
ESTATUTO SOCIAL DO INSTITUTO LUIZA MAHIN  

CAPÍTULO I  

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADE E DURAÇÃO  

Artigo 1o - O Instituto Luiza Mahin, doravante denominado Instituto, fundado em data de 25 de                
janeiro de 2019 , é uma associação de médicas, médicos e estudantes de medicina, com               
reconhecida atuação na luta pela igualdade racial.  

§ Único: É uma associação civil de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem              
fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e          
educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de atender a todas as pessoas               
que a ela se dirigirem, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença               
religiosa, prezando o princípio da equidade.  

Artigo 2o - O Instituto tem sede social e foro na Avenida Presidente Vargas, número 482, sala 
203 - CEP:20071-000, Rio de Janeiro, RJ.  

§ Único - É facultada a criação de filiais, unidades, escritórios ou mesmo outras pessoas               
jurídicas em todo território nacional para o melhor desenvolvimento de suas atividades, desde             
que cada uma delas tenha seu próprio registro, matrícula e CNPJ.  

Artigo 3o - Tal associação será constituída por tempo 
indeterminado.  

CAPÍTULO II  

OBJETIVOS  

Artigo 4o - No desenvolvimento de suas atividades, o Instituto observará os princípios da              
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, com as          
seguintes prerrogativas:  

I. Atuar em prol da plena implementação do Estatuto da Igualdade Racial, da Portaria no 992, 



de 13 de maio de 2009 e da Resolução no 16, de 30 de março de 2017;  

II. Combater o racismo institucional em todas as suas 
expressões;  

III. A consolidação da democracia no Brasil, mediante a conquista de patamares mais             
elevados de justiça e de qualidade de vida para a população negra brasileira, pressuposta              
para o efetivo exercício da cidadania;  

IV. Eleger as pessoas negras, especialmente aqueles que vivem em condições sociais            
desfavoráveis, no aspecto social e econômico como segmento prioritário de sua ação; V.             
Desenvolver estudos, pesquisas, projetos e atividades voltadas ao combate ao racismo e em             
prol da igualdade racial;  
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V. Criar, elaborar e manter programas em benefício da população 
negra;  

VI. Oferecer apoio institucional à organizações que tem como pauta principal o combate ao 
racismo;  

VII. Fomentar o desenvolvimento de pesquisa e estudos sobre as especificidades da saúde das 
pessoas negras.  

VIII. Organizar, estimular e gerir a captação de recursos financeiros de modo 
sustentável;  

CAPÍTULO III DOS ASSOCIADOS  

SEÇÃO I - DO CORPO SOCIAL  

Artigo. 5o - São as seguintes as categorias de 
ASSOCIADAS(OS):  



I. Fundadoras(es): aquelas(es) que participaram da Assembléia de constituição do Instituto, 
realizada em 25 de janeiro de 2019; II. Voluntárias(os): aquelas(es) que prestam serviços ao 
Instituto esporadicamente, quando solicitado, sem ajuda de custo mensal, mas com direito ao 
reembolso, quando a serviço, das despesas de locomoção, hospedagem e alimentação;  

III. Benemérita(o): aquelas(es) pessoas físicas ou jurídicas que tenham contribuído com 
importantes doações monetárias ao Instituto;  

IV. Contribuinte: aquelas(es) pessoas físicas ou jurídicas que contribuam com doações 
monetárias mensais regulares ao Instituto, de valor definido em Assembleia Geral.  

§ ÚNICO: As(os) ASSOCIADAS(OS) Fundadoras(es) poderão participar das outras categorias 
sociais, sem perda de seu título.  

Artigo 6° - Poderão associar-se ao Instituto pessoas físicas e jurídicas que, tendo livre 
disposição de sua pessoa e bens:  

I. Sejam profissionais ou estudantes da medicina comprovados por documento 
oficial;  

II. Tenham reconhecida atuação na luta pela igualdade 
racial;  

III. Exerçam sua atividade profissional ou empresarial dentro ou fora da área de ação fixada 
pelo  

Art. 1° deste estatuto;  

IV. Concordem e acatem este estatuto 
social;  

V. Adiram aos propósitos sociais.  

Artigo 7° - Para adquirir a qualidade de associado, a(o) interessada(o) deverá solicitar a 
respectiva  
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matrícula, juntando:  

I. Ficha-proposta em impresso fornecida pelo Instituto, devidamente preenchida e assinada 
pela(o) proponente ou por representante autorizada(o), no caso de pessoa jurídica, à 
associação;  

II. Cópia reprográfica da Cédula de Identidade, do CPF e ou, CGC no caso de pessoa 
jurídica;  

III. Outros documentos que forem julgados 
necessários.  

Artigo 8° - Ao preencher a ficha-proposta, a(o) interessada(o) a filiar-se ao Instituto deverá 
estar ciente que:  

I. Não poderá exercer nenhuma atividade que colida com os interesses e objetivos do Instituto 
ou de colegas ASSOCIADAS(OS), no âmbito da sociedade e fora dele;  

II. Deverá participar das atividades realizadas pelo Instituto, dentro de suas possibilidades, 
quando solicitado pelo mesmo.  

