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Todos os atos e fatos que praticamos com suporte permanecem, ao contrário daqueles que
não se encontram bem alicerçados. Assim é tudo na vida: as organizações, as sociedades, as
famílias, enfim, acreditamos que todos os atos devem ter o suficiente respaldo.

Com esse pensamento, a Diretoria da Academia de Direito Militar, cujos membros subscrevem
a presente apresentação, cuidadosamente, preocupou-se com os sustentáculos, pessoais e jurídi-
cos, desta importante sociedade, que terá pela frente um grande caminho a percorrer.

Bem sabemos que o Direito Militar é pouco divulgado, porquanto seu âmbito de aplicação
resume-se ao meio militar: Forças Armadas, Policiais Militares e Bombeiros Militares, sendo, pois,
importante termos um foro para debates, notadamente, após o advento da Emenda
Constitucional nº 45/2004.

Quando da constituição da Academia, sob a inspiração do Juiz Coronel Paulo Duarte Pereira,
juristas notáveis nela se incorporaram, Juízes, Membros do Ministério Público, Advogados e
Militares, cada qual com seus conhecimentos e experiências, as quais por certo serão transmitidas
à comunidade que se interessar e se dedicar ao Direito Militar.

Assim, foi elaborado, registrado e, no momento, impresso nosso Estatuto, que será nossa lei e
que passaremos às mãos de todos os interessados. Nele, encontram-se os primeiros documentos
da Academia, seu ato de fundação, os Associados, Patronos, Acadêmicos Fundadores e o Estatuto,
sendo um sustentáculo imprescindível para ensinar e aprender.

Belo Horizonte, agosto de 2007.

Presidente – Acadêmico Décio de Carvalho Mitre
1º Vice-Presidente – Acadêmico Paulo Duarte Pereira
2º Vice-Presidente – Acadêmico José Joaquim Benfica
Secretário-Geral – Acadêmico Paulo Tadeu Rodrigues Rosa
1ª Secretária – Acadêmica Silvana Lourenço Lobo
Tesoureiro-Geral – Acadêmico Rúbio Paulino Coelho
1º Tesoureiro – Acadêmico André de Mourão Motta
Bibliotecária – Acadêmica Daniela de Freitas Marques
Orador – Acadêmico Mário Olímpio Gomes dos Santos

Apresentação
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Data: 04/03/2004.
Horário: 14:30 horas
Presidente: Juiz Décio de Carvalho Mitre

Presentes: Juízes Cel PM Jair Cançado Coutinho
Juiz Cel PM Paulo Duarte Pereira
Cel PM Rúbio Paulino Coelho
Jadir Silva

Aberta, pelo Juiz Presidente, a reunião, fazendo alusão à proposta de criação da Academia
Mineira de Direito Militar, designou para secretariá-la o Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho.
Passou, a seguir, a palavra ao Juiz Cel PM Paulo Duarte Pereira, idealizador do projeto, para apre-
sentá-lo ao pleno.

O Juiz Cel PM Paulo Duarte Pereira, justificando sua proposição, submeteu à apreciação dos
Senhores Juízes o anteprojeto do seu respectivo estatuto (anexo I) que, após discutido, foi pre-
liminarmente aprovado, à unanimidade, com as emendas sugeridas.

Decidiu-se: o nome da instituição, sendo “Academia Mineira de Direito Militar”, cognomina-
da “Casa de Tancredo Neves”, homenagem ao grande Governador de Minas que, durante seu
governo, muito prestigiou a Justiça Militar; fixação de 40 (quarenta) cadeiras e a indicação de
32 (trinta e dois) patronos (anexo II), todos juristas consagrados ou pessoas ligadas, direta ou
indiretamente, à Justiça Militar de Minas; aprovação de 32 (trinta e dois) acadêmicos fun-
dadores, nos termos do estatuto, dentre juízes, juristas e escritores que vivem ou viveram o di-
reito militar; convocação, para o dia 16 de março, da Assembléia Geral para a sua fundação,
eleição e posse da primeira diretoria, no auditório do TJM.

A Academia terá como objetivos maiores a salutar integração dos estudiosos do direito mili-
tar, a valorização e divulgação desse importante e especial ramo jurídico, relegado pelas univer-
sidades do país, além de extrair-lo do anonimato, acolhendo, em seu seio, valores autênticos
que contribuíram e que ainda contribuem para o aprimoramento da cultura literária castrense.

ATA DA SESSÃO ADMINISTRATIVA Nº 04/2004
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Nada mais havendo, foi encerrada a sessão. Eu, Cel PM Rúbio Paulino Coelho, lavrei a pre-
sente ata, que, depois de aprovada, segue assinada pelos Senhores Juízes.

Juiz Décio de Carvalho Mitre
Presidente

Juiz Cel PM Jair Cançado Coutinho
Vice-Presidente

Juiz Cel PM Paulo Duarte Pereira
Corregedor

Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho

Juiz Jadir Silva

Página 5

cartilha_AMDM  8/8/07  2:42 PM  Page 5



Às quinze horas e trinta minutos do dia dezesseis de março de dois mil e quatro, reuniram-se
os senhores Juízes do Tribunal de Justiça Militar, Juízes Auditores e autoridades, abaixo trans-
critos, convidados para compor a Assembléia Geral de fundação da Academia Mineira de Direito
Militar.

Aberta a sessão pelo Juiz Presidente do Tribunal, Dr. Décio de Carvalho Mitre, convidou o Juiz
Auditor Paulo Tadeu Rodrigues Rosa para secretariar o evento, agradeceu a presença das autori-
dades visitantes e passou a palavra ao Juiz Cel PM Paulo Duarte Pereira, para proceder ao ato
formal de fundação da Academia Mineira de Direito Militar. 

