
  
 

 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA ASMETO 

 
CAPÍTULO I 

 
DA ASSOCIAÇÃO 

 
Art. 1º A Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins, nesta estatuto designada pela 
sigla ASMETO, fundada em 29 de Setembro de 1989, registrada sob o nº 188, no Livro A-1, 
fls.21-verso a 26, do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e 
Protestos de Porto Nacional/TO, é uma associação civil, por prazo indeterminado, com sede 
e foro na Capital do Estado, que se regerá pelo presente estatuto e legislação*. 
 
Parágrafo Único. Excluído*. 
 
Art. 2º São finalidades da ASMETO: 
I- Constituir-se em entidade representativa dos seus associados; 
II- Propiciar, dentro dos programas coletivos, auxílios e benefícios aos associados e seus 
dependentes diretamente ou por ajustes com terceiros*; 
III- Promover atividades sociais, culturais e esportivas, para os associados e seus 
dependentes; 
IV- Colaborar com a direção do Poder Judiciário do Estado, sempre que possível; 
V- Promover a formação e o aprimoramento de magistrados*; 
VI- Representar os anseios dos associados na afirmação das garantias constitucionais da 
magistratura*; 
VII- Representar seus associados, judicial e extrajudicialmente, na defesa de seus direitos e 
interesses, individuais e coletivos (art. 5º, XXI, da Constituição Federal), desde que não 
incompatíveis com o Estatuto*; 
VII- Promover, participar ou apoiar eventos ou manifestações culturais, sociais e de 
promoção ou divulgação da cidadania e defesa dos direitos humanos, ou de qualquer 
natureza, a critério da Diretoria Executiva*. 
 
§1º Para atingir estes objetivos, a associação deverá: 
a) Propiciar, dentro de suas possibilidades financeiras, assistência médica e odontológica aos 
associados e seus dependentes; 
b) Manter fundo para pagamento da contribuição por morte*; 
c) Adotar os meios conducentes à maior cordialidade entre os magistrados, facilitando-lhes o 
mútuo conhecimento ou proporcionando-lhes o estreitamento de suas relações; 
d) Lutar em defesa dos legítimos interesses da classe, notadamente contra o aviltamento de 
seus estipêndios ou a fixação deles em desacordo com a posição hierárquica dos 
magistrados no sistema constitucional vigente; 



  
 

 

      

e) Fomentar o desenvolvimento da cultura, promovendo a realização de cursos, 
conferências, palestras e simpósios sobre assuntos jurídicos e de interesse da coletividade, 
incentivando e ajudando os associados em cursos de especialização; 
f) Desagravar, publicamente, de ofício ou mediante representação, o associado ofendido em 
sua honra, direitos e integridade; 
g) Divulgar as suas atividades, trimestralmente, pelo meio que julgar conveniente; 
h) Prestar assistência jurídica, através da contratação de advogado, ao associado que 
necessitar, quando atingido funcionalmente; 
i) Representar os associados, judicial ou extrajudicialmente, visando à defesa de seus direitos 
e interesses, inclusive os relacionados com a defesa do consumidor e da ordem econômica, 
após autorização da Assembleia Geral e observado o quorum previsto no artigo 11 deste 
Estatuto*. 
j) Requerer à Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, o ajuizamento de ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e mediante aprovação em 
assembleia geral ou ad referendum desta; 
l) Atuar junto ao CNJ ou qualquer órgão judicial ou administrativo, visando a assegurar 
direitos e garantias dos associados, ou com vistas a contribuir para a melhoria do Poder 
Judiciário*. 
 
§2º A ASMETO procurará manter intercâmbio, dentro dos limites estatutários, com as 
associações congêneres do pais e do exterior. 
 
Art. 3º. Excluído*. 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS ÓRGÃOS DA ASMETO* 
 
Art. 4º São órgãos da ASMETO*: 
 
I- A Assembleia Geral*; 
II- O Conselho Deliberativo e Fiscal*; 
III- A Diretoria Executiva. 
 

SEÇÃO I 
 

DA ASSEMBLEIA GERAL 
 
Art. 5º Como órgão soberano da ASMETO, a Assembleia Geral, convocada e instalada de 
acordo com este Estatuto, tem poderes para decidir todas as questões relativas à 
associação. 



  
 

 

      

 
Art. 6º Compete privativamente à Assembleia Geral: 
I- Eleger e destituir Conselheiros e Diretores Executivos, nos casos e pelas formas 
estatutariamente previstos; 
II- Apreciar, anualmente, as contas da Diretoria, com prévia manifestação do Conselho*; 
III- Decidir sobre a estimativa orçamentária para o exercício seguinte, proposta pela 
Diretoria, com parecer do Conselho; 
IV- Apreciar, ratificando ou invalidando, qualquer ato da Diretoria ou dos Diretores, 
individualmente, bem como do Conselho; 
V- Fixar as Contribuições devidas pelos associados e dependentes, propostas pela Diretoria; 
VI- Ratificar a aceitação, pela Diretoria, de doações, legados e subvenções; 
VII- Decidir, em grau de recurso, as questões que lhe forem estatutariamente atribuídas; 
VIII- Alterar, no todo ou em parte, o Estatuto Social*; 
IX- Deliberar sobre a extinção da ASMETO e a destinação de seus bens, nos termos da lei*. 
 
Parágrafo único- As contas e a estimativa orçamentária (incisos II e III), com os respectivos 
pareceres do Conselho, poderão ser examinadas por qualquer associado, na Secretaria, em 
horário de expediente, nos dez (10) dias que antecederem a realização da Assembleia*. 
 
Art. 7º A Assembleia Geral é ordinária, quando convocada na forma do artigo seguinte, e 
extraordinária nos demais casos. 
 
