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Ata n.º 02/2021 

da Assembleia Geral  

Ao vigésimo sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às vinte horas e 

quarenta e cinco minutos, teve início a reunião da Assembleia Geral do Núcleo de Estudo Luso-

Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, presidida pelo Presidente da 

Assembleia Geral, Dr. Cláudio Cardona, e secretariada pela Primeira Secretária Maria Eduarda 

Ribeiro, convocada extraordinariamente, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. PAOD 

2. Esclarecimento da Direção Geral para não publicar a convocatória da AGE do 

Despacho n. 2/2021. 

3. Eleição do(a) Diretor(a) Científico(a); 

4. Regulamento da Jus Scriptum – Revista Jurídica do NELB; 

5. Aprovação do orçamento para gasto extraordinário; 

6. Eleições do NELB e Comissão Eleitoral; e,  

7. Outros assuntos.  

 

O Presidente da Assembleia Geral, Dr. Cláudio Cardona, iniciou a reunião em segunda 

convocatória em razão do quórum. O Presidente da Assembleia Geral perguntou se havia algum ponto 

antes do periodo da ordem do dia e não recebeu resposta. O Presidente da Assembleia Geral iniciou 

a reunião, agradeceu a presença de todos e disse que aquela Assembleia deveria ter ocorrido no sábado 

anterior, mas não fora possível por questões estatutárias. O Presidente da Assembleia Geral disse que, 

em segunda convocatória, a Secretária-Executiva, Maria Eduarda Ribeiro assumia como primeira 

secretária da Mesa da Assembleia Geral, e a Dra. Joice Carmo passava a segunda secretária, uma vez 

que, nos termos do Estatuto, a segunda secretaria é ocupada pelo secretário do Conselho Fiscal, mas, 

como não houvera nomeação para secretario pelo Conselho Fiscal, competia à Presidência da 

Assembleia Geral. O Presidente da Assembleia Geral informou que a Assembleia iniciara com 

quatorze associados presentes, e que naquele momento não havia quórum para deliberação, mas que 

nem todas as questões eram deliberativas, de forma que era possível continuar com a Assembleia 

apenas nestes pontos, e, caso fosse alcançado o quórum, retomar-se-ia as questões deliberativas. O 

Presidente da Assembleia Geral iniciou o primeiro ponto da ordem do dia acerca do esclarecimento 

da Direção Geral para a não publicação da convocatória da AGE do Despacho n. 2/2021 da 

Assembleia Geral, tendo em conta que, de acordo com o Estatuto, era necessária uma antecedência 

de cinco dias para convocação da Assembleia. O Presidente da Assembleia Geral informou que 
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poderia, dado a urgência de certas matérias, convocar a Assembleia Geral com quarenta e oito horas 

de antecedência, mas achou por bem não o fazer. O Presidente da Assembleia Geral disse que a 

informação da não publicação da convocatória fora remetida ao Conselho de Presidentes para garantir 

que o Despacho n. 3/2021 fosse publicado de forma que Assembleia que ocorria naquele momento 

fosse devidamente convocada. O Presidente da Assembleia Geral disse que a Presidente do Conselho 

de Presidentes decidiu no Despacho n. 1/2021 do Conselho de Presidentes suspender as atividades da 

Direção Geral em relação à Diretoria de Comunicação no dia da publicação do Despacho n. 3/2021 e 

que fora entregue à Assembleia Geral as redes sociais apenas para o ato da publicação do Despacho 

referido, tendo sido devolvidas completamente naquela Assembleia, conforme os termos da decisão 

daquele Conselho de Presidentes. O Presidente da Assmebleia Geral passou a palavra ao Presidente 

de Direção, André Brito, que inciou a sua fala a pedir desculpas em nome da Direção Geral pela 

confusão na não convocação da Assembleia Geral; disse que houve um erro de comunicação interno 

que acarretou uma Assembleia Geral em dia de semana, o que não costuma ocorrer no NELB. O 

Presidente de Direção disse que o Presidente da Assmebleia Geral fizera uso do seu poder autorizado 

pelo Conselho de Presidentes a fazer a postagem para que se evitasse um novo problema de não 

convocação. O Presidente de Direção disse: que para prevenir essa questão, iria fazer um despacho 

para que o Presidente da Assembleia Geral tenha total autonomia, tanto para colocar no site, quanto 

nas redes sociais, os despachos, e iria fazer uma alteração no Regulamento de utilização do Instagram 

do NELB e que o estenderia às demais redes, para que aquela situação ficasse já positivada. O 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral agradeceu e disse que imagina que seria um instrumento 

interessante. 

