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INSTITUTO MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. e QUIROGA 

 

 

ESTATUTO SOCIAL 

 

 

 

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DO OBJETO E DA DURAÇÃO 

 

 

Artigo 1º O INSTITUTO MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. e 

QUIROGA, doravante denominado apenas “Instituto”, é uma associação sem fins lucrativos 

ou econômicos, de natureza de direito privado, com sede e foro na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, Rua Afonso Braz, nº 900 – conjuntos 173 – Condomínio Ideal Office, 

CEP 04511-902, regido por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais aplicáveis, 

sendo sua duração por tempo indeterminado. 

 

Parágrafo Único.  Para o cumprimento de suas finalidades, o Instituto poderá se 

organizar em tantas unidades quantas forem necessárias, podendo abrir e/ou encerrar filiais 

e escritórios em qualquer parte do território nacional, mediante deliberação do Conselho 

Deliberativo. 

 

Artigo 2º.  O Instituto tem por objeto social a promoção da ética, da cidadania, da 

diversidade, dos direitos humanos, a democratização do acesso à justiça e ao ensino do 

Direito.  

 

Parágrafo 1º.  Para a consecução de suas finalidades sociais, o Instituto poderá: 

(i) fomentar a prestação de assessoria jurídica pro bono; 

(ii) conceder bolsas de estudos de modo a diversificar o perfil do profissional do 

Direito no Brasil; 

(iii) difundir o conhecimento jurídico e desenvolver novas metodologias de ensino do 

Direito; 

(iv) executar projetos de cidadania e diversidade, bem como apoiar iniciativas de 

entidades nacionais ou internacionais nesse campo; 

(v) promover, apoiar e/ou organizar cursos, palestras, reuniões, conferências e 

debates que visem a consecução de seu objeto social; 

(vi) celebrar parcerias com entidades nacionais ou internacionais para a 

materialização de seus objetivos e projetos; 

(vii) promover o voluntariado; 

(viii) promover, apoiar e desenvolver, em seus vários desdobramentos, as 
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manifestações intelectuais, culturais e artísticas, por meio de treinamento 

técnico, publicações e da edição própria ou por meio de terceiros, de livros e 

revistas de natureza técnica, científica, cultural e artística e de vídeos e quaisquer 

outros meios de divulgação e comunicação que ajudem a propagar o seu objeto 

social; e 

(ix) desenvolver quaisquer outras atividades lícitas para a consecução do objeto 

social, desde que previamente aprovadas pelo Conselho Deliberativo. 

 

Parágrafo 2º  A consecução das atividades previstas neste artigo configura-se 

mediante a execução direta de projetos, programas e/ou planos de ação ou mediante a 

doação de recursos físicos, humanos e/ou financeiros a projetos e programas desenvolvidos 

por organizações da sociedade civil e órgãos do setor público que atuam em áreas afins. 

 

Parágrafo 3°  É vedado ao Instituto a participação em campanhas de interesse 

político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.     

 

Artigo 3º Para cumprimento de suas finalidades, o Instituto observará os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, e não 

fará distinção alguma quanto à deficiência, raça, cor, gênero, orientação sexual, condição 

social, orientação política ou religiosa. 

 

Artigo 4º O Instituto, por decisão da Assembleia Geral, poderá adotar Regimento 

Interno, desde que não venha a conflitar com os dispositivos deste regramento estatutário. 

 

 

CAPÍTULO II – DOS ASSOCIADOS 

 

Artigo 5º O quadro associativo do Instituto será composto por número ilimitado de 

associados, pessoas físicas, que queiram colaborar com a consecução de sua finalidade 

social, qualificados nas seguintes categorias: 

 

a) Associados Fundadores: pessoas físicas presentes à Assembleia de Constituição, 

signatárias da Ata de Assembleia Geral de Constituição do Instituto e aquelas que aderirem 

até 6 (seis) meses após a constituição. 

b) Associados Efetivos: pessoas físicas assim admitidas por decisão da Assembleia 

Geral, respeitados os requisitos previstos neste Estatuto. 

 

Parágrafo 1º  Os associados, independentemente da categoria, não respondem 

subsidiária nem solidariamente pelas obrigações e encargos assumidos pelo Instituto, salvo 

se agirem com excesso de mandato ou contra a lei. 
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Parágrafo 2º  Em caso de demissão, exclusão ou falecimento, os associados não 

terão direito a indenizações ou compensações de qualquer espécie ou natureza. 

