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CONECTAS DIREITOS HUMANOS, associação civil sem fins lucrativos , 
\ 

qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

OSCIP, inscrita no CNPJIMF sob o nO 04.706.954/0001-75, com sede na Rua 

Pamplona, 1197, casa 4, São Paulo ISP, por seu Diretor Executivo e bastante 

representante nos termos do estatuto social, Df. Oscar Vilhena Vieira, 

brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o nO 112.967 (doc.1 e 2); 

AMAR - ASSOCIAÇÃO DE MÃEs E AMIGOS DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES EM RISCO, associação civil sem fins lucrativos, 

devidamente constituída na forma da lei, com sede na Rua Pedro América, 32, 

13° andar, Centro, São Paulol SP, neste ato representada por sua Presidente e 

, bastante representante legal nos termos de seu estatuto, Sra. Maria da 
I Conceição Andrade Paganele Santos, brasileira, casada, portadora da cédula de 

identidade RG n. 19.107.369, CPF n. 118.187.658-37, residente e domiciliada à 

Rua Edgard Levenroth, 66, Cidade Tiradentes, São Paulol SP, (doc.3 e 4); 

FUNDAÇÃO ABRINQ PELOS DIREITOS DA CRIANÇA, entidade de 

direito privado sem fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública Federal pelo 

Decreto n° 1069193-90, inscrita no CNPJsob o n° 38.894.796/0001-46, com 

sede da rua Lisboa, 224, Jardim América, CEP 05413-000, São Paulo - SP, por 

seu Diretor-presidente e bastante representante nos termos do estatuto social, 

Dr. Rubens Naves (doc.5 e 6); 
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INSTITUTO PRO BONO, associação civil sem fins lucrativos, inscf no ; } 

CNPJ sob o nO 04.613.118/0001-46, com sede na Rua Pamplona, 1197, c ..../.i: 
lo. ~ 

São Paulo /SP, neste ato representado por seu Diretor Executivo e bastante~--

representante legal nos termos de seu estatuto, Marcos Roberto Fuchs, 

brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o nO 101.663 (doc. 7 e 8); 

3

CENTRO DE DIREITOS HUMANOS - CDH, associação civil sem fins 

lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n. 03.895.316/0001-87, com sede na Rua 
0Araújo, 124 - andar, São Paulo/ SP, neste ato representado por seu Diretor 

Presidente e bastante representante legal nos termos de seu estatuto, Fernando 

de Oliveira Camargo, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG. 

13.577.683-1, inscrito no CPF n. 171.488.818-54, residente e domiciliado na 

Rua Maranhão, 43, apto. 31, Higienópolís, São Paulo/ SP (doc.9 elO), 

FUNDAÇÃO PROJETO TRAVESSIA, organização social não 

governamental, reconhecida como entidade de Utilidade Pública Federal, pela 

Portaria 620 do Ministério da Justiça, publicada no Diário Oficial da União, de 

09/07/2001, declarada de Utilidade Pública Municipal nos termos do Decreto 

38.888/99, conforme publicado no Diário Oficial do Município edição de 

25/12/1999, com sede na Rua Líbero Badaró, 471 - 190 Andar, Centro, São 

Paulo/SP, neste ato representada por seu bastante procurador, Dr. Ariel de 

Castro Alves, advogado inscrito na OAB/SP 177.955, (doc. 11 e 12); 

vem respeitosamente à presença de V. Exa., por seus advogados constituídos 

(doc. IA), com fundamento no § 20 do artigo 70 da Lei 9.868/99, manifestar-se 

na qualidade de 

Amici Curiae na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3446 

ajuizada pelo Partido Social Liberal - PSL, tendo por objetivo a improcedência 

do pedido de declaração de inconstitucionalidade dos artigos 16, I, 105, 122, I, 

II e RI, 136, I, 138,230 caput e parágrafo único, bem da sua totalidade, da Lei ~8.069/1990 - O Estatuto da Criança e do Adolescente, pelas razões e 

ar__ __ ~WJ7(J;égu_men_t_o_s_a_s_egu~i~r~exp~o~s_to_s~:=-~~~~~-=~~=-~_________ 
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1. DA LEGITIMIDADE DAS ASSOCIAÇÕES P~'17? "J";\ 
FIGURAREM COMO AMICI CURIAE NA PRESENTE A~ \., l,Ir 

3446 ' ~I 

A Lei 9.868/99 prevê a possibilidade de manifestação, nas ações diretas de 

inconstitucionalidade, de entidades da sociedade civil, nos seguintes termos: 

§ 2° - O relator, considerando a relevância da 

matéria e a representatividade dos postulantes, 

poderá, por despacho irrecorrível, admitir, 

observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a 

manifestação de outros órgãos ou entidades. 

No entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de 

manifestação da sociedade civil nas ADIns tem o objetivo de democratizar o 

controle concentrado de constitucionalidade, oferecendo-se novos elementos 

para os julgamentos. É o que se depreende da ementa de julgamento da ADIn 

2130-3/SC: 

"EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. 

INTERVENÇÃO PROCESSUAL DO AMICUS 

CURIAE. POSSIBILIDADE. LEI N° 9.868/99 

(ART. 7°, § 2°). SIGNIFICADO POLÍTICO

nJRÍDIco DA ADMISSÃO DO AMICUS 

CURIAE NO SISTEMA DE CONTROLE 

NORMATIVO ABSTRATO DE 

CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE 

ADMISSÃO DEFERIDO. 

- No estatuto que rege o sistema de controle 

normativo abstrato de constitucionalidade, o 

ordenamento positivo brasileiro processualizou a 

figura do amicus curiae (Lei nO 9.868/99, art. 7°, 

""" .=,10,,", 1197, ' ... 4 ,., ',""'/5'-0140>-030 n,,", t 
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§ 2°), permitindo que terceiros - desde g~lf. '- "0 '. 

investidos de representatividade adequad ! ~ { \, ,"\ i : 
fI/J '\ •. 

possam ser admitidos na relação processual, p à. S 
efeito de manifestação sobre a questão de direito -.,'......_",...... 

subjacente à própria controvérsia constitucional. 

- A admissão de terceiro, na condição de 

amicus curiae, no processo objetivo de controle 

normativo abstrato, qualifica-se como Cator de 

legitimação social das decisões da Suprema 

Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois 

viabiliza, em obséquio ao postulado 

democrático, a abertura. do processo de 

fiscalização concentrada de 

constitucionalidade, em ordem a permitir que 

nele se realize, sempre sob uma perspectiva 

eminentemente pluralística, a possibilidade de 

participação Cormal de entidades e de 

instituições que efetivamente representem os 

interesses gerais da coletividade ou que 

expressem os valores essenciais e relevantes de 

grupos, classes ou estratos sociais. 

Em suma: a regra inscrita no art. 7°, § 2°, da Lei 

nO 9.868/99- que contém a base normativa 

legitimadora da intervenção processual do amicus 

curiae - tem por precípua finalidade pluralizar 

o debate constitucional" (grifamos). 

A presente ADIn pretende a declaração de inconstitucionalidade de diversos 

artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente e, sucessivamente, a 

declaração da inconstitucionalidade da totalidade da lei federal questionada . O 

tema é de absoluta relevância social, motivo pelo qual a as associações da 

sociedade civil signatárias apresentam sua manifestação. 
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A Conectas Direitos Humanos tem como objetivo estatutário prompf{ ~ .'\ 

l 

apoiar, monitorar e avaliar projetos em direitos humanos em nível nacio il e '-{., , : ' 

internacional, em especial: 1- promoção da ética, da paz, da cidadania, 

direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; VI promoção 

de direitos estabelecidos, por meio da prestação de assessoria jurídica gratuita, 

tendo, inclusive, quando possível e necessário, a capacidade de propor ações 

representativas (www.conectas.org). 

A AMAR mantém entre seus objetivos institucionais: lU - zelar pela defesa 

dos direitos das crianças, dos adolescentes e seus familiares; IV - zelar pela 

defesa dos direitos de pais, parentes e amigos de crianças e adolescentes 

submetidos a regime de internação e/ou abrigamento em entidades públicas 

e/ou particulares, nos tennos do art. 2 ° de seu estatuto e em conformidade com 

os critérios impostos pela lei. Para cumprimento de suas finalidades a AMAR 

poderá ainda, nos termos do art. 5°, VI: promover ação civil pública e impetrar 

mandado de segurança coletivo, bem como demais ações pertinentes, em sua 

respectiva área de atuação. 

A Fundação ABRINQ pelOS Direitos da Criança tem por principal 

finalidade, nos termos do artigo 2° de seu Estatuto Social, a defesa dos direitos 

da criança e do adolescente, como definidos na Declaração Universal dos 

Direitos da Criança, promulgada pela Organização das Nações Unidas, pelas 

disposições pertinentes da Constituição do Brasil e demais normas legais, 

cabendo-lhe promover as ações necessárias para que tais direitos sejam efetivos 

e respeitados, consistindo esta defesa em: (a) divulgação dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, mobílização da consciência coletiva para a 

importância e a necessidade de que estes direitos sejam efetivamente 

respeitados; (b) estímulo, promoção e participação em projetos, ações, 

campanhas e estudos relativos aos Direitos da Criança e do Adolescente; (c) 

estímulo e acompanhamento da atuação legislativa referente à Criança e ao 

Adolescente, seus direitos e garantias; (1) propositura de medidas judiciais e 

extrajudiciais cabíveis, individuais ou coletivas, inclusive nos termos da Lei 

7347/85 e legislação complementar, visando a promoção, defesa e proteção dos 

direitos da criança e do adolescente; entre outras. (www.abrinq.org.br). 
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O Instituto Pro Bono, tem como objetivo institucional é a promoção '4J'~ '11jlJ r 

direitos fundamentais estabelecidos e do interesse público, construção de no .. . t> 

direitos, promoção da responsabilidade social no exercício da advocacia e 


assistência jurídica gratuita suplementar (www.probono.org.br). 


o Centro de Direitos Humanos - CDH tem como finalidades estatutárias 

promover, difundir e garantir os Direitos Humanos Civis, Políticos, 

Econômicos, Sociais, Culturais, a p,az e o Desenvolvimento, especialmente 

através dos seguintes pontos: VII - defender, judicial e extrajudicialmente, 

interesses referentes à garantia dos direitos humanos, através de ações civis 

públicas, mandados de segurança, mandados de segurança coletivos, ações 

coletivas e demais meios disponíveis e previstos em lei; VIII - Promover a 

ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores 

universais (www.cdh.org.br). 

A Fundação Projeto Travessia foi criada por iniciativ(i de sindicatos de 

trabalhadores e empresas privadas, para atendimento das crianças e 

adolescentes que vivem em situação de rua na região central da cidade de São 

Paulo, procurando sua inclusão social e vida digna (www.travessia.org.br). 

A admissão da Conectas Direitos Humanos e do Centro de Direitos Humanos 

CDH já foi apreciada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da 

ADIn 3268, com seguinte despacho de ilustre Ministro Relator Celso de Mello: 

"Admito, na condição de amici curiae, a 

Conectas Direitos Humanos e o CDH, eis que 

se acham atendidas, na espécie, as condições 

fixadas no art. 7°, §2° da Lei n.o 9.868/99. ( ... ) 

Impõe-se registrar, neste ponto, que a razão de ser 

que primordialmente justifica a intervenção do 

amicus curiae apóia-se na necessidade de 

pluralizar o debate em tomo da 

'Constitucionalidade ou não de determinado ato 

estatal, em ordem a conferir maior coeficiente 
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de legitimidade democrática ao jUlgamen!t.'~~J~\~ 

ser proferido pelo Supremo Tribunal Fed~rà~~o . 


em sede de fiscalização normativa abstr~~~/t;Q ~r;P 

consoante pude enfatizar em decisão que proferi, 


como Relator, na ADI 2130-MC/SC (Dm 


02/02/2001 - grifamos) 


2. 	 ANTECEDENTES DA LEI 8.069/90 - ESTATUTO DA 


CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 


A Lei 8.069/90 - o Estatuto da Criança e do Adolescente é fruto de intenso 

debate público e resposta a veemente apelo dos movimentos sociais atuantes na 

área da inrancia e juventude. 

A sociedade civil, articulada no movimento criança constituinte, trouxe as 

reivindicações para mudança do paradigma jurídico de tratamento a crianças e 

adolescentes, com intuito de fazer valer no ordenamento pátrio as diretrizes da 

Doutrina da Proteção Integral, já presentes na normativa internacional, 

especificamente na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e nas 

Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da 

Inrancia e da Juventude - Regras de Beijing (anexos 1 e 2) 

A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 

1990, é a grande inspiradora das mudanças legislativas na temática da inrancia 

promovidas no mundo. 

A Constituição Federal de 1988 incorpora estas reivindicações e inaugura no 

Brasil a Doutrina da Proteção Integral, ultrapassando a doutrina da situação 

irregular, imposta pelo antigo Código de Menores de 1979, onde a 

responsabilidade sobre a condição de vulnerabilidade recaia sobre a própria 

criança e adolescente em situação irregular, autorizando a intervenção externa. ~ 
_~~~;----(((VV1\ 
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Assim aponta Emilio Garcia Méndez: 

"Se introducía así, después de 70 anos 

vigencia de un paradigma, en apariencia pseudo

proteccionista, aunque en realidad decididamente 

criminalizador de la pobreza (. . .) 1 " 

Crianças e adolescentes - "os menores"· eram, portanto, objeto de intervenção 

do Poder Público, sendo a figura mais exemplar desta doutrina o juiz de 

menores, senhor absoluto da vida da criança e do adolescente, com plenos 

poderes para intervir e decidir sobre a vida do "menor". 

A nova Doutrina da Proteção Integral, consubstanciada no artigo 227 da 

Constituição Federal de 1988, traz como fundamentos o reconhecimento de 

crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, e não mais como objeto de 

intervenção. 

As figuras do "menor", do "juiz de menores" e de seus poderes são extintas, 

finalmente, do ordenamento jurídico brasileiro através da Constituição Federal 

de 1988. 

Além disso, a Doutrina da PI'Oteção Integral, através do artigo 227 da 

Constituição Federal, impõe a responsabilidade compartilhada no zelo aos 

direitos da criança e do adolescente. 