O Presidente da Assembleia Geral disse que havia uma questão anterior a ordem do dia que 

era referente a uma incrição de associado extraordinário enviado à Assembleia Geral e à Secretaria 

Executiva, esclareceu que o regime de associado extraordinário é reservado a ex membros da 

Diretoria do NELB que deixaram de ser membros ordinários, mas que, após período de dois anos 

finda gestão, o membro deixava de ser associado e dependeria de um requerimento específico. O 

Presidente da Assembleia Geral disse que fora recebido um requerimento específico do Dr. Thiago 

Santos Rocha, que fora Diretor Científico do NELB na gestão 2016/2017, e que requerera a sua 

reintegração enquanto associado extraordinário, ao qual o Presidente da Assembleia Geral agradeceu 

a participação nas últimas atividades do NELB e disse que vinha auxiliando a Revista como membro 

externo do Conselho Editorial. O Presidente da Assembleia Geral explicou ainda: que o Dr. Thiago 

Santos Rocha deixara a condição de associado ordinário em julho de 2020, quando defendera sua 

dissertação de mestrado em júri académico e fora devidamente aprovado; que, àquele tempo, já havia 

transcorrido o prazo de dois anos da gestão, nos termos do art. 11.º, n. 1, segunda parte, do Estatuto. 

Naquele momento, o Presidente da Assembleia Geral certificou a reintegração do Dr. Thiago Santos 

Rocha ao corpo de associados do NELB, agora como associado extraordinário. 

O Presidente da Assembleia Geral iniciou o próximo ponto da pauta acerca da eleição do 

Diretor Científico do NELB com quórum para aprovação ou rejeição de dezesseis pessoas. O 

Presidente da Assembleia Geral informou que havia eleição sempre que houvesse renúncia, e que, no 

caso, a Assembleia Geral fora informada da renúncia da então Diretora Científica, Dra. Cláudia 

Marchetti, dessa forma, fora aberto o período de inscrições autónomas, que apenas contou com a 

inscrição proposta pela Direção Geral, para a qual transmitia a palavra para apresentação da 

candidatura do Paulo Rodrigues. O Presidente de Direção, André Brito, informou que ocorrera a saída 

da Diretora Cláudia Marchetti, tendo em conta que houvera “alguns entendimentos diferentes em 

relação àquilo que são os valores desta Presidência”, razão pela qual ocorrera a nomeação da Laura 
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Viana enquanto Diretora interina, e que o Dr. Paulo Rodrigues fora nomeado como Diretor-Adjunto, 

que tinha auxiliado imensamente na Revista mesmo que formalmente não fosse membro do Conselho 

Editorial. O Presidente de Direção passou a palavra para o Dr. Paulo Rodrigues, que agradeceu ao 

convite e disse que estava à disposição da Assembleia, que estava a cursar o Doutoramento em 

Ciências Criminais e entendia ter muito a contribuir. O Presidente de Direção informou que o 

candidato não contava apenas com apresentação pela Direção Geral, mas que a indicação de Dr. Paulo 

Rodrigues passara pela aprovação do Conselho de Diretores por unanimidade, como consta da Ata n. 

07 do Conselho da deliberação autônoma de 17 de maio de 2021. A nomeação de Dr. Paulo Rodrigues 

a Diretor Científico foi aprovada por maioria de dezesseis votos a favor e duas abstenções. 

O Presidente da Assembleia Geral iniciou o terceiro ponto da ordem do dia acerca do 

Regulamento da Jus Scriptum e passou a palavra ao Presidente de Direção. O Presidente de Direção 

disse que o trabalho da alteração do regulamento fora de atualização daquilo que já havia sido feito, 

de adaptação às novas realidades e que aquele trabalho fora um trabalho conjunto, que envolveu o 

contributo do Dr. Paulo Rodrigues, do Presidente de Direção, do Presidente da Assembleia Geral e 

do associado extraordinário Dr. Thiago Santos Rocha. O Regulamento da Jus Scriptum foi aprovado 

por maioria de onze votos a favor, uma abstenção formal e outras seis abstenções. 

