
ANEXO I 

ESTATUTO SOCIAL DO INSTITUTO ARUERAS 

CAPITULO 1 - DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE, FORO E PRAZO DE 

DURAÇÃO 

/ 
Artigo 1°. O Instituto Arueras é uma associação c~;t:le direito privado, com sede 
e foro na Rua Piauí, 247, ap. 92, CEP 01241-001, na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, sem fins lucrativos ou mercantis, regida pelo presente Estatuto, pelos 
artigos 53 a 61 do Código Civil (Lei n° 10.406/2002), pelas disposições das Leis n° 
9.790/1999 (Lei das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público) e n° 
13.019/2014 (Marco Regulatório das Organizações Civis) e pela legislação aplicável 
e pertinente ("Instituto"). 

Artigo 2°. O Instituto tem por objeto promover, em caráter filantrópico e 
beneficente, medidas de desenvolvimento social, de combate à pobreza e a 
situações de vulnerabilidade, apoiando e desenvolvendo projetos de assistência 
social e de promoção de direitos humanos, que mobilizem a sociedade, empresas, 
entidades de interesse social e o Poder Público. Para tanto, o Instituto poderá, mas 
não se limitará a: 

(1) promover, difundir, apoiar, fomentar e executar, direta ou 
Indiretamente, projetos e atividades ligadas à assistência e a Inclusão 
de mulheres; 

(ii) realizar eventos, mutirões, oficinas, palestras e cursos diversos; 
(Ili) desenvolver materiais informativos e campanhas de conscientlzação 

populacional; 
(lv) incidência política para promoção e defesa dos direitos das mulheres; 
(v) desenvolver e comercializar serviços e produtos, realizar eventos e 

atuar em Iniciativas diversas com a finalidade de captação de recursos 
para os projetos desenvolvidos e apoiados pelo Instituto; 

(vi) apoiar outras entidades, com ou sem fins lucrativos, privadas ou 
governamentais, que visem aos mesmos objetivos e missões do 
Instituto; 

(vil) desenvolvimento de atividades de assessoria e consultoria em parceria 
com entidades governamentais e da sociedade civil. 

Artigo 3°. O Instituto organizar-se-á em tantas unidades ou departamentos 
quantos sejam necessários para o atendimento de suas finalidades estatutárias. 



Parágrafo Único: o Instituto poderá criar ou extinguir filiais e quaisquer outros 
estabelecimentos, em qualquer parte do território nacional, mediante deliberação 
da Diretoria. 

,/' 
Artigo 4º. o prazo de duração do Instituto será indeterminado, podendo ser 
extinto nos termos do Capítulo VII do presente Estatuto. 

CAPÍTULO II - DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS 

Artigo 5°. O patrimônio do Instituto será constituído: 

(i) Pelas doações, legados, contribuições, subvenções e auxílios de 
qualquer natureza, que o Instituto receba, para tal fim, de pessoas 
físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou 
estrangeiras, desde que não impliquem em sua subordinação ou 
vinculação a compromissos e interesses conflitantes com seus 
objetivos nem arrisquem sua independência; e 

(ii) Pelos bens, móveis e imóveis e direitos que venha a adquirir. 

Artigo 6°. Constituem receitas do Instituto, a serem empregadas exclusivamente 
na manutenção de seus serviços e atividades, tendo em vista o objeto disposto no 
Artigo 2° deste Estatuto, os seguintes recursos: 

(i) Doações, contribuições, subvenções e auxílios, não destinados 
especificamente à incorporação em seu patrimônio, que o Instituto 
venha a receber de pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou 
privado, nacionais ou estrangeiras, desde que não Impliquem em sua 
subordinação ou vinculação a compromissos e interesses conflitantes 
com seus objetivos nem arrisquem sua independência; e 

(ii) As receitas operacionais e patrimoniais, incluindo receitas de aplicações 
financeiras. 

Parágrafo Único: O Instituto aplicará suas rendas, recursos e eventual resultado 
operacional integralmente no território nacional e estritamente na manutenção e 
desenvolvimento dos seus objetivos institucionais. 

Artigo 7°. O Instituto não distribui lucros ou dividendos a qualquer título ou sob 
qualquer pretexto. 