§1º Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral deverá realizar-se na Sede Social. Em 
caso de comprovada impossibilidade de obtenção de quorum qualificado, após duas 
tentativas, a Assembleia Geral poderá ser fracionada e realizada de forma itinerante, por um 
período de até quarenta e cinco (45) dias*. 
 
§2º A Assembleia Geral ordinária e a extraordinária poderão ser cumulativamente 
convocadas e sucessivamente realizadas, no mesmo local, sendo instrumentadas em livro de 
atas*. 
 
§3º Somente poderão participar das assembleias, com direito a voto, os associados efetivos 
no gozo dos direitos sociais, entendendo-se como tais os que estejam quites com a 
associação e não se encontrarem em cumprimento de pena de suspensão*. 
 
Art. 8º A Assembleia Geral Ordinária será convocada duas (2) vezes por ano e realizada nas 
primeiras quinzenas dos meses de junho e dezembro, sendo que a deste mês, apenas nos 
anos ímpares, para eleição. A realização será precedida de edital, publicado no Diário da 
Justiça do TJ-TO e afixado na Sede Administrativa, com antecedência mínima de dez (10) 
dias*. 
 



  
 

 

      

Parágrafo Único- O Edital mencionará, no mínimo, o local, a data e hora da assembleia e a 
ordem do dia. No caso de reforma do Estatuto, conterá ainda a indicação da matéria. 
 
Art. 9º A Assembleia Geral será instalada em primeira convocação, com a presença mínima 
da maioria absoluta dos associados com direito a voto, e, em segunda convocação, trinta 
(30) minutos depois, com pelo menos um quinto (1/5) dos associados. As convocações serão 
simultâneas*. 
 
Excluído: 
Parágrafo Único- A presença dos associados será verificada pelas assinaturas apostas em 
livro próprio, ou na própria ata da assembleia, não se admitindo votos por procuração ou 
por carta. 
 
Incluído: 
O Art. 9º1 do Estatuto passará a ter o seguinte teor:  

§ 1º A Assembleia Geral poderá ser realizada nas modalidades presencial e/ou virtual, 

admitindo-se, o voto por sistema eletrônico próprio, inclusive remoto;  

§ 2º A presença dos associados, na modalidade presencial, será verificada pelas 

assinaturas apostas em livro próprio, ou na própria ata da assembléia, não se admitindo 

votos por procuração ou por carta”. 

 
Art. 10 A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente ou seus substitutos legais ou, na 
falta deles, pelo secretário-geral. Na ausência de todos eles, por quem os associados 
presentes escolherem. 
 
Parágrafo Único- Na última hipótese, a escolha dos dirigentes da Assembleia Geral será 
presidida pelo magistrado mais idoso presente no ato. 
 
Art. 11 Salvo casos expressos, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por 
maioria simples. 
 
§1º Para a destituição da Diretoria ou do Conselho, ou de seus membros, assim como para 
alterações estatutárias, é exigida a maioria de dois terços (2/3) dos votos dos associados 
presentes à Assembleia*. 
§2º A deliberação sobre extinção da ASMETO e a destinação de seus bens deverá ser tomada 
em Assembleia Ordinária ou Extraordinária, e ratificada em outra Assembleia a ser realizada 
com intervalo não inferior a vinte (20) e não superior a trinta (30) dias da primeira, exigindo-

 

 

 



  
 

 

      

se em ambas quorum de deliberação de dois terços (2/3) dos associados com direito a 
voto*. 
 
Art. 12 A Assembleia Geral Extraordinária será convocada, pelo Presidente da Diretoria ou 
por seu substituto legal, ou do Conselho, pela maioria dos membros de um ou de outro 
órgão, ou a requerimento de, pelo menos, dez por cento (10%) da totalidade dos associados 
com direito a voto. 
 
§1º O requerimento de convocação formulado pelos associados indicará, 
fundamentalmente, a matéria a ser submetida à assembleia. 
§2º O Presidente da Diretoria, no prazo de quinze (15) dias, contando da entrega do 
requerimento, na Secretaria, convocará a assembleia regularmente requerida, sob pena de 
poder fazê-lo Presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal ou, na omissão deste, o 
magistrado mais idoso dentre os requerentes. 
 

SEÇÃO II 
 

DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL 
 
Art. 13 O Conselho Deliberativo e Fiscal, será integrado por oito (8) associados eleitos, sendo 
cinco (5) titulares e três (3) suplentes, admitida a reeleição por mais um (1) período 
consecutivo. A sua posse dar-se á na forma do disposto no artigo 38. 
 
Art. 14 O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, de seis (6) em seis (6) meses. Se houver 
matéria em pauta, extraordinariamente, por convocação do Presidente ou a requerimento 
da metade de seus membros. 
 
§1° As deliberações serão tomadas por maioria simples. No caso de empate, prevalecerá o 
voto do Presidente*. 
 
§2º O Secretário lavrará atas do que ocorrer nas reuniões. 
 
Art. 15 O Conselho funcionará com a presença de, pelo menos, 4 (quatro) membros. Suas 
decisões serão tomadas por maioria de votos dos conselheiros presentes. 
 
Art. 16 Compete ao Conselho Deliberativo e Fiscal: 
a) Eleger o seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário, dentre os membros eleitos na 
Assembleia Geral; 
b) Aprovar o Regimento Interno da Associação e o Regulamento da Caixa de Pecúlio dos 
magistrados e instruções relativas à realização das eleições; 



  
 

 

      

c) Deliberar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o orçamento elaborado pela Diretoria, sob 
pena de ser considerado automaticamente aprovado; 
d) Examinar, anualmente, os documentos da receita e da despesa, livro de atas e 
escrituração da contabilidade, emitindo parecer no prazo máximo de 15 (quinze) dias; 
e) Acompanhar a execução financeira e orçamentária, pelo exame e aprovação dos 
balancetes mensais; 
f) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe for submetido pela Diretoria; 
g) Excluída*; 
h) Julgar os recursos das decisões da Comissão Eleitoral sobre registros de candidatos; 
i) Representar à Assembleia Geral sobre irregularidades verificadas no funcionamento 
contábil-financeiro da associação; 
j) Dar parecer sobre a aquisição, alienação ou gravação de bens da associação; 
k) Designar perito para examinar a escrituração contábil da associação e apresentar o 
parecer fundamentado; 
l) Excluída*. 
 