Artigo 9° - Os pedidos de associação serão decididos pelo Conselho de Administração, na 
primeira reunião seguinte à apresentação da proposta.  

Artigo 10 - Aprovado o pedido de associação, a admissão se completa com a comunicação 
escrita e assinada pela(o) Presidente, a(o) proponente.  

Artigo 11 - O número de ASSOCIADAS(OS) é 
ilimitado.  

Artigo 12 - São direitos das(os) ASSOCIADAS(OS): I. Participar das atividades que constituam 
objeto social do Instituto, observadas as disposições deste Estatuto;  

II. Tomar parte nas assembléias gerais, discutindo e votando os 
assuntos que  

nela se tratarem, ressalvados os casos tratados no artigo 36 deste estatuto; III. Propor ao 



Conselho de Administração ou às Assembléias Gerais, as medidas que julgar de interesse 
social; IV. Solicitar informações aos órgãos de administração ou fiscalização, sobre todos os 
assuntos sociais; V. Votar e ser votada(o) para membro dos Conselhos de Administração e 
Fiscal da sociedade, salvo se deter o título de ASSOCIADA(O) Voluntário, Benemérito ou 
Operacional;  

VI. Demitir-se do Instituto quando lhe convier;  

§ ÚNICO - A(o) ASSOCIADA(O) que tiver sido admitido depois de convocada reunião da              
Assembléia Geral, não poderá nela votar nas deliberações dos itens da ordem do dia, nem se                
candidatar a cargos que nela devam ser preenchidos por eleição, mas terá direito a voz sobre                
todos os itens da ordem do dia, não sendo sua presença computada para fins de quorum.  

Artigo 13 - São deveres das(os) 
ASSOCIADAS(OS):  

I. Zelar pelo patrimônio moral e material do Instituto;  

II. Cumprir as disposições legais e estatutárias e as deliberações dos órgãos 
sociais;  
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III. Abster-se de práticas lesivas aos interesses do 
Instituto;  

IV. Praticar os atos indispensáveis à consecução dos serviços e planos do objeto social do 
Instituto;  

V. Comunicar, sempre por escrito, toda e qualquer alteração no seu cadastro individual na 
sociedade;  

VI.Prestar ao Instituto, todos os esclarecimentos que lhe forem 
solicitados;  

VII. Participar, quando convocado, de todas as reuniões dos órgãos sociais do 



Instituto;  

Artigo 14 - A(o) ASSOCIADA(O) não responde subsidiariamente pelas obrigações contraídas 
pelo Instituto.  

Artigo 15 - A demissão da(o) ASSOCIADA(O) dar-se-á exclusivamente a seu 
pedido.  

Artigo 16 - A(o) ASSOCIADA(O) será excluída(o) do 
Instituto:  

I. Por morte da pessoa física;  

II. Por incapacidade civil não suprida;  

III. Por deixar de atender aos requisitos para permanência no 
Instituto.  

Artigo 17 - A EXCLUSÃO da(o) ASSOCIADA(O) dar-se-á:  

I. Pelo exercício de atividade prejudicial ao patrimônio moral ou material 
do  

Instituto ou das(os) demais 
ASSOCIADAS(OS);  

II. Pela violação legal, estatutária ou de deliberações dos órgãos 
sociais;  

III. Pela prática de atos lesivos aos interesses do Instituto ou das(os) demais 
ASSOCIADAS(OS);  

IV. Pela omissão em ato indispensável à consecução dos serviços e planos do objeto social do 
Instituto;  

V. Pela omissão na prestação ou pela prestação voluntariamente insuficientes de informações, 
ações e esclarecimentos que lhes forem solicitadas.  



§ ÚNICO - A aplicação da EXCLUSÃO não eximirá a(o) eliminada(o) das responsabilidades 
pecuniárias eventualmente assumidas.  

Artigo 18 - A EXCLUSÃO é da competência do Conselho de Administração e será comunicada               
à parte interessada pela Diretoria Executiva, dentro de 30 (trinta) dias contados da data da               
reunião do Conselho de Administração que a deliberou.  

Artigo 19 - Da decisão do Conselho de Administração pela EXCLUSÃO, a(o) ASSOCIADA(O) 
poderá recorrer à Assembléia Geral, com efeito, suspensivo, em até 30 (trinta) dias contados 
da data  

4  

em que tiver sido notificada(o).  

§ ÚNICO - A(o) Presidente do Instituto incluirá, obrigatoriamente, o recurso na ordem do dia da 
primeira assembléia geral que for convocada.  

Artigo 20 - Na aplicação da EXCLUSÃO será garantida defesa plena à parte 
interessada.  

Artigo 21 - Nos casos de demissão, exclusão ou EXCLUSÃO, a(o) ASSOCIADA(O) não terá 
direito, de forma alguma, à restituição de valores doados ao Instituto.  