 

Artigo 6º É requisito para admissão de novos associados ser profissional do escritório 

Mattos filho, Veiga filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, concordar com os termos do 

presente Estatuto Social, de qualquer Regimento Interno ou manuais, caso haja, e ter seu 

pedido de associação aprovado pela Assembleia Geral. 

 

Artigo 7º Os associados poderão desligar-se do Instituto a qualquer tempo, 

protocolando seu pedido de desligamento junto ao Presidente do Conselho Deliberativo. 

 

Parágrafo Único O associado que deixar de integrar o quadro profissional de Mattos 

Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados será automaticamente desligado do 

Instituto.  

 

Artigo 8º São direitos de todos os associados: 

a) ter acesso ao teor integral deste Estatuto Social, bem como de eventual Regimento 

Interno e outras políticas internas do Instituto; 

b) participar com direito a voz e voto nas Assembleias Gerais; 

c) solicitar informações sobre os demonstrativos contábeis e financeiros do Instituto; 

d) recorrer à Assembleia Geral na hipótese de aplicação de penalidade ou de exclusão 

do quadro associativo; 

e) requerer a convocação de Assembleia Geral, obedecido o quórum previsto no Artigo 

23. 

 

Artigo 9º São deveres de todos os associados: 

a) cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto Social, as decisões da Assembleia Geral, 

bem como o Regimento Interno e as demais políticas e normas internas que venham a ser 

adotadas; 

b) zelar pelo fiel cumprimento das finalidades do Instituto, bem como pela conservação 

do seu patrimônio social e pela sua reputação; 

c) defender o patrimônio e os interesses do Instituto; 

d) denunciar à Assembleia Geral ou ao Conselho Deliberativo qualquer irregularidade 

verificada dentro do Instituto; 

e) acatar as decisões dos órgãos de governança e gestão do Instituto tomadas em 

respeito ao Estatuto Social e à lei; 

f) contribuir para a consecução dos objetivos sociais do Instituto. 

 

Artigo 10 Os associados estarão sujeitos às penalidades de advertência, suspensão ou 
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exclusão por justa causa, de acordo com a natureza da infração, por decisão fundamentada 

do Conselho Deliberativo. 

 

Artigo 11 Havendo justa causa, os associados poderão ser excluídos, por decisão 

fundamentada do Conselho Deliberativo, em procedimento que assegure o direito à defesa, 

nas seguintes hipóteses: 

a) quando deixarem de cumprir quaisquer de seus deveres; ou 

b) quando infringirem qualquer disposição estatutária, regimental ou qualquer decisão 

dos órgãos de governança e gestão que estejam em consonância com o Estatuto Social e 

com a lei; ou 

c) quando praticarem qualquer ato para benefício próprio ou que implique desabono 

ou descrédito do Instituto ou de seus membros; ou 

d) quando praticarem qualquer conduta intencional que se mostre nociva ao 

desenvolvimento da finalidade social do Instituto. 

 

Parágrafo Único O associado que sofrer qualquer penalidade poderá apresentar, no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da decisão, recurso administrativo ao 

Presidente do Conselho Deliberativo, que se incumbirá de convocar Assembleia Geral 

especificamente para decidir, em instância final, pela revisão ou não da penalidade, nos 

termos deste Estatuto. 

 

 

CAPÍTULO III – DO PATRIMÔNIO SOCIAL E DAS FONTES DE RECURSOS 

 

Artigo 12 O patrimônio do Instituto será constituído de bens móveis, imóveis, direitos 

e recursos financeiros adquiridos, ou recebidos sob a forma de doação, legado, subvenção, 

patrocínio, auxílio, ou de qualquer outra forma lícita, devendo ser administrado e utilizado 

apenas para o estrito cumprimento de suas finalidades sociais. 

 

Artigo 13 Constituem fontes de recursos do Instituto: 

a) auxílios, contribuições, doações, legados, patrocínios, subvenções e outros atos 

lícitos da liberalidade dos associados ou de terceiros; 

b) receitas patrimoniais e financeiras; e 

c) outras receitas obtidas por meios admitidos em lei, inclusive oriundas de exploração 

de atividade econômica, venda de mercadorias cujo resultado integral será, 

necessariamente, revertido ao Instituto para a consecução de suas finalidades sociais. 