Parágrafo Único- Toda despesa realizada pela Diretoria deverá ser comprovada 
documentalmente e justificada analiticamente. 
 

SEÇÃO III 
 

DA DIRETORIA EXECUTIVA 
 
Art. 17 A Diretoria Executiva compõe-se de: 
a) Presidente; 
b) 1º Vice-Presidente; 
c) 2º Vice-Presidente; 
d) Secretário; 
e) 1º Tesoureiro; 
f) 2º Tesoureiro; 
g) Diretor Social, Cultural e de Comunicação; 
h) Diretor de Esportes; 
i) Diretor de Prerrogativas. 
 
§1º A Diretoria Social, Cultural e de Comunicação terá um Departamento Familiar, que 
poderá ser administrado por cônjuge ou familiar de associados, indicado e nomeado pela 
Diretoria Executiva. 
 
§2º Os membros da Diretoria Executiva, serão eleitos pela Assembleia Geral, para um 
mandato de 02 (dois) anos e empossado na forma do artigo 38, permitida a reeleição por 
uma vez. 



  
 

 

      

 
§3º Os membros da Diretoria não respondem pessoalmente pelas obrigações que 
contraírem em nome da associação, mas respondem pelos prejuízos que causarem, 
infringindo a lei ou as normas estatutárias. 
 
§4º Se o Vice-Presidente, por qualquer circunstância, não assumir a Presidência, esta caberá 
ao Presidente do Conselho Deliberativo que, em caso de vacância, completará o mandato se 
o seu período não for superior a 1 (um) ano. Caso contrário a Assembleia Geral, para eleição, 
deverá realizar-se no prazo máximo de sessenta (60) dias, contado da vacância. 
 
§5º O Presidente poderá nomear até dois associados para assessorá-lo em assuntos de 
natureza administrativa ou jurídica, ad referendum da Diretoria Executiva*. 
 
§6º A Diretoria poderá nomear comissões ou coordenadorias regionais, para tratar de 
assuntos específicos de interesse da magistratura, bem como destituí-las*. 
 
Art. 18 Compete à Diretoria Executiva: 
a) Administrar a associação, defendendo os interesses e a dignidade de seus associados; 
b) Reunir-se, pelo menos uma vez por mês, a fim de deliberar sobre assuntos de interesses 
da associação*; 
c) Organizar, anualmente, até o dia 31 (trinta e um) de outubro, o orçamento da associação, 
com previsão da receita e a fixação da despesa, submetendo-o a aprovação do Conselho 
Deliberativo; 
d) Apresentar à Assembleia Geral Ordinária o relatório anual, acompanhado do balanço 
geral e da conta de resultados relativos ao exercício final; 
e) Organizar o plano administrativo no começo do biênio, submetendo-o a aprovação do 
Conselho Deliberativo; 
f) Elaborar o Regimento interno da associação, instruções e regulamentos necessários, 
submetendo-o a aprovação do Conselho Deliberativo; 
g) Solicitar parecer do Conselho Deliberativo sobre assunto de maior relevância para a 
associação, no tocante a aquisição, alienação e gravação de bens imóveis; 
h) Convocar a Assembleia Geral; 
i) Homologar convênios, contratos e ajustes com pessoas físicas ou jurídicas, ouvindo o 
Conselho Deliberativo; 
j) Cumprir, fazer cumprir as disposições deste Estatuto, do Regimento interno e seus 
regulamentos; 
k) Apresentar balancete mensais a aprovação do Conselho Deliberativo, com as despesas 
devidamente justificadas; 
l) Sugerir as modificações estatutárias e regimentais. 
 



  
 

 

      

Parágrafo Único. Fica vedada a possibilidade de a Diretoria firmar convênios na 
modalidade em que haja reembolso posterior por parte do associado. 
 
Art.19 São atribuições do Presidente: 
a) Representar a associação, ativa, passiva, judicial, extrajudicial e nas suas relações com 
poderes públicos, autoridades e associações culturais no país e no estrangeiro; 
b) Constituir procurador, quando necessário; 
c) Presidir, salvo os casos de impedimento ou suspensão, as sessões da Diretoria e da 
Assembleia Geral; 
d) Assinar, em conjunto com tesoureiro, contratos, ajustes, convênios, acordos, bem como 
emitir e endossar cheques, aceitar duplicatas ou praticar atos equivalentes, dentro das 
dotações orçamentárias; 
e) Admitir e dispensar, ad referendum da Diretoria, os empregados da Associação conforme 
dispuser o regimento interno; 
f) Supervisionar as atividades administrativas da associação; 
g) Praticar todas as demais atribuições que lhe conferem, expressa ou tacitamente, este 
Estatuto ou Regimento Interno. 
 
Art.20 Compete ao 1º Vice-Presidente: 
a) Substituir o Presidente, nas ausências e impedimentos temporários e em curso de 
vacância; 
b) Cumprir as atribuições delegadas pelo Presidente; 
c) Supervisionar os departamentos, conforme delegação do Presidente; 
d) Desempenhar atividades e praticar atos que lhe atribuem os órgãos da ASMETO. 
 