SEÇÃO II - DIREITOS ADICIONAIS DAS(OS) ASSOCIADAS(OS) FUNDADORAS(ES)  

Artigo 22 - As(os) associadas(os) na categoria de fundadoras(es) assistirão os seguintes 
direitos adicionais:  

I. receberem o título de fundadoras(es);  

II. somente serem excluídos do quadro social após decisão da Assembleia Geral e mediante 
justa  

causa;  



III. manifestarem sua opinião verbal por até 10 minutos, nas Assembleias Gerais, sobre 
assuntos  

que envolvam a mudança do objeto da Associação, alteração de Estatutos ou 
dissolução.  

IV. CAPÍTULO IV  

DO PATRIMÔNIO E RECEITA  

Artigo 23 - O patrimônio e a receita da Associação 
constituir-se-ão:  

I. dos bens e direitos que lhe couberem;  

II. pelos que vier a adquirir no exercício de suas 
atividades;  

III. pela contribuição de suas(seus) ASSOCIADAS(OS);  

IV. pelas contribuições, doações, legados e subvenções, de pessoa físicas ou jurídicas 
nacionais e  

internacionais e  

V. por dotações eventuais provenientes, direta ou indiretamente, da União, Estado e 
Municípios.  

CAPÍTULO V DOS ÓRGÃOS 
CONSTITUTIVOS  

Artigo 24 - São órgãos 
constitutivos:  

I. A Assembleia Geral;  
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II. O Conselho De Administração;  

III. A Diretoria Executiva;  

IV. O Conselho Fiscal;  

V. O Conselho Ancestral.  

§ ÚNICO – Os membros componentes dos órgãos sociais não serão assalariados e nem 
receberão benefícios a título de Cédulas de Presenças.  

SEÇÃO I - DA ASSEMBLÉIA GERAL  

SUBSEÇÃO I -  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Artigo 25 - A Assembleia Geral é o órgão supremo do Instituto e pode deliberar, nos limites das                  
leis de ordem pública e deste Estatuto, sobre todos os assuntos de interesse da sociedade,               
vinculando-se a suas deliberações, todos os ASSOCIADOS, ainda que ausentes da reunião ou             
dela discordantes.  

§ ÚNICO - Na hipótese de destituição de membros dos órgãos de administração ou              
fiscalização, que possa afetar a regularidade da administração ou fiscalização do Instituto, a             
Assembleia Geral que decidir a destituição poderá designar na mesma reunião,           
administradoras(es) ou conselheiras(os) provisórios até a posse das(os) novas(os), cuja eleição           
se efetuará no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da reunião em que se tiver dado a                  
designação.  

Artigo 26 - À Assembleia Geral 
compete:  



I - cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social; II - alterar o Estatuto Social; III - eleger e 
dar posse aos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; IV - destituir os membros da 
Diretoria e do Conselho Fiscal; V - eleger os substitutos da Diretoria e do Conselho Fiscal 
em caso de vacância definitiva; VI - examinar e aprovar as contas anuais; VII - decidir 
sobre os recursos interpostos pelos associados; VIII – decidir sobre a conveniência de 
alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais; IX - decidir sobre a dissolução 
da Associação; X - aprovar o regimento interno; XI - decidir sobre outros assuntos de 
interesse da Associação  

Artigo 27 - A Assembleia Geral será ordinária ou extraordinária e se constituirá de 
ASSOCIADOS em condições de participar.  

§ ÚNICO - Será permitida representação por meio de mandatária(o) apenas no caso de 
candidaturas  
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aos cargos eletivos.  

Artigo 28 - A Assembleia Geral será convocada pela(o) Presidente do Instituto. § 1o - É 
garantido aos associados quites que representem, no mínimo, 1/5 (um quinto) do quadro de 
associados, a convocação de assembleias.  

§ 2o - O Conselho Fiscal poderá convocá-la se ocorrerem motivos graves e 
urgentes.  

Artigo 29 - A Assembleia Geral, em qualquer das hipóteses do artigo 25, será convocada com                
antecedência mínima de 10 (dez) dias para a primeira convocação e com os intervalos mínimos               
de uma (1) hora para a segunda e de mais uma (1) hora para a terceira.  

§ ÚNICO - As três convocações poderão constar de edital único, desde que nele fiquem 
expressos os prazos de cada convocação.  

Artigo 30 - A Assembleia Geral será convocada por edital afixado na sede do Instituto e pelo 
email cadastrado das(os) ASSOCIADAS(OS), do qual constará:  



I. Denominação do Instituto, seguida da expressão “Convocação de Assembléia Geral”, com 
referência a ser ordinária ou extraordinária;  

II. Dia e hora da reunião em cada convocação e local da realização que, salvo motivo 
justificado, será o da sede social;  

III. Seqüência numérica das 
convocações;  

IV. Ordem do dia, com as devidas 
especificações;  

V. Número de ASSOCIADAS(OS) na data do edital, para efeito do quorum de 
instalação;  

VI. Assinatura do responsável pela 
convocação.  

§ 1° - Na hipótese de convocação por ASSOCIADAS(OS) o edital será assinado pelos 5 (cinco) 
primeiros signatários do documento que a solicitou.  

§ 2° - São nulas as deliberações da Assembleia Geral sobre matéria não constante da 
ordem do dia.  