O Juiz Cel PM Paulo Duarte Pereira solicitou ao Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho que pro-
cedesse à leitura da Ata Administrativa nº 04/2004, que aprovou preliminarmente o anteproje-
to do Estatuto da Academia Mineira de Direito Militar (AMDM). Em seguida, submeteu o
anteprojeto de Estatuto aos presentes, que o aprovaram, por aclamação, na condição de
acadêmicos fundadores. Após, apresentou, como sugestão, à apreciação dos acadêmicos pre-
sentes os nomes dos membros da primeira diretoria, para o biênio 2004-2005, propondo, caso
não houvesse objeção, sua aprovação, por aclamação. 

Sem objeções, foram aclamados: 

Presidente - Acadêmico Décio de Carvalho Mitre
1º Vice-Presidente - Acadêmico Paulo Duarte Pereira
2º Vice-Presidente – Acadêmico José Joaquim Benfica 
Secretário-Geral - Acadêmico Paulo Tadeu Rodrigues Rosa
1ª Secretária – Acadêmica Silvana Lourenço Lobo
Tesoureiro-Geral - Acadêmico Rúbio Paulino Coelho
1º Tesoureiro - Acadêmico André de Mourão Motta
Bibliotecária - Acadêmica Daniela de Freitas Marques
Orador - Acadêmico Mário Olímpio Gomes dos Santos
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O Juiz Cel PM Paulo Duarte Pereira empossou o Presidente eleito da AMDM, Acadêmico
Décio de Carvalho Mitre, devolvendo-lhe a presidência dos trabalhos.

A seguir, o presidente eleito deu posse aos demais membros da diretoria e agradeceu a pre-
sença de todos.

Nada mais havendo, foi encerrada a sessão. Eu, Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, lavrei a pre-
sente ata, que, depois de aprovada, segue assinada pelos acadêmicos fundadores.

Afonso Barsante dos Santos
André de Mourão Motta
Carlos Alberto Carvalhaes
Daniela de Freitas Marques
Décio de Carvalho Mitre
Epaminondas Fulgêncio Neto
Helena Vieira
Jadir Silva
Jair Cançado Coutinho
João Cancio de Mello Júnior
João Carlos Balbino Viola
José Barcelos de Souza
José Joaquim Benfica
José Maria Mayrink Chaves
Juarez Cabral
Lúcio Urbano da Silva Martins 

Marcelo Adriano Menacho dos Anjos
Marco Antônio Lopes de Almeida
Marcos Octaviano da Silva Lobato
Mário Olímpio Gomes dos Santos
Murilo Paulino Badaró
Nilton Vieira Dias
Oswaldo de Carvalho Monteiro
Paulo Duarte Pereira
Paulo Eduardo Andrade Reis
Paulo Tadeu Rodrigues Rosa
Ricardo Arnaldo Malheiros Fiúza
Rúbio Paulino Coelho
Saint’Clair Luiz do Nascimento
Silvana Lourenço Lobo
Sônia Diniz Viana
Waldyr Soares
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Dispõe sobre a Instituição e Concessão do Colar
Academia Mineira de Direito Militar, e dá outras
providências.

O Presidente da ACADEMIA MINEIRA DE DIREITO MILITAR, “Casa de Tancredo Neves”, no uso
das atribuições que lhe confere o Estatuto, 

RESOLVE:

Art. 1º. Aos acadêmicos confere-se o Colar Academia Mineira de Direito Militar, que será
ou-torgado no ato da posse.

Art. 2º. As características do Colar Academia Mineira de Direito Militar, instituída por esta
Resolução, são permanentes, conforme desenho em anexo, com as seguintes especificações:

I - material, forma e dimensões:

a) o Colar será cunhado em metal, inscrito em um círculo, totalizando 50 (cinqüenta)
milímetros de diâmetro e espessura de 2,7 milímetros;

II - anverso:

a) sua base é destacada de um esplendor, com detalhes de 21 raios multidirecionais dourados,
e, em plano inferior, contendo um círculo azul com a inscrição externa “COLAR ACADEMIA
MINEIRA DE DIREITO MILITAR”, polida em suas bordas na cor do metal da graduação (2,4 milíme-
tros de altura), fonte Times New Roman, caixa alta, em negrito, e, em seu plano superior, um cír-
culo na cor vermelha, contendo a efígie, em metal prateado, do patrono da AMDM, Tancredo
Neves, juntamente com o Livro de Ouro da Academia, contendo o seu símbolo nas suas páginas;

RESOLUÇÃO Nº 001/04, DE 28 DE OUTUBRO DE 2004 
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III - reverso:

a) todo em metal dourado, em alto relevo, com a inscrição  “CASA DE TANCREDO NEVES”
(1,9 milímetro de altura), na fonte Times New Roman, caixa alta, em negrito. O desenho, abaixo,
com destaque da “Delta do Cruzeiro do Sul”, estrela que representa o Estado de Minas Gerais,
no Pavilhão Nacional (6,4 milímetros de altura), e 40 estrelas menores, circundando a inscrição,
representando as cadeiras que compõem a ACADEMIA MINEIRA DE DIREITO MILITAR, “Casa de
Tancredo Neves”;

IV – fita:

a) o Colar Academia Mineira de Direito Militar será pendente em uma fita de gorgorão de
seda achamalotada de 35 milímetros de largura, composta de 5 barras verticais e paralelas. As
barras de cor vermelha terão 6 milímetros de largura, as azuis blau terão 4 milímetros de largu-
ra, e a amarelo-ouro, ao centro, terá 15 milímetros de largura. Acabamento com velcro nas
extremidades, para afixação. Será destacada uma passadeira para o acabamento da fita; 

V - barreta: 

a) terá 35 milímetros de largura por 10 milímetros de altura, revestida com o mesmo tecido
da fita. Ao centro, terá a miniatura da efígie do patrono, juntamente com o símbolo da
Academia Mineira de Direito Militar, todo em metal prateado, com as mesmas características do
Colar, medindo 9 milímetros de diâmetro;