Parágrafo Único- Ao 2º Vice-Presidente compete substituir o 1º Vice-Presidente em suas 
faltas e impedimentos, e desempenhar as atividades que lhe forem cometidas pela Diretoria 
Executiva da ASMETO. 
 
Art. 21 Compete ao Secretário: 
a) Auxiliar o Presidente; 
b) Superintender os serviços da Secretaria, velando pela sua boa ordem, expedindo 
instruções e ordens necessárias a regularidade da respectiva escrituração dos arquivos; 
c) Chefiar o serviço de relações públicas da Presidência; 
d) Submeter processos e papéis a despacho do Presidente; 
e) Redigir e subscrever as atas das reuniões da Diretoria e Assembleia Geral; 
f) Assinar a correspondência da ASMETO, salvo as que deverão ser assinadas pelo 
Presidente; 
g) Prestar, verbalmente ou por escrito aos associados que pedirem, as informações relativas 
aos interesses e fins da associação; 
h) Coordenar o setor de divulgação da ASMETO; 



  
 

 

      

i) Praticar outras atribuições que lhe forem conferidas por este Estatuto, pelo Regimento 
Interno ou pelo Presidente. 
 
Art. 22 Compete ao Tesoureiro: 
a) Orientar, coordenar e executar a administração financeira e contábil da associação; 
b) Ter sob sua guarda os valores da associação bem como os documentos que a 
representam; 
c) Submeter à Diretoria o relatório financeiro do exercício, os balancetes mensais e o 
balanço anual, estes com as contas de resultados; 
d) Acompanhar a execução orçamentária; 
e) Elaborar a proposta do orçamento, para a discussão da Diretoria; 
f) Assinar, juntamente com o Presidente, contratos, ajustes, convênios e acordos, bem como 
emitir e endossar cheques, aceitar duplicatas ou praticar atos equivalentes; 
g) Apresentar à Secretaria os balancetes mensais e anuais, ao fim de cada exercício; 
h) Fazer a escrituração dos livros de tesouraria; 
i) Apresentar mensalmente, à Diretoria, balancete demonstrativo de caixa; 
j) Registrar e controlar depósitos e retiradas bancárias; 
k) apresentar à Diretoria e ao Conselho Deliberativo os balanços, balancete e demonstrações 
das operações contabilizadas, quando solicitados. 
 
Parágrafo Único- Ao 2º Tesoureiro compete substituir o 1º em suas faltas e impedimentos, e 
desempenhar as atividades que lhe forem cometidas pela Diretoria da ASMETO. 
 
Art. 23 São atribuições do Diretor Social, Cultural e de Comunicação: 
a) Promover e intensificar na sede social, a convivência entre os associados e os visitantes; 
b) Prestar a devida assistência aos associados em trânsito; 
c) Preparar e organizar os eventos sociais a serem realizados pela Associação; 
d) Administrar a Sede Campestre da ASMETO; 
e) Empenhar-se em medidas tendentes ao aperfeiçoamento cultural dos associados, 
proporcionando condições para a sua consecução; 
f) Manter grupos de estudos para atender as solicitações formuladas pelos associados a 
respeito de dados, informações e esclarecimento sobre jurisprudência e legislação, 
promovendo, no mesmo sentido, intercâmbio com magistrados estaduais e federais, 
remetendo aos associados, cópias de legislação e aspectos jurisprudenciais de interesse dos 
mesmos; 
g) Instituir, bienalmente, entre os associados, concurso de monografias sobre temas 
jurídicos e ciências afins, conferindo prêmios arbitrados pela Diretoria; 
h) Manter e coordenar o Jornal da ASMETO, órgãos de divulgação da classe; 
i) Resolver os assuntos relacionados com a área cultural. 
 
Art. 24 São atribuições do Diretor de Esportes: 



  
 

 

      

a) Coordenar as atividades esportivas dos associados; 
b) Representar a ASMETO em campeonatos locais, regionais e nacional da magistratura; 
c) Coordenar as atividades esportivas na Sede Campestre da ASMETO; 
d) Resolver os assuntos relacionados à área esportiva da Associação. 
 
Art. 25 Compete ao Diretor de Prerrogativas: 
a) Coordenar as atividades que digam respeito às prerrogativas e à valorização profissional 
do Magistrado; 
b) Recomendar e elaborar notas de desagravos a Magistrados; 
c) Encaminhar o patrocínio de causas que visem a resguardar direitos de Magistrado 
associado, cuja ameaça ou violação esteja direta ou indiretamente ligadas à atividade 
profissional, ou que caibam ser preservados em respeito às garantias constitucionais e legais 
da Magistratura em geral ou das atividades da ASMETO; 
d) Estabelecer contratos com advogados para a postulação ou defesa devidas, fiscalizando e 
comunicando à Diretoria, regularmente, o andamento das causas; 
e) Coordenar as atividades de assistência jurídica e judiciária aos Associados, na forma da 
regulamentação específica. 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS ELEIÇÕES 
 
Art. 26 Os membros efetivos dos órgãos da direção e administração da ASMETO, serão 
escolhidos por voto direto e secreto, em Assembleia Geral, que se realizará na primeira 
quinzena do mês de dezembro, em dia e horário designado pela Diretoria, salvo renúncia 
coletiva do Conselho ou da Diretoria Executiva, caso em que realizarão, a qualquer tempo, as 
eleições para o restante do biênio. 
 
Parágrafo Único- Os membros do órgão renunciante continuarão em exercício até a escolha 
dos substitutos, convocando-se para com o prazo máximo de trinta (30) dias, a Assembleia 
Geral para a eleição, sendo imediatamente designada a Comissão Eleitoral. 
 