Artigo 8°. É vedada aos membros de órgãos da associação a obtenção, de forma 
individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, bem como em relação 
aos seus cônjuges, companheiros e parentes colaterais e afins, até o terceiro grau, 
e ainda pelas pessoas jurídicas dos quais os mencionados anteriormente sejam 



controladores ou detenham mais de 10% (dez por cento) das participações 
societárias. 

Artigo 9°. Os membros da Diretoria que atuam na gestão executiva da associação 
poderão ser remunerados desde que respeitados os valores praticados pelo 
mercado na região onde exercem suas atividades. 

CAPÍTULO III - DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 10. O Instituto é composto dos seguintes órgãos, com prerrogativas a 
seguir definidas: I - Diretoria; II - Assembleia Geral; e III - Conselho Fiscal. 

Seção I - Da Diretoria 

Artigo 11. A Diretoria será composta de, 9,0.,mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 
(cinco) membros, sendo um Diretor Presidente e um Diretor Vice-Presidente. 

§1º - O mandato dos membros da Diretoria é de 3 (três) anos, autorizada a 
reeleição. 

§2º - Os membros da Diretoria permanecerão em seus cargos até a posse dos 
novos diretores eleitos, sendo que a posse dos membros da Diretoria ocorrerá por 
meio de assinatura de termo de posse lavrado em livro apropriado. 

§3º - A convocação para reunião da Diretoria será feita pelo Presidente, 
Vice-Presidente, ou por decisão de 1/3 (um terço) de seus membros, por meio de 
edital de convocação afixado na sede e/ou nas filiais do Instituto ou correio 
eletrônico, com antecedência mínima de 07 (sete) dias úteis. 

§4º - As reuniões da Diretoria serão instauradas com a presença de, pelo menos, a 
maioria dos integrantes da Diretoria. Caberá ao Diretor Presidente ou, na sua 
ausência, ao Diretor Vice-Presidente, presidir as reuniões, e delas se lavrarão atas 
em livro próprio. 

§5º - As deliberações da Diretoria serão tomadas por ma,ona de votos dos 
presentes, assim entendida como a metade mais um dos votos dos membros 
presentes na reunião, sendo que, se houver empate, caberá ao Diretor Presidente, 
além do seu voto pessoal, proferir o voto de desempate. 

§6º - Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou videoconferência, 
desde que todos os participantes possam ser claramente identificados e ouvidos, 
sendo admitida a gravação destas. Nesta hipótese, os votos dos diretores que não 
estiverem fisicamente presentes serão formalizados por escrito e enviados através 



de correio eletrônico ao presidente da reunião logo após a conclusão da mesma, 
sendo certo que uma cópia da referida orientação de voto ficará arquivada na sede 
do Instituto. 

Artigo 12. À Diretoria compete: 

(i) Zelar pelo patrimônio do Instituto; 
(ii) Manter escrita fiel de todos os negócios e bens do Instituto, trazendo-o 

rigorosamente em dia; 
(iii) Avaliar regularmente as atividades do Instituto; 
(iv) Levantar, até 31 de dezembro de cada ano, o Balanço Geral do 

exercício, para se apurar a situação econômico-financeira do Instituto; 
(v) Prestar, à Assembleia Geral, até o dia 31 de março cada ano, as contas 

da Administração, relativas ao exercício anterior; 
(vi) Tomar e executar qualquer resolução ou praticar os atos que se 

fizerem necessários ao desenvolvimento e à boa ordem do Instituto ou 
à consecução de seu objeto social; 

(vii) Organizar e alterar o quadro de empregos e funções remuneradas, 
bem como fixar as respectivas remunerações; 

(viii) Estabelecer normas para o funcionamento do Instituto e para orientar 
seus empregados; 

(ix) Estabelecer mecanismos de recebimento de doações e celebração de 
parcerias com base nas melhores normas anticorrupção e de 
comp/iance, de modo a evitar atos de corrupção, fraudes e desvios de 
finalidade por parte da Instituição; 

(x) Criar comitês e/ou superintendências temáticas de assessoramento, 
vinculadas à Diretoria, para consecução de atividades e projetivos 
relativas ao objeto social do Instituto, conforme aplicável; 