VI - roseta:

a) botão circular, com 10 milímetros de diâmetro e 5 milímetros de espessura, recoberta com
o tecido da fita da medalha, tendo, ao centro, a miniatura da efígie do patrono, juntamente com
o símbolo da Academia Mineira de Direito Militar, todo em metal, com as mesmas característi-
cas das graduações do Colar.
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VII - simbologia do Colar:

a) sua base é destacada, em seu esplendor, pelos 21 raios multidirecionais, que emanam
luminosidade, clareza, respeito, representando a data do falecimento, símbolos dignos do
Patrono da Academia Mineira de Direito Militar. Representam essa simbologia os metais nobres
(ouro e a prata) constantes em seu projeto; 

b) o detalhe central, na forma circular, em azul, contendo as inscrições, simboliza tranqüili-
dade, o equilíbrio e a serenidade, imparcialidade e, também, a cor da Justiça, base da Academia
Mineira de Direito Militar;

c) o círculo central, contendo a efígie do Patrono Tancredo Neves, é na cor vermelha, repre-
sentando o Estado de Minas Gerais.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2004.

Acadêmico Décio de Carvalho Mitre
Presidente da AMDM
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CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO E FINALIDADE

Art. 1º. A Academia Mineira de Direito Militar, na forma deste Estatuto e do seu
Regimento Interno, registrados no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob o nº
120739, em 16/03/06, é uma associação civil, sem fim lucrativo, de duração ilimitada, com sede
e domicílio jurídicos na cidade de Belo Horizonte, funcionará na Rua Aimorés, 698, sede do
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, até que tenha sua sede própria.

Parágrafo único. A Entidade Acadêmica, idealizada em 4 de março e fundada em 16 de
março de 2004,  poderá também ser denominada pela sigla AMDM.

Art. 2º. A Academia tem por finalidade estimular a cultura e o desenvolvimento do
Direito Militar em Minas Gerais.

Parágrafo único. O empenho na consecução da finalidade da Academia desenvolve-se
em atitudes adequadas ao aprimoramento do Direito Militar, em sua aplicação, na pesquisa e
na doutrina, no incentivo ao interesse cultural imanente na finalidade institucional, na admis-
são, como membros, de quem se destaque no campo de sua finalidade e no registro e destaque
daquele que contribua para a melhoria da Justiça Militar Estadual. 

CAPÍTULO II

DAS CADEIRAS E SEÇÕES

Art. 3º. A Academia é constituída de quarenta cadeiras e de associados, na forma pre-
vista neste Estatuto.

ESTATUTO
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§ 1º As cadeiras serão distribuídas em três seções:
I - História e Memória;
II - Literatura Jurídico-Militar;
III - Jornalismo e Crônica.

§ 2º Será da livre escolha do acadêmico a seção ou seções de sua preferência.

§ 3º O associado será denominado acadêmico no tratamento oficial. 

Art. 4º. Cada cadeira tem como patrono personalidade da história pátria, da história da
Justiça Militar, da Polícia Militar ou da cultura de Minas Gerais:

I - cadeira 1 - Tancredo de Almeida Neves - Presidente da República Federativa do Brasil; 
II - cadeira 2 - Juscelino Kubitschek de Oliveira - Presidente da República Federativa do Brasil;
III - cadeira 3 - Joaquim José da Silva Xavier - Alferes Tiradentes - o Mártir da Inconfidência

Mineira;
IV - cadeira 4 - Luiz Alves de Lima e Silva - Duque de Caxias - Patrono do Exército

Brasileiro;
V - cadeira 5 - Milton Soares Campos - Governador do Estado de Minas Gerais;
VI - cadeira 6 - Lourival Vilela Viana - Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais;
VII - cadeira 7 - Coronel PM José Geraldo de Oliveira, Comandante-Geral da Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais;
VIII - cadeira 8 - Ulisses Silveira Guimarães - Deputado Federal da República Federativa do

Brasil;
IX - cadeira 9 - João Guimarães Rosa - Escritor e Diplomata Brasileiro;
X - cadeira 10 - Alberto Santos Dumont - Pai da Aviação;
XI - cadeira 11 - Lydio Machado Bandeira de Mello - Professor da Universidade Federal

do Estado de Minas Gerais;
XII - cadeira 12 - Pedro Aleixo - Vice-Presidente da República Federativa do Brasil;
XIII - cadeira 13 - Coronel PM Américo de Magalhães Góes - Juiz Presidente do Tribunal

de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais;
XIV - cadeira 14 - Policarpo de Magalhães Viotti - Juiz Presidente do Tribunal de Justiça

Militar do Estado de Minas Gerais;
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XV - cadeira 15 - Coronel PM Alvino Alvim de Menezes - Comandante-Geral da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais;

XVI - cadeira 16 - Coronel PM Eurico Pascoal - Juiz Presidente do Tribunal de Justiça
Militar do Estado de Minas Gerais;

XVII - cadeira 17 - Coronel PM Manuel de Araújo Porto - Juiz Presidente do Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais;

XVIII - cadeira 18 - Nelson Hungria Holffbauer - Presidente do Supremo Tribunal Federal;
XIX - cadeira 19 - Ramagem Badaró - Presidente da Associação do Ministério Público da

Bahia;
XX - cadeira 20 – Esmeraldino Olímpio de Torres Bandeira - Ministro da Justiça da

República Federativa do Brasil;
XXI - cadeira 21 - Aníbal Bruno - Jurista e escritor;
XXII - cadeira 22 - Coronel PM Argentino Madeira - Diretor do Colégio Tiradentes;
XXIII - cadeira 23 - Heráclito Fontoura Sobral Pinto - Presidente do Instituto dos Advogados

do Brasil;
XXIV - cadeira 24 - Coronel PM Edson Neves - Juiz Presidente do Tribunal de Justiça