Art. 27 Até quarenta e cinco (45) dias antes das eleições, os candidatos deverão registrar na 
secretaria da ASMETO suas candidaturas, integradas em chapas. Nenhum candidato poderá 
disputar mais de um (01) cargo, nem poderá figurar mais de uma (01) chapa. 
 
§1º O registro de chapas far-se-á por requerimento à Comissão Eleitoral subscrito pelos 
candidatos. 
 
I- São considerados inelegíveis e incompatíveis para o cargo: 



  
 

 

      

a) Os associados investidos no cargo de Presidente, Vice-Presidente, Corregedores da Justiça 
dos Tribunais de Justiça e Eleitoral, Juiz Corregedor, salvo desincompatibilizarem-se 
quarenta e cinco (45) dias antes do pleito; 
b) O associado que, no exercício da Presidência da associação, não tiver suas contas 
aprovadas na forma estatutária. 
 
§2º Até cinco (05) dias, após o término do prazo para registro, qualquer associado poderá 
impugnar candidaturas. 
 
§3º Somente serão registradas as chapas completas, ou seja, com os membros da Diretoria, 
de acordo com o caput do artigo 26, e com os membros do Conselho e os Suplentes. 
 
§4º O voto será secreto, manifestado dentro da cabina indevassável ou por carta, mediante 
o assinalamento do nome do candidato da preferência do eleitor, constante na cédula 
única*. 
 
§5º O voto será desvinculado, podendo o eleitor compor a sua chapa, sendo defeso votar 
em dois candidatos para o mesmo cargo. 
 
Art. 28 Os trabalhos da Assembleia Geral serão abertas às 8:00 (oito) horas em local 
previamente anunciado, presentes o Presidente da Associação, a Comissão Eleitoral, os 
membros da mesa receptora de votos e demais associados. 
 
Art. 29 Não serão apurados os votos passíveis de identificação do votante ou atribuídos a 
candidatos não inscritos regularmente. 
 
Art. 30 Salvo o caso do parágrafo único do artigo 26, sessenta (60) dias antes das eleições, o 
Conselho Deliberativo Fiscal ou a Assembleia Geral, designarão a Comissão Eleitoral, 
formada de três (3) associados efetivos e dois (2) suplentes, no gozo dos direitos sociais, e 
que não exerçam cargo na ASMETO, nem sejam candidatos ou parente de candidato, 
consanguíneos ou afins, até o 4° Grau em inclusive*. 
 
§1° A designação da Comissão será divulgada por edital afixado na Sede Administrativa e 
publicado na imprensa e no Diário da Justiça. Até dez (10) dias antes das eleições, qualquer 
indicado poderá ser impugnado, com recurso para a Assembleia*. 
 
§2º A comissão considera-se empossada logo que designada e dissolvida com a proclamação 
dos resultados do pleito. 
 
§3º Se a assembleia acolher impugnação da designação de membros da Comissão, 
escolherá, no ato, associado que substitua o afastado. 



  
 

 

      

 
§4º Se integrante da Comissão requerer sua candidatura a qualquer cargo eletivo, o 
Conselho designará, imediatamente seu substituto. 
 
§5º O afastamento de membro da Comissão não invalidará os atos por ele praticados. 
 
Art. 31 A Comissão Eleitoral deliberará em dois (02) dias, após o término do prazo de 
impugnação, sobre o requerimento de inscrição dos candidatos, cabendo recurso, em igual 
prazo, para o Conselho Deliberativo, que decidirá, também no mesmo período de tempo. 
 
Art. 32 A apuração dos votos será iniciada pela mesa receptora, imediatamente após o 
encerramento da votação, às 17:00 (dezessete) horas, salvo se na hora, houver associado 
presente que ainda não tenha votado, hipótese em que os trabalhos se prorrogarão até a 
recepção dos respectivos sufrágios. 
 
Art. 33 Compete à Comissão Eleitoral: 
a) Escolher entre seus membros, um (01) Presidente e um (01) Secretário; 
b) Decidir as impugnações às candidaturas e deferir o registro dos candidatos; 
c) Expedir instruções para as eleições, os exercícios do voto e as apurações; 
d) Publicar e afixar editais de convocação às eleições, se não providenciadas pela Diretoria; 
e) Dirigir e fiscalizar a votação, durante a realização da Assembleia Geral, estabelecendo a 
forma da coleta de votos; 
f) Apurar publicamente os votos, estabelecendo o sistema de escrutínio, respeitando o 
disposto no art.23 caput, e assegurando o sigilo de votação; 
g) Lavrar atas de suas reuniões. 
Parágrafo Único- A Assembleia Geral será suspensa para os fins constantes das alíneas “e” e 
“f” e reiniciada tão logo atenda a Comissão a determinação do art. 37, primeira parte. 
 
Art. 34 Dentre os candidatos, serão proclamados eleitos os que tiverem maior votação. 
 
Art. 35 Em igualdade de condições, será considerado eleito o candidato de inscrição mais 
antiga na ASMETO e se persistir o empate, o mais idoso. 
 
Art. 36 Encerrados os trabalhos, a Comissão imediatamente encaminhará ao Presidente da 
Assembleia Geral o resultado das apurações e os recursos porventura interpostos. Decididos 
estes pela assembleia, fará o presidente a proclamação oficial dos resultados do pleito. 
 
Art. 37 Das decisões da Comissão Eleitoral caberá recurso, com efeito devolutivo, para a 
Assembleia Geral. O recurso, porém, terá efeito suspensivo, se interposto contra 
indeferimento de registro de candidato. 
 



  
 

 

      

Parágrafo Único- Se houver recurso contra a proclamação dos resultados que não possa ser 
desde logo decidido, o Presidente convocará nova assembleia para o Sábado seguinte, com 
este fim específico, do que dará imediata ciência aos presentes, dispensada a publicação 
pela imprensa. 
 