 

Parágrafo Único O Conselho Deliberativo poderá rejeitar as doações, legados, 

patrocínios, subvenções ou auxílios que contenham encargos ou gravames de qualquer 

espécie, ou, ainda, que sejam contrários aos seus objetivos, à sua natureza ou à lei. 
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Artigo 14 Todo o patrimônio e receitas do Instituto deverão ser revertidos à 

manutenção e ao desenvolvimento de suas finalidades sociais no território nacional, sendo 

vedada a distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou receita a qualquer título, 

entre os associados, instituidores, benfeitores, dirigentes, conselheiros ou qualquer outra 

pessoa física ou jurídica, ressalvados os gastos despendidos e bens necessários ao seu 

funcionamento administrativo. 

 

Artigo 15 No caso de dissolução do Instituto, o respectivo patrimônio líquido será 

transferido a outra pessoa jurídica sem fins econômicos ou lucrativos, preferencialmente 

com a mesma finalidade social do Instituto, a ser escolhida e aprovada pela Assembleia 

Geral. 

 

Parágrafo Único A instituição que receber o patrimônio do Instituto não poderá 

distribuir lucros, dividendos, ou qualquer outra vantagem semelhante a seus associados ou 

dirigentes. 

 

 

CAPÍTULO IV – DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA E GESTÃO 

 

Artigo 16 A governança e gestão do Instituto serão exercidas pela Assembleia Geral, 

pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria. 

 

Parágrafo Único Os órgãos de governança e gestão do Instituto deverão desenvolver 

as atividades necessárias para a consecução de suas finalidades sociais, respeitando o 

Estatuto Social e as disposições legais. 

 

Artigo 17 Em relação aos integrantes dos órgãos do Instituto, deve-se observar o 

seguinte: 

a) é vedada qualquer participação nos resultados econômicos do Instituto; 

b) não poderão receber quantias para pagamento de despesas pessoais, sendo, 

contudo, permitido o adiantamento ou reembolso de despesas incorridas a serviço do 

Instituto, inclusive com viagens, mediante prestação de contas; 

c) não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pelo 

Instituto em virtude de ato regular de governança e gestão, respondendo naquela 

qualidade, porém, civil e penalmente, por atos lesivos a terceiros ou ao próprio Instituto, 

praticados com excesso de mandato, dolo ou culpa.  

 

Artigo 18 Os órgãos de governança e gestão do Instituto adotarão práticas de gestão 

necessárias e suficientes para coibir a obtenção, por qualquer um, de forma individual ou 
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coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação em processos 

decisórios. 

 

Seção I – Assembleia Geral 

 

Artigo 19 A Assembleia Geral é o órgão soberano do Instituto, sendo constituída pelos 

associados em pleno exercício de seus direitos. 

 

Artigo 20 Compete à Assembleia Geral Ordinária eleger os membros do Conselho 

Deliberativo e da Diretoria, quando necessário. 

 

Artigo 21 Compete à Assembleia Geral Extraordinária: 

 

(a) discutir e deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse do Instituto; 

(b) destituir os membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria, quando for o caso, 

observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 23 deste Estatuto; 

(c) eleger substitutos para os membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria, 

destituídos ou que se ausentarem definitivamente; 

(d) decidir sobre o ingresso de novos associados; 

(e) decidir, em caráter definitivo, sobre a aplicação de penalidade de justa causa, nos 

termos dos Artigos 10 e 11 deste Estatuto; 

(f) proceder à alteração deste Estatuto Social, respeitando o disposto no parágrafo 1º 

do artigo 23 deste Estatuto; 

(g) caso haja, fixar e aprovar o valor da remuneração da Diretoria, nos termos do Artigo 

33; 

(h) aprovar eventual Regimento Interno do Instituto; 

(i) deliberar a respeito da dissolução do Instituto, liquidação e destino de seu 

patrimônio, conforme previsto neste Estatuto. 