Militar do Estado de Minas Gerais;
XXV - cadeira 25 - João Romeiro Neto - Ministro do Supremo Tribunal Federal;
XXVI - cadeira 26 - Ariosvaldo Campos Pires -  Professor e Diretor da Faculdade de Direito

da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais e jurista;
XXVII - cadeira 27 - José de Oliveira Fagundes - Advogado dos Inconfidentes;
XXVIII - cadeira 28 - Caio Mario da Silva Pereira - Professor Emérito da Universidade

Federal do Estado de Minas Gerais e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro;
XXIX - cadeira 29 - Raimundo Cândido - Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas

Gerais;
XXX - cadeira 30 - Marcelo Jardim  Linhares - Advogado;
XXXI - cadeira 31 - Coronel PM Paulo Alvim de Menezes - Chefe do Estado Maior da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
XXXII - cadeira 32 - Domingos Henrique Gusmão - Juiz Presidente do Tribunal de Justiça

Militar do Estado de Minas Gerais;
XXXIII - cadeira 33 - Gerson de Britto Mello Boson - Professor e Reitor da Universidade

Estadual do Estado de Minas Gerais;
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XXXIV - cadeira 34 - General Olímpio Mourão Filho - Ministro do Supremo Tribunal Militar;
XXXV - cadeira 35 - Gustavo Capanema - Jurista, Político e Ministro da Educação e Saúde

da República Federativa do Brasil;
XXXVI - cadeira 36 - Evandro Lins e Silva - Procurador-Geral da República e Chefe da

Casa Civil da Presidência da República Federativa do Brasil;
XXXVII - cadeira 37 - Aureliano Chaves de Mendonça - Governador do Estado de Minas

Gerais e Vice-Presidente da República Federativa do Brasil;
XXXVIII - cadeira 38 - Leila Maria Franca de Araújo Cunha - Promotora da Justiça Militar

e Procuradora do Estado de Minas Gerais;
XXXIX - cadeira 39 - João Pimenta da Veiga - Político, Advogado e Chefe de Polícia do

Estado de Minas Gerais;
XL - cadeira 40 - João Romeiro - Livre-Docente da Faculdade de Direito da Universidade

Federal do Estado de Minas Gerais e Juiz Civil do Tribunal de Justiça Militar.

CAPÍTULO III

DOS ACADÊMICOS

Art. 5º. A Academia é integrada por acadêmicos, nas seguintes categorias:
I – acadêmico fundador: personalidade atuante, na área cultural ou jurídica, e admitida

após a fundação da Academia;
II – acadêmico efetivo: autoridade atuante, na área cultural jurídica, admitida após a

fundação da Academia;
III – acadêmico correspondente: personalidade que, não pertencendo a outra categoria,

coopera com a Academia, a ela se vinculando sob alguma forma de manifestação artística ou
jurídica;

IV – acadêmico honorário: personalidade regularmente aceita a partir da proposta de
dois membros, baseada em comprovado merecimento cultural, intelectual ou jurídico;

V – acadêmico emérito: personalidade regularmente aceita como membro, a partir da pro-
posta de dois acadêmicos, fundada em relevantes serviços prestados à Entidade.
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CAPÍTULO IV

DA ADMISSÃO E EXCLUSÃO

Art. 6º. A Academia admite, como membros efetivos, juristas mineiros e autores de obras
relativas ao Direito Militar, cuja relevância seja reconhecida pela Assembléia Geral.

§ 1º Em situação especial e obedecidas as mesmas condições, poderá ser admitido can-
didato de outros Estados da Federação.

§ 2º A admissão dependerá de proposta subscrita por dois membros fundadores ou efe-
tivos, na forma do Estatuto, e da aquiescência expressa do candidato.

§ 3º Os votos para admissão ou exclusão de associado e para outorga de diploma de
honra ao mérito artístico serão tomados em reunião e votação sigilosas.

§ 4º Os acadêmicos são vitalícios, podendo retirar-se da sociedade mediante pedido escri-
to.

Art. 7º. O integrante da Academia poderá ser excluído por decisão da Assembléia Geral:
I – em caso de condenação, pela prática de crime doloso, em decisão judicial transitada em

julgado;
II – em razão de infração notória de preceitos morais, denotando comportamento

incompatível com a dignidade acadêmica;
III – em caso de acatamento de proposta fundamentada da diretoria, com base em cir-

cunstância relevante, exigindo-se, nesse caso, que a decisão seja tomada  por maioria absolu-
ta. 

CAPÍTULO V

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ACADÊMICOS

Art. 8º. São direitos dos acadêmicos fundadores e efetivos:
I - freqüentar a sede social, assistir às sessões e tomar parte nos debates;
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II - votar e ser votado;
III - apresentar ou ler, em sessão, mediante prévia inscrição, trabalho de sua autoria ou

de terceiros, comentando-o ou não;
IV - usar o título de acadêmico em seus trabalhos;
V - consultar obras da biblioteca da Academia;
VI - ter acesso a endereços e registros de sócios. 

Art. 9º. São deveres dos acadêmicos: 
I - prestar o compromisso regimental no ato da posse;
II - comparecer assiduamente às sessões;
III - quitar, pontualmente, na tesouraria, as mensalidades;
IV - fazer elogio ao patrono da cadeira da qual é o representante na academia, obser-

vando os dispositivos estatutários e regimentais;
V - abster-se de polemizar assuntos político-partidários e religiosos no recinto da acade-

mia ou durante qualquer ato realizado sob seu patrocínio ou responsabilidade;
VI - cumprir as disposições estatutárias e regimentais;
VII - zelar pelo nome e conceito da Academia em qualquer lugar e em qualquer tempo;
VIII - não divulgar assuntos sigilosos que venham a ser discutidos na Academia.