Art. 38 Os eleitos serão empossados na primeira quinzena do mês de fevereiro seguinte à 
eleição, em dia, local e hora designado de comum acordo pelo Presidente atual e aquele 
eleito. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DOS ASSOCIADOS E SEUS DEPENDENTES 
 

SEÇÃO I 
 
Art.39 São associados da ASMETO: 
I- EFETIVOS: Os magistrados do Poder Judiciário do Estado do Tocantins a ela associados, 
observadas as exigências deste estatuto*; 
II- CORRESPONDENTES: Os magistrados de outros Estados da Federação, cuja admissão for 
proposta, fundamentadamente, pela Diretoria Executiva, com aprovação da Assembleia 
Geral*; 
III- BENEMÉRITOS: Os que, mesmo estranhos ao quadro social, hajam prestado relevantes 
serviços à entidade, a juízo da Assembleia Geral, mediante proposta da Diretoria Executiva, 
com parecer prévio do Conselho Deliberativo e Fiscal; 
IV- HONORÁRIOS: A pessoa que, reconhecidamente de renome, contribuir para o 
engrandecimento da ASMETO e seus associados, propostos pela Diretoria, com parecer 
prévio do Conselho Deliberativo e Fiscal e aprovados em Assembleia Geral; 
V- EVENTUAIS: 
a) A(o) viúva(o), a(o) companheira(o) de associado falecido, enquanto permanecer naquele 
estado ou não se concubinar*; 
b) Os juízes togados da Justiça Federal Comum e Especializada do Estado do Tocantins; 
c) Os filhos dos juízes estaduais associados, falecidos. 
 
Art. 40 A admissão do associado depende de requerimento do interessado, dirigido à 
Presidência desta Associação*. 
 
§1º O requerimento de inscrição conterá: 
a) Nome do requerente, cargo que ocupa ou ocupou, condição de viúva(o) ou de 
companheiro(a) de associado(a) falecido(a)*; 
b) Idade, estado civil, filiação e residência do(a) requerente*; 



  
 

 

      

c) Nome da esposa ou esposo, companheira ou companheiro, dos filhos e dependentes e 
indicação dos beneficiários; 
d) Autorização para o desconto em folha dos pagamentos das mensalidades e contribuições 
futuras; 
e) Prova de dependência econômica, na data do falecimento do(a) do(a) associado(a) em se 
tratando de sua viúva(o) ou de companheira(o)*; 
f) Adesão, sendo magistrado(a) em caráter facultativo, à Associação dos Magistrados 
Brasileiros- AMB. 
 
§2º O requerente apresentará, ao pedir a inscrição, três (03) fotografias tamanho 3x4 cm 
(três por quatro centímetros), destinadas à matrícula e à carteira de associado. 
 
Art. 41 Deferida a inscrição, o associado entrará no gozo dos direitos assegurados por este 
Estatuto, a partir da data de entrada do requerimento, ficando, outrossim, sujeito aos ônus 
respectivos. 
 
Parágrafo Único- Os associados não respondem subsidiária nem solidariamente pelas 
obrigações contraídas em nome da ASMETO. 
 
Art. 42 Consideram-se dependentes do associado: 
a) O cônjuge ou companheira(o); 
b) Os filhos e enteados solteiros menores de dezoito (18) anos, e demais dependentes legais, 
ou maiores sob a dependência econômica do associado*; 
c) Excluída*; 
 
Parágrafo Único- Encerrada a condição de dependência econômica prevista na alínea “b”, 
aqueles deverão satisfazer contribuição mensal a ser fixada pela Assembleia*. 
 

SEÇÃO II 
 

DOS DIRETOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 
 
Art. 43 São direitos dos associados efetivos: 
I- Participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos nelas tratados; 
II- Votar e ser votado para cargos eletivos da Diretoria e do Conselho; 
III- Frequentar a Sede Social e as dependências da ASMETO e usufruir dos benefícios por ela 
proporcionados; 
IV- Propor, por escrito, medidas de interesse da associação, dos associados e da 
magistratura estadual à Assembleia, ao Conselho e à Diretoria; 
V- Requerer a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, atendidas as exigências do 
art.29 e parágrafos; 



  
 

 

      

VI- Comunicar, por escrito, à Assembleia Geral as faltas ou irregularidades cometidas por 
Diretor ou Conselheiro, em detrimento da Associação*; 
VII- Cientificar a Diretoria ou o Conselho, das faltas ou irregularidades cometidas por 
associado, dependente ou empregado, bom como denunciar as deficiências dos serviços 
decorrentes de convênios ou contratos; 
VIII- Apresentar visitantes à Sede Social na forma do que dispuserem o Regulamento Interno 
e o Regulamento. 
 
Parágrafo Único- As demais categorias de sócios poderão frequentar a sede social e as 
dependências da ASMETO e usufruir dos seus benefícios. 
 
Art. 44 São deveres dos associados efetivos: 
I- Acatar as decisões da Assembleia Geral, do Conselho e da Diretoria, e atender as 
disposições do Estatuto, do Regimento Interno e dos Regulamentos; 
II- Exigir de seus dependentes estrita obediência ao disposto no inciso anterior; 
III- Pagar, pontualmente, as contribuições sociais, bem como os demais encargos ou débitos 
de sua responsabilidade com a ASMETO*; 
IV- Apresentar, por escrito, declaração dos dependentes, declinando e mantendo 
atualizados seus dados pessoais; 
V- Exibir carteira de identidade social e fazer com que seus dependentes as apresentem, 
sempre que solicitadas; 
VI- Indenizar danos ou prejuízos causados à associação, mesmo involuntários, inclusive por 
seus dependentes e convidados; 
VII- Manter atualizado o endereço onde receberá correspondência, mediante comunicação à 
sede central. 
Parágrafo Único- Os sócios Correspondentes e os Eventuais tem os mesmos deveres dos 
efetivos, e a sua contribuição social corresponderá à metade da destes*. 
 