 

Artigo 22 A Assembleia Geral reunir-se-á: 

 

(a) ordinariamente, preferencialmente, até o mês de abril de cada ano, para deliberar 

sobre os assuntos previstos no artigo 20 do presente Estatuto; 

(b) extraordinariamente, para deliberar sobre os assuntos previstos no artigo 21 do 

presente Estatuto. 

 

Artigo 23 A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo 

ou por 1/5 (um quinto) dos associados, mediante prévio e geral anúncio, por meio de edital 

encaminhado a todos os associados por e-mail, ou qualquer meio de comunicação com aviso 

de recebimento, ou ainda por meio de edital afixado na sede do Instituto com antecedência 
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mínima de 7 (sete) dias. No Edital de Convocação deverá constar a Ordem do Dia, Data e 

Hora de realização da Assembleia Geral. 

 

Parágrafo Único A convocação prevista no caput deste Artigo poderá ser dispensada, 

na hipótese de se encontrarem presentes à Assembleia Geral a totalidade dos associados. 

 

Artigo 24 A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a presença de 

2/3 (dois terços) dos associados e, em segunda convocação, decorridos 30 (trinta) minutos, 

com qualquer número de associados presentes. 

 

Artigo 25 Respeitadas as limitações deste Estatuto, as decisões da Assembleia Geral 

serão tomadas pela maioria dos associados presentes, sendo que, na hipótese de empate, 

o Presidente da mesa terá o voto de qualidade. 

 

Parágrafo 1º  Para deliberar sobre a destituição dos membros do Conselho 

Deliberativo e da Diretoria, bem como sobre a dissolução do Instituto, é exigido o voto 

concorde de 2/3 (dois terços) dos associados, em Assembleia Geral especialmente 

convocada para esse fim.  

 

Parágrafo 2º   O Presidente do Conselho Deliberativo presidirá a Assembleia Geral e 

escolherá alguém para secretariá-lo. 

 

Parágrafo 3º  As deliberações da Assembleia Geral serão lavradas em atas, 

assinadas pelos presentes e devidamente registradas. 

 

Parágrafo 4º  Os associados serão considerados presentes às Assembleias Gerais, 

ainda que não se encontrem fisicamente em seu local de realização, se puderem, por meio 

de telefone, videoconferência ou outro meio de comunicação similar, permanecer em 

contato direto com os outros associados, ouvindo-se respectivamente. 

 

Parágrafo 5º  Os associados poderão fazer-se representar na Assembleia Geral por 

procurador, desde que haja mandato específico para tanto, a ser apresentado no momento 

da Assembleia Geral.  

 

Parágrafo 6º  As deliberações da Assembleia geral obrigam a todos os associados, 

ainda que ausentes, nos termos das disposições do presente Estatuto. 
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Seção II –Conselho Deliberativo 

 

 

Artigo 26 O Conselho Deliberativo será composto por até 9 (nove) associados, com 

mandato de 3 (três) anos, eleitos pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. 

 

Parágrafo 1º  A Assembleia Geral que eleger o Conselho Deliberativo designará 

entre os seus membros um Presidente.  

 

Parágrafo 2º  O Presidente do Conselho poderá ser reeleito somente uma única vez, 

não se considerando, porém, para este efeito, o eventual mandato que tenha exercido em 

substituição ao Presidente do Conselho Deliberativo por força de impedimento definitivo.  
 

Parágrafo 3º  Terminado o mandato, os Conselheiros permanecerão em seus cargos 

até a eleição e posse de seus substitutos ou reeleição, estando o seu mandato válido e 

prorrogado até aquela data, desde que por período não superior a 180 (cento e oitenta 

dias). 

 

Parágrafo 4º  Em caso de ausência temporária de qualquer dos Conselheiros, assim 

considerada aquela não superior a 90 (noventa) dias consecutivos, o Conselheiro ausente 

será substituído por qualquer um de seus pares, escolhido pelo próprio Conselho, que 

acumulará as funções e o direito de voto do substituído.   

 

Parágrafo 5º  Em caso de vaga ou impedimento permanente de algum membro do 

Conselho, poderá ser convocada Assembleia Geral para proceder à eleição do substituto, 

que exercerá o cargo até o término do mandato do substituído. Além dos casos de morte 

ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo do membro do Conselho Deliberativo que, sem 

justa causa, deixar de exercer suas funções por 90 (noventa) dias consecutivos. 