Cabe, portanto, ao Estado, à família e à sociedade garantir a integralidade dos 

direitos da criança e do adolescente, ou seja, a irregularidade não mais paira 

sobre os jovens, mas sobre a sociedade que não lhe garante os meios adequados 

de sobrevivência. A intervenção, desta forma, não deve recair sobre o jovem, 

mas sobre a família, o Estado e a sociedade, responsáveis pela situação. 

8 

1 Emilio Garcia Mendéz, "Entre el Autoritarismo y la Banalidad: Imancia y derechos em 
América Latina", in Infanda, ley y democracia enAmerica Latina, Mendéz y BelIo (org.), 
Temis, Bogotá, Colombía, 2004, pág. 10. 
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A Doutrina da Proteção Integral e o disposto no artigo 227 

consubstanciados numa lei ordinária a Lei 8.069/90, o Estatuto da Crian~i 

do Adolescente, festejada no Brasil e referência legislativa internacional, Ó 

indevidamente questionada. 

Neste sentido, pontua muito bem o jurista Emílio García Mendéz, já citado: 

"Pero si algo marcó con fuerza el desarrollo de 

esta etapa [de adequação legislativa à 

Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança}, es la influencia decisiva que, en el 

ámbito regional, ejerció en materia de 

contenidos y de proceso participativo de 

construcción, el Estatuto dei Nino y dei 

Adolescente (ECA) aprobado en Brasil en julio 

de 1990, primera adecuación sustancial de una 

ley nacional a la Convención en América Latina. 

Conviene no olvidar que para comienzos dei 

decenio de 90 persistían todavía las resistencias 

de antiguos actores representantes de jueces de 

menores gestaran y desarrollaron muy 

especialmente durante el período de las 

dictaduras militares una recreación de las formas 

clásicas dei menorísmo de los anos 20 y 30, que 

encontró su sintesis en la vaga doctrina de la 

'situación irregular '. 

Ningún cuerpo jurídico sintetiza mejor este 

movimiento que el tardío 'Código de Menores' 

brasileno de 1979, tal vez desde el punto de vista 

técnico-jurídico el documento más completo y 

representativo dei viejo paradigma menorista ,,2. 

2 Ob. cit, pág. 13 
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Não há quaisquer fundamentos para a inconstitucionalidade do ECA e retot® 

\ 

'i~O 
aos paradigmas menoristas. 

A Lei 8.069, o ECA, em vigor desde 1990, possui patamares normativos muito 

exigentes, especialmente em relação aos deveres do Poder Público. Por este 

motivo, é uma lei que ainda busca sua plena realização, assim como a nossa 

Constituição Federal de 1988, o que não significa que é uma lei que deve ser 

desprezada e expulsa de nosso ordenamento; tanto o contrário, deve ser 

defendida como instrumento de real transformação social e batalhada, 

cotidianamente, para sua realização. 

3. 	 FATOS - A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DAS 


CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL 


É de suma importância que se conheça o universo de crianças e adolescentes 

sobre os quais recai o manto protetivo do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a profundidade de suaexclusâo social e as causas de sua pobreza, 

a fim de evitar a adoção de falsas medidas para solucionar o problema. 

Segundo dados do último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística ffiGE - em 2000, o Brasil conta com uma 

população de 169.872.856 habitantes. Deste total, 61.098.878 são pessoas na 

faixa etária de O a 17 anos, estando, deste modo, sob o manto da doutrina da 

proteção integral, presente na Convenção sobre os Direitos da Criança, na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

É fundamental respeitarmos e promovermos os direitos de todas as crianças e 

todos os adolescentes, como prega a doutrina da proteção integral. No entanto, 

sabemos que, apesar de positivados, os direitos garantidos às crianças e aos 

adolescentes não são cumpridos da forma preconizada em nossa Carta Magna. 
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Ainda hoje nO_Brasil, n~ indlgena ou branco, viver na_ cidade ou no ~~\.tlt, I ,,' i,:,' 
ser filho de mae com baixa ou alta escolandade, ter ou nao alguma deficle~~f:~ 
determina as oportunidades que as crianças e adolescentes terão em sua vida ~~;."". 
que diz respeito ao acesso à saúde, à educação, ao saneamento básico ou de ser 

ou não explorados como trabalhadores infantis. O Estado Social e Democrático 

de Direito ainda está por realizar-se no Brasil. Há iniqüidades históricas e 

persistentes a ser enfrentadas com ações específicas que exigem, muitas vezes, 

uma mudança de postura dos agentes que estão atuando na promoção dos 

direitos da criança e do adolescente. Mais do que isso, tais dados exigem uma 

revisão dos modelos que criamos ou que reproduzimos e que servem apenas 

para garantir privilégios para alguns e negar os direitos de outros. 

O relatório Situação da Infância e Adolescência Brasileiras (anexo 3), 

produzido pelo UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância - com 

dados do Censo Demográfico de 2000, traz dados sobre as diferenças de acesso 

a serviços de saúde e educação entre crianças pobres e ricas, que vivem em 

áreas rurais ou urbanas, que crescem no sul ou no norte do País. Reproduzimos 

alguns dados que caracterizam a infância e a adolescência no BrasiL 

Como já abordado, o Brasil possui mais de 61 milhões de criança e 

adolescentes, o que representa 35.96% do total da população. Este é o 

universo de pessoas sujeitas aos dispositivos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, questionado nesta ADIn. Deste total, 65% estão na faixa etária 

de O a 11 anos, sendo, portanto, crianças e 35% são adolescentes, entre 12 

e 17 anos de idade. 

DISTRIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR FAlXA DE IDADE, 


BRASIL - 2000 (%) 


DO a 11 anos 

o 12 a 17anos 
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Tel: (55 11) 3884 7440 * Fax (5511) 38841122 

wwwconectl!.s.Q.;g 



~V' ... 
~~ ~ .. l {:tr .,..z. 

v// \.\.;,... if ,. 

Com dados do Censo/2000, podemos ainda verificar o porcentual de criança~~. \,~1/;1)
I ~ \. 

adolescentes que freqüentam creche ou escola: \~'~"-'( 
. ~~1. ~~~ 

Llo ~, 

PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEGUNDO A FREQÜENCIA À 


CRECHE OU ESCOLA, BRASIL - 2000 


Ofreqüentavam creche ou escola Onão freqüentavam creche ou escola 

De acordo com estes dados, verificamos que 32% das crianças e adolescentes 

do Brasil não tem acesso à educação, situação em que caberia muito bem 

algumas das medidas protetivas elencadas no ECA. O relatório elaborado pelo 

UNICEF ainda traz dados sobre o percentual de crianças pobres no Brasil, de 

acor:do com sua raça/etnia: 

PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES POBRES (VIVENDO EM 


FAMÍLIAS COM RENDA FAMILIAR PER CAPITA DE ATÉ Vi SALÁRIO MÍNIMO), 


POR RAÇA/ETNIA, BRASIL - 2000 
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Este gr~~cO demonstra que 71 % das criança~ ~ ad~l~scentes indí~enas viV'.é: ~~. 1 
em famlhas com renda de menos de Yz salano mmlmo per caplta; entr~ 
crianças e adolescentes negros, este número é de 58%, passando a 33% para os 

brancos e 24 % para amarelos. Ou seja, no geral, 45% das crianças e 

adolescentes brasileiros são pobres, vivendo com menos de R$ 130,00 (cento 

e trinta reais) por mês. 

Definitivamente Exas., não é o direito à liberdade destas crianças e 

adolescentes a causa de sua pobreza, quase miserabilidade. Não o direito à 

liberdade destas crianças e adolescentes pobres que deve ser restringido. Não é 

o direito à liberdade que as degrada, mas sim sua completa situação de 

pobreza e ausência de condições materiais de existência - um mínimo 

existencial - que o Poder Público deve suprir - afinal, é para isto que foi 

constituído - e não o faz. 

A solução trazida nesta ADln consiste em retirar-lhes um dos poucos 

instrumentos de proteção e emancipação, deixando-as, definitivamente "na 

sarjeta". 

Imaginar que toda esta população de 45% das crianças e adolescentes do 

país que são pobres e têm direito à liberdade, um total de cerca de 27,45 

milhões de pessoas, à razão do autor desta ADIn, deveria ser recolhidas da 

rua e colocada em instituições fechadas, dá exata dimensão do absurdo da 

pretensão. 

Ademais, as condições de detenção dos jovens privados de liberdade são 

péssimas e desumanas, como bem apontam relatórios de direitos humanos no 

Brasil (anexo 4), que ressaltam a barbárie perpetrada contra jovens. É neste 

tipo de instituições que o autor da ADln pretende ver os jovens do país? 

Diante destes dados resta evidente a falta de coerência entre o problema 

crianças e adolescentes pobres; e a solução apresentada - retirada do direito à 

liberdade, devendo a presente ação serjulgada improcedente. 
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4. CONSTITUCIONALIDADE DO ESTATIITO DA ~i4 'J...'-\'\... r 
E DO ADOLESCEN'IE - ECA LEI 8.069/90 ~. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei 8.069/90 está em plena 

sintonia com o ordenamento jurídico constitucional e internacional, não 

padecendo de qualquer vício. 

Os dispositivos ora questionados pelo autor desta ADln, ao contrário do 

alegado, dão exata aplicação e interpretação ao artigo 227 da Constituição 

Federal e aos demais dispositivos constitucionais, com a seguir demonstrado: 

4.1 DA CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 16 E 

230 DO ECA - DO DIREITO À LffiERDADE 

Alega o autor desta ADIn que os artigos 16, I e 230 parágrafo único do 

Estatuto da Criança e do Adolescente são inconstitucionais pois instituem 

crianças e adolescentes de rua, ferindo o disposto no artigo 227 da Constituição 

Federal de 1988. Ora, nada mais incorreto. 

Dispõe os artigos 16, I e 230, parágrafo único do ECA: 

Art. 16. O direito à liberdade compreende os 

seguintes aspectos: 

I ir, vir e estar nos logradouros públicos e 

espaços comunitários, ressalvadas as restrições 

legais; 

Art. 230. Privar a criança e ou o adolescente de 

sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem 

estar em flagrante de ato infracional ou 

inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária 

competente: 

Pena - detenção de seis meses a dois anos. 
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Parágrafo único. 

que procede à apreensão sem 

formalidades legais. 

227, como veremos a seguir, como também aos demais dispositivos 

constitucionais. Aliás, são normas representativas do próprio Estado 

Democrático de Direito, ao qual é vedada a interferência arbitrária na liberdade 

dos cidadãos. O direito à liberdade pressupõe o seu pleno exercicio, ou seja, 

possuir liberdade é a regra, sendo definidas e delimitadas legalmente as 

hipóteses em que se pode violar a liberdade. 

Desta forma, qualquer intervenção no direito à liberdade que não permitida 

pela Lei é arbitrária, Quem define tais hipóteses é a própria Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 5°, LIV e LXI: 

Art. 5°. Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, ª 
liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

( ...) , . LIV - ninguém será privado da liberdade ou de 

seus bens sem o devido processo legal; 

LXI - ninguém será preso senão em flagrante 

delito ou por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciária competente, salvo casos 

de transgressão militar ou crime propriamente 

militar, definidos em lei; 

A Constituição determinou que apenas nas hipóteses de flagrante de ilícito e 

por ordem judicial - exarada de acordo com o devido processo legal - pode-se 

privar alguém da liberdade, seja críança, adolescente ou adulto. 
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Assim, os artigos 16, I e 230 parágrafo único do ECA guardam ~~J;;( "'~ 
consonância com os dizeres constitucionais. i~f.~~l>" ,)~

\ •\, /" ,I""... ~. , ,' .. '~/~ :.,;'j;' ' 

No que se refere às crianças, especificamente, o direito à liberdade também é __w< 

pleno e, da mesma forma que os adolescentes e adultos, só pode ser restringido 

nas hipóteses previstas em lei. As crianças que estiverem cometendo atos 

infracionais ou em situação de vulnerabilidade devem ser encaminhadas ao 

Conselho Tutelar instância absolutamente legitima, como veremos a seguir 

e ao Judiciário, conforme prevê o artigo 148, vn do ECA, omitido pelo autor 

daADln, 

Pensando na inconstitucionalidade destas regras - o que seria dificil dada a 

direta correlação com o artigo 5°, LXI CF/88 -, pretende o autor desta ADln 

que todas as crianças e adolescentes devem ser passíveis de "prisão para 

averiguação", ou por qualquer outro motivo, a cargo discricionário da 

autoridade policial? E isto seria constitucional? 

o autor desta ADIn ainda afirma que, para proteger os direitos da criança e do 

adolescente em situação de vulnerabilidade deve-se retirar-lhes o direito à 

liberdade, possibilitando o seu «recolhimento" em instituições fechadas, já que 

as casas transitórias são "casas da mãe Joana", Defende o autor desta ADIn, 

por fim, que o direito à liberdade previsto no ECA instituiu as crianças de rua, 

, o que se esconde na capcIOsa argumentação da ADIn é, de fato, a 

criminalização da pobreza. Afinal, pretende o autor desta ADIn acabar com 

problema das crianças e adolescentes de rua, excluídos socialmente, 

prendendo-as? Ora, Exas! Achamos a solução para os problemas sociais do 

Brasil! É só esconder os pobres, em lugar fechado e de preferência, bem 

distante aos olhos das "pessoas de bem". A maior falácia desta ação é pretender 

isso tudo em atenção aos direitos da criança e do adolescente, bem aos moldes 

menoristas. 

As pretensões do autor desta ADIn - Partido Social Liberal 

não fazem jus a sua sigla. 

realmente 
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4.2 

Sustenta o autor desta ADIn que os artigos 105, 136 e 138 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente são inconstitucionais, na medida em que retiram da 

apreciação judiciária a lesão ou ameaça a direito. Nada mais equivocado. 

Tal argumentação se baseia no fato de que crianças não recebem medias sócio 

educativas (105, ECA), apenas medidas protetivas (101, ECA); que os 

Conselhos Tutelares são competentes para a imposição de tais medidas (136 e 

138, ECA) e que, portanto, exclui-se do Judiciário a apreciação sobre a ameaça 

e a lesão a direito das vítimas dos eventuais atos infracionais praticados pela 

criança. Vejamos as normas: 

Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança 

corresponderão às medidas previstas no art. 101. 