 O Presidente da Assembleia Geral iniciou o quarto ponto da pauta acerca da aprovação do 

orçamento para gastos extraordinário e explicou que o Presidente de Direção solicitara a retirada deste 

ponto da ordem do dia e passou a palavra a ele para maiores esclarecimentos. O Presidente de Direção, 

André Brito, informou que o gasto extraordinário era referente à compra de um notebook para a 

gestão, mas que este ponto fora retirado da ordem do dia uma vez que não havia dinheiro em caixa 

suficiente para a compra de um notebook que contenha as configurações exigidas, por exemplo, pela 

Diretoria de Comunicação e pelo NELBCast. O Presidente de Direção informou que havia ainda 

alguns valores pendentes da gestão passada e dessa gestão a serem reembolsados pela AAFDL, 

informou que a Secretária-Executiva remetera um email ao Tesoureiro da AAFDL, Miguel Cruz, no 

dia dois de maio com o demonstrativo de gastos pendente da gestão passada e o demonstrativo de 

gastos gestão corrente, mas que ainda não houvera uma resposta formal. O Presidente de Direção 

informou que encontrara o Tesoureiro da AAFDL no dia seguinte ao envio, e ele explicou que havia 

ocorrido algumas complicações uma vez que gastos de alguns núcleos não estavam por incluir o NIF 

da AAFDL, e, na decorrência disso, o Presidente de Direção informara que os gastos do NELB nos 

demonstrativos de gastos constam todos com o NIF da AAFDL. A Tesoureira Dra. Rebecca Rosatto 

informou que havia o valor de novecentos e noventa e cinco reais na conta do Brasil e o Presidente 

de Direção explicitou que optara por não transferir este valor para Portugal devido ao câmbio 

desvalorizado e porque havia gastos que compensavam que fossem faturados em real, como é o caso 

do One Drive.  

 O Presidente da Assembleia Geral passou ao último ponto da pauta acerca das eleições do 

NELB e explicou o procedimento em unicidade de listas e geral e informou: que o calendário era 

previsto no próprio Regimento Interno, que regulamentava os Estatutos quanto à matéria; que, no dia 

vinte e oito de abril, a pedido da Assembelia Geral, a Direção Geral publicou sobre o procedimento 

de candidatura parcial; que constara no documento que aqueles que tivessem pretensão à Presidência 

deveriam apresentar sua candidatura até o dia quinze de maio; que procedimento, após a candidatura 

era diferente em pluralidade ou unicidade de listas. O Presidente da Assembleia Geral informou à 

assembleia que recebera apenas uma candidatura, apresentada pela associada Leandra Freitas, atual 

Diretora de Eventos; disse que o procedimento seria, portanto, o da unicidade de listas. O Presidente 

da Assembleia Geral informou: que a Comissão Eleitoral era formada por ele, Dr. Cláudio Cardona, 
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que presidia estatutariamente a comissão, pela Presidente do Conselho Fiscal, Dra. Maria Mariana 

Moura, a quem cabia a fiscalização, pelo Presidente de Direção, André Brito, e pela candidata à 

Presidente de Direção, Leandra Freitas; que a Comissão Eleitoral não conseguira se reunir nos três 

dias subsequentes a candidatura por incompatibilidade de horário, mas que se reunira na quinta-feira, 

dia vinte de maio; que o Presidente de Direção indicaria um Diretor de cada Diretoria Especializada, 

e a candidata à Presidência indica os remanescentes e a Diretoria Executiva, conforme o art. 79 do 

Estatuto; que a apresentação à Comissão Eleitoral do Plano Orçamentário e do Programa de 2021/22 

ficara marcado para ser apresentado até o dia dezesseis de junho, exatamente trinta dias após a 

apresentação da candidatura parcial, como refere o art. 79 do Regimento Interno; que a Assembleia 

Geral ficava previamente marcada para o dia dezenove de junho e que, neste dia, seria feito 

conjuntamente a Prestação da Contas da Gestão de 2020/21 e a ratifcação ou não ratificação do projeto 

e do orçamento apresentados pela candidatura para a Gestão 2021/22. O Presidente da Assembleia 