SEÇÃO III 
 

DO PODER DISCIPLINAR 
 
Art. 45 São penas disciplinares aplicáveis aos associados e a seus dependentes*: 
I- advertência*; 
II- suspensão*; 
III- exclusão*. 
 
((d) Pela prática de falta grave contra os interesses da associação, a juízo da Diretoria, 
garantida ampla defesa). 
 
§1º Todas as penas serão aplicadas fundamentadamente e por escrito*. 



  
 

 

      

 
§2º Regimento interno disciplinará o processo para apuração das infrações, assegurados os 
princípios da ampla defesa e da suspensividade dos recursos*. 
 
§3º As penas de suspensão e de exclusão do associado serão automaticamente extensivas a 
seus dependentes*. 
 
§4º As penas de advertência e de suspensão serão aplicadas pela Diretoria Executiva, com 
recurso para o Conselho Deliberativo; a de exclusão, pela Diretoria Executiva em conjunto 
com o Conselho Deliberativo, com recurso para a Assembleia Geral*. 
 
§5º A pena de suspensão não poderá exceder de seis (6) meses*. 
 
§6º A Assembleia Geral julgará o recurso da decisão que apreciar o pedido de exclusão de 
associado, em deliberação fundamentada, pela maioria absoluta dos presentes à assembleia 
geral especialmente convocada para este fim*. 
 
§ 7º A exclusão, a suspensão e a advertência, sob qualquer título, não darão ao associado 
direito à restituição de contribuições pagas à ASMETO, nem indenização de qualquer 
espécie*. 
 
Art. 45-A. As penas de advertência e de suspensão até trinta (30) dias serão aplicadas pela 
Diretoria Executiva a quem tenha descumprido dispositivo deste Estatuto, dos regimentos 
internos e das decisões da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo, se o ato não 
caracterizar pena mais grave*. 
 
Art. 45-B. A pena de suspensão superior a trinta (30) dias será aplicada pela Diretoria 
Executiva*: 
I- nos casos previstos no artigo anterior, conforme a gravidade da falta ou em face de 
reincidência*; 
II- a quem houver atentado gravemente contra o conceito ou o interesse da ASMETO*; 
III- a quem se portar de modo reprovável em dependência da ASMETO, de entidade 
congênere, ou na qualidade de representante daquela, praticando ato ofensivo aos bons 
costumes, à pessoa ou à propriedade, salvo se a menor gravidade da falta recomende a 
imposição de uma das penas previstas no artigo anterior*. 
 
Parágrafo Único- A aplicação da pena não eximirá o associado do pagamento das 
mensalidades ou de outras contribuições a que estiver sujeito*. 
 
Art. 45-C. Caberá pena de suspensão de até noventa (90) dias e, na reincidência, de até 
cento e oitenta (180) dias, ao associado que deixar de acatar deliberação da Assembleia 



  
 

 

      

Geral tomada por maioria absoluta, salvo se o seu ato caracterizar conduta passível de pena 
de exclusão*. 
 
Art. 45-D. A pena de exclusão será aplicada ao associado que*: 
I- for condenado, irrecorrivelmente, pela prática de infração penal incompatível com a 
posição de associado*; 
II- incidir em falta que, por sua natureza e gravidade, o torne indigno de continuar no quadro 
associativo*; 
III- não mantiver conduta irrepreensível na vida pública e particular*. 
 
Art. 45-E. Perde-se a qualidade de associado*: 
a) Pela perda do cargo judiciário em virtude de sentença judicial transitada em julgado*; 
b) A pedido do associado, expresso em requerimento com firma reconhecida, sem direito a 
indenização ou restituição das contribuições pagas à ASMETO, a qualquer título*. 
c) Por atraso no pagamento de três (03) mensalidades ou contribuições previstas neste 
Estatuto*; 
d) Pela prática de falta grave contra os interesses da associação, a juízo da Diretoria, 
garantida ampla defesa*. 
 
§1º A exclusão do associado é da competência da Diretoria, com recurso voluntário para o 
Conselho Deliberativo. No caso de falta grave, o Conselho examinará, obrigatoriamente, o 
ato de exclusão, com recurso voluntário para a Assembleia Geral*. 
 
§2° No caso de atraso no pagamento de mensalidades, a exclusão será precedida de 
notificação, com aviso de recebimento (AR), pelo prazo de dez (10) dias, para que o devedor 
possa purgar a mora*. 
 
§3º O associado excluído por falta de pagamento poderá ser readmitido desde que salde o 
débito apurado na data da exclusão, acrescido da multa de 10% (dez por cento)*. 
 

CAPÍTULO V 
 

DO PATRIMÔNIO 
 

SEÇÃO I 
 

DA SEDE SOCIAL 
 
Art. 46 O patrimônio da ASMETO será constituído pela sua Sede Social e pelos bens que a 
guarnecem assim como pelos que pertencendo à entidade, se encontrarem fora dela, e 
ainda, pelos valores depositados em contas bancárias. Integrarão o patrimônio da ASMETO 



  
 

 

      

todos os bens, valores ou direitos que, a qualquer título, venham a ser adquiridos ou 
recebidos. 
 
Parágrafo Único- Os bens móveis, de consumo durável, serão numerados, sendo seu estado 
objeto de periódica revisão. 
 
Art. 47 A Sede Social destina-se, na forma deste Estatuto e de seu Regimento Interno, à 
realização das atividades sociais, culturais, artísticas e recreativas, bem como à prática de 
educação física e esportes*. 
 