 

Artigo 27 Compete ao Conselho Deliberativo: 

 

(a) zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social; 

(b) fixar e orientar o desenvolvimento das atividades do Instituto; 

(c) difundir a missão do Instituto em fóruns nacionais e internacionais; 

(d) supervisionar os negócios do Instituto e fiscalizar a gestão dos Diretores, visando a 

consecução do objeto social; 

(e) deliberar sobre a aplicação de penalidade a associado, nos termos dos Artigos 10 e 

11 deste Estatuto; 

(f) examinar e aprovar as propostas de programação anual do Instituto e de orçamento 

anual, que deverá contar obrigatoriamente com previsão de receitas e despesas, 
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elaboradas pela Diretoria;  

(g) examinar e aprovar o relatório anual de atividades, as demonstrações financeiras e 

o balanço patrimonial do Instituto, relativos ao exercício anterior, elaborados pela 

Diretoria; 

(h) decidir sobre a instalação e o encerramento de filiais ou escritórios;  

(i) nomear e destituir os membros do Conselho Consultivo; e 

(j) decidir sobre os casos omissos neste Estatuto. 

 

Artigo 28 O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de 

cada ano, e extraordinariamente, sempre que convocado por qualquer de seus membros, 

com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo a convocação ser feita 

por escrito e estar acompanhada da ordem do dia dos trabalhos. 

 

Parágrafo 1º  Independentemente da convocação prevista neste artigo, serão 

válidas as reuniões do Conselho que contarem com a presença da totalidade de seus 

membros. 

 

Parágrafo 2º  As reuniões do Conselho Deliberativo serão instaladas e presididas 

pelo Presidente do Conselho, ou, na sua ausência, por um Conselheiro indicado pelos 

demais, devendo observar as seguintes regras: 

 

a) a instalação ocorrerá com a presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos 

Conselheiros, em primeira convocação e, em segunda, com interregno de pelo menos 15 

(quinze) minutos, com qualquer número; 

b) deverá ter pauta prévia, encaminhada aos conselheiros; 

c) as deliberações ocorrerão por maioria de votos dos presentes; e 

d) será lavrada uma ata de cada reunião que será arquivada adequadamente. 

 

Parágrafo 3º  Os Conselheiros serão considerados presentes às reuniões, ainda que 

não se encontrem fisicamente em seu local de realização, se puderem, por meio de telefone, 

videoconferência ou outro meio de comunicação similar, permanecer em contato direto com 

os outros associados, ouvindo-se respectivamente. 

 

Artigo 29 Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo: 

 

(a) convocar, instalar e presidir as Assembleias Gerais dos Associados;  

(b) instalar e presidir as reuniões do Conselho Deliberativo; 

(c) cumprir e fazer cumprir o Estatuto, bem como as normas e diretrizes emanadas da 

Assembleia Geral; e 

(d) desempenhar quaisquer atos que lhe sejam atribuídos pela Assembleia Geral. 
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Seção III –Diretoria 

 

Artigo 30 A Diretoria será constituída por até 3 (três) membros, associados ou não, 

eleitos pela Assembleia Geral, para um mandato de 3(três) anos, observadas as disposições 

do presente Estatuto. 

 

Parágrafo 1º.  Terminado o mandato, os Diretores permanecerão em seus cargos 

até a eleição e posse de seus substitutos ou reeleição, estando o seu mandato válido e 

prorrogado até aquela data, desde que por período não superior a 180 (cento e oitenta 

dias). 

 

Parágrafo 2º  Em caso de ausência temporária de qualquer dos Diretores, assim 

considerada aquela não superior a 90 (noventa) dias consecutivos, o Diretor ausente será 

substituído por qualquer um de seus pares, escolhido pelo próprio Conselho, que acumulará 

as funções e o direito de voto do substituído.   

 

Parágrafo 3º  Em caso de vaga ou impedimento permanente de algum membro da 

Diretoria, poderá ser convocada Assembleia Geral para proceder à eleição do substituto, 

que exercerá o cargo até o término do mandato do substituído. Além dos casos de morte 

ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo de membro da Diretoria que, sem justa causa, 

deixar de exercer suas funções por 90 (noventa) dias consecutivos. 