CAPÍTULO VI

DA POSSE, DO COMPROMISSO E DA DIPLOMAÇÃO

Art. 10. O discurso de recepção e saudação versará sobre a personalidade e a obra do
Acadêmico recipiendário.

Art. 11. O discurso de posse do Acadêmico versará sobre a personalidade e a obra de seu
patrono e do acadêmico que suceder, buscando destacar aspectos dignos de serem apresenta-
dos como exemplo. 

§ 1º O novo Acadêmico terá o prazo de um ano, a partir da data de sua posse, prorrogá-
vel a critério da diretoria, para fazer o elogio de seu patrono.
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§ 2º O não-cumprimento dessa formalidade implicará manifestação tácita de renúncia.
§ 3º Após o discurso de posse, o novo Acadêmico prestará o compromisso e será diplo-

mado pelo presidente.
§ 4º O diploma terá as especificações previstas no regimento interno e será assinado pelo

Presidente e pelo Secretário-Geral.

Art. 12. O acadêmico, ao tomar posse, em sessão solene, prestará o seguinte compro-
misso:

“Prometo trabalhar pelo engrandecimento da Academia Mineira de Direito Militar, pela
preservação da pureza do idioma nacional e das tradições mineiras, e pelo desenvolvimento
constante das letras jurídico-militares, respeitando o estatuto, o regimento interno e acatando
as decisões da Diretoria e da Assembléia Geral.”

CAPÍTULO VII

DA ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA

Art. 13. A Academia será administrada por uma Diretoria eleita e composta pelos seguintes
cargos:

I - Presidente;
II - 1º Vice-Presidente;
III - 2º Vice-Presidente;
IV - Secretário-Geral;
V - 1º Secretário;
VI - Tesoureiro-Geral;
VII - 1º Tesoureiro;
VIII - Bibliotecário;
IX - Orador.
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Art. 14. A diretoria compõe-se, ainda, pelos seguintes órgãos e comissões:
I - comissão de sindicância;
II - comissão de relações públicas;
III - departamento de artes.

Art. 15. Os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal serão preenchidos por Acadêmicos fun-
dadores ou efetivos, eleitos pela Assembléia Geral, para um mandato de dois anos, admitida a ree-
leição.

§ 1º Os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal não serão remunerados.
§ 2º As Comissões e o Departamento de Artes serão compostos por três membros, desig-

nados pelo Presidente da Academia.
§ 3º As atividades da Diretoria e do Conselho Fiscal serão registradas em atas, lavradas

em livros próprios e rubricadas pelos respectivos presidentes de sessão ou assembléia.

Art. 16. O Conselho Fiscal, órgão de assessoria da Assembléia Geral, terá um Presidente
e mais dois membros. 

CAPÍTULO VIII

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Art. 17. Compete à Assembléia Geral:
I - decidir, soberanamente, por voto secreto da maioria absoluta de seus membros, sobre

a admissão de Acadêmico, após o exame do curriculum vitae, obras e méritos culturais do can-
didato e do parecer da Comissão de Sindicância sob a forma sintética: aprovado ou rejeitado;

II – zelar pela manutenção e aprimoramento do nível cultural da Academia, especialmen-
te, com defesa, incentivo e preservação do melhor uso da língua pátria; 

III - sugerir medidas que visem à comemoração de datas de relevo para a Justiça Militar,
com indicação da programação e dos meios de execução; 
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IV - elaborar as efemérides literárias de cada ano; 
V - sugerir nomes de pessoas de relevo cultural para palestras, conferências,  ou alguma

forma de manifestação artística;
VI – sugerir nomes de Acadêmicos para proferir conferência, palestra ou discurso, de

cunho literário, na comemoração de datas especiais;
VII – examinar, emitir parecer e acolher ou não sugestões de Acadêmicos;
VIII - apreciar, acolher ou modificar proposta de instituição de concurso literário sob patrocí-

nio da Academia;
IX – zelar pelo aprimoramento da Academia de modo geral e, especificamente, acompa-

nhar e incentivar toda iniciativa e esforço dos Acadêmicos nesse sentido;
X – alterar o Estatuto;
XI – decidir, pelo voto de 2/3 de seus membros, sobre a extinção da Academia;
XII - eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal.

Art. 18. Ao Presidente, representante legal da Academia, em juízo ou fora dele, compete:
I - presidir as reuniões da Diretoria e dos Acadêmicos nas sessões e assembléias;
II - declarar voto de desempate;
III - compor as comissões e o Departamento de Artes;
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias e regimentais;
V - assinar, com o Secretário-Geral, ou seu substituto legal, diplomas e atas; 
VI - rubricar livros oficiais, despachar expediente e correspondência, e fixar a ordem do

dia das reuniões da Diretoria, das sessões e das assembléias;
VII - convocar sessões solenes, com indicação de pauta, local, data e horário;
VIII - convocar reuniões da Diretoria e assembléias;
IX - designar orador especial para solenidades ou sessões para as quais a Academia

tenha sido convidada, quando não puder fazê-lo pessoalmente;
X - designar, após a admissão de membro efetivo, o Acadêmico que o saudará por ocasião

da posse;
XI - ter sob a sua guarda a inspeção dos serviços da Academia, sem prejuízo das atribui-

ções próprias;
XII - designar e ordenar a movimentação de numerário para as despesas autorizadas pela

diretoria;
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XIII - autorizar, dentro das respectivas verbas orçamentárias, despesa extraordinária,
submetendo-a à aprovação da Diretoria, quando exceder de R$1.000,00 (um mil reais);

XIV -assinar com o Tesoureiro-Geral, ou seu substituto legal, os cheques e ordens de paga-
mento.