, 

Art. 101 - Verificada qualquer das hipóteses 

previstas no art. 98, a autoridade competente 

poderá determinar, dentre outras, as seguintes 

medidas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, 

mediante termo de responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento 

temporários; 

m - matricula e freqüência obrigatórias em 

estabelecimento oficial de ensino fundamental; 

IV - inclusão em programa comunitário ou 

oficial, de auxílio à família, à criança e ao 

adolescente; 

V - requisição de tratamento médico, psicológico 

ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 

ambulatorial; 
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VI - inclusão em programa oficial ou comUnitti{'t'-I,~ ).. 
de ~U~íliO, orientação e tratamento a alcoólatra\ ~~'~ 
toxlcomanos;' ~" 
VII - abrigo em entidade; 

VIII - colocação em família substituta. 

Parágrafo Único - O abrigo é medida provisória e 

excepcional, utilizável como forma de transição 

para a colocação em família substituta, não 

implicando privação de liberdade. 

Art. 136 - São atribuições do Conselho Tutelar: 


I - atender as crianças e adolescentes nas 


hipóteses previstas nos arts. 98 elOS, aplicando 


as medidas previstas no art. 101, I a VII; 


Art. 138· - Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra 

de competência constante do art. 147. 

, 

Em primeiro plano cumpre ressaltar que a imposição de medidas protetivas a 

crianças, ou seja, a menores de 12 anos, em nada contraria a Constituição 

Federal, na medida em que representam resposta efetiva do Estado a situação 

de vulnerabilidade em que se encontram tais crianças, como a matrícula e 

freqüência obrigatórias em estabelecimento de ensino, acompanhamento 

temporário, inclusão em programas sociais de auxílio à família e à criança, em 

conformidade com o disposto no artigo 227 da Constituição Federal. 

Em segundo plano, cumpre destacar que o Conselho Tutelar é "colegiado de 

leigos", da mesma forma que a instituição do Júri, previsto no inciso XXXVIII 

do art. 5° da Constituição Federal, guardando aí- seu correspondente 

constitucional. 

De fato, com a mudança do paradigma menorista, não cabe mais ao Juiz de 

Menores institucionalizar a criança de rua, em instituições falidas como a 
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sociais, comunitários e familiares de apoio e proteção, inclusive em meditY~'{~ ). 

específicas de proteção, arroladas no artigo 101 do ECA supra transcrito. 11)\ ,-\1.' " 

~~Y:."·.......,&%l ~_.; 

"""~v 

Ademais, o oferecimento de outros meios que não o Poder Judiciário para a 

resolução de conflitos é princípio norteador das mais modernas teorias de 

justiça. Neste sentido, instituições como o Conselho Tutelar, composto por 

membros eleitos da comunidade, ou seja, próximos da realidade das crianças, 

tem, em grande parte dos casos, maiores condições de promover medidas 

adequadas ao problema do que teriam os Juizes, distantes e assoberbados em 

trabalho. 

Em terceiro e último plano, destaca-se que tais medidas, ao contrário do que 

sustenta o autor da ADln, são aplicadas pelo Conselho Tutelar e pelo Poder 

Judiciário, conforme dispõe o artigo 148, esquecido pelo autor da ADln: 

Art. 148 - A Justiça da Infância e da 

Juventude é competente para: 

(...) 
vn - conhecer de casos encaminhados pelo 

Coonselho Tutelar, aplicando as medidas 

cabíveis. 

Ora, Exas., em nenhum momento o ECA retira a competência jurisdicional 

para apreciar eventuais ações civis de reparação das vítimas frente aos danos 

eventualmente sofridos. 

4.3 	 DA CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 

QUESTIONADOS FRENTE AO ARTIGO 227 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A presente ação, como já demonstramos, visa demonstrar que os artigos 16, I; 

230, parágrafo único; 105; 122,11 e 111; 136 e, finalmente, 138, todos do ECA, 
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estão em desacordo com a Constituição Federal de 1988, em seus artigos ~~'~~SO. ) 
227 • 
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Num primeiro momento, o autor pretende comprovar que o direito à liberdade, 

de "ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários" confronta 

preceitos da Magna Carta, em seus arts. 5°, caput, e inciso LIV, e 227 (direito à 

proteção integral). 

Em seguida, buscam convencer que o fato de não haver medida privativa de 

liberdade para crianças (até 12 anos) e a ação dos Conselhos Tutelares ("um 

colegiado de leigos" - pág. 15) também vão de encontro . à Constituição 

Federal. 

Ora Exas., como vimos, tal argumentação, ao invés de contemplar os preceitos 

determinados pelo art. 227 da Constituição Federal, como o direito à saúde, à 

educação, à alimentação, ao lazer, à profissionalização e tantos outros, busca 

tolher mais um direito: o da liberdade. Dispõe o artigo 227 da Constituição 

Federal de 1988: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

§ 1° - O Estado promoverá programas de 

assistência integral à saúde da criança e do 

adolescente, admitida a participação de entidades 

não governamentais e obedecendo os seguintes 

preceitos: 
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I - aplicação de percentual dos recursos PÚbl;i1,Y'~;':<~:\
~estin~~os matel~~~à saúde na assistência vt~/ t 
tnfantll,L.d~ , 
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II - criação de programas de prevenção e ~. 

atendimento especializado para os portadores de 

deficiência fisica, sensorial ou mental, bem como 

de integração social do adolescente portador de 

deficiência, mediante o treinamento para o 

trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso 

aos bens e serviços coletivos, com a eliminação 

de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. 

§ 2° - A lei disporá sobre normas de construção 

dos logradouros e dos edificios de uso público e 

de fabricação de veículos de transporte coletivo, a 

fim de garantir acesso adequado às pessoas 

portadoras de deficiência. 

§ 3° - O direito a proteção especial abrangerá os 

seguintes aspectos: 

I - idade mínima de quatorze anos para admissão 

ao trabalho, observado o disposto no art. 7', 

XXXIII; 

II - garantia de direitos previdenciários e 

trabalhistas; 

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente 

à escola; 

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da 

atribuição de ato infracional, igualdade na relação 

processual e defesa técnica por profissional 

habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar 

específica; 

V - obediência aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento, 
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quando da aplicação de qualquer 

privativa da liberdade; 

VI - estímulo do Poder 

assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, ___ 

nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de 

guarda, de criança ou adolescente órfão ou 

abandonado; 

VII - programas de prevenção e atendimento 

especializado à cnança e ao adolescente 

dependente de entorpecentes e drogas afins. 

§ 4° - A lei punirá severamente o abuso, a 

violência e a exploração sexual da criança e do 

adolescente. 

§ 5° - A adoção será assistida pelo Poder Público, 

na forma da lei, que estabelecerá casos e 

condições de sua efetivação por parte de 

estrangeiros. 

§ 6° - Os filhos, havidos ou não da relação do 

casamento, ou por adoção, terão os mesmos 

direitos e qualificações, proibidas quaisquer 

designações discriminatórias relativas à filiação. 

§ 7° - No atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente levar-se-á em consideração o 

disposto no art. 204. 

Ao contrário do que sustenta o autor, as suas pretensões nesta ADln são 

contrárias ao disposto no artigo 227 e a qualquer interpretação em 

conformidade com a Constituição, senão vejamos: 

Sobre o direito à liberdade, o autor assume o entendimento, citando o juiz 

Libomi Siqueira, de que as crianças e os jovens que se encontram nas ruas são 

"perambulantes, vadios e sem rumo na vida" (pág. 8) e, dessa forma, considera 

absurdo o fato de estes somente poderem ser retirados e recolhidos, sabe-se lá 

J<fP"'
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para onde, somente quando forem pegos praticando ato dito infraCionaí ~m \.\~?J 
flagrante. 

Por conta da peculiar condição de pessoa em desenvolvimento da criança e 

do adolescente, princípio garantido pela Constituição Federal, verificamos que 

estes últimos são mais sensíveis aos acontecimentos do que os adultos e, se de 

um lado se mostram mais maleáveis, porquanto são seres em formação, de 

outro lado são mais vulneráveis. 

Assim, a aplicação de medida de internação a criança, como preconizam os 

autores, ou a possibilidade de restrição de liberdade a jovem ou criança que 

está nas ruas não se mostra a medida mais adequada, além de aviltar 

flagrantemente o supraprincípio constitucional da Dignidade da Pessoa 

Humana3
. De fato, ao comentar o art. 105 do ECA, o Desembargador Napoleão 

Xavier do Amaranté, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina, afirma, nesse mesmo entendimento: . 

"Não é a repressão o remédio adequado a ser 

ministrado ao menor infrator. A sua 

inimputabilidade absoluta na esfera do Direito 

Penal não significa, entretanto, que, para ele, não 

haja a previsão de medidas adequadas, 

previamente estabelecidas em lei, com o único 

escopo de tornar possíveis sua reeducação e seu 

encaminhamento, como pessoa bem-formada, 

para a cidadania do amanhã. 

(. ..) 

3 Conforme entendimento de Flávia Piovesan e Renato Stanziola Vieira: "A dignidade humana 
simboliza, deste modo, um verdadeiro super principio constitucional, a norma maior a orientar 
o constitucionalismo contemporâneo, dotando-lhe especial racionalidade, unidade e sentido." 
No artigo "A Força Normativa dos Princípios Constitucionais Flllldamentais: a Dignidade da 
Pessoa Hwnana", in "Temas de Direitos Hwnanos", Flávia Piovesan, ed. Max Limonad, 2a 

edição, São Paulo, pág. 393. 
4 In "Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado", coord. CURY, Munir; AMARAL E 
SILVA, Antônio Fernando do; MENDEZ, Emílio García,ed. Malheiros, 5" edíção, 2002, São 
Paulo, pág. 334. 
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E, sendo o caso, poderá o mesmo [O cons~{~~ \ S" 
Tutelar], ainda requisitar tratamento médi\:ô 1 , , 

psicológico) psiquiátrico, em regime hosPitalar~;)/ 
ambulatorial, ou incluir em programa oficial ou 

comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 

alcoólatras e toxicômanos. Aliás, não poderia o 

legislador deixar de estabelecer essas medidas, 

mormente quando se sabe que a conduta 

infringente da lei penal por parte do menor é 

decorrência, no seu mais alto percentual, da 

extrema miséria do lar, que o leva a viver na rua, 

onde facilmente se depaupera fisica e 

moralmente" . 

Assim, verificamos que orientar, tratar, medicar crianças que necessitem de 

cuidados especiais, mesmo morando nas ruas, não é privação de liberdade, Esta 

última deve ser usada com parcimônia, em caráter excepcional e sempre que as 

outras medidas previstas tiverem se esgotado. Acertadamente, indaga Martha 

de Toledo Machad05
: 

"De que vale o emprego da força pelo poder 

público em relação a crianças e adolescentes 

para protegê-los, se não for alcançada a efetiva 

proteção? E esta somente se alcança, in casu, 

pela construção de ambiente pedagógico

solidário que tenha potência para interferir na 

vida de crianças e adolescentes em situação de 

rua, de maneira realmente transformadora, 

superadora da situação humana de indigência 

que ela traz em si". 

Há contradição no bojo da petição inicial, pois, num primeiro momento, o 

autor contesta o art. 230 do ECA, afirmando que este permite que as crianças 

5 In "A Proteção Constitucional de Crianças e Àdolescentes e os Direitos Hmnanos", ed. 
Manole, 2003, São Paulo, pág. 218. 
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tenham "o direito de permanecer na sarjeta" (pág. 8) e que estas deveriam, simj"I S~\ 
ser recolhidas, porém não indica para onde deveriam ser levadas, nem o que ~i (~\.\A,t 

\' i' 

fazer com elas. .',,~ "Y:.<~ 

A solução do abrigamento também não agradada o autor, já que, escreve, mais 

adiante, que os abrigos seriam "verdadeiras casas de mãe Joana" (pág. 14). É 

de se perguntar então o que se deve fazer com as crianças que tanto requer 

sejam recolhidas. O autor preferiu silenciar a respeito de indicação de solução. 

A única indicação da orientação de pensamento do autor vem de citação de 

julgado antigo do juiz Liborni Siqueira, acerca da extinta - há mais de dez anos 

- FEEM, no Rio de Janeiro, instituto que se reportava à FUNABEM. Daí se 

pode interpretar que a idéia do autor é que toda criança encontrada sozinha na 

rua deveria ser levada a órgão de internação, para onde vão adolescentes que 

incorreram em atos descritos no art. 122 do ECA. Isto não pode prosperar. 

Cabe aqui reflexão sobre o disposto neste artigo - também considerado 

"inconstitucional" aos olhos do autor da presente ADIn -, feita por Leonardo 

A. de Andrade Barbosa e Rudá Ricci6
. Ponderam que, para que se aplique a 

medida de internação, é preciso, primeiramente, verificar a ocorrência de uma 

das hipóteses previstas no artigo 122; 

"O segundo pressuposto é a prova de que a 

internação é a medida mais adequada, 

considerando as características psico-sociais do 

adolescente e o imperativo de segurança pública. 

Na presença desses dois pressupostos, configura

se a situação que legitima a privação de 

liberdade do adolescente. 

Ocorre que, a lógica que rege o direito da 

infância e juventude não é a mesma aplicável ao 

direito penal. 

(. ..) 

6 "Adolescentes Privados de Liberdade Convite àRevisão da Análise Jurídica", in "Aspectos 
Jurídicos da Criança", org. Elida Séguin, ed. Lumen Júris, Rio de Janeiro, 2001, pág. 81. 

,:!.e.]}1f;~~~/;· 
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Já o direito da infância e, da juventude" i1~'.~<a 
regular a apuração do ato infracional, focJlfz~ "\S f 

\ '. ' /J 

de forma privilegiada as condições pSico-socitzt ..~I 
do adolescente. Assim, não existe o modelo 'para 

tal conduta, tal sanção '. A descrição de condutas 

serve, como podemos observar no artigo J22, 

para limitar a possibilidade de aplicação da 

privação de liberdade, não para determiná-la. 

Prova disso é a indicativa das Regras de Beijing 

para a Administração da Justiça da Infância e 

Juventude, quando, dispõe sobre a pluralidade de 

medidas aplicáveis ao adolescente infrator, 

primando pelaflexibilidade. " 

Assim, temos que a medida de internação não deve ser regra: somente pode 

ser aplicada em caráter excepCional, e deve, sobretudo, ser' breve, 

conforme prescreve literalmente o art. 227, § 3°, V, da Constituição 

Federal. De fato, o art. 122 está em clara consonância com os preceitos da 

Constituição Federal, pois é preciso provar que a internação é a única medida 

adequada. 