Parágrafo Único- O Regulamento do uso da sede campestre será proposto pela Diretoria, 
com aprovação do Conselho Deliberativo e Fiscal*. 
 
Art. 48 A diretoria poderá ceder, para fins sociais, exclusivamente a associados e seus 
familiares, dependências da Sede, mediante pagamento de taxa fixada, semestralmente, na 
forma do parágrafo único do artigo anterior, desde que a cessão não prejudique as normais 
atividades da associação*. 
 

SEÇÃO II 
 

DA RECEITA E DA DESPESA 
 
Art. 49 A receita e a despesa da ASMETO serão objeto de estimativa orçamentária global e 
anual, proposta pela Diretoria, com parecer do Conselho, sujeita à aprovação da Assembleia 
Geral Ordinária*. 
 
Art. 50 A receita compreende as contribuições dos associados, joias, taxas, subvenções, 
liberalidades aceitas e rendas de outras origens, do seu patrimônio inclusive*. 
 
Art. 51 Constituem a despesa, os encargos previstos na proposta orçamentária, aprovada 
pela Assembleia Geral. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DA CONTRIBUIÇÃO POR MORTE* 
 
Art. 52 Falecendo associado efetivo, seu beneficiário receberá contribuição pecuniária 
equivalente a três (3) subsídios básicos de desembargador*. 
 



  
 

 

      

§1º No pedido de filiação à ASMETO, o magistrado informará, por escrito, os nomes e as 
qualificações das pessoas às quais será devida a contribuição, bem assim o percentual de 
distribuição a cada uma*. 
 
§2º Não havendo a indicação prevista no parágrafo anterior, a contribuição será paga e 
distribuída na forma da lei civil. Não havendo beneficiários, a contribuição não é devida*. 
 
§3º A contribuição não é devida em caso de falecimento de associado de outra categoria*. 
 
Art. 53 A contribuição prevista neste capítulo é devida por todos os associados efetivos, a 
partir do deferimento de sua inscrição na ASMETO. 
 
Parágrafo Único- O valor correspondente à contribuição será dividido pelo número de 
associados efetivos inscritos na ASMETO na data do falecimento e cobrado destes através de 
desconto na primeira folha de pagamento posterior ao falecimento, em favor da associação, 
cabendo a esta o repasse do montante aos beneficiários. 
 
Art. 54 Por deliberação da Diretoria Executiva poderá ser constituído um fundo, destinado 
ao pagamento das futuras contribuições pecuniárias*. 
 
§1º O fundo previsto neste artigo será constituído de chamadas mensais, devidas por todos 
os associados efetivos, até que se atinja o valor correspondente a, pelo menos, uma (1) 
contribuição*. 
 
§2º O valor correspondente do fundo será mantido em conta bancária própria, com 
aplicação em caderneta de poupança ou outra modalidade mais rentável*. 
 
§3º Sendo utilizado o fundo, a Diretoria providenciará sua recomposição, através de novas 
chamadas*. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 55 Mediante proposta fundamentada da Diretoria, aprovada pelo Conselho, a 
Assembleia Geral poderá conferir títulos de sócios previstos no artigo 39 deste estatuto, 
bem como a Diretoria, no caso ali previsto, com aprovação do Conselho Deliberativo. 
 
§1º Dos títulos previstos neste artigo serão conferidos diplomas, a serem entregues aos 
agraciados em sessão solene. 
 



  
 

 

      

§2º Os sócios honorários, beneméritos, correspondentes não poderão votar nem serem 
votados, mas gozarão dos direitos e obrigações previstos no parágrafo único do artigo 44. 
 
Art. 56 Considera-se renunciante ao cargo, sendo imediatamente substituído, nos termos do 
Estatuto, o membro da Diretoria ou conselheiro que, sem motivo justificado: 
a) Deixar de comparecer a quatro (04) reuniões ordinárias consecutivas, ou no período de 
um (01) ano, a oito (08) reuniões alternadas; 
b) Abandonar suas funções por mais de trinta(30) dias. 
 
Parágrafo Único- O membro da Diretoria ou Conselheiro que incorrer nas disposições do 
caput deste artigo, não poderá candidatar-se a qualquer cargo, na primeira eleição que 
venha a realizar-se. 
 
Art. 57 O exercício financeiro da ASMETO inicia-se no 1º de janeiro de cada ano, terminando 
no dia 31 de dezembro do mesmo ano. 
 
Art. 58 Em nenhuma hipótese poderá ser submetida à deliberação da Assembleia Geral 
proposta que visa alterar em sua essência a finalidade da Associação. 
 
Art. 59 A ASMETO poderá filiar-se à Associação dos Magistrados Brasileiros ou a outra 
congênere de âmbito nacional e internacional. 
 
Art. 60 A Diretoria providenciará o registro desta reforma estatutária no cartório 
competente. 
 
Art. 61 Este Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação revogadas as disposições em 
contrário. 
 
 
*Artigo, inciso ou alínea excluída, alterada ou acrescentada pela Assembleia Geral de 
17.10.2009, conforme deliberação tomada pela Assembleia Geral em 01.02.2013 e aprovada 
em 15.06.2013. 
 
*Artigo 9º acrescentado incisos 1º e 2º e excluído parágrafo Único. Incluído parágrafo 
Único no Artigo 18 pela Assembleia Geral Ordinária de 15/06/2018, aprovados em   
 Assebleias Itinerantes durante um período de 45(quarenta e cinco) diasrealizadas em: 
16.06.2018 na Sede Campestre da Asmeto, 18/06/2019 Fórum de Palmas, 20/06/2018 
Fórum de Gurupi, 21/06/2018 Fórum de Porto Nacional e 25/06/2018 em Araguaína e no 
dia 30/07/2018 na sala de Reunião da Sede Administrativa da Asmeto. 
 