Art. 19. Compete ao Vice-Presidente:
I - substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos;
II - participar da mesa diretora dos trabalhos nas sessões solenes e assembléias, coope-

rando com o Presidente na sua organização e desenvolvimento;
III - supervisionar eleições e sua apuração.

Art. 20. Compete ao Secretário-Geral:
I - superintender os trabalhos da Secretaria;
II - substituir os Vice-Presidentes em suas faltas;
III - preparar os diplomas e assiná-los com o Presidente;
IV - auxiliar o Presidente nos preparativos das sessões e assembléias;
V - participar da mesa diretora dos trabalhos em sessões e assembléias;
VI - redigir as atas das reuniões da Diretoria da Academia e das assembléias e as ler para o

conhecimento dos presentes, para discussão e votação por quem de direito, assinando-as  com o
Presidente;

VII - manter em ordem os livros de presença e endereço dos acadêmicos, bem como a
documentação da Academia.

Art. 21. Compete ao 1º Secretário:
I - substituir o Secretário-Geral em suas faltas e impedimentos;
II - ter sob a sua guarda o arquivo da Academia;
III - proceder à leitura das efemérides do mês;
IV - auxiliar o Secretário-Geral e cumprir as tarefas dele recebidas;
V - organizar e manter  atualizado o currículo dos Acadêmicos;
VI - receber inscrições de Acadêmicos para apresentação de trabalho literário nas sessões.
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Art. 22. Compete ao Tesoureiro-Geral:
I - ter sob a sua guarda os bens e valores patrimoniais;
II - manter em ordem a escrituração contábil;
III - proceder ao recebimento das mensalidades cobradas dos associados e de quaisquer

outros valores da Academia, seja qual for sua procedência;
IV - fazer, trimestralmente, prestação de contas ao Presidente e à Diretoria;
V - apresentar à Diretoria, na primeira sessão do mês de outubro, a proposta de orça-

mento para o exercício seguinte.

Art. 23. Compete ao 1º Tesoureiro:
I - substituir o Tesoureiro-Geral em suas faltas e impedimentos;
II - ajudar o Tesoureiro-Geral no recebimento das mensalidades devidas pelos Acadêmicos;
III - colaborar com o Tesoureiro-Geral para melhor desempenho de sua missão.

Art. 24. Compete ao Bibliotecário:
I - zelar pela catalogação, ampliação, ordem e conservação da Biblioteca, mapoteca, fil-

moteca, pinacoteca, museu e arquivos da Entidade;
II - solicitar dos Acadêmicos e deles receber exemplar de suas obras;
III - promover permuta de publicações da Academia com as de entidades congêneres;
IV - apresentar, na última sessão ordinária do ano, o relatório do movimento da Biblioteca;
V - zelar pelo registro e arquivamento de cópia dos discursos, palestras e conferências,

pronunciadas pelos Acadêmicos e convidados na Academia;
VI – promover o intercâmbio de publicações.

Art. 25. Ao Orador, responsável pela adequada interpretação dos estatutos e normas
regulamentares e regimentais, compete:

I - saudar os visitantes e falar em nome da Academia nas solenidades em que tomar parte;
II - propor o sobrestamento de qualquer discussão ou votação que entender não estar

suficientemente esclarecida e que careça de exame jurídico.
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Art. 26. Compete à Comissão de Sindicância:
I – diligenciar a respeito do candidato, examinando-lhe a conduta na sociedade e em seu

ambiente de atuação; 
II – promover entrevista pessoal com o candidato;
III – examinar a vida pregressa do candidato, sob os aspectos moral e social, no meio em

que vive e atua, e como ele se apresenta culturalmente;
III – emitir parecer a respeito dos candidatos, com base nos elementos colhidos em sin-

dicância e entrevistas;
IV – sugerir, sigilosamente, à Diretoria a exclusão de Acadêmico que infrinja o presente

Estatuto ou o Regimento Interno, de modo deliberado, ou que pratique, após a sua posse, ato
que atente contra a moral, a ordem pública, as instituições pátrias ou o renome da Academia.

§ 1º O conhecimento do parecer negativo é restrito aos integrantes da Comissão de Sin-
dicância, limitando-se seu Presidente a externá-lo com o vocábulo “recusado”.

§ 2º O membro da Academia submetido a proposta de exclusão perante a Comissão de Sin-
dicância terá o prazo de 08 (oito) dias, a partir da notificação oficial da proposta, para se defender
por escrito.

§ 3º O quorum para deliberar sobre  proposta de exclusão é de  2/3 dos Acadêmicos com
direito a voto.

Art. 27. Compete à Comissão de Relações Públicas:
I - manter contatos com a imprensa, rádio e televisão, com a finalidade de promover a

divulgação da Academia e suas atividades culturais e artísticas;
II - representar a Academia, quando o Presidente julgar conveniente, em atividades cul-

turais e cívicas;
III - organizar e acompanhar as cerimônias de posse e cuidar do registro das personali-

dades e autoridades que a elas compareçam;
IV - cumprir outras atribuições de caráter social, cultural ou cívico que lhe forem deter-

minadas pela presidência.

Art. 28. Compete ao Departamento de Artes:
I – preparar, quando previsto, programação de arte para abrilhantar sessão solene;
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II – cuidar de apresentar, nas sessões da Academia, notícia, comentário, dissertação sobre
alguma forma de manifestação cultural de artista mineiro;   

III – zelar, segundo a disponibilidade da Academia, pela aproximação, incentivo e prestí-
gio de artistas mineiros.

Art. 29. Compete ao Conselho Fiscal:
I - examinar livros, documentos contábeis e as contas apresentadas pelo Tesoureiro e

membros da Diretoria, e emitir parecer;
II - examinar o relatório anual da Diretoria;
III - expor à Assembléia Geral irregularidades ou erros encontrados e sugerir medidas adequadas.