{xi) Deliberar sobre aquisição, alienação e oneração dos bens do Instituto, 
bem como sobre aceitação de doações, subsídios e legados, com 
encargos ou não; 

(xii) Contratar auditores externos e substituí-los; 
(xiii) Solicitar pareceres de especialistas nas áreas jurídica, fiscal, contábil, 

técnica e educacional; 
(xiv) Autorizar a celebração de acordos, contratos e convênios com 

entidades privadas e Agentes Públicos; 
(xv) Deliberar sobre a abertura de filiais ou implementação outras unidades 

ou estabelecimentos em qualquer parte do território nacional, de modo 
a bem exercer suas atividades; e 

(xvl) Quaisquer outras atividades que a Assembleia Geral lhe atribua. 

Artigo 13. Ao Diretor Presidente compete, especialmente: 
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(i) Representar o Instituto, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, 
perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades Federais, 
Estaduais e Municipais, bem como perante autarquias, sociedades de 
economia mista, entidades paraestatais, e entidades e sociedades 
privadas; 

(ii) A administração, orientação e direção dos negócios sociais; 
(iii) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 
(iv) Admitir e demitir empregados e tomar as medidas disciplinares 

relativas aos mesmos; 
(v) Editar normas complementares e regulamentos que regerão o 

funcionamento do Instituto; 
(vi) Superintender todas as atividades sociais; e 
(vii) Quaisquer outras atividades que a Assembleia Geral lhe atribua. 

Artigo 14. Todos os documentos que criem obrigações para o Instituto ou que 
exonerem terceiros de obrigações para com o Instituto devem ser obrigatoriamente 
assinados, sob pena de não produzirem efeitos perante o Instituto e terceiros, em 
conjunto pela Diretora Presidente e Diretora Vice-Presidente da Diretoria, incluindo, 
mas não se limitando à: 

(i) Abertura, movimentação ou extinção de contas de depósito bancário 
(contas bancárias e aplicações financeiras); e 

(ii) Celebração de contratos e convênios. 

§1º - As procurações outorgadas pelo Instituto deverão: (1) ser assinadas por 02 
(dois) membros da Diretoria em conjunto; (ii) especificar expressamente os 
poderes conferidos; (Ili) conter prazo de validade limitado a, no máximo, 02 (dois) 
anos; e (iv) ser registrada em cartório de títulos e documentos. 

§2º - O prazo previsto no parágrafo anterior não se aplica às procurações 
outorgadas a advogados para representação do Instituto em processos judiciais ou 
administrativos. 

Seção II - Da Assembleia Geral 

Artigo 15. À Assembleia Geral compete deliberar sobre qualquer assunto, inclusive 
naqueles em que forem omissos a Lei ou o Estatuto. 

Parágrafo Único: Compõem a Assembleia Geral, os I - Diretores e II - Associados 
Fundadores, nos termos do Capítulo IV deste Estatuto. 

Artigo 16. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente até o último dia de abril 
de cada ano, para deliberar sobre o Balanço Geral, relatório e contas da Diretoria, 



relativos ao exercício anterior, deliberando sobre os mesmos, e, quando for o caso, 
para eleger os membros da Diretoria, e extraordinariamente, sempre que o 
exigirem os interesses sociais e for convocada regularmente na forma deste 
Estatuto Social. 

Artigo 17. O Presidente da Assembleia Geral será nomeado no ato de criação do 
Instituto. 

Artigo 18. A Assembleia Geral será convocada pelo Diretor Presidente, ou por, pelo 
menos, 1/3 (um terço) dos associados, por meio de edital de convocação afixado 
na sede e/ou nas filiais do Instituto, ou por meio de carta, e-mail ou outro meio de 
comunicação com aviso de recebimento aos associados, com antecedência mínima 
de 7 (sete) dias úteis em relação à data designada para realização da Assembleia, 
devendo a notificação se referir, ainda que sumariamente, aos assuntos a serem 
debatidos e designar dia, local e hora da reunião. 

Parágrafo Único: Para os fins do recebimento da presente convocação, os 
associados deverão necessariamente manter seus dados, e-mail e endereço 
atualizados na sede do Instituto. 