Geral informou ainda que a Direção Geral não apresentara no dia dezesseis de maio, dia subsequente 

ao prazo de candidaturas, a parcial do apurado das contas, como era dever da Tesouraria, e isso fora 

informado à Direção Geral na reunião da Comissão Eleitoral, e que fora reencaminhado um email 

para a Direção Geral relembrando desse dever, e que, após isso, fora apresentado um apurado, que 

era aquele que era apresentado naquele momento à assembleia; mas que, não obstante aquilo, havia 

certa compreensão de não ter sido apresentado dentro do prazo em razão de ser primeira vez que 

estava dentro do escopo do calendário previamente definido no Estatuto, então poderia haver certo 

esquecimento ou incompreensão, mas que ficava como alerta pra a próxima gestão devido à sua 

importância, pois só daquela forma as listas poderiam desenvolver seu programa e sua proposta de 

orçamento e dessa forma, pediu à Direção Geral para que qualquer atualização fosse informada à 

Comissão Eleitoral imediatamente. 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembelia Geral encerrou a reunião às 

vinte horas e trinta e quatro minutos. 

 

 

O Presidente 

 

 

Dr. Cláudio Cardona 

Presidente da Assembleia Geral  

 

A Secretária 

 

 

Maria Eduarda Ribeiro 

Secretária-Executiva  
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Ata n.º 02/2020 

da Assembleia Geral de 22 de maio de 2021 

ANEXO I 

NELB – Núcleo de Estudo Luso-brasileiro, com sede na Av. Da 

Alameda, sala 10.08 – Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa - Cidade Universitária - Lisboa, Portugal. 

DIPLOMA DE REVISÃO DO 

ESTATUTO EDITORIAL DA JUS SCRIPTUM – REVISTA JURÍDICA DO NELB 

O Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro, em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 22 de 

maio de 2021, após aprovação em Conselho Editorial da Jus Scriptum e em Conselho de Diretores da 

Direção Geral do NELB, decidiu alterar o Estatuto Editorial do Boletim do Núcleo de Estudantes 

Luso-Brasileiro de 10 de maio de 2005, nos termos deste diploma. 

(Aprovação do Estatuto) 

É aprovado o Estatuto Editorial da Jus Scriptum – Revista Jurídica do NELB, que faz parte do 

presente ato. 

(Alterações gerais) 

1. O Jus Scritum – Boletim do Núcleo de Estudantes Luso-Brasileiro passa a se chamar Jus Scriptum 

– Revista Jurídica do NELB, sendo que NELB significa Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro, conforme 

preconizado nos Estatutos vigentes. 

2. Alteram-se os termos e a grafia para os adequar ao Acordo Ortográfico de 1990. 

3. Alteram-se as seguintes siglas para as seguintes: 

a) N.E.L.B passa a ser NELB; 

b) F.D.L passa a ser FDUL; 

c) A.A.F.L.D passa a ser AAFDL. 
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(Alterações específicas) 

1. Alteram-se materialmente no conteúdo, desconsideradas as alterações gerais do anterior, os 

Artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. 

2. Acrescenta-se o Artigo 4.º. 

3. Reenumeram-se: 

a) O Artigo 4º, que passa a 5.º; 

b) O Artigo 5º, que passa a 6.º; 

c) O Artigo 6º, que passa a 7.º; 

d) O Artigo 7º, que passa a 8.º; 

e) O Artigo 8º, que passa a 9.º; e, 

f) O Artigo 9º, que passa a 10.º. 

4. Revoga-se o artigo 10.º. 

5. O conteúdo das alterações se encontra disposto conforme o texto consolidado infra. 

6. Anexa-se ao consolidado, para fins de ata, o Estatuto Editorial ora alterado. 

(Publicação) 

Este estatuto deve ser publicado no rol de normas do NELB, em versão consolidada. 

(Vigência) 

O Estatuto Editorial tem vigência imediata, ressalvadas as normas excepcionadas neste diploma. 

 

Publique-se e cumpra-se.  
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ESTATUTO EDITORIAL 

DA JUS SCRIPTUM – REVISTA JURÍDICA DO NELB 
NÚCLEO DE ESTUDO LUSO BRASILEIRO DA 

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

 

 

 

 

(Natureza e objeto) 

1. A Jus Scriptum é uma publicação universitária dedicada à cultura, à divulgação e ao 

desenvolvimento científico do Direito em seus diversos ramos, cuja organização e funcionamento se 

encontram regulados no presente Estatuto Editorial, em consonância com os Estatutos e com o 

Regimento Interno do Núcleo de Estudo Luso Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, e com fulcro no Artigo 12.º daquele Regimento Interno. 