CAPÍTULO IX

DAS SESSÕES E ASSEMBLÉIAS

Art. 30. A Academia reunir-se-á:
I – ordinariamente:
a) na primeira quarta-feira de cada mês, às 18 horas, em sua sede social, ou em outro

local e hora designados pela presidência;
b) de dois em dois anos, na segunda quinzena de março, para a eleição da Diretoria e do

Conselho Fiscal;
II – solenemente, após a eleição, na primeira sessão, ou em data fixada pela Assembléia

Geral, para a posse da nova administração;
III - extraordinariamente, por convocação do Presidente, da Diretoria ou de 2/3 dos Aca-

dêmicos com direito a voto, para os fins declarados no edital de convocação.

§ 1º Na sessão de posse da nova diretoria, antes da transmissão do cargo, o Presidente
fará um relatório das atividades da Academia no período de sua gestão.

§ 2º No decurso do mandato, na sessão do mês de abril, o Presidente apresentará à
Diretoria o relatório das atividades sociais e culturais e a prestação das contas do exercício ante-
rior, para exame e deliberação.
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Art. 31. As deliberações das assembléias serão tomadas por maioria de votos  dos Aca-
dêmicos presentes com direito a voto, ressalvados os casos que exijam quorum qualificado. 

Parágrafo único. A Diretoria e o Conselho Fiscal serão eleitos por meio de voto pessoal e
secreto, vedado o voto por procuração.

CAPÍTULO X

DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Art. 32. O patrimônio social da Academia será constituído pelo produto da arrecadação
das anuidades e quotas de diplomas dos associados, de donativos, subvenções, públicas ou par-
ticulares, e de fundos resultantes de quaisquer promoções de sua iniciativa.

Art. 33. A Academia não distribui entre os seus membros excedente operacional, bruto
ou líquido, dividendo, bonificação, participação ou parcela do seu patrimônio.

Art. 34. A Assembléia Geral, se decidir pela extinção da Academia, deliberará também
a que entidade cultural, de constituição semelhante e sem fim lucrativo, será doado seu
patrimônio social.

CAPÍTULO XI

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 35. Os sócios da Academia não responderão, individual ou coletivamente, pelas
obrigações contraídas em nome dela pelo seu representante, a qualquer título, tácita ou expres-
samente.
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Parágrafo único. A Academia não gerará qualquer ônus econômico-financeiro para o
Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais.

Art. 36. A Diretoria, examinando proposta fundamentada do Presidente, poderá decidir
sobre recesso de sessões da Academia, por tempo limitado.

Art. 37. O membro da Academia, não integrante da categoria de fundador, terá o prazo
de um ano, a partir de sua admissão, para comprovar a publicação de alguma obra, em livro ou
pela imprensa, caso não o tenha feito por ocasião de sua admissão.

Parágrafo único. O não-cumprimento da condição estabelecida neste artigo equivale à
renúncia, com o conseqüente afastamento do Acadêmico e a declaração de vacância da respec-
tiva cadeira. 

Art. 38. Integrará o presente estatuto, como anexo, uma relação dos membros funda-
dores da Academia, para que lhes sejam assegurados os direitos aqui conferidos.

Art. 39. O falecimento do Acadêmico implica declaração de vacância de sua cadeira, que
será preenchida oportunamente.

Art. 40. A Academia elege Tancredo Neves seu patrono e lhe prestará homenagem espe-
cial, de forma solene, em reunião anual, na data mais próxima do dia 21 de abril.

§ 1º A sessão solene mencionada no caput do artigo terá, como objetivo exclusivo, a
apresentação de trabalhos literários que versem sobre o patrono da Academia, a serem apresen-
tados por Acadêmicos previamente inscritos.

§ 2º A Academia usará o nome fantasia de “Casa de Tancredo”, em homenagem perene
ao seu patrono.

Art. 41. Os acadêmicos que não tomaram posse até a presente data serão considerados
empossados a partir da data em que fizerem o elogio ao seu patrono.

§ 1º A entrega, pelo Acadêmico empossado na Secretaria, de trabalho literário em home-
nagem ao patrono de sua cadeira, preenche a condição estabelecida no caput do artigo, caben-
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do à Diretoria designar relator para exame e parecer  do cumprimento das exigências estatutá-
rias.

§ 2º O Acadêmico, se o preferir, poderá inscrever-se para apresentação de seu trabalho
em sessão solene.

§ 3º A presidência manterá um Livro de Registros com o objetivo de lançamento de dados
relevantes dos Acadêmicos, relação de obras de arte, discursos, em especial o elogio do respecti-
vo patrono, conferências, artigos, livros, publicados ou entregues na Secretaria com previsão de
seguirem para o prelo, com sua classificação na ordem de antiguidade no quadro social.

§ 4º A primeira participação efetiva do Acadêmico nos trabalhos da Academia, certifica-
da pelo Secretário, marcará a data da sua filiação e do início da contagem de seu tempo na
entidade, dado que constará no diploma que lhe será outorgado.

Art. 42. O dia 16 de março, data de fundação da Academia, será sempre motivo de
comemoração.

Art. 43. No caso de renúncia coletiva da Diretoria, assumirá a presidência o mais antigo
dos Acadêmicos, que marcará nova eleição, dentro de trinta dias, contados da data da renún-
cia.

Art. 44. No recinto da Academia, quando essa possuir sede própria, somente será admi-
tido retrato ou busto de Acadêmicos, patronos ou escritores já falecidos.

Art. 45. A Academia só se fará representar em festas e solenidades de caráter literário,
cívico ou científico, e também quando convidada para cerimônias de caráter oficial, a critério
da Presidência.

Art. 46. O presente Estatuto poderá ser alterado mediante deliberação da Assembléia
Geral, especialmente convocada para tal fim, exigindo-se a presença de 2/3 dos Acadêmicos.