Artigo 19. A Assembleia Geral instalar-se-á com a presença mínima da maioria 
absoluta de seus membros, exceto quando tratar-se de destituição de Diretores, ou 
do Conselho Rscal, bem como alteração do Estatuto Social, nos quais será exigido o 
quórum de 2/3 (dois terços) de seus associados para que seja considerada 
validamente instalada. 

Parágrafo Único: Cada membro terá direito a 01 (um) voto nas deliberações 
tomadas em Assembleia Geral. 

Artigo 20. Competirá à Assembleia Geral, além de outras atribuições resultantes 
do Estatuto, discutir e deliberar sobre os demais assuntos, que não estiverem 
regulados em Lei, no Estatuto, no ato de instituição, ou não forem da competência 
de outro órgão. Sem prejuízo do ora disposto, compete à Assembleia Geral: 

(i) Eleger e destituir membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, bem 
como aprovar a remuneração dos membros de tais órgãos, quando aplicável; 
(li) Aprovar as contas do Instituto; 
(iii) Deliberar sobre a extinção ou dissolução do Instituto; e 
(iv) Alterar o Estatuto; 
(v) Aprovar o balanço e as contas do Instituto, relativos ao exercício 
anterior; 
(vi) Apreciar as recomendações dos diversos órgãos do Instituto; 



(vii) Decidir, em última instância, sobre todo e qualquer assunto de 
interesse social, bem como sobre os casos omissos no presente Estatuto; 
(viii) Funcionar como instância recursai das decisões e deliberações da 
Diretoria; 
(ix) Aprovar o regimento interno, caso aplicável, para disciplinar os vários 
setores de atividades do Instituto. 

§1º - Para destituir membros da Diretoria ou do Conselho Fiscal e para alterar este 
Estatuto, é exigido voto qualificado de 2/3 (dois terços) dos presentes na 
Assembleia convocada para este fim. 

§2º - Para os demais assuntos, as aprovações serão realizadas por meio de voto da 
maioria dos presentes à Assembleia, assim entendida como a metade mais um dos 
votos dos membros presentes na reunião. 

Artigo 21. Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou 
videoconferência, desde que todos os participantes possam ser claramente 
identificados e ouvidos, sendo admitida a gravação destas. Nesta hipótese, os votos 
dos associados que não estiverem fisicamente presentes serão formalizados por 
escrito e enviados através de correio eletrônico ao presidente da reunião logo após 
a conclusão da mesma, sendo certo que uma cópia da referida orientação de voto 
ficará arquivada na sede do Instituto. 

Seção III - Do Conselho Fiscal 

Artigo 22. O Conselho Fiscal é um órgão coleglado de fiscalização da gestão 
financeira do Instituto, de caráter permanente, composto por até 05 (cinco) 
membros, associados ou não, eleitos pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos 
apenas 01 (uma) vez consecutiva, sem limitação para reeleições intercaladas. 

§1º - Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal, membros da Diretoria, 
empregados do Instituto, cônjuge ou parente até o terceiro grau dos Diretores do 
Instituto. 

§2º - O prazo do mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 3 (três) anos. 

§3º - Os membros do Conselho Fiscal não farão jus a qualquer remuneração, 
benefício ou vantagem. 

Artigo 23. Compete ao Conselho Fiscal opinar sobre os relatórios de desempenho 
financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas pelo Instituto, 
devendo emitir pareceres destinados à Diretoria e à Assembleia Geral. 
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§ 1° - Para o desempenho de sua função, o Conselho Fiscal deverá: 
(i) Fiscalizar a administração econômico-financeira e contábil, a gestão 

patrimonial e monitorar os procedimentos financeiros e controles 
internos do Instituto, sugerindo ações e diretrizes de atuação à 
Diretoria; 

(ii) Visar documentos e livros de escrituração contábil do Instituto; 
(lii) Analisar e emitir parecer sobre as demonstrações contábeis anuais 

para exame da Diretoria. O referido parecer deverá ser dado dentro do 
prazo de 30 (trinta} dias do recebimento das demonstrações contábeis, 
podendo ser prorrogado por uma única vez, por motivo justificável, sob 
pena de seu silêncio ser tido como pronunciamento favorável; 

(iv) Opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e 
sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os 
organismos superiores da entidade; 

(v) Recomendar auditoria externa independente à Diretoria e se 
pronunciar sobre o relatório anual da auditoria, assegurando o correto 
cumprimento de práticas financeiras e contábeis pela organização; e 

(vi) Comunicar qualquer erro ou irregularidade à Diretoria e aos 
associados. 