Artigo 31 - A Assembléia Geral instalar-se-á 
presentes:  

I. Em primeira convocação, 2/3 (dois terços) das(os) ASSOCIADAS(OS) em condições de 
votar;  

II. Em segunda convocação, mais da metade das(os) 
ASSOCIADAS(OS);  

III. Em terceira convocação, mínimo de 10 (dez) 
ASSOCIADAS(OS).  

§ ÚNICO - O número de ASSOCIADAS(OS) presentes em cada convocação será comprovado 
pelas assinaturas dos mesmos no Livro de Presenças às Assembléias Gerais.  



Artigo 32 - Não havendo quorum para a instalação da Assembleia Geral convocada nos              
termos do artigo 28, será realizada nova série de 3 (três) convocações, cada uma delas com                
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em editais distintos.  
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Artigo 33 - A Assembleia Geral, observada a restrição do parágrafo único deste artigo, será 
presidida pela(o) Presidente do Instituto, que convidará um(a) ASSOCIADO(A) para 
secretariá-la.  

§ ÚNICO - A Assembleia Geral que não for convocada pela(o) Presidente do Instituto, será               
presidida por ASSOCIADA(O) escolhida(o) na ocasião, que convidará outra(o) ASSOCIADA(O)          
para secretariá-la.  

Artigo 34 - A(o) ASSOCIADA(O) que servir de secretária(o) da Assembleia Geral lavrará ata              
sumulada dos trabalhos, que será lida, discutida e votada ao final da reunião e, uma vez                
aprovada, será lançada no livro próprio, com a assinatura da(o) secretária(o).  

Artigo 35 - A Assembleia Geral deliberará validamente pela maioria de votos das(os) 
ASSOCIADAS(OS) presentes, ressalvada a hipótese do artigo 40.  

Artigo 36 - As votações serão a descoberto, mas a Assembleia Geral poderá, pelo voto               
nominal da maioria dos ASSOCIADOS presentes, optar pela votação secreta, hipótese em que             
serão adotadas as medidas para garantia do sigilo do voto.  

Artigo 37 - É vedado o direito de voto, sem prejuízo da participação nos debates, a todas(os) 
as(os) ASSOCIADAS(OS) que por si tenham interesse particular na deliberação a ser tomada.  

Artigo 38 - Na hipótese de empate em qualquer votação, a(o) Presidente da Assembleia votará 
desempatando.  

SUBSEÇÃO II DA ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA  

Artigo 39 - A Assembleia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3 (três) primeiros               



meses após o término do exercício social, deliberará, sem prejuízo de outros assuntos e              
excluídos os do artigo 40, sobre os seguintes, que deverão constar da ordem do dia:  

I. Prestação de contas dos órgãos de administração, com o parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) demais demonstrativos contábeis.  

II. Eleição, reeleição e destituição de ocupantes de cargos 
sociais;  

III. Planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração, 
para o  

exercício entrante.  

Artigo 40 - A aprovação do relatório, balanço e contas dos órgãos de administração, desonera               
seus membros de responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude ou simulação e              
os de infração da lei ou do estatuto.  

SUBSEÇÃO III DA ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA  

Artigo 41 - A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário e poderá 
deliberar sobre qualquer assunto de interesse do Instituto, como por exemplo:  
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I - Destituir seus administradores;  

II - Dissolver e/ou extinguir o Instituto;  

III - Alterar o estatuto.  

Artigo 42 - Nos casos de competência privativa do artigos 40 e 41, a Assembleia Geral 
Extraordinária deliberará validamente pelo voto de 2/3 (dois terços) das(os) ASSOCIADAS(OS) 
presentes.  

§ ÚNICO - Será considerada rejeitada a proposta que não obtiver o número mínimo de votos 



deste artigo, ainda que consiga outro tipo de maioria em relação as(os) ASSOCIADAS(OS) 
presentes.  

SEÇÃO II - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

Artigo 43 - O Instituto será administrado pelo Conselho de Administração, 
composto de:  

I. Presidente da Diretoria Executiva;  

II. Vice-Presidente da Diretoria Executiva  

III. Superintendente da Diretoria Executiva.  

IV. 3 (três) ASSOCIADAS(OS) fundadores.  

V. 3 (três) ASSOCIADAS(OS) de qualquer categoria.  

§ ÚNICO - Presidirá o Conselho de Administração a(o) Presidente da Diretoria 
Executiva.  

Artigo 44 - As(os) membros do Conselho de Administração serão eleitas(os) por Assembléia             
Geral Ordinária, para um mandato de 4 (quatro) anos, permitida a reeleição de 2/3 (dois               
terços) das(os) integrantes do Conselho de Administração.  

§ 1° - As(os) conselheiras(os) não poderão ter entre si e com os membros do Conselho Fiscal, 
laços de parentesco até segundo grau, em linha reta ou colateral.  

§ 2° - São elegíveis conselheiras(os), todas(os) as(os) ASSOCIADAS(OS) que estejam em 
gozo dos seus direitos perante a sociedade.  