2. A Jus Scriptum, também conhecida como Revista Jurídica do NELB, é dotada de autonomia 

científica, e é vinculada organicamente à Diretoria Científica do NELB. 

3. A Jus Scriptum não tem fins lucrativos e seu financiamento é de competência da Direção Geral do 

NELB. 

(Propriedade) 

A Jus Scriptum constitui propriedade intelectual do NELB, é por ele editado e tem sede editorial na 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL). 

(Organização) 

1.  A organização da Jus Scriptum compete à Diretoria Científica do NELB, sendo gerida, com 

autonomia funcional, pelo Diretor da Revista Jurídica, responsável pelo editorial, conjuntamente ao 

Conselho Científico e ao Conselho Editorial. 

2. Relativamente ao Diretor da Revista Jurídica: 

a) Compete: 

i. organizar os serviços da revista, assinar documentos e representar a revista; 

ii. presidir o Conselho Editorial, com assento e voto, e o Conselho Científico; 

iii. nomear o membro externo do Conselho Editorial; 

iv. cumprir com outras atividades associadas à Revista Jurídica e que lhe sejam delegadas 

pela Diretoria Científica do NELB; 

v. quaisquer outros atos que sejam necessários aos objetivos do Artigo 4.º deste Estatuto 

Editorial. 

b) Quanto ao mandato: 

i. dá-se por nomeação pelos Diretores Científicos, conjuntamente, com prerrogativa de 

veto do Presidente de Direção; 

ii. tem duração de um ano, com possibilidade de recondução sem limitações; 
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iii. não é permitida a remoção, ressalvadas as regras disciplinares, ou, em virtude da 

eleição de nova gestão, pela nomeação nos termos da subalínea “i” desta alínea, que 

deve ser realizada em até 48h após a posse, sob pena de preclusão da prerrogativa. 

3. Relativamente ao Conselho Científico: 

a) O Conselho Científico é formado por pelo menos doze professores doutores, de quaisquer 

nacionalidades e de quaisquer faculdades, devendo pelo menos, seis de seus membros serem 

professores da FDUL e seis de seus membros serem egressos de instituições de ensino 

brasileiras. 

b) Compete ao Conselho Científico: 

i. definir os critérios de avaliação dos trabalhos submetidos à revista, podendo, também, 

ratificar proposta do Conselho Editorial para tal feito; 

ii. ratificar ou modificar a seleção dos trabalhos realizada pelo Conselho Editorial; 

iii. indicar e/ou ratificar membros de eventual comissão de pareceristas ad hoc. 

4. Relativamente ao Conselho Editorial: 

a) O Conselho Editorial é formado pelo Diretor da Revista Jurídica, que o preside, pelo 

Presidente de Direção do NELB, pelos dois Diretores Científicos do NELB, e, 

facultativamente, por um membro externo, que deve ter sido diretor científico do núcleo em 

gestão pretérita; 

b) Compete ao Conselho Editorial: 

i. selecionar os pareceristas para avaliação de cada trabalho, quando não selecionado 

previamente pelo Diretor da Revista, hipótese em que cabe modificação da decisão pelo 

Conselho Editorial, caso entenda pertinente. 

ii. criar e alterar regulamento relativamente às regras de submissão dos artigos e 

publicação; 

iii. as matérias submetidas ao órgão pelo Diretor da Revista Jurídica. 

5. A Jus Scriptum pode contar com uma comissão de pareceristas ad hoc. 

(Objetivos) 

1. A Jus Scriptum tem por objetivos principais os seguintes: 

a) aproximar e integrar os discentes brasileiros em Portugal, servir à livre expressão do seu 

pensamento científico e fomentar o estudo comparado de legislação, jurisprudência e 

doutrina portuguesa e brasileira; 

b) contribuir para o debate jurídico luso-brasileiro, para a maior integração dos pensamentos 

jurídicos europeu e americano e, em geral, para o desenvolvimento culto e problemático da 

Ciência do Direito; 

c) incentivar a ativa participação de docentes e discentes da FDUL na discussão de temáticas, 

ideias e doutrinas relevantes para a Ciência do Direito, notadamente aquelas de interesse 

comum às comunidades jurídicas portuguesa e brasileira; 

d) divulgar a imagem da FDUL em Portugal e no exterior, especialmente em solo brasileiro, 

incrementando o prestígio de seu nome; 

e)  propiciar fonte de pesquisa privilegiada e complemento teórico aos discentes brasileiros que 

frequentam cursos jurídicos na FDUL e em outras Faculdades de Direito portuguesas, em 

nível de graduação ou pós-graduação. 
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(Conteúdo) 

1. A fim de concretizar os seus objetivos, a Jus Scriptum respeitará uma estrutura uniforme, com 

vinculação temática ocasional, na qual se inserirão todos os conteúdos científicos e informativos. 