§2º - As reuniões do Conselho Fiscal serão instaladas com a presença de, no 
mínimo, a maioria de seus membros em exercício. 

§3º - As deliberações serão tomadas por maioria de votos, assim entendida como a 
metade mais um dos votos dos membros presentes na reunião. 

§4º - Serão admitidas reuniões por melo de teleconferêncla ou videoconferência, 
desde que todos os participantes possam ser claramente identificados e ouvidos, 
sendo admitida a gravação destas. Nesta hipótese, os votos dos conselheiros que 
não estiverem fisicamente presentes serão formalizados por escrito e enviados 
através de correio eletrônico ao presidente da reunião logo após a conclusão da 
mesma, sendo certo que uma cópia da referida orientação de voto ficará arquivada 
na sede do Instituto. 

Artigo 24. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada 6 (seis) meses e, 
extraordinariamente, sempre que necessário. 

CAPÍTULO IV - DOS ASSOCIADOS 

Artigo 25. O Instituto será composto por um número ilimitado de associados, que 
se disponham a executa1/seus fins estatutários, não respondendo solidariamente 
nem subsldiariamente p,elas obrigações assumidas pelo I nstituto. 



Parágrafo Único: Constituem direitos e deveres dos associados: 

(i) Apresentar propostas e reivindicações a qualquer dos órgãos do 
Instituto; 

(ii) Apoiar, divulgar e propor eventos, programas e propostas de cunho 
sociocultural; 

(iii) Apresentar e desenvolver projetos voltados para desenvolvimento e 
expansão do Instituto; 

(iv) Comparecer às Assembleias Gerais, propor, discutir e votar as matérias 
de interesse do Instituto; e 

(v) Cumprir fielmente as disposições do presente Estatuto, dos regimentos 
internos, bem como as deliberações dos órgãos deliberativos e 
administrativos, conforme aplicável. 

Artigo 26. São associados efetivos as pessoas físicas ou jurídicas, sem 
impedimento legal, que assinaram os atos constitutivos da entidade e outros que 
venham a ser admitidos nos termos do presente Estatuto. 

§1 o - São associados colaboradores pessoas físicas ou jurídicas, sem impedimento 
legal, que venham a contribuir na execução de projetos e na realização dos 
objetivos do instituto, através de contratos firmados. 

§2º - São considerados associados beneméritos pessoas ou instituições que se 
destacaram por trabalhos que se coadunem com os objetivos desse Instituto. 

Artigo 27. A admissão de associados será aprovada pela Assembleia Geral, 
mediante proposta de afiliação encaminhada ao Instituto, devidamente assinada 
pelo pretendente. A suspensão pelo Instituto, a exclusão pelo Instituto ou o 
desligamento por vontade do Associado também se dará por decisão da Assembleia 
Geral, na forma deste Estatuto. 

Parágrafo Único: Após admitido, o associado poderá, a qualquer momento e por 
sua livre vontade, desligar-se da Instituto e eventualmente voltar a solicitar sua 
readmissão. 

Artigo 28. A suspensão ou exclusão do associado ocorrerá por decisão da 
Assembleia Geral por justa causa, motivo grave, falta de ética ou decoro, por 
descumprimento do Estatuto, normas, procedimentos e instruções vigentes 
Inclusive as emitidas pela Diretoria. 

§1º - Para os fins do disposto neste Artigo, tomando conhecimento de ato ou fato 
que possa dar ensejo à suspensão ou exclusão de um associado, a Diretoria 
:!ncaminhará relatório pormenorizado à Assembleia Geral e notificará o associado 



para, querendo, apresentar sua defesa com antecedência de até 7 (sete) dias úteis 
da data de realização da reunião da Assembleia Geral. 

§2º - Sendo decidida na Assembleia Geral a suspensão ou exclusão do associado, 
caberá ao mesmo recorrer da exclusão referida no parágrafo anterior à Assembleia 
Geral, que deliberará por 2/3 (dois terços) sobre a reforma da decisão de exclusão 
do associado. 