Assim já assentou entendimento este Egrégio' Supremo Tribunal Federal: 

"EMENTA: nHABEAS CORPUS". ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI N' 

8.069/90). REGIME DE SEMILIBERDADE: 

DESCUMPRIMENTO: FUGA DO 

ADOLESCENTE: AUSÊNCIA DO REQUISITO 

DA REITERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA 

MEDIDA DE INTERNAÇÃO. DECISÃO 

ULTRA PETITA. 1. Na hipótese do art. 122, 

inciso ID, da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 

1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

faltando reiteração injustificada no '\ 
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descumprimento da medida sócio-educativa ~.Y"'" "'-\~~, 
inserção em re,gime de semiliberdade (art. ~€4, '-\'-\çç 1'-1'-)} 
V), a internação não pode ser aplicada. 2, A~j 

medidas específicas de proteção, referidas nos~/ 
artigos 99 e 100 do ECA, são as alinhadas nos 

incisos I a VIII do art, 101 do mesmo Estatuto, as 

quaIs poderão ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente (mais de uma dentre as oito), 

bem como substituídas (uma por outra ou mais de 

uma por outras, mas sempre dentre as oito). 3. É 

certo que o art. 101 admite outras medidas 

além das oito específicas, mas da mesma 

natureza e mesmos objetivos, isto é, 

pedagógicas e que "visem ao fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários", o que 

torna incabível a determinação de internação, 

por constituir medida sócio-educativa 

privativa da liberdade e não medida específica 

de proteção. 4, Considera-se decisão ultra petita 

o acórdão que diante do requerimento do 

representante do Ministério Público, objetivando 

a internação-sanção pelo prazo de três meses (§ 10 

do art, 122), entendeu de afastar a aplicação do 

art, 122, DI, e determinar, como incidente da 

execução, a regressão do adolescente ao regime 

de internação que pode durar até três anos (§ 3° 

do art, 121),5, Habeas corpus deferido,,7. 

*** 

"EMENTA: Defesa e due process: aplicação das 

garantias ao processo por atos infracionais 

atribuídos a adolescente, 1. Nulidade do processo 

7 STF, HC 74.715, reI. Mauricio Correa, 1998, 
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por ato infracional imputado a adolescentes, rr ~'Sq }~ 
qual o defensor dativo aceita a versão de fat.O. ~ \ j 4 

eles mais desfavorável e pugna por que se aPli~ú.~! 
aos menores medida de internação, a mais grave 

admitida pelo Estatuto legal pertinente, 2, As 

garantias constitucionais da ampla defesa e do 

devido processo penal - como corretamente 

disposto no ECA (art. 106- 111) - não podem ser 

subtraídas ao adolescente acusado de ato 

infracional, de cuja sentença podem decorrer 

graves restrições a direitos individuais, básicos, 

incluída a privação da liberdade, 3. A escusa do 

defensor dativo de que a aplicação da medida 

sócio-educativa mais grave, que pleiteou, seria 

um beneficio para o adolescente que lhe incumbia 

defender - além do toque de humor sádico que 

lhe emprestam as condições reais do 

internamento do menor infrator no Brasil - é 

'revivescência de excêntrica construção de 

CameIlutti - a do processo penal como de 

jurisdição voluntária por ser a pena um bem para 

o criminoso - da qual o mestre teve tempo para 

retratar-se e que, de qualquer sorte, à luz da 

Constituição não passa de uma curiosidade"s. 

Essa também é a opinião do jurista José Afonso da Silva9
, para quem não se 

pode medir a liberdade da criança e do adolescente pelos mesmos gabaritos 

com que se mede a dos adultos: "A tolerância amplia-se em favor dos 

primeiros" , 

8 STF, RE 285.571, reI Sepúlveda Pertence, 2001. 
9 In "Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado", coord. CURY, Munir; AMARAL E 
Srr., V A, Antônio Fernando do; MENDEZ, Emílio García, 00. Malheiros, 5a edição, 2002, São $ 
Paulo, pág. 71-72. 28~t/V'
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Na mesma esteira, assevera Martha de Toledo Machado1o que: 

"Embora crianças e adolescentes sejam 

imaturos e vulneráveis e, por isso, o 

reconhecimento de validade na vontade deles 

seja bastante reduzido perante o ordenamento 

jurídico, é inafastável que têm direito à 

liberdade ". 

o que varia, no caso, é o contorno de liberdade que se dá na medida em que a 

criança se transforma em adolescente, e, finalmente, em adulto. 

Mas esse não parece ser o pensamento do autor da presente ADln. De fato, ao 

contestar a validade constitucional dos artigos 105, 136 e 138 do ECA, inverte 

os papéis e coloca a sociedade como vítima e a criança como ré, já que, para 

ele, "embora praticado por criança, o ato infracional (crime) constitui, 

inegavelmente, uma lesão ou ameaça de direito" (págs. 14-15). Assim, 

impensável é - de acordo com a ADIn - a não previsão de medida privativa de 

liberdade para crianças, haja vista que a competência para a aplicação de 

medidas de proteção insertas no art. 101, I a vrr, é somente dos Conselhos 

Tutelares, equívoco este já sanado neste amici. 

o entendimento que se da é que o autor parece buscar a proteção da 

sociedade em relação a determinada conduta adotada pela criança ou 

adolescente, e não o contrario. Ou seja: a restrição das crianças à liberdade de 

ir, vir e permanecer parece insinuar que a sociedade é que corre risco, e não as 

crianças e adolescentes. O autor trata da juventude nas ruas como se fossem 

ameaças, porquanto sempre analisado sob o ponto de vista do ato infracional. 

No exemplo dado pelo autor sobre a aparente "incoerência" de serem 

necessárias reiteradas infrações graves para que se proceda a medida de 

internação (art. 122, lI, ECA), o autor cita o Desembargador A1yrio Cavallieri, 

que coloca nas mãos do adolescente "um fuzil AR-15" e "quilos de cocaína" 

10 In "A Proteção Constitucional de Crianças e Adolescentes e os Direitos Humanos", ed. 
Manole, 2003, São Paulo, ver págs. 209-211. 
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(pág. 17) para comprovar que o cometimento de uma única infração grave s,iâf; ~\L) O \.~ 

capaz de ensejar medida de internação. Ora, esquece o autor e o citàP~U 
desembargador que, no exato caso citado, o adolescente é claramente a Víti~\~~~ 
da história, necessitando urgentemente de acompanhamento psicológico e 

médico, sendo tratado, ainda por cima, como se adulto fosse. 

Assim, verificamos que há, no pedido do autor, incompatibilidade clara com os 

princípios constitucionais do melhor interesse da criança, da proteção integral e 

da peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. Mais ainda: há afronta ao 

princípio constitucional da igualdade. Nesse caso, nos filiamos ao pensamento 

de Celso Antônio Bandeira de Mello, ao discorrer sobre a necessidade de se 

desigualar tratamentos entre desiguais, para justamente igualá-los mais à 

frente11 . 

Não é por outra razão que crianças e adolescentes têm direito a tutela 

jurisdicional diferenciada, conforme preleciona Paulo Afonso Garrido de 

Paula, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da 

Juventude do Estado de São Paulo: 

"Em sentido genérico, resumindo, a tutela 

jurisdicional diferenciada para crianças e 

adolescentes fundamenta-se na existência de um 

microssistema erigido sob as bases do Direito da 

Criança e do Adolescente, cujos instrumentos da 

prioridade absoluta e do respeito à condição 

peculiar de pessoa em processo de 

desenvQlvimento perseguem os desideratos do 

desenvolvimento sadio e harmonioso e da 

garantia da integridade da criança e do 

adolescente. 

Seu escopo social, portanto, é a proteção integral, 

exigida como forma de realizar o Estado 

Democrático onde o bem comum é sintetizado 

11 "Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade", ed. Malheiros, 3" edição, 1999, São Paulo. 
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pela inclusão da criança e do adolescent~\~~o ~lo\ ) ~ 
mundo cidadão, caracterizado pela efetív~ 
apropriação dos bens da vida garantidos pel~~' 
direitos fundamentais, devendo o aplicador do 

direito levar em conta essas finalidades, 

interpretando as normas tendo fonte primária as 

regras da Constituição, notadamente aquelas que 

prescrevem os direitos e deveres individuais e 

coletivos e as que definem os direitos da criança e 

do adolescente, sempre sob a luz do princípio do 

respeito à condição peculiar de pessoas em 

processo de desenvolvimento12
". 

Concluímos, dessa forma, que considerar esses artigos inconstitucíonais, numa 

expressão adotada pelos autores, seria não a "talho-foice", e sim um talho 

irreparável no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

5. 	 ADEQUAÇÃO DOS ARTIGOS QUESTIONADOS FRENTE 


AOS INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO 


AOS DIREITOS HUMANOS 


Os argumentos apresentados pelo Partído Social Liberal, nesta ADIo, não 

merecem prosperar, na medida em que violam também os instrumentos 

internacionais e regionais de proteção dos direitos humanos, no caso em 

apresso, de proteção dos direitos da criança e dos adolescentes, pelas seguintes 

razões: 

O artigo 16 do ECA, consagra o direito de liberdade da criança e do 

adolescente, que consiste no direito de" ir e vir e estar em logradouros públicos 

e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais". 

12 ln "D~eito da C~ança e do Adolescente e Tutela Jurisdicional Diferenciada", editora RT, ~ 
2002, Sao Paulo, pag, 90. 

Rua Pamplona, 1197, casa 4 São Paulo/SP 01405-030 Brasil 
Te!: (55 11) 38847440" Fax (55 11) 38841122 

www·com:ctl!s&Ig X'w 
~ 



·' 
.,J ,1"f.~-~~':.. >~':. 

.:(>' i" 

A consagração do direito de liberdade no ECA, está em conformidade cor(~ ~ ",L' 

instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, tais cOIh5,~ ~ (o l,- /,,'. 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que consagra no artig~~ '.. :,;.(:: 

. ~t.,.r. 
que: ..0 

Art. 4°. Toda a pessoa tem direito à vida, à 

liberdade e à segurança pessoaL (grifamos). 

Direito este também consagrados no Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos de 1966, na Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança de 1989, e pelos instrumentos regionais de proteção dos 

direitos humanos, tais como, a Convenção Americana de Direitos Humanos

Pacto de San José Da Costa Rica, que determina no seu artigo 7 que: 

Art. 7. 

1. Toda a pessoa tem direito a Liberdade e a 

segurança pessoais, 

2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade 

fisica, salvo pelas causas e nas condições 

previamente fixadas pelas Constituições políticas 

dos Estados - partes ou pelas leis de acordo com 

elas promulgadas. 

3. Ninguém pode ser submetido à detenção ou 

encarceramento arbitrário. 

Como se pode depreender, os instrumentos internacionais, assim como o ECA, 

procuram proteger o direito de liberdade da criança e do adolescente, sendo 

que a sua condição de pessoa em desenvolvimento requer maior proteção por 

parte do Estado e da sociedade, daí o seu tratamento diferenciado e em 

prioridade absoluta em relação aos direitos dos adultos. 

Deste modo, o entendimento do autor desta ADIn, de que os artigos 16, I e 230 

do ECA, significa que as crianças carentes, ainda que integrantes deste quadro 
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Ora, este argumento não nos parece ser correto, pois que é dever do Estado e 

da Sociedade criar condições e assegurar à criança e o adolescente os cuidados 

necessários ao seu bem estar, com vista ao seu desenvolvimento pleno e 

harmonioso de sua personalidade, devendo, portanto, crescer em ambiente 

familiar, em clima de felicidade, amor e compreensão, como proclamam os 

instrumentos internacionais e regionais acima citados, mais especificamente a 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo 

Brasil em 1990, no seu preâmbulo. 

Por sua vez, a pretensão de limitar o direito de liberdade da criança e do 

adolescente de rua, constitui uma discriminação e uma criminalização da 

pobreza, o que viola os instrumentos internacionais de proteçã9 dos 

direitos da criança, ora vejamos: 

A Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança no seu artigo 2, 

numero 1, determina que: 

1. Os Estados- Partes respeitarão os direitos 

previstos nesta convenção e os assegurarão a toda 

a criança sujeita à sua jurisdição, sem 

discriminação de qualquer tipo, 

independentemente de raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião política ou outra, ongem 

nacional, étnica ou social, posição econômica,. 

impedimentos fisicos, nascimento 0'4, qualquer 

outra condição da criança, de seus pais ou de seus 

representantes. (grifamos). 

Nestes termos, não nos parece que os artigos 16, I e 230 do ECA tenham 

instituído o fenômeno de crianças e os adolescentes de rua, pois que esta 

situação ocorre devido as condições sócio econômicas do país, e que constitui 
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ou deveria constituir preocupação de toda a sociedade e do governo no sentid~~~}~:' 
de minorar e evitar a ocorrência desse fenômeno, e não significando portantQ.''Y/ \ 

restrição do direito de liberdade da criança e do adolescente, o que constít~~\ \{\ti\{ fi 

grande injustiça social. . \ ~~.." 
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Por seu turno, o argumento segundo o qual os artigos 105, 136 e 138 do ECA, 

violam a cláusula pétrea, na medida em que há uma desjurisdicionalização, 

alegando que "entrega a um colegiado de leigos da apreciação do ato 

infracional, crime ou contravenção, embora praticado por criança, confronta a 

Constituição Federal em um dos seus mandamentos básicos, o artigo 5, :XXXV, 

segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou 

ameaça a direito ...", não é correto, senão vejamos: 

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo 

Brasil, determina nos números 3 e 4, do artigo 40 que: 

3. Os Estados- partes buscarão promover o 

estabelecimento de leis, procedimentos, 

autoridades e instituições especificas para as 

crianças de quem se alegue ter infringido as leis 

penais ou que sejam acusadas ou declaradas 

culpadas de tê-las infringido, e em particular: 

a adoção, sempre que conveniente e desejável, 

de medidas para tratar dessas crianças sem 

recorrer a procedimentos judiciais, contanto 

que sejam respeitados plenamente os direitos 

humanos e as garantias legais. 