2. O eixo temático e os conteúdos serão definidos, para cada número, pelo Diretor da Revista Jurídica 

do NELB e referendados pelo Conselho Editorial. 

3. São conteúdos permanentes da Jus Scriptum as seguintes secções: 

a) Seção de “Doutrina”; 

b) Seção de "Análise Jurisprudencial”. 

4. As seções referidas seguem a ordem constante do n. 3, sem prejuízo de outras seções que venham 

a ser inseridas, na sequência, em caráter permanente ou eventual.  

(Periodicidade) 

1. A Jus Scriptum é uma publicação periódica preferencialmente trimestral 

2. O Conselho Editorial, em decisão ratificada pelo Conselho Científico e aprovada em Conselho de 

Diretores da Direção Geral do NELB, pode alterar a periodicidade mencionada no número 1, não se 

aplicando a esta decisão o Artigo 5º do Regimento Interno. 

(Publicações) 

1. Além das colaborações de juristas e docentes, a Jus Scriptum publicará trabalhos de assistentes, 

de discentes e de terceiros, cabendo a seleção editorial ao Diretor Científico, segundo o seu tirocínio 

pessoal, observados os critérios gerais deste Estatuto. 

2. As edições a que dizem respeito o número 3 do Artigo 8.º não estão submetidas à periodicidade 

definida neste artigo. 

3. O Conselho Científico poderá vetar, por maioria, a publicação de conteúdo selecionado pelo 

Diretor da Revista e pelo Conselho Editorial, devendo em todo caso fundamentar a recusa em ata. 

(Estrutura) 

1. A Jus Scriptum publica-se sob a forma de revista, contendo estudos doutrinais, comentários à 

legislação e/ou à jurisprudência, bibliografia, trabalhos docentes e discentes, documentos diversos e 

outros conteúdos adequados ao disposto no artigo 5°. 

2. Os textos submetidos à Jus Scriptum, para fins de publicação, devem atender aos seguintes 

parâmetros definidos em regulamento próprio, estabelecido pelo Conselho Editorial e referendada 

pelo Conselho Científico: 

3. A Jus Scriptum pode publicar edições especiais, dossiês e livros de artigos autônomos. 

(Tiragem e distribuição) 

1. A Jus Scriptum será publicada preferencialmente em formato digital. 

2. A tiragem em formato físico da Jus Scriptum será fixada pelo Diretor da Revista em consonância 

com a Presidência do NELB e com a Tesouraria 

3. Sempre que houver tiragem em formato físico: 

a) Dois exemplares destinar-se-ão à Biblioteca da FDUL; 
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b) Dois exemplares destinar-se-ão à Biblioteca da Universidade de Lisboa; 

c) Dois exemplares serão incorporados ao arquivo do NELB; 

d) Um exemplar à Direção da FDUL; 

e) Um exemplar ao Conselho Científico da FDUL; 

f) Um exemplar à Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa (AAFDL); 

g) Um exemplar ao Diretor da Revista Jurídica; 

h) Um exemplar à Embaixada do Brasil em Portugal. 

4. Os demais exemplares da Jus Scriptum serão distribuídos a critério da Direção Geral, sob a 

sugestão do Conselho Editorial e do Diretor da Revista Jurídica, devendo-se priorizar o intercâmbio 

universitário das publicações no âmbito europeu. 

5. A Jus Scriptum será disponibilizada em formato digital em site próprio e no site do NELB 

gratuitamente. 

(Aprovação e revisão do Estatuto e outras normas) 

1. O Estatuto Editorial é submetido à Assembleia Geral, para ratificação ou rejeição, após aprovação 

pelo Conselho Editorial e pelo Conselho de Diretores, por maioria de três quartos. 

2. A revisão do Estatuto pode ser proposta pelo Diretor da Revista Jurídica. 
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ANEXO 2 - APURADO 

 

 

 

 

 
 

 

 