CAPÍTULO V - DO EXERCÍCIO SOCIAL 

Artigo 29. O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, data 
em que se procederá ao levantamento do inventário e balanço geral, em forma 
contábil, para apuração dos resultados e prestação de contas. 

§1º - O Instituto adotará um plano de contas e balanço padronizados, com 
completa descrição de suas receitas e despesas em livros revestidos das 
formalidades que assegurem sua exatidão. 

§2º - O Instituto conservará em boa ordem, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
contados da data de sua emissão, os documentos que comprovem a origem de suas 
receitas e a efetivação de suas despesas, assim como a realização de quaisquer 
outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial. 

§3º - A contabilidade do Instituto será obrigatoriamente verificada por auditoria 
externa. 

§4º - As normas de prestação de contas a serem observadas pelo Instituto: 

(i) Deverão atender, no mínimo, aos princípios fundamentais da 
contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade; 

(li) Terão, no encerramento do exercício fiscal, o relatório de atividades de 
demonstrações financeiras divulgados publicamente por qualquer meio 
eficaz, até mesmo com certidões negativas de débitos junto ao FGTS e 
ao INSS, sendo os mesmos colocados à disposição para exame de 
qualquer cidadão; e 

(iil) Respeitarão, no que tange a prestação de contas relativas aos recursos 
e bens de origem pública eventualmente recebidos, o Parágrafo Único 
do artigo 70 da Constituição Federal. 

Artigo 30. Todos os recursos referidos no artigo anterior serão revertidos em sua 
totalidade à consecução e ao aprimoramento dos objetivos previstos no artigo 1 o 
deste Estatuto. 
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CAPÍTULO VI - DAS ALTERAÇÕES PATRIMONIAIS E ESTATUTÁRIAS 

Artigo 31. Para as deliberações que impliquem alteração do Estatuto Social, 
alienação e aquisição de patrimônio, exige-se: 

(i) Que a alteração do Estatuto Social não contrarie ou desvirtue os fins e 
objetivos do Instituto; 

(ii) Que não comprometam a continuidade do Instituto; e 
(iii) Que sejam formalizadas em ata a ser registrada no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas. 

CAPÍTULO VII - DA EXTINÇÃO 

Artigo 32. A extinção do Instituto poderá ser deliberada pela Assembleia Geral, 
com o voto de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos votos presentes na Assembleia. 

Artigo 33. Na Assembleia Geral que deliberar acerca da extinção ou dissolução do 
Instituto, será decidida a destinação de seu patrimônio remanescente, que será 
revertido para outra entidade que contenha fins idênticos ou similares aos objetivos 
sociais do Instituto, ou ainda, será revertido para entidades públicas. 

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 34. O Instituto observará os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. 

Artigo 35. O Instituto adotará práticas de gestão administrativas necessárias e 
suficientes para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou 
vantagens pessoais, até parentes de terceiro grau, ou em favor de pessoas jurídicas 
vinculadas, em decorrência de participação no respectivo processo de decisão. 

Artigo 36. O Instituto não fará discriminação de natureza alguma, seja racial, seja 
de orientação sexual, de classe, de idade, de portadores de doenças 
infectocontagiosas, deficiências, crenças religiosas ou filiações políticas no 
desenvolvimento de suas atividades. 

Artigo 37. caso o Instituto, qualificado nos termos da Lei n° 9.790/1999, 
eventualmente perca tal qualificação, será Implicada a reversão de eventual 
patrímônio acumulado com recursos públicos a outra entidade qualificada na forma 
da mesma lei, preferencialmente com o mesmo objetivo social do Instituto. 
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Artigo 38. É expressamente vedado o uso da denominação dos Instituto em 
negócios estranhos aos seus objetivos institucionais, inclusive em fianças, avais ou 
quaisquer outras garantias. 

Artigo 39. Este Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia 
Geral. 

Artigo 40. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos em Assembleia 
Geral, que, através de resoluções, poderão baixar normas complementares para o 
cumprimento deste Estatuto Social. 

Artigo 41. Quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Estatuto serão 
resolvidos no Foro Central da Comarca de São Paulo." 
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