4. Diversas medidas, tais como ordens de 

guarda, orientação e supervisão, aconselhamento, 

liberdade vigiada, colocação em lares de adoção, 

programas de educação e formação profissional, 

bem como alternativas à internação em 

instituicões, deverão estar disponíveis para ~ 
garantir que as crianças sejam tratadas de modo 
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apropriado ao seu bem-estar e de 

proporcional às circunstâncias do 

(grifamos) 

Por sua vez, as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da 

Justiça da Infância e da Juventude, estabelece na Parte I, 1.3, que: 

1.3. Conceder-se-á a devida atenção à adoção de 

medidas concretas que permitam a mobilização 

de todos os recursos disponíveis, com a inclusão 

da família, de voluntários e outros grupos da 

comunidade, bem como da escola e de demais 

instituições comunitárias, com o fim de promover 

o bem estar da criança e do adolescente, reduzir 

à necessidade da intervenção legal e tratar de 

modo efetivo, eqüitativo e humano a situação 

de conflito com a lei. 

o que resulta que o ECA ao prever a existência do Conselho Tutelar como 

competente para apreciar o ato infracional cometido por criança ou' 

adolescente, consagrou os princípios internacionais de proteção dos direitos da 

criança e do adolescente, que defendem que a intervenção do juiz será em 

última instância, procurando sempre que necessário proteger a criança. , 
6. PEDIDO 

a) 	 seja aceita a presente manifestação das associações na qualidade de 

amici curíae na ADIn 3446 com fundamento no artigo 7°, § 2°, da Lei 

nO 9.868/99; 

b) 	 seja indeferida a liminar na ADIn 3446, ausentes oJumus boní iures e 

periculum in mora; 
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C) seja, sem prejuízo do pedido anterior, julgada 

,~~~~~:,: ..~ .!lt'l "(1", .
5t; p ": 

improcedenté~'f \ "J_ '\ í 
presente ADIo 3446,. ".~' 

~/~ ~1:;:~!.'.~ 
Protesta pela juntada, aos autos da ADIn, dos documentos anexos a este amici ~ 

curiae e possibilidade de sustentação oraL 

São Paulo, 27 de abril de 2005. 

Diretor CONECTAS OAB/SP 201.790 

: 
ttL0 

Rubens Naves Mariane Konder Comparato 

Presidente ABRINQ OAB/SP 221.433 

ArieI de Castro Alves 

Advogado Projeto Travessia 

OAB/SP 177.955 

Jurista Intercambísta de Moçambique OAB/SP 136.738-E 

36
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PROCURAÇÃO 

ASSOCIAÇÃO DIREITOS HUMANOS EM REDE - CONECTAS 

HUMANOS - pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída na forma da 

lei, registrada no CNPJ sob nO 04.706.954/0001-75, com sede na Rua Pamplona, 1197, casa 4, 

Jardim Paulista, São Paulo 1 SP, neste ato representada por seu Diretor Executivo e bastante 

representante nos termos de seu Estatuto Social, Sr. Oscar Vilhena Vieira, brasileiro, casado, 

advogado, portador da cédula de identidade RG nO 11.959.493, inscrito no CPF sob n° 

134.864.508-32, residente e domiciliado na Rua Gabriel de Resende Passos, 433, 1° andar, 

São Paulo 1SP, vem pelo presente instrumento outorgar procuração adjudicia aos advogados 

ELOISA MACHADO DE ALMEIDA, inscrita na OAB/SP sob n° 201.790, BEATRIZ 

CARVALHO GOMES DOS SANTOS, inscrita na OAB/SP sob n° 174.846 e MARCOS 

ROBERTO FUCHS, inscrito na OAB/SP sob nO 101.663, todos com escritório na Rua 

Pamplona, 1197, casa 4, Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01405-030, concedendo-lhes 

todos os poderes da cláusula ad judicia et extra, inclusive acordar, transigir, receber e dar 

quitação, bem como para propor outros procedimentos judiciais e/ou administrativos de seu 

interesse. 

São Paulo, 31 de março de 2005. 

Rua Pamplona, 1197 - casa ~ - Jd. Paulista - São Paulo - SP - 01405-030 

Te!. (11) 3884-7440 I Fax (11) 3884-1122 


www.oonectas.org 


http:www.oonectas.org
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AMAR - ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AMIGOS DE CRIANÇAS E ADOLES~'i 
EM ~SCO, pessoa jurídica de direito privado, sem, fins lucrativos, com sede na Rua PedtQ~~:';;;~~:;~:"/ 

Amérlco. 32, 13° andar, São Paulo. SPt por sua Presidente e bastante representante legal nos-~·=·"·'~;· 


termos de seu Estatuto Social, Sra. Maria Conceição· Andrade Paganele Santos, brasileira. 

casada, portadora do RG n. 19.107.369, inscrita no CPF sob o n. 118.187.658..37, residente e 

domiciliada à ·Rua Edgard Levenroth. Cidade Tiradentes. São Paulo, SP. vem pelo presente 

instrumento outorgar procuração adjudicia aos advogados: 


ELOISA MACHADO DE ALMEIDA, brasileira, solteira, portadora da cédulade identidade 

RG nO 29.017.599·9, inscrita no CPF sob nO 305.272.648, advogada inscrita na OAB/SP sob o 

n° 201.790, com escritório à Rua Pamplona, 1197, casa 2;São Paulo, SP; 


MAncos ROBEUTO FUCHS, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nO, 

inscrito no CPF sob o n°, advogado inscrito na OAB/SP sob o nO 101.663, com escritório à 

Rua Pamplona, 1197, casa 2, São Paulo, SP; 


concedendo·lhes poderes da cláusula adjudicia et extra. 
.. . ~.~ 

São Paulo, 05 de outubro de 2004. 

Maria a Conceição Andrade Paganele Santos 

.. 
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PROCURAÇÃO 


Pelo presente instrumento particular de mandato, Rubens Naves, 

brasileiro, casado, advogado, RG n. O 26.352.409-7 SSP/SP, CPF/MF n. O 

026.799.308-00, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com escritório 

na Av. Paulista, 2073, Horsa II, 19.0 andar, São Paulo, SP, na qualidade de 

Diretor-presidente da Fundação Abrinq Pelos Direitos da Criança 

("Fundação Abrinq"), com sede na Rua Lisboa, 224, São Paulo, SP, CNPJ/MF 

n. o 38.894.796/0001-46, nomeia e constitui seu bastante procurador Srta. 

Mariane Konder Comparato, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o 

nO 221.433, RG nO 27.163.240/9 SSP-SP, CPF/MF n.O 254.397.298-60, com 

escritório em São Paulo, SP, na rua Lisboa, 224, CEP 05413-000, 

outorgando-lhe os poderes da cláusula ad judicía et extra, para representá

lo em juízo e fora dele, e os especiais para transigir, desistir, firmar termos, 

acordos e compromissos, receber, passar recibos, dar e aceitar quitação e 

substabelecer, bem como para propor e defendê-lo em todos os recursos 

necessários perante os Tribunais, em especial para ingressar como "Amícus 

Curiae" na Ação Direta de Inconstitucionalidade nO 3.446. 

São Paulo, 26 de abril de 2005 .. 

Rubens Naves 

, 

il 
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PROCURACÃO 

CENTRO DE DIREITOS HUMANOS ~ CDH - pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos. constituída na forme da lei, registrada no CNPJ sob o nO 03.895.316/0001-87. 
com sede na Rua Araújo, 124 - 3° andar, na pessoa do Presidente de seu Conselho 
Diretor e bastante representante nos lermos de seu Estatuto Social: 

Sr. Fernando de Oliveira Camargo. Brasileiro. CPF: 171.488.818-54, RG: 13.577.683-1, 
-residente e domiciliado na Rua Maranhão, <43, apto.31, Higienppolis, São Paulo, 8P. 
CEP 01240-001; 

vem pelo presente instrumento outorgar procuração ad judicía aos advogados: 

ELOISA MACHADO DE ALMEIDA, advogada inscrita na OAB/SP sob o nO. 201.790. 
com escrítõno à Rua Pamplona, 1197, casa 2, São Paulo, SP; 

JOANA ZYI.BERSZTAJN, advogada inscrita na OAB/SP sob o nO. 220.914, com 
escrit6rio na Rua Araújo, 124 - 3° andar. São Paulo, SP; 

concedendo-lhes poderes da cláusula ad judicia et extra, especlficos para apresentar o 
amicus curiae para a ADln 3446 perante o'Supremo Tnbunal Federal e realizar todos os 
atos judiciais e processuais pertinentes ao curso deste amicus curias. 

São Paulo, 26 de abril de 2005. 

I 
Fernando de Oliveira CE)m~rgo 

.' \ 
Presidente do Conselho Diretor 

Rua Araújol 124, 2° Andar, Central São Paulo - SP, Brasil, CEP 01220.020 

E-malt!cdh@cdh,org.lJr Web-site: www.cdh.org.br 


Fone: (U) 3120.2890/3256-3782 

CNPJ nO 3.895.316/0001-87 


www.cdh.org.br
mailto:E-malt!cdh@cdh,org.lJr
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PROCURAÇÃO AD JUDICIA 

Lúcia Pinheiro de Cerqueira César, portadora da cédula de 

~n ,'. identidade de RG nO 6.378.876 -7 SSP, brasileira, solteira, Coordenadora Geral 

da Fundação Projeto Travessia, pelo presente instrumento de procuração, 
~ 

nomeia e constitui seu bastante procurador ARIEL DE CASTRO ALVES, 

OAB/SP 177.955,' com escritório sito à Rua Libero Badaró nO 471, 19° andar, 

nesta Capital, a quem confere amplos poderes para o foro geral, com cláusula ad 

judicia, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, propondo as ações 

competentes e defendenQo, acompanhando-as até a decisão final, interpondo os, I 

recursos legais, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para confessar, desistir, 

transigir, firmar compromissos e acordos, receber e dar quitação, atuando em 

conjunto ou separadamente, podendo, ainda, substabelecer esta em outrem, 

com ou sem reservas de iguais, dando-se tudo por firme e valioso. 

São Paulo. 27 de abril de 2005. 

\ . ./.?,;;,a; ~ .~ 
Lúcia Pinheiro de Cerqueira César 

Coordenadora Geral 

....... 
.



I 


, 




em risco, 

. ,. 
: ...i. , ; " 

'. , 
. ES1'ATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AMIGOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

EM RISCO 

CAPíTULO I - Denominação, Sede, Prazo e Finali 

10ArL - Associação de Mães e Amigos da Criança e Adolescente 
denominada pela sigla AMAR, constituída em 10 de abril de 1999 é uma associação civil, 
sem fins lucrativos, criada por tempo indeterminado, e com sede e foro na cidade de São 
Paulo. A Associação pautará suas ações consoante a difusão e o cumprimento de seus 
objetivos, elencados no presente Estatuto. 

CAPíTULO 11 - Dos Princípios e Objetivos 

Art. 2° - A AMAR tem por finalidade: 


I - Dialogar com instituições responsáveis- por operacionalizar a política de atenção e 

proteção à criança e ao adolescente e as políticas sociais públicas, permitindo alianças, 

parcerias e acordos de cooperação técnica que resultem em ações de assistência social, 

psicológica e jurídica à criança, ao adolescente e suas respectivas famílias; 

11 -' Desenvolver programas de geração de renda para o amparo de jovens e seus 

familiares em situação de risco; 

111 - Zelar pela defesa dos direitos das crianças, dos adolescentes e seus familiares; 

IV - Zelar pela defesa dos direitos de pais, parentes e amigos de crianças e adolescentes 

submetidos a regimes de internação elou abrigamento em entidade públicas -.e/ou 

particulares; 

V - Representar-se e fazer representar-se junto aos Conselhos de Direitos, Fóruns e 

Comissões governamentais. 


Art. 3° - No desenvolvimento de suas atividades, a AMAR não fará distinção alguma 

quanto a etnia, gênero, condição social, credo político ou religioso dos associados e da 

sociedade em geral. 


Art, 4° - A AMAR terá regimento interno, que aprovado pela Assembléia Geral, 

disciplinará seu funcionamento, 


Art. 5° - Para cumprimento de suas finalidades estatutárias, a AMAR poderá: 


I - Criar unidades de prestação de serviço, as quais se re{;'}rão pelo regimento interno 

aludido no artigo 4°; 

/I - Instituir parceria ou convênios, serviços de assistência médica, social, psicológica e 

jurídica ao seu pÚbÍico alvo 9 associados; 

111 - Celebrar acordos, contratos, convênio~ e termos de cooperação técnica com 

entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

IV - Instituir Corpo de Voluntários, com qualificações, 'pré-requisitos e atribui~es 

definidas em regimento próprio; . 

V - Prestar assessoria aos Conselhos de Direitos, Fóruns" entidades nacionais e 

estrangeira~,_ públicas e particulares; " .~ , 

VI - Promover Ação Civil Pública e impetrar Mandado de Segu.rançâ Coletivo, bem como 

demais ações pertinentes, em sua respectiva área de, atuação, nos termos. das Leis 

Federais n. 7347/85 e 8.0139/90, 
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MICROntME N,' 

,-
distinguidos em quatro 

Fundadores ou Sócios Natos, designação reservada aos associados signatários da 
Ata de Fundação da AMAR e que participaram regularmente das reuniões para formação 
da entidade e que manifestem o desejo de ser associado, bem como aqueles que após 

sua associação 

CAPíTULO 111 ~ Dos Associados 

Ar!. 6° - A AMAR é constituída por número ilimitado do sócios, 

categorias: 


I 

um ano como associado honorário, teve aprovado pela Assembléia 

definitiva; 

II - Sócios Honorários, escolhidos pelos fundadores; 

1/1 - Sócios Benfeitor, são aqueles que identificam-se com a proposta da entidade e 

tenham feito uma doação significativa para a entidade ou façam parte do Conselho 

Consultivo; 

IV - São Sócios Contribuintes, pessoas físicas, que contribuam regularmente durante o 

exercício fiscal da AMAR, que coincidirá com o ano civil. " 


CAPíTULO IV - Dos Direitos e Deveres dos Associados 

Art, 70 
- São direitos dos sócios fundadores ou nato: 

I - votar e ser votado para cargos eletivos; 

11 - tomar parte nas Assembléias Gerais; 

11/ - usufruir dos serviços da Associação, 


Art. 80 
- São deveres dos sócios fundadores ou nato: 

I - cumprir disposições estatutárias e regimentais; 

11 - atacar as resoluções das Assembléias e as determinações da Diretoria; 

111- zelar pelo efetivo funcionamento da AMAR ' 


Art. 90 
- São direitos do sócio honorário: 

I - tomar parte nas Assembléias; 

11 - usufruir dos serviços da Associação. 