§ 3° - Perderá o mandato a(o) conselheira(o) que, sem justificativa, faltar a 3 (três) reuniões 
consecutivas ou a 6 (seis) alternadas.  

§ 4° - Ocorrendo vaga no Conselho de Administração, a(o) substituta(o) será eleita(o) para              
completar o mandato na primeira Assembléia Geral, que se realizará em prazo não superior a               



90 (noventa) dias, contados da data da ocorrência da vaga.  

§ 5° - Se a vaga for de conselheiro(a) diretor(a), a substituição provisória far-se-á na forma 
deste estatuto, até a realização da Assembléia.  
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Artigo 45 - O Conselho de 
Administração:  

I. Reúne-se sempre que necessário, por convocação da(o) Presidente: a) por deliberação 
própria; b) por solicitação da maioria das(os) conselheiras(os); c) por solicitação do Conselho 
Fiscal.  

II. Delibera validamente com a presença da maioria de seus componentes, sendo aprovadas as              
propostas que obtiverem voto favorável da maioria simples dos votos presentes, ficando a(o)             
Presidente, também, com o voto de desempate.  

III. As deliberações serão consignadas em atas circunstanciadas, lavradas em livro próprio, 
aprovadas e assinadas pelas pessoas presentes.  

Artigo 46 - Compete ao Conselho de Administração, atendidas as deliberações e            
recomendações da Assembléia Geral, a formulação das políticas e diretrizes do Instituto o             
planejamento e a edição de normas para consecução do objeto social, execução das             
operações e serviços e controle dos resultados.  

Artigo 47 - No exercício de sua competência, cabe ao Conselho de Administração, entre 
outras, as seguintes atribuições:  

I. Fixar a orientação geral do Instituto;  

II. Examinar, a qualquer tempo, os livros do Instituto, solicitar informações sobre contratos  
celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros 
atos;  

III. Convocar a assembleia geral quando julgar 
conveniente;  



IV. Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o 
exigir;  

V. Autorizar, se o estatuto não dispuser o contrário, a alienação de bens, a constituição de 
ônus reais  

e a prestação de garantias a obrigações de 
terceiros;  

VI. Avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e os meios necessários ao 
atendimento  

das operações e 
serviços;  

VII. Estimar previamente a rentabilidade das operações e serviços e sua 
viabilidade;  

VIII. Fixar as despesas de Administração, em orçamento anual que indique a fonte dos 
recursos para a sua cobertura;  

IX. Contratar e fixar normas para a contratação e demissão de recursos 
humanos;  

X. Fixar normas de disciplina funcional;  

XI. Contratar os serviços de Auditoria, se 
necessários;  

XII. Indicar o(os) Banco(os) ou Cooperativa(as) de Crédito nos quais devem ser feitos os 
depósitos do numerário disponível e fixar o limite máximo do saldo que poderá ser mantido em 
caixa;  

XIII. Estabelecer as normas de controle das operações e serviços, verificando no mínimo 
mensalmente, o estado econômico da sociedade e o desenvolvimento dos negócios e 
atividades em  
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geral, através de Balancetes e Relatórios da 
Contabilidade;  

XIV. Deliberar sobre a admissão, demissão, exclusão ou EXCLUSÃO de 
ASSOCIADAS(OS);  

XV. Autorizar a aquisição de bens móveis ou 
imóveis;  

XVI. Autorizar a alienação ou oneração de bens 
imóveis;  

XVII. Autorizar a assunção de obrigações superiores a 5 (cinco) salários mínimos vigentes no 
país e  

XVIII. Zelar pelo fiel cumprimento deste 
Estatuto.  

§ 1° - O Conselho de Administração poderá autorizar a contratação, sempre que julgar              
conveniente, do assessoramento de técnicos para auxiliá-lo na elucidação dos assuntos a            
decidir, podendo determinar que os mesmos apresentem, previamente, projetos sobre          
questões específicas.  

§ 2° - As normas estabelecidas pelo Conselho de Administração serão baixadas em forma de 
Instrução.  

Artigo 48 - O Conselho de Administração poderá criar, ainda, Comitês Especiais, transitórios             
ou não, observadas as regras estabelecidas neste estatuto, para estudar, planejar e coordenar             
a solução de questões específicas.  

Artigo 49 - Os integrantes do Conselho de Administração não são pessoalmente responsáveis             
pelos compromissos que assumirem em nome do Instituto, mas responderão solidariamente           
pelos prejuízos resultantes dos seus atos, se procederem culposamente.  



SEÇÃO III - DA DIRETORIA EXECUTIVA  

Artigo 50 - Compete à Diretoria Executiva, dentro dos limites da lei e deste estatuto, atendidas                
as decisões e recomendações da Assembléia Geral e do Conselho de Administração, executar             
as normas para cumprimento dos objetivos do Instituto.  

§ 1o - A Diretoria Executiva reúne-se ordinariamente uma vez por mês ou extraordinariamente, 
sempre que necessário, por convocação de qualquer de seus componentes.  

§ 2o - Não podendo reunir-se presencialmente, a Diretoria Executiva aceitará reunir-se por 
videoconferência ou outro meio de comunicação em tempo real.  