§ 1º Qualquer Acadêmico em situação social regular poderá propor alteração do Estatuto,
mediante proposta de texto devidamente estruturado, com fundamentação convincente.
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§ 2º Apresentada a proposta de alteração, o Presidente designará um Acadêmico para
exame da modificação sugerida e parecer, cabendo-lhe relatar o assunto perante a Assembléia
Geral, para deliberação.

§ 3º A alteração estatutária entrará em vigor na data de sua aprovação.

Art. 47. Os casos omissos, não sanados pelo Regimento Interno, serão solucionados em
resolução da Diretoria ou, se o caso exigir, por deliberação da Assembléia Geral.

Art. 48. O Presidente cuidará, no prazo de trinta dias, da elaboração de anteprojeto de
Regimento interno, que será submetido ao exame de uma comissão especial, composta por três
membros, por ele designados, que se encarregará, no mesmo prazo, de rever o texto apresenta-
do e de emitir parecer para decisão da Diretoria, que o aprovará.

Belo Horizonte, 16 de março de 2004.

Décio de Carvalho Mitre
Presidente

Paulo Tadeu Rodrigues Rosa
Secretário-Geral
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PATRONOS E ACADÊMICOS FUNDADORES

Cadeira Nº 1 Tancredo de Almeida Neves Paulo Duarte Pereira
Cadeira Nº 2 Juscelino Kubitschek de Oliveira Rúbio Paulino Coelho
Cadeira Nº 3 Joaquim José da Silva Xavier Paulo Tadeu Rodrigues Rosa
Cadeira Nº 4 Luiz Alves de Lima e Silva Décio de Carvalho Mitre
Cadeira Nº 5 Milton Soares Campos Lúcio Urbano da Silva Martins
Cadeira Nº 6 Lourival Vilela Viana Epaminondas Fulgêncio Neto
Cadeira Nº 7 José Geraldo de Oliveira Jair Cançado Coutinho
Cadeira Nº 8 Ulisses Silveira Guimarães Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza
Cadeira Nº 9 João Guimarães Rosa Carlos Alberto Carvalhaes
Cadeira Nº 10 Alberto Santos Dumont João Carlos Balbino Viola
Cadeira Nº 11 Lydio Machado Bandeira de Mello Jadir Silva
Cadeira Nº 12 Pedro Aleixo José Maria Mayrink Chaves
Cadeira Nº 13 Américo de Magalhães Góes – 
Cadeira Nº 14 Polycarpo de Magalhães Viotti –
Cadeira Nº 15 Alvino Alvim de Menezes Saint’Clair Luiz do Nascimento
Cadeira Nº 16 Eurico Paschoal Nilton Vieira Dias
Cadeira Nº 17 Manuel de Araújo Porto Juarez Cabral
Cadeira Nº 18 Nelson Hungria Holffbauer Waldyr Soares
Cadeira Nº 19 Ramagem Badaró Marco Antônio Lopes de Almeida
Cadeira Nº 20 Esmeraldino Olímpio de Torres Bandeira Helena Vieira
Cadeira Nº 21 Aníbal Bruno Mário Olímpio Gomes do Santos
Cadeira Nº 22 Jorge Alberto Romeiro Paulo Eduardo Andrade Reis
Cadeira Nº 23 Heráclito Fontoura Sobral Pinto Marcelo Adriano Menacho dos Anjos
Cadeira Nº 24 Edson Neves –
Cadeira Nº 25 João Romeiro Neto João Cancio de Mello Júnior
Cadeira Nº 26 Ariosvaldo Campo Pires Daniela de Freitas Marques
Cadeira Nº 27 José de Oliveira Fagundes Silvana de Lourenço Lobo
Cadeira Nº 28 Caio Mário da Silva Pereira – 
Cadeira Nº 29 Raimundo Cândido Sônia Diniz Viana
Cadeira Nº 30 Marcelo Jardim Linhares José Barcelos de Souza
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Cadeira Nº 31 Paulo Alvim de Menezes Marcos Octaviano da Silva Lobato
Cadeira Nº 32 Domingos Henrique Gusmão – 
Cadeira Nº 33 Gerson Britto de Mello Boson Oswaldo de Carvalho Monteiro
Cadeira Nº 34 Olímpio Mourão Filho André de Mourão Motta
Cadeira Nº 35 Gustavo Capanema Murilo Paulino Badaró
Cadeira Nº 36 Evandro Lins e Silva –
Cadeira Nº 37 Aureliano Chaves de Mendonça José Joaquim Benfica
Cadeira Nº 38 Leila Maria Franca de Araújo Cunha –
Cadeira Nº 39 João Pimenta da Veiga –
Cadeira Nº 40 Manoel José de Almeida Afonso Barsante dos Santos

ACADÊMICOS CORRESPONDENTES

1  Ronaldo João Roth
2  Jorge Cesar de Assis
3  Luiz Augusto de Santana
4  José do Espírito Santo
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ORGANOGRAMA DA AMDM

Tesoureiro-Geral 1º Tesoureiro

1º Vice-Presidente

2º Vice-Presidente

Orador

Sindicância

Assembléia Geral

Conselho Fiscal

Relações Públicas

Secretário-Geral 1º Secretário Bibliotecário Departamento de Arte

Presidente

Comissões
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Instalação da Academia Mineira de Direito Militar
Casa de Tancredo Neves

Diversas autoridades prestigiaram a solenidade de instalação da Casa de Tancredo Neves

Juiz Décio de Carvalho Mitre (foto da esquerda), Presidente da AMDM, conduz a cerimônia 
de criação da entidade, que passa a funcionar no prédio do TJMMG
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AMDM
RUA AIMORÉS, 698 - FUNCIONÁRIOS 

BELO HORIZONTE / MG
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