Parágrafo ';'nico - O associado honorário, só terá direito a voto após um ano de sua 
associação na entidade e seu nome aprovado em Assembléia para sócio nato. 

Art. 10 - São deveres do sócio honorário: 

I - cumprir disposições estatutárias e regimentais; 

11 - atacar as resoluções das Assembléias e as determinações da Diretoria; 

IIJ - zelar pelo efetivo funcionamento da AMAR 


Art, 11 - São direitos do sócio benfeitor: 

I - tomar parte nas Assembléias; 

11 - usufruir dos serviços da Associação, 
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Parágrafo único - Os. só~ios benfeitores terão direito a volo na Assembléia Geral, após i ;;.~;;l".·'·>~~Ç( 
um ano de sua assoclaçao. 

ArL 12 - São deveres do sócio benreitor: 
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I - cumprir disposições esta tu lá rias e regimentais; 
11 - atacar as resoluções das Assembléias e as determinações da Diretoria; 
111 - zelar pelo efetivo funcionamento da AMAR. 

Art. 13 - São direitos do sócio contribuinte: 

I - usar comprovantes de doação da entidade para fins de imposto de renda; 
\I - tomar parte nas Assembléias; 
11 - usufruir dos serviços da Associação. 

Parágrafo único - Após um ano de contribuição terá direito a votar e ser votado para 
cargos eletivos, desde que aprovado pela Assembléia. 

Art. 14 - São deveres do sócio contribuinte: 

I - cumprir disposições estatutárias e regimentais; 
" - atacar as resoluções das Assembléias e as determinações da Diretoria; 
111 - zelar pelo efetivo funcionamento da AMAR. 

Art. 15 - Os sócios não respondem nem mesmo subsidiariamente pelos encargos e 
obrigações da instituição. 

CAPíTULO V - Da Administração e Estrutura 

Art. 16 - A Administração da AMAR será composta por: 

I - Assembléia Geral; 
1/ - Diretoria;. 
111 - Conselho Fiscal; 
IV - Conselho Consultivo; 

SEÇÃO I - Da Assembléia Geral 

Art. 17 - A Assembléia. Geral, órgão soberano da vontade coletiva, conslituir-se-á pela 
totalidade dos sócios em pleno gozo de seus direitos estatutário. 

Arl. 18 - Compete à Assembléia Geral: 
I - Eleger' a Diretoria e o Conselho Fiscal e sugerir os nomes para o Conselho Consultivo; 
11 - Decidir sobre reformas do estatuto, conforme disposto no art. 46 do presente Estatuto; 
111 - Decidir sobrç a extinção da entidade; 
IV - Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar, ou permutar bens 
patrimoniais; 
V - Aprovar o regimento interno; 
VI - Definir pela contratação de funcionários e remuneração ou ajuda de custo aos 
membros da diretoria; 
VII - Estipular os valores de contribuição para cada categoria de associados. 
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Art. 19 - A Assembléia Geral, realizar-se-á, ordinariamente, uma 

I - Apreciar relatório anual da diretoria; 

11 - Discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal; 

111 - Aprovar Plano de Trabalho da Associação e de suas unidades. 


Art. 20 - A Assembléia Geral realizar-se-á, extraordinariamente, quando convocada: 

I - pela Diretoria; 

11 - pela maioria do Conselho Fiscal; 

111 - por requerimento de trinta por cento de sóciol:i em dia com as obrigações sociais. 


Art. 21 - A Convocação da Assembléia Geral será feita por meio de edital afixado na sede 
da instituição, com antecedência mínima de cinco dias. 

Parágrafo único - A Assembléiainstalar-se-á em primeira convocação com cinquenta por 
cento mais um dos sócios e, em segunda convocação, com qualquer número. 

SEÇÃO 11 - Da Diretoria 

Art. 22 - A Diretoria será constituída por um Presidente, um Tesoureiro e um Secretário. 


§ 1° '- O mandato da diretoria será de quatro anos, não devendo haver mais de uma 

reeleição Cónsecutiva. 


§ 2° - Presidente, Tesoureiro e Secretário serão eleitos em chapa única. 


§ 3° - O Conselho Fiscal será eleito através de candidaturas individuais. 


§ 4° - Em caso de vacância de algum dos cargos, assumirá suas funções, até o término 

do mandato, um dos membros da Diretoria, obedecida a respectiva ordem: Secretário, 

Presidente, Tesoureiro. ' 


Art. 23 - Compete á Diretoria: 


I - Elaborar programa anual de atividades e executá-lo; 

11 - Elaborar e apresentar à Assembléia Geral, o relatório anual de atividades, receitas e 

despesas, bem como o livro ata, para sua aprovação; 

lU - Entrosar com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades 

de interesse comum; 

IV - Contratar e demitir funcionário. 


Art. 24 - A Diretoria reunjr-se~á, no mínimo, uma vez por mês. 

Art: 25 - Compete ao Presidente: 


J - Representar a AMAR ativa, judicial e extra-judicialmente; 

11 - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno; 

111 - Presidir a Assembléia Geral; , 

IV - Convocar e presidir as reuniões de Diretoria. 


o,: 
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Ar!. 26 - Revogado _"'.". 4Z.J iti":! :~I 
Art. 27 - Compete ao Secretário: 

I - Secretariar as reuniões da diretoria, da Assembléia Geral e redigir as respectivas atas; 
11 - Dar publicidade aos atos, editais e atividades d13 AMAR: 

Art. 28 - Revogado 

Art. 29 - Compete ao Tesoureiro: 

I - Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios (privado ou 

público), donativos em dinheiro ou em espécie, mantendo em dia a escrituração contábil 

e fiscal; 

II - Pagar as contas e despesas autorizadas pelo Presidente; 

111 - Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados; 

IV - Elaborar o relatório financeiro a ser submetido à Assembléia Geral; 

V - Apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal; 

VI - Conservar sob guarda e responsabilidade, os numerários e documentos relativos à 

tesouraria, inclusive contas bancárias; 

VII - Manter em estabelecimento de crédito, o capital disponível da Associação. 

Art. ~O - RevogadO 

Art. 31 - Reyogado 

Art. 32 - Revogado 

fI SEÇÃO 111- Do Conselho Fiscal 

Art. 33 - O Conselho Fiscal será composto por três membros, eleitos pela Assembléia 
Geral. ... 

10§ - O mandato dos membros do Conselho Fiscal, coincidirá com o mandato da 
Diretoria. ... 

§ 2° - Em...caso de vacância, a Diretoria nomeará substituto, dentre o quadro de 
associados, para assumir o mandato até o seu término. 

Art. 34 - Compete ao Conselho Fiscal: 

I - Examinar os livros de escriturações da entidade; 

11- Examinar o balancete semestral apresentado pelo Tesoureiro, opinando a respeito; 

111 - Apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da Diretoria; 

IV - Opina~ sobre aquisições e alienações de bens, por parte da instituição. 


SEÇÃO IV - Do Conselho Consultivo 

Art. 35 - O· Conselho .Consultivo será. composto por sete membros, aprovados pela 
Assembléia, 
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dentre o quadro de 
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§ 10 - O mandato dos membros do Conselho Consultivo, coincidirá com o rn",,,,n:,,,, 


Diretoria, 


20§ - Em caso de vacância, a Diretoria nomeará substituto, 

associados, para assumir o mandato até o seu término, 


Arl. 36 - Compete ao Conselho Consultivo: 

I - Elaborar a primeira versão do Plano de trabalho da AMAR; 
11 - Referendar os planos de trabalho elaborados pelas unidades de prestação de 
serviços; 
111 - Emitir parecer sobre projetos a serem apresentados para a obtenção de 
financiamento; 
IV - Emitir parecer sobre as propostas de convênio, comodato, parcerias e cooperação ' ' 
técnica; 
V - Oferecer subsídios à Assembléia Geral e à Diretoria para a elaboração das diretrizes 
de atuação; , 
VI - Emitir parecer sobre as publicações e informativos da AMAR; 
VII - Elaborar as linhas gerais de projetos de pesquisa a serem desenvolvidos pela 
AMAR. 

SEÇÃO V ~ Das Coordenações " . 

Art. 37 - revogado 

CAPíTULO VI - Do Patrimônio 

Art. 38 - O patrimônio da AMAR será constituído de bens, móveis e imóveis, veiculos, 
máquinas e equipamentos, ações, apólices em geral, contribuições dos associados, 
auxílios e donativos em dinheiro ou espécie. 

Art. 39 - No caso de dissolução da associação, os bens remanescentes serão destinados 
a outra instituiçêo congênere, com personalidade juridica, sede e atividades 
preponderantes no Estado de São Paulo. 

,cAPiTULO VII - Das Disposições Gerais 

Art. 40 - As atividades dos diretores e conselheiros serão inteiramente gratuitas, sendo
lhes vedado o recebimento de salário, bonificação ou participação nos resultados 
financeiros. 

Art. 41 - A Assembléia Geral poderá definir limite máximo e mínimo para atribuição de 
ajuda de custo destinada às funções de representação do Presidente, Tesoureiro e 
Secretário e membros do Conselho Fiscal, bem como do ressarcimento de despesas 
efetivamente realizadas no exercício de representação da AMAR. 

Art. 42 - A AMAR será extinta por decisão judicial ou por deliberação da maioria absoluta 
da Assembléia Geral, especialmente convocada para esse fim. 
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O presente Estatuto. que entrará em vigor 11<:l d<:lta do se~~~f'A..cll;tc.ttd~&1j~U:200~~ 

pela diretoria e 

.. , ' : 

,',<1-\ ;'.~ 
'~i~j'.;;~~;: '~3 
~~ poderá ser reformufado, no todo ou em parte, a qualquer tempo. por decisão da 
J"" absoluta dos associados, em Assembléia Geral. 

Art. 44 - Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos 

referendados pela Assembléia. 


Art, 45 - Os signatários ·das atas de reuniões figurarão como sócios fundadores ou nato, 
compondo também a"Comissão Provisória de criação' da: AMAR, com competência para 
iniciar o processo eleitoral para composição da primeira diretoria. 

Art. 46 - A Assembléia Geral não poderá reformar o presente Estatuto em seus Capítulos 
por outro lado, pode-se acrescer 

MO"'-·o.......,... L." , \2 ~ 
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I e li, consistindo estes em cláusulas pétreas, 
Capítulos em referência. desde que não seja contrário aos mesmos. 
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINA IA 

DA ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AMIGOS DA CRIANÇA E 


ADOLESCENTE EM RISCO 

(AMAR) 


Aos quatro dias do mês de abril de 2003, atendendo ao Edital de Convocação 
fixado na sede da Associação, na Rua Pedro Américo, n° 32, 13° andar - Praça 
da República, com início às dezoito horas, reuniram-se os sócios abaixo 
relacionados em Assembléia Geral Extraordinária convocada pela Diretoria, 
para discussão sobre Alteração do Endereço da Sede, para referendar e dar 
posse à nova Diretoria, referendar e dar posse ao novo Conselho Fiscal e 
sugerir nomes para substituição do Conselho Consultivo. Presidiu a 
Assembléia Geral Extraordinária a Presidente, Sra. Maria da Conceição 
Andrade Paganele que convidou a Sra. Terezinha Jesus Leite Cardoso, para 
secretariar os trabalhos. Iniciaram-se os trabalhos com a leitura da pauta pela 

./ 

Presidente: 1. Fica alterado o endereço da sede de nossa enti{lade que era na 
Rua Augusta, nO 763, Consolação, CEP.: 01.305-1QO~ara a Rua Pedro 
Américo, n° 32, 13° andar, Praça da República, CEP.: 01045-010; 2. Foi 
colocada em votação seguinte chapa para a nova Diretoria: Preside1,1te/Sra. 
Maria Conceiçã Andrade Paganele Santos,braSileira, viúva, PJofissão 
Educadora, R : 19.107.369, CPF: 118.187.658-37; Secretária: ;ferezinha 
Jesus Leite ardoso, solteira, profissão educadora, RG: 000.166.635-30; 
Tesoureira. Dione Cardoso Maia, RG: 24.741.594-7, CPF: 125.334.978-94; 
Conselho Fiscal, a Sra. Beatriz Affonso, Ariel de Castro e Cristiane Calvo. 
Para o Conselho Consultivo foram sugeridos os nomes de Sra. Maria de 
Lourdes Trassi Teixeira e Sr. Alexandre Sheneider, e reconduzidos os Sr. 
Clilton Guimarães dos Santos, Sra. Karyna Batista Sposato, Sra. Raquel 
Bernard, Sra. Sandra Elias Carvalho, Sra. Luciana Garbin Santos. F oi 
colocada em votação, eleita e empossada por unanimidade dos presentes para 
seus respectivos cargos a nova Diretoria, o Conselho Fiscal e o Conselho 
Consultivo. Após á posse, do novo Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e 
da nova Diretoria a Presidente esclareceu que deve ser registrado em Cartório, 
o endereço definitivo da AMAR com o que concordaram todos os membros. 
Em seguida, dada a palavra aos presentes que desejassem se manifestar e, 
ninguém o fazendo, nada mais houve a tratar. A Presidente da Associação e da 
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Assembléia agradeceu a presença de todos e deu a Ass Geral 
Extraordinária por encerrada. Lavrou-se a presente ata, a qual se á 
assinada pela Presidente da Assembléia e da Associação, Sra. Maria da 

Conceição Andrade Paganele, e pela Secretária da Assembléia, Sra. Terezinha 
Jesus Leite Cardoso, como sinal de aprovação, devendo ser levada 
posteriormente a registro junto ao 3° Oficial de Registro Civil de Pessoa 
Jurídica, para surtir os efeitos necessários. Segue em anexo três cópias de 
igual teor ao ocorrido e a lista daqueles que estiveram presentes na 
Assembléia. 

São Paulo, 04 de abril de 2003. 