Artigo 51 - A diretoria Executiva será 
composta:  

I - Presidente;  

II - Vice Presidente; e  

III - Superintendente.  

Artigo 52 - À(ao) Presidente cabe, entre outras, as seguintes 
atribuições:  

I. Zelar pela adequação do Instituto aos seus objetivos;  
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II. Assinar os cheques bancários em conjunto com a(o) 
superintendente;  

III. Assinar, conjuntamente com a(o) Vice-Presidente ou 
Superintendente,  

contratos e demais documentos constitutivos de 
obrigações;  



IV. Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, assim como as 
Assembléias Gerais;  

V. Apresentar à Assembléia Geral Ordinária, o Relatório Anual, o Balanço, as Contas e Parecer 
do Conselho Fiscal, bem como os planos de trabalho formulados pelo Conselho de 
Administração;  

VI. Representar o Instituto ativa e passivamente em juízo ou fora dele e delegar poderes 
para tanto.  

VII. Elaborar os regimentos internos, bem como resoluções das Assembleias gerais e de 
reuniões do Conselho de Administração  

Artigo 53 - À(ao) Vice-Presidente cabe, entre outras, as seguintes 
atribuições:  

I. Auxiliar a(o) Presidente e interessar-se, permanentemente, pelo seu trabalho, 
substituindo-a(o) em impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias;  

II. Substituir a(o) Superintendente em impedimentos inferiores a 90 (noventa) 
dias.  

Artigo 54 - À(ao) Superintendente cabe, entre outras, as seguintes 
atribuições:  

I. Supervisionar a execução do serviço administrativo do Instituto;  

II. Secretariar e lavrar as atas de reuniões do Conselho de Administração, 
responsabilizando-se  

pela guarda de livros, documentos e arquivos 
referentes.  

III. Assinar os cheques bancários em conjunto com a(o) Presidente e, no impedimento 
desta(e),  

com a(o) vice-presidente;  

IV. Gerir os recursos financeiros do Instituto;  



V. Assinar os Balanços, Contas e Balancetes Contábeis, juntamente com a(o) Presidente e, 
no  

impedimento desta(e), com a(o) 
Vice-Presidente.  

Artigo 55 - A Diretoria Executiva será eleita a cada 4 (quatro anos) como parte da chapa do 
Conselho Administrativo.  

SEÇÃO III - DO CONSELHO FISCAL  

Artigo 55 - O Conselho Fiscal é constituído 
por:  

I. 3 (três) membros efetivas(os)  

II. 3 (três) membros suplentes  
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§ 1o - quaisquer membros suplentes poderão substituir quaisquer membros efetivas(os) 
durante sua ausência.  

§ 2o - Todos os membros efetivos e suplentes exercerão um mandato de 4 (quatro) anos, 
sendo permitida a reeleição para o período imediato de apenas 1/3 (um terço) de suas(seus) 
integrantes.  

§ 3o - As(os) membros do Conselho Fiscal não poderão ter entre si, nem com as(os) membros 
do Conselho de Administração, laços de parentesco até o 2° grau, em linha reta ou colateral.  

Artigo 56 - O Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente, uma vez a cada três meses, e 
extraordinariamente, sempre que necessário, com a participação de 3 (três) membros.  

§ 1° - Em sua primeira reunião, escolherá entre os(as) membros efetivos(as), um(a) 
coordenador(a) e um(a) secretário(a).  



§ 2° - As reuniões poderão ser convocadas pelo(a) Coordenador(a), por qualquer de seus 
membros, por solicitação do Conselho de Administração ou ainda pela Assembleia Geral.  

§ 3° - Na ausência do(a) Coordenador(a), os trabalhos serão dirigidos por substituto(a) 
escolhido(a) na ocasião.  

§ 4° - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos que constarão de ata 
sumulada, lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada ao final de cada reunião, 
pelos(as) fiscais presentes.  

Artigo 57 - Ocorrendo 3 (três) ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Conselho de Administração 
convocará a Assembléia Geral para o seu preenchimento.  

§ ÚNICO - As(os) substitutas(os) exercerão o cargo somente até o final do mandato de 
suas(seus) antecessoras(es).  

Artigo 58 - Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua fiscalização sobre as operações, 
atividades e serviços do Instituto, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições:  

I. Conferir mensalmente o saldo do numerário existente em caixa, verificando, também, se o 
número está dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração;  

II. Verificar se os extratos de contas bancárias conferem com as escriturações do 
Instituto;  

III. Examinar se o montante das despesas e inversões realizadas estão de conformidade com 
os planos e decisões do Conselho de Administração;  

IV. Inteirar-se se o recebimento dos créditos é feito regularmente e se os compromissos são 
atendidos com pontualidade;  

V. Certificar-se se existem exigências ou deveres a cumprir junto aos órgãos 
governamentais;  

VI. Estudar os Balancetes e outros Demonstrativos Contábeis, o Balanço e o Relatório Anual do 
Conselho de Administração, emitindo parecer sobre estes para a Assembleia Geral;  

VII. Informar ao Conselho de Administração sobre as conclusões dos seus trabalhos,            
denunciando àquele, à Assembleia Geral ou à autoridade competente, as irregularidades           
constatadas e convocar a Assembleia Geral se ocorrerem motivos graves e urgentes.  
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§ ÚNICO - Para os exames e verificação dos livros, contas e documentos necessários ao 
cumprimento das suas atribuições, poderá o Conselho Fiscal contratar o assessoramento de 
técnicos.  