 

Artigo 31 Compete à Diretoria:  

 

(a) administrar o Instituto, obedecendo aos dispositivos deste Estatuto, visando atingir 

o seu objeto social; 

(b) representar o Instituto ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, nos 

termos do Artigo 34; 

(c) assegurar a observância da lei e deste Estatuto e cumprir as deliberações aprovadas 

em Assembleia Geral e/ou Reunião do Conselho Deliberativo e/ou nas suas próprias 

reuniões; 

(d) administrar, gerir e superintender os bens e os negócios do Instituto, zelando pelos 

seus interesses; 

(e) distribuir, entre seus membros, as funções da administração do Instituto;  

(f) elaborar as propostas de programação anual do Instituto e do orçamento anual, que 

deverá contar obrigatoriamente com previsão de receitas e despesas;  

(g) elaborar o relatório anual de atividades, as demonstrações financeiras e o balanço 

patrimonial do Instituto, relativos ao exercício anterior; 
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(h) contratar equipe profissional de apoio para as operações do Instituto. 

 

Artigo 32 A Diretoria poderá reunir-se, a qualquer tempo, mediante a convocação de 

qualquer de seus membros. 

 

Parágrafo Único As decisões da Diretoria serão tomadas pela maioria simples de seus 

membros.  

 

Artigo 33 Os membros da Diretoria poderão ser remunerados, nos termos do previsto 

no Artigo 12 da Lei nº 9.532/1997. 

 

Artigo 34 O Instituto considerar-se-á obrigado, em juízo ou fora dele, quando 

representado: 

 

(a) conjuntamente sempre por 2 (dois) Diretores; ou 

 

(b) conjuntamente por qualquer Diretor e um procurador, desde que investido de 

especiais e expressos poderes.  

 

Artigo 35 As procurações serão sempre outorgadas em nome do Instituto, 

conjuntamente sempre por 2 (dois) Diretores, devendo especificar os poderes conferidos e, 

com exceção daquelas para fins judiciais, terão um período de validade limitado ao máximo 

de 2 (dois) anos. 

 

Artigo 36 São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação ao 

Instituto, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que envolvam o Instituto 

em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como 

fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros. 

 

 

CAPÍTULO V – DO CONSELHO CONSULTIVO 

 

Artigo 37  O Conselho Consultivo será constituído por no mínimo 5 (cinco) e no máximo 

8 (oito) membros, nomeados pelo Conselho Deliberativo, com a função de prestar assessoria 

e orientação ao Instituto, com mandato de 3(três) anos, podendo haver reeleição. 

 

Artigo 38 - Compete ao Conselho Consultivo: 

(a) assessorar o Conselho Deliberativo e/ou à Diretoria, sempre que solicitado; 

(b) definir, juntamente com o Conselho Deliberativo, as diretrizes de ordem geral do 

Instituto; e 
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(c)  propor meios para a consecução dos objetivos da associação. 

 

Parágrafo 1º  O Conselho Consultivo poderá reunir-se, a qualquer tempo, mediante a 

convocação de qualquer de seus membros ou de qualquer membro do Conselho Deliberativo. 

 

Parágrafo 2º  As decisões do Conselho Consultivo serão tomadas pela maioria 

simples de seus membros.  

 

Parágrafo 3º  Aos membros do Conselho Consultivo não será atribuída qualquer 

remuneração.  

 

 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Artigo 39 O exercício fiscal do Instituto terá início em 1º de janeiro e encerra-se em 31 

de dezembro de cada ano civil. 

 

Artigo 40 A prestação de contas do Instituto observará os princípios fundamentais de 

contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

 

Artigo 41 O Instituto poderá adquirir seguro em favor de qualquer dirigente, 

conselheiro ou empregado que incorra em responsabilidade oriunda de sua posição ou cargo 

no Instituto. 

 

Artigo 42 As pessoas físicas ou jurídicas que contribuírem para o Instituto com doações 

ou qualquer outro tipo de contribuição pecuniária, também renunciarão expressamente, por 

si e seus herdeiros e sucessores, no ato de formalização da doação ou contribuição feita, a 

qualquer tipo de reembolso, mesmo em caso de extinção ou liquidação do Instituto. 

 

Artigo 43 Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Deliberativo. 

 