.--- .,. ~ tJ~_ Le~1.l ~ Covtc~o~0\t1~c- cO.~eo~~J~OJrlÂ~~ I »L<~t: f 
Maria da Conceição Andrade Paganele Santos Terezinha Jesus Leite Cardoso 
Presidente Secretária 
RG.: 19.107.369 RG.: 000.166.635-30 

Tabelião de Notas • Manoel Olegário da Costa 
Rua Rego Freitas. 63/73 • Vila Buarque • São Paulo • SP 
Cep 01220-010 • Fone: 3357.B844 • 
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Relação com nome e endereço da Diretoria da AMAR: 

Presidente 
Maria da Conceição Andrade Paganele 
RG.: 19.107.369 
CPF.: 118.187.658-37 
Rua Edgard Levenroth, n° 66 - Cidade Tiradentes 
CEP.: 08490-000 São Paulo/SP 

Secretáiia 
Terezinha Jesus Leite Cardoso 
RG.: 0.00.166.635-30 
CPF.: 051.625.008-60 
Rua Almirante Lobo, nO 1.309 - Vila Carioca 
CEP.: 04212;.001 São Paulo/Capital 

Tesoureira 
Dione Cardoso Maia 
RG.: 24.741.594-7 
CPF.: 125.334.978-94 
Rua José Anibal Colboni, nO 21- Bairro Santa Maria 
São Caetano do SuVSão Paulo" 

Presentes na Assembléia Geral Extraordinária: 

1) Maria de Lourdes S. da Silva 
2) Willamar Ribeiro de Sales 
3) Maria Aparecida de Lucena 
4) Lucimara Conceição Aparecida Rosa da Silva 
5) Míriam Duarte Pereira 
6) Maria Raimunda Alcântara de Oliveira 
7) Dione Cardoso Maia 
8) Viviane l'aganele dos Santos 
9) Izabe} Jesus de Oliveira 
10) Terezinha Jesus Leite Cardoso 
11) Cristiane Calvo 
12) Valéria"Paganele dos Santos 
13) Hugo Ramón Barbosa Oddone 
14) Max Aurélio de Castro 
15) Maria da Conceição A. Paganele Santos 
16) Fátima C. S. Oliveira· 
17) Valcrécio P. dos Santos 
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ESTATUTO DE ASSOCIAÇÃO 

" 


CONECTAS DIREITOS HUMANOS 

Capítulo 1- Da Deuominação, Sede e Fins 

Artigo 10 - A ASSOCIAÇÃO DIREITOS HUMANOS EM REDE, doravante denominada 
"AS~OCIAÇÃO", é uma associação civil sem fins econômicos, com sede e foro na cidade 
de São Paulo, capital do Estado, na Rua Pamplona, 1197, casa 4) Jardim Paulista, São Paulo 
SP. 

Parágrafo la ;. A Associação poderá adotar o nome "fantasia" CONECTAS DIREITOS 
HUMANOS e um loqotipo que a representará. ' 

Artigo 20 
- O tempo de duração da ASSOCIAÇÃO é indeterminado. 

Artigo 30 
- A ASSOCIAÇÃO será regida nos termos da Lei 9.790/99 e terá por finalidade 

promover, apoiar, monitorar e avaliar projetos em direitos humanos em nível nacional e 
internacional, em especial: 

I - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 
) valores universais; 

fi - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação 
de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito a promoção e 
defesa dos direitos humanos, da democracia, da ética, da paz e da cidadania; 

m - promoção do voluntariado; 

.IV - formação e articulação de redes nacionais e internacionais para a promoção e defesa dos 
direitos humanos e da democracia; 

v - promoção gratuita da educação com o objetivo de difundir conhecimentos na área de 
direitos humanos e da democracia. 

Parágrafo l° - A ASSOCIAÇÃO pode, para consecução de seus objetivos institucionais, 
utilizar todos os meios permitidos na lei, especialmente para: 

a) abrir e encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do país ou no exterior; 
b) captar recursos e financiar progra::nas e projetos sociais que atendam aos seus 

objetivos institucionais, desde que previamente aprovados pela Assembléia Geral; 
c) conceder bolsas de estudos e de pesquisa; 
d) difundir e promover atividades culturais relacionadas à promoção e defesa dos 

direitos humanos, da democracia, da ética, da paz e da cidadania, por qualquer 
meio idôneo; e 

e) 	 promover, apoiar e desenvolver a pesquisa, a cultura e o ensino, inclusive, por 
meio de treinamento técnico, de publicações, edição, própria ou por meio de 
terceiros, de livros e revistas de natureza técnica, cultural e artística, 

........................ 




V1Ut:O.s 	 e quall>4ut:l VUUvo. 'u...... " ......""' ....... I:>..y_~ _ --"'_""", 


(necessidades inerentes às atividades da ASSOCIAÇÃO. 
,~... \ 

'" 	 Parágrafo 20 - A ASSOCIAÇÃO poderá realizar as atividades previstas no Parágrafo 10 por ;,. /'- - ".. 
meio da execução direta de projetos, programas e planos de ações; da doação de recursos ~?l' . { 
fisicos, humanos e financeiros a outras organizações sem fins lucrativos ou projetos de \ ~ ~ \ \ \ "0 
relevância social; ou, ainda, da prestação de serviços intermediários, de apoio a ~IO,\outras '\ \, 
organizações sem fins lucrativos ou a órgãos do setor público que atuem em áreas afins. . '~-"~' 

'CI> .:. 

Parágrafo 30 A ASSOCIAÇÃO poderá alienar ou dispor dos produtos e serviços .:
eventualmente decorrentes das atividades relacionadas no Parágrafo 10, sendo toda a renda, 
recursos ou resultados operacionais obrigatoriamente aplicados na consecução de seus 
objetivos institucionais, e, em nenhuma hipótese o~ resultados poderão ser distribuídos entre 
os associados, conselheiros, instituidores, benfeitores ou qualquer outra pessoa fisica ou 
jurídica ligada à ASSOCIAÇÃO, direta ou indiretamente. 

Artigo 4° - A ASSOCIAÇÃO adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e 
suficientes para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de beneficios e vantagens 
pessoais pelos seus dirigentes e associados. 

Parágrafo 10 - A ASSOCIAÇÃO não remunera seus membros e associados, exceto aqueles 

que atuarem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestarem serviços 

específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região 

correspondente a sua área de atuação. 


I 
l 	 Artigo 50 - No desenvolvimento de suas atividades, a ASSOCIAÇÃO observará os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 
eficiência, sem qualquer discriminação de raça, cor, sexo, região ou religião. 

Capítulo li - Da Classificação dos Sócios e sua Competência 

Artigo 6" - O quadro social da ASSOCIAÇÃO será composto de pessoas fisicas ou jurídicas 

que queiram colaborar com a consecução de seus objetivos sociais, desde que qualificadas 

confonne as previsões deste Estatuto. 


Parágrafo 1° - Os associados serão admitidos após enviar requerimento por escrito ao 

Conselho Deliberativo, o qual após tomar as informações que julgar necessárias, encaminhará 

sua indicação, a ser aprovada em Assembléia Geral. 


Parágrafo 2° - Qualquer associado poderá, a qualquer tempo, solicitar sua retirada da 

ASSOCIAÇÃO, mediante comunicação escrita ao Conselho Deliberativo. 


Artigo 8° - Cada associado terá direito a um voto na Assembléia Geral. 

Artigo 9° - São direitos dos associados: 

1-	 votar e ser votado para os cargos eletivos; ., 

TI -	 tomar parte na Assembléia Geral; 

m -	 propor a admissão de novos associados; e 



Parágrafo 10 - Os associados terão seu direito a voto suspenso caso venham a ser eleitos para 

assumir função na administração da ASSOCIAÇÃO. 


Artigo 100 
- São deveres dos associados: 


I - cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 


n - acatar as decisões da Assembléia Geral~ 


m - contribuir para a consecução dos objetivos da Associação e zelar pelo seu bom nome. 


IV - estar cofQprometido com a defesa e promoção dos direitos humanos~ 


v - comparecer às Assembléias ou reuniões para as quais sejam convocados; e 


VI - zelar pela conservação do patrimônio social da Associação. 


Artigo 11 - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações 

assumidas pela ASSOCIAÇÃO., 


Artigo 12 - Os associados perdem seus direitos: 


1- se deixarem de cumprir quaisquer de seus deveres; 


n - se infringirem qualquer disposição ~~tatutária, regimento ou qualquer decisão dos 

órgãos sociais; 


m - se praticarem atos nocivos ao interesse da Associação; 


IV - se praticarem qualquer ato que implique em desabono cu descrédito da Associação ou 

de seus membros; e 


v - se praticarem atos ou valerem-se do nome da Associação para tirar proveito 

patrimonial ou pessoal, para si ou para terceiros, 


Artigo 13 - Em qualquer dash:póteses previstas no artigo 12, além de perderem seus direitos, 

os associados poderão ser excluídos da ASSOCIAÇÃO por decisão do Conselho 
Deliberativo, cabendo recurso à Assembléia Geral, que decidirá sobre a exclusão ou não do 
associado, em Assembléia especialmente convocada para esse fim. 

Capítulo m- D~ Administração 


Artigo 14 - São órgãos da ASSOCIAÇÃO: 


I - Assembléia Geral; 

" 

n - Diretoria Executiva; 

DI - Conselho Consultivo; e 

• I '. • 
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·
Da Assembléia Geral 

"'
',...dUt 

Artigo 15 - A Assembléia Geral, órgão soberano da ASSOCIAÇÃO , é composta pelos <,••~" 
associados em pleno gozo de seus direitos estatutários, podendo uns se fazerem representar ! 1:'/ ~'""\ 
por outros, mediante procuração com poderes especiais e expressos para a Assembléia I~ (, \ \~ \ '\ r 
convocada. ~.~, ;' 

Artigo 16 - A Assembléia Geral se reunirá, ordinariamente, para: ~/G\:LI t::::.' ", 
~... 

I - examinar e aprovar a proposta de programação anual da ASSOCIAÇÃO, submetida pela 
Diretoria Executiva; 

11 - examinar e aprovar o relatório anual de gestão, submetido pela Diretoria Executiva; 

m- discutir e homologar as contas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal referente ao 
exercício anual findo; 

IV - eleger e destituir, a cada 2 (dois) anos, os membros da Diretoria Executiva, Conselhos 
Consultivo e Fiscal, em Assembléia que conte com a anuência de, no mínimo, 2/3 (dois 
terços) de seus associados. 

Artigo 17 - A Assembléia Geral se reunirá, extraordinariamente, para: 

I - aprovar o ingresso de novos sócios beneméritos, com a anuência de, no mínimo, 2/3 (dois 

terços) de seus associados; 


II· deliberar sobre recursos e requerimentos dos associados; 


m - decidir sobre reformas do Estatuto, em Assembléia que conte com a anuência de, no 

mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados; 


IV - instituir e alterar códigos de conduta e regimento interno; 


v - decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais 

no valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil rcais), em Assembléia que conte com a anuência 
de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados; 

VI - decidir sobre a extinção da Associação, nos termos do artigo 52; 


VII - decidir sobre todos os demais assuntos que não tenham sido atribuídos especificamente 

a outros órgãos da ASSOCIAÇÃO e que se relacionarem com oS seus fins. 


Artigo 18 - A Assembléia Geral reunir·se·á: 

I - ordinariamente até o dia 30 de abril de cada ano, convocada pelo Diretor Exe~utivo ou por . 
1/5 (um quinto) dos membros da Assembléia Geral; 

~ 

n - extraordinariamente, mediante convocação da Diretoria Executiva, ou mediante 
requerimento apresentado por, no mínimo, 1/5 (um quinto) dos as ;aados. 

(J



Artigo 19 - A Assembléia Geral será convocada mediante editai tlxaoo na SI::OI:: UU tlUJ "41 La., 

fax ou qualquer outro meio de comunicação com aviso de recebimento, enviado a todos os 
sócios, com antecedência ,mínima de 08 (oito) dias, e instalar-se-á com "quorum" de ao 
menos 50% (cinqüenta por cento) dos associados em priméira convocação e com, no mínimo, ,> ,- ...:: ',( , 

1/3 (um terço) dos associados em segunda convocação, que se dará meia hora após a primeira. .~::/""-:" . 
í1 nt' 

P.a~~gr:lfo 1° - Os associados presente~ na Asse~~léia designarão o Presidente da ,Mesa para ~ 1~\\~~1 
dlflglr os seus trabalhos e este escolhera o Secretano. ~'/.~ 

~/~ .. ;;->;c'
Artigo 20 - As decisões da Assembléia Geral serão tomadas por maioria simples dos J.;.:.~ 
presentes, observadas as exceções estabelecidas neste estatuto. 

Da Diretoria E.lccutiva 

Artigo 21 - A Diretoria Executiva exerce a função de gestão da entidade e será 
supervisionada pela Assembléia Geral da ASSOCIAÇÃO. 

Parágrafo Único - A Diretoria Executiva será formada por quadro de pessoal contratado pela 
Associação ~m número e COlrt atribuição condizentes às necessidades sociais. 

Artigo 22 - A Diretoria Executiva será constituída por 1 (um) Diretor Executivo Geral, 1(um)
:('; Primeiro Diretor. Adjunto, 1 (um) Segundo Diretor Adjunto e, outros 2 (dois) Diretores 

, . Adjuntos, escolhidos pela Assembléia Geral. ' 
\ ' .

Artigo 23 - Compete à Diretoria Executiva: 

I - elaborar, anualmente, o programa de trabalho e o orçamento da instituição e submetê-los a 
Assembléia Geral; 

II - elaborar e submeter à Assembléia Geral a proposta de programação anual de atividades 
da ASSOCIAÇÃO; .. 

m - elaborar o relatório anual de atividades e apresentá-lo a Assembléia Geral; 

IV - praticar os atos de gestão administrativa; 

v -propor uma estrutura organizacional compatível com a missão e programas da instituição; 
,é 

(' VI - propor assuntos àpauta da Assembléia Geral, bem como convocá-la se necessário. I',. l 

vn - apresentar as prestações de conta anuais ao Conselho Fiscal e·Assembléia Geral para a 
sua aprovação; 

VIU·· indicar novos associados, para aprovação pela Assembléia Geral, bem como decidir 
sobre a retirada e a exclusão de sócios, na forma do artigo 12; 

a. 