SEÇÃO IV - DO CONSELHO ANCESTRAL  

Artigo 59 - O Conselho Ancestral, com poder independente de fiscalização, será 
constituído por:  

I. ilimitado número de Anciãs(ões) e  

II. até seis Anciãs(ões) de Honra.  

§ 1o - Anciãs e Anciãos são ex-Presidentes que passam a fazer parte, de forma automática e 
vitalícia, ao deixar a presidência executiva do Instituto.  

§ 2o - Anciãs(ões) de Honra são escolhidas(os) pela ASSEMBLEIA GERAL entre membros da              
sociedade civil que tenham prestado relevantes serviços ao Instituto ou ao objeto social deste              
para exercer o cargo de maneira vitalícia.  

§ 3o - Na Condição de órgão consultivo, caberá ao Conselho Ancestral, entre outras que 
poderão ser solicitadas pela Diretoria Executiva, as seguintes atribuições:  

I. Acessar todos os livros e documentos da ASSOCIAÇÃO quando 
convir;  

II. Emitir parecer sobre EXCLUSÃO de ASSOCIADAS(OS), por indisciplina ou pelo não  
cumprimento das determinações 
Estatutárias;  

III. Emitir parecer em todos os casos que digam respeito à inobservância do Estatuto Social e  
outros que julgar 
necessários;  



IV. Conjuntamente com o Conselho de Administração estipular valores, anualmente, 
referentes a  

despesas administrativas necessárias que possam vir a 
ocorrer.  

§ 4o - Os pareceres do Conselho Ancestral serão transcritos em livro próprio e assinados               
pelas(os) Conselheiras(os) participantes da reunião e encaminhados ao Conselho de          
Administração ou Conselho Fiscal.  

§ 5o - As(os) membros do Conselho Ancestral podem deixar de fazer parte do conselho 
sempre que quiserem, manifestando sua decisão ao próprio Conselho Ancestral.  

SEÇÃO V  

DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA  

EXECUTIVA  

SUBSEÇÃO I DA ELEIÇÃO 
EM GERAL  

Artigo 60 - A eleição para os cargos do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva 
realizar-  
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se-á em Assembléia Geral Ordinária (inciso II do artigo 
39).  

Artigo 61 - O edital de convocação da Assembléia Geral Ordinária em que se realizará a                
eleição para os cargos do Conselho de Administração será afixado, publicado e encaminhado             
às(aos) ASSOCIADAS(OS), com antecedência mínima de 10 (dez) dias.  

Artigo 62 - O pedido de candidatura da chapa de Diretoria Executiva e dos cargos do Conselho                 
Administrativo deverão ser dirigido ao Instituto entre a data da publicação do edital de              



convocação da Assembléia Geral e até 8 (oito) dias de sua realização e deverá estar instruído                
com:  

I. Declaração firmada pela(o) candidata(o), de que não se enquadra nas hipóteses do artigo 51               
da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e de que não tem grau de parentesco de até 2°                     
grau, em linha reta ou colateral com outro integrante de chapa, nos casos que houver;  

II. Expressa referência ao endereço detalhado do(a) candidato(a), para onde poderá ser 
enviada a correspondência referente ao processo eleitoral.  

§ 1° - Constatadas irregularidades na candidatura, o(a) candidato(a) terá 24 (vinte e quatro) 
horas para saná-las, sob pena de indeferimento do registro.  

§ 2° - Incorrendo irregularidades ou sanadas, os registros serão 
deferidos.  

§ 3° - Formalizados os registros, não será admitida substituição de candidatas(os), salvo             
renúncia, invalidez ou morte comprovadas até o momento da instalação da Assembléia e desde              
que a(o) substituta(o) satisfaça as exigências desta seção e as demais do estatuto.  

Artigo 63 - É vedada a candidatura de ASSOCIADA(O) em mais de 1 (um) cargo. Artigo 64 - 
O voto será secreto e é obrigatória a confecção pelo Instituto de cédula única, da qual constem 
os nomes e os cargos a que concorrem os candidatos.  

Artigo 65 - Apurados os votos, serão consideradas eleitas para os cargos as candidaturas que 
obtiverem o maior número de votos até que se preencham as vagas.  

§ ÚNICO - Em caso de empate, serão realizadas tantas votações quantas forem necessárias, 
com intervalos de quinze minutos, até acontecer o desempate.  

Artigo 66 - A(o) Presidente da Assembleia Geral proclamará as(os) eleitas(os) e anunciará a              
data da posse, que não se dará em prazo superior a 30 (trinta) dias contados da data da                  
realização da Assembleia Geral.  

