III – O número de vagas a que terá direito cada chapa no Departamento será 

calculado com base no quociente de chapa (QC), o qual será calculado a partir da 

divisão entre o número de votos válidos recebidos pelas duplas da chapa no 

Departamento (NVv) pelo quociente eleitoral (QE), desprezada a fração (QC = 

NVv / QE). 

IV – As vagas que não forem preenchidas pela aferição do quociente de chapa 

(QC) serão distribuídas mediante a observância das seguintes regras: 

a) dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos às duplas de cada chapa 

(NVv) pelo número de vagas por ele obtido mais um (QC + 1), cabendo à chapa 

que apresentar a maior média uma das vagas a preencher (Média = NVv/ QC + 1); 

b) repetir-se-á a operação para a distribuição de cada uma das vagas, obtendo o 

direito à vaga a chapa que obtiver a maior média (Média = NVv / QC + Nº de 

vagas obtidas no 1º cálculo + 1); 

c) o preenchimento das vagas com que cada chapa for contemplada far-se-á 

segundo a ordem de votação recebida pelas suas duplas; 

d) só poderão concorrer à distribuição das vagas as chapas que tiverem obtido 

quociente eleitoral (QE). 

V – Havendo empate, o critério utilizado para desempate será, primeiramente, o 

mais antigo ano de matrícula na Faculdade e, posteriormente, o de maior idade. 
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Capítulo V – Dos resultados 

Art. 29.  Terminada a apuração, caberá à Comissão Eleitoral pronunciar o 

resultado das eleições, levando em conta os critérios colocados no art. 27 da 

presente Regulamentação. 

 

Capítulo VI – Das disposições gerais e transitórias 

Art. 30. O atual Presidente do Conselho de Representantes Discentes deverá 

marcar a data de posse dos candidatos eleitos em até 15 (quinze) dias após a 

data da votação, a qual ocorrerá em reunião do Conselho de Representantes 

Discentes. 

Art. 31. Os casos omissos na presente Regulamentação serão decididos pela 

Comissão Eleitoral. 

 

Curitiba, 07 de maio de 2014. 

 