§ ÚNICO - Entre a proclamação e a posse, a Diretoria Executiva fica obrigada a fornecer                
às(aos) eleitas(os) todas as informações sobre a situação e o funcionamento do Instituto e a               
facultar-lhes acesso a todos os livros e documentos da entidade.  

Artigo 67 - Aplicam-se as disposições desta subseção, combinadas com o parágrafo único do              
artigo 29, no que respeita à indicação, pela Assembleia Geral, de administradoras(es)            



provisórias(os), no caso de renúncia coletiva de membros do Conselho de Administração.  

CAPÍTULO VI DO BALANÇO 
DOS FUNDOS  

SEÇÃO I DO BALANÇO  

15  

Artigo 68 - O exercício social, com início em 1° (primeiro) de janeiro, terá término em 31 (trinta 
e um) de dezembro de cada ano, data em que se processará o Balanço Geral do Instituto.  

§ ÚNICO - Os resultados serão apurados separadamente, segundo a natureza das operações 
e serviços.  

Artigo 69 - As despesas do exercício social e as fontes de receitas para a sua cobertura, serão                  
previamente estabelecidas em orçamento administrativo, dentro dos critérios determinados pelo          
Conselho de Administração e aprovados pela Assembleia Geral Ordinária e Conselho           
Ancestral.  

Artigo 70 - A Assembleia Geral e Conselho Ancestral poderão constituir fundos, determinando 
seus modos de formação, apropriação e liquidação.  

CAPÍTULO VII DA DISSOLUÇÃO E/OU EXTINÇÃO E 
LIQUIDAÇÃO  

Artigo 71 - O Instituto se dissolverá e ou extinguirá de pleno 
direito:  

I. Quando assim deliberar a Assembleia Geral, desde que os ASSOCIADOS, totalizando o 
número mínimo exigido por lei, não se disponham a assegurar a sua continuidade;  

II. Devido a alteração de sua forma jurídica;  

III. Pela redução do número de ASSOCIADOS;  

IV. Pelo cancelamento da autorização para o seu 



funcionamento;  

V. Pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) 
dias.  

Artigo 72 - Quando a dissolução e/ou extinção do Instituto não for promovida voluntariamente,              
nas hipóteses previstas no artigo anterior, a medida poderá ser tomada judicialmente, a pedido              
de qualquer associado ou por iniciativa do órgão executivo federal.  

Artigo 73 - Quando a dissolução e/ou extinção do Instituto for deliberada pela Assembleia              
Geral, esta nomeará um(a) liquidante e um Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros,              
que procederão à sua liquidação.  

Artigo 74 - Em caso de dissolução ou extinção, o patrimônio remanescente do Instituto será 
repassado a entidade congênere com registro no CNAS ou a entidade pública.  

CAPÍTULO VIII DOS LIVROS  

Artigo 75 - O Instituto terá os seguintes livros 
oficiais:  

I. De Matrículas;  

II. De Atas das Assembleias Gerais;  
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III. De Atas do Conselho de Administração;  

IV. De Atas do Conselho Fiscal;  

V. De Presença nas Assembleias Gerais;  

VI. De Registro de Chapas;  



VII. Do Conselho Ancestral;  

VIII.Outros, fiscais e contábeis, 
obrigatórios.  

§ ÚNICO - É facultada a adoção de livros 
digitais.  

Artigo 76 - No Livro de Matrículas, as(os) ASSOCIADAS(OS) serão inscritos por ordem 
cronológica de admissão, dele constando:  

I. Pessoa Física: nome, idade, filiação, estado civil, nacionalidade, profissão, endereço 
completo e número dos documentos pessoais;  

II. Pessoa Jurídica: nome, idade, estado civil, nacionalidade, cargo exercido na empresa, no do 
CGC, endereço completo, denominação e nome fantasia da representada;  

III. A data da sua admissão e, quando for o caso, de sua demissão, EXCLUSÃO ou 
exclusão.  

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 
TRANSITÓRIAS  

Artigo 77 - Os mandatos atuais das(os) membros do Conselho de Administração e Diretoria              
Executiva, eleitos em Assembléia Geral de Constituição, realizada em 25 de janeiro de 2019,              
perduram até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2023.  

Artigo 78 - O Instituto poderá integrar, em sistema de parceria, atividades governamentais, 
bem como participar de campanhas de desenvolvimento, educação e assistência ao seu 
público alvo.  

Artigo 79 - Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Direção Executiva após 
consultado o Conselho Ancestral.  

Artigo 80 - Nessa mesma assembleia, em que este Estatuto for aprovado, será eleita a nova                
Diretoria executiva, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e indicadas(os) três (três)             



Anciãs(ões) de Honra.  

Artigo 81 - Este Estatuto Social entra em vigor na Assembléia Geral que foi 
aprovado.  
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O presente Estatuto Social foi aprovado pela Assembleia Geral realizada no dia 25 
de janeiro de 2019 devendo entrar em vigor nesta data.  

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2019 .  

Ionata de Souza Presidente da Assembleia  

Pedro Gomes Secretário da Assembleia  

Ionata de Souza Presidente da Associação  

______________________________________________ 
Ruy dos Santos Siqueira Advogado (OAB: 199693)  
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