IX - decidir sobre os casos de ausência e afastamento de seus membros; 

x - estabelecer diretrizes sobre as atividades do pessoal da inst!!.uição, estabelecendo as bases 
de sua remuneração; / 

S.Paut.:-
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'"i; ~1- detalhar e execular as 1l1t:las oa progJauu:u;au W'UUJ U~ auvluauc:., c 

xn - outras funções que lhes forem atribuídas pelo respectivo regimento, aprovadas pela 
Assembléia Geral. 

Artigo 24 - Ao Diretor Executivo compete: 


I - representar ativa e passivamente, judicial e extrajudiciahnente a ASSOCIAÇÃO, 

mediante expressa procuração do Presidente do Conselho Deliberativo; 


fi - coordenar as atividades dos Diretores Adjuntos. 

.'m - representar a ASSOCIAÇÃO ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; 


IV - contratar e distratar, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; 


v - convocar e presidir asreuniões da Diretoria Executiva e da Assembléia GeraI; 


VI - nomear procuradores para fins especiais da ASSOCIAÇÃO. 


Artigo 25 ~ O Diretor Executivo, nas faltas e impedimentos, será substituído pelo Primeiro 

, Diretor Adjunto. Na ausência deste, será substituído por qualquer dos Diretores Adjuntos, , 

I 
J 

, 

·t Artigo 26 - a Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, a cada 06 (seis) meses para. 


tratar de assuntos sociais, e, extraordinariamente, quando necessário, mediante convocação de 

qualquer um de seus membros. 


Artigo 27 - A ASSOCIAÇÃO somente obrigar-se-á validamente mediante a assinatura do 
Diretor Executivo Geral ou pela assinatura do Primeiro Diretor Adjunto. Na ausência destes, 
por procuração com poderes específicos, observadas as demais disposições deste estatuto. 

Do Conselho Consultivo 

Artigo 28 - O Conselho Consultivo poderá ser instituído. mediante eleição pela Assembléia 
Geral, por votação de maioria simples, com mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a 
reeleição e será composto de no mínimo 3 (três) membros, não necessariamente associados, 
sendo um Presidente e os demais designados Conselheiros. 

Parágrafo Único - O Presidente do Conselho Consultivo será necessariamente nomeado 
dentre os seus próprios membros, podendo reeleger-se uma única vez. 

Artigo 29 - Compete ao Conselho Consultivo: 

I - opinar sobre as diretrizes e políticas a serem adotadas, ~em como sobre os meios a s~rem 
utilizados para a consecução dos objetivos da ASSOCIAÇAO ; 

fi • sugerir alternativas às propostas apresentadas de conformidade com o item I deste artigo. 
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IV - ratificar os projetos e programas aprovados pelo Conselho Diretor; e 

'.y'/'
V - auxiliar individual ou coletivamente ao Conselho Diretor, como orgao consultivo, 
prestando colaboração e comparecendo às reuniões deste sempre que convocado. 

'\ 'í \.' . ,.(/~'f\0 
30 	 I . rtlgo 	 'A · ~ O C onseIho Consu tlVO reumr-se-a,"d"or Amanamente, pe o menos uma vez I ~or a~o "'\~ . ./..fi. 

e sem~re que convocado por, pelo menos, 3 (tres) dos seus membros ou pela Dlretona""..~~.,' , 
Executiva. ' ' . , ~ . 

Artigo 31 - O Conselho Consultivo, para validamente deliberar qualquer assunto, deverá 
reunir-se, com pelo menos metade de seus membros em exercício, presentes ou representados. 

Parágrafo 10 - As reuniões do Conselho Consultivo serão dirigidas pelo seu Presidente, ou na 
sua ausência ou impedimento, por um Conselheiro escolhido entre seus pares, e suas 
deliberações serão tomadas por maioria de votos. 

Parágrafo 2° - O voto do Pres;dente do Conselho Consultivo será considerado, na Caso de 
empate, voto de qualidade. 

Parágrafo 30 
- Qualquer dos membros do Conselho Consultivo poderá fazer-se representar 

nas reuniões, por qualquer outro membro, mediante procuração, não podendo cada membro 
representar mais de l(um) outro membro. 

Artigo 32 - As atividades dos membros do Conselho Consultivo não serão remuneradas. 

Do Conselho Fiscal 

Artigo 33 - O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros, e 1 (um) suplente, 
eleitos em Assembléia Geral, com a anuência de, no mínimo, 51% (cinqüenta e um por cento) 
dos associados. O mandato do Conselho Fiscal será coincidente com o da Diretoria Executiva. 

Artigo 34 - Ao Conselho Fiscal compete: 

I -examinar os livros de escritu!"ação da ASSOCIAÇÃO; 

n - opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as 
operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da 
entidade; 

.. 	 m .;. emitir parecer, quando solicitado pela Diretoria Executiva, Conselho Consultivo, ou pela 
Assembléia Geral, sobre assuntos financeiros de interesse da ASSOCIAÇÃO; 

,j 

IV - opinar sobre as operações patrimoniais realizadas; 

v - emitir parecer sobre a aplicação de recursos oriundos do Poder Público, sempre que 
solicitado pela Diretoria Executiva ou Conselho Consultivo; ", 

VI ~ recomendar, quando 'julgar necessário, à Assembléia GI. ..lI a contratação de auditores 
independentes e acompanhar o seu trabalho; e 

J 
I! 

• 
J 



Brasileiras de Contabilidade, na prestação de contas e atos correlalO!) oa J\.,:,,:,v'-' ....ru,...n..v. 

Parágrafo )0 - As atribuições de cada Conselheiro serão definidas por regimento interno . • 

Parágrafo 2° - As atividades exercidas pelo Conselho Fiscal não serão remuneradas. 

Artigo 35 - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente, a cada ano, e extraordinariamente, 
sempre que convocado, por quaiquer um de seus membros, pela Diretoria Executiva, pelo 
Diretor Executivo ou Presidente do Conselho Consultivo. 

Artigo 36 - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos, constarão de ata 
lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho Fiscal 
presentes e encaminhada a Diretoria Executiva e ao Conselho Consultivo. 

Capítulo VI - Do Patrimônio e sua Destinação 

Artigo 37 - O patrimônio da ASSOCIAÇÃO será constituído pela dotação inicial dos sócios 
e pelos bens móveis e imóveis e direitos que venham a ser acrescentados por meio de doações 
de pessoas fisicas, de pessoas jurídicas de direito privado e de pessoas jurídicas de direito 
público, legados, aplicação de receitas e outras fontes, desde que não incompatíveis com o 
livre desenvolvimento das atividades da Associação. 

Artigo 38 - Constituem receitas ordinárias: 

I - a contribuição mensal das pessoas fisicas e jurídicas associadas; 

n - a receitas patrimoniais e financeiras; 

In - contribuições voluntárias, doações, as subvenções e dotações; e 

IV - outras receitas, inclusive oriundas de exploração de atividade econômica, cujo resultado 
integral será, necessariamente, revertido à Associação para ser aplicado nas suas finalidades. 

Artigo 39 - Todo patrimônio e receitas da ASSOCIAÇÃO deverão ser destinados aos 
objetivos a que destina a entidade, ressalvados os gastos despendidos e bens necessários a seu 
funcionamento. 

Artigo 40 - A Assembléia Geral poderá rejd:.:!f as doações e legados que contenham encargos 
ou gravames de qualquer· espécie, ou, ainda, que sejam contrários a seus objetivos, à sua 
nafureza ou à lei: :.: : ... "c. . ~ ..: . 

.<-~"". /' .:,,-- ",._- '- ... '~ ','. .-.... .....~. 
... ", '.' .'.~ 

Artigo 41 - Na hipótese de extinção da ASSOCIAÇÃO, o patrimônio será necessariamente 
déstirülrlo à entidade'ou entidades sem fins lucrativos com propósitos semelhantes, qualificada 
nos termos da Lei nO 9.790/99. 

Artigo 42 - Na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação instituída na Lei nO 
9.790/99, o respectivo acervópatrimonial disponível, adquirído com recursos públicos 
durante o período em que perdurou aquela qualificação, s~rá transferido a outra pessoa 
jurídica qualificada nos termos da Lei nO 9.790/99, preferencialmente que tenha o mesmo 
objeto social. 

.' .. '~.. 

'" 

. ,'." 



· Artigo 43 - A instituição que receber o patrimônio da ASSOCIAÇAO não poderá distribuir 
lucros, dividendos, ou qualquer outra vantagem semelhante a seus associados, ou dirigentes. 

Capítulo vn - Da Prestação de Contas 

Artigo 44- A prestação de contas da ASSOCIAÇÃO observará, no mínimo: 

I - os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade~ 

fi - a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório 
de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas de 
débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para o exame de qualquer 
cidadão; 

m - a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da 
aplicação dos eventuais recursos objeto do Termo de Phfceria, conforme previsto em 
regulamento; 

IV - a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será feita, 
conforme determina o parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal. 

Capítulo VIII - Das Disposições Gerais 

Artigo 45 - O exercício social da ASSOCIAÇÃO coincidirá com o ano civil, encerrando-se 
em 31 de dezembro de cada ano. No final de cada exercício, será levantado pelo Conselho 
Diretor o balanço geral das atividades para ser apreciado pela Assembléia Geral. 

Artigo 46 - A extinção da ASSOCIAÇÃO só será possível por decisão de Assembléia Geral 
Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, que conte com a anuência de 2/3 (dois 
terços) dos sócios. 

Artigo 47 - O presente 'estatuto poderá ser reformado,. a qualquer tempo, em Assembléia 
GetaFespecialmente convocada para esse fim, com a anuência de, no mínimo, 2/3 (dois 
terços) dos associados e entrará em vigor na data de seu registro em Cartório. 

Artigo' 48 .;. Se assim autorizar a Assembléia Geral, que conte com a anuência de, no mínimo, 
2/3 ' (dois lerços) de seus associados, após ser ouvida a opinião do Conselho Consultivo, 
poderá ser instituída remuneração para os dirigentes da Associação que efetivamente atuem 
ná' gestão·· executiva e para aqueles que lhe prestem serviços específicos, respeitados, no 
primeiro caso, o teto salarial estabelecido para servidores do Poder Executivo Federal e, no 
segundo, os valores praticados no mercado. 

-J Artigo 49 - Os casos omissos serão resolvidos pela Assembléia Geral especialmente 
convocada para tal. I' 
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA j'-,t.>. 

ASSOCIAÇÃO DIREITOS HUMNAOS EM REDE. Digo, DA .ASSOCIAÇÃO ",'"'/'"' 
DIREITOS HUMANOS EM REDE. 

I • :(( ~g? 
Aos dezoito de agosto de 2003, às 10 horas reuniram-se os associados fundadores e ,\ \. l ,) 

beneméritos conforme lista de presenças anexa para deliberar sobre o disposto no editaI de '~~~~;'./
convocação afixado na sede da Associação no dia 15 de julho de 2003 nos seguintes termos: 
"ASSOCIAÇÃO DIREITOS HUMANOS EM REDE - CNPJIMF nO 04706954/0001-75 
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária - Ficam convocados os sócios fundadores a se 
reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada dia 18 de agosto 
de 2003, às 10 horas, em primeira convocação e às 10 horas e 30 minutos, com qualquer 
número de presenças, na sede social da Associação, na Rua Pamplona, 1197, casa 4, São 
Paulo, a fim de aprovar o relatório de atividades; aprovar a prestação de contas; admitir 
novos associádos; aprovar a renúncia do Conselho Fiscal e do Conselho Diretor; aprovar as 
alterações do Estatuto Social; eleger membros da Diretoria Executiva; eleger membros do 
Conselho Fiscal - São Paulo, 15 de julho de 2003. Oscar Vilhena Vieira". Dando irúcio aos 
trabalhos, em primeira convocação. os presentes escolheram como presidente, o Sr. Oscar 

! V1lhena, que nomeou a mim, Eloísa Machado, como Secretária. Seguil1dp a ordem do 4ia, os 
~ /') presentes deliberaram: I - Aprovação do relatório de atividades do exércício anterior; TI 
~ Aprovação do relatório de prestação de contas do exercício anterior; m - Admissão dos 

novos associados: Margarida Bulhões Pedreira Genevois, brasileira, casada, socióloga, 
portadora do CPF 896.994.088-04, RG 1203423, com endereço à Rua ltambé 96, apto. 73, 
São Paulo/SP; Malak Poppovic, brasileira, casada, economista, portadora do CPF 
099.697.018-51; RG 24.178.371-9, com endereço à Rua Wanderley 290, Perdizes, São 
Paulo/SP; Helio Mattar, brasileiro, casado, engenheiro, portador do CPF 067.634.648-00; RG 
3.556.169-5, com endereço à Rua Lisboa 224; Anamaria Cristina Schindler, brasileira, casada, 
socióloga, portadora do CPF 048953328/02, RG 13203792-0: com endereço à Rua São 
Paulino 206; Rosiska Darcy de Oliveira, brasileira, casada, advogada, portadora do CPF 
664.826.317-20, RG 017.225.019, com endereço à Rua Lopes Quintas 211, id. Botânico, RI; 
José· Carlos Dias, brasileiro, casado, advogado, portador do RG: 2.227.711, CPF: 
006.314.348-87, com endereço à Av. São Luiz 50, 26 andar, cj 262; Hédio Silva Ir, 
brasileiro, casado, advogado, portador do RG 1.257.445 SSPIDF, CPF 028.171.728-17, com 
endéreço à Rua Marambia 424, 6. andar , sala 67. Para tanto,' dando início a apreciação da 
inclusão dos novos associados, o Sr. Presidente abriu .palavra aos presentes, para que se 

(', Inanifestassem .' sobre a proposta de admissão, tendo sido aprovaõa, pela unanimidade dos 
(l. \, ./ -presentes:· IV· - Em seguida, o Presidente leu na íntegra a renúncia do membro do Conselho 

t Diretor Daniel Strauss· é·: do Conselho Fiscal, André Degenszajn,' e Túlio Kahn, sendo 
aprovada, pela unanimidade dos presentes, fazendo constar que a. Conselheira Fiscal Paula 
Ligia Martins permanece no cargo; V - Alterações do Estatuto ·Social.. Foram apresentadas as 
álterações ao estatuto social. As alterações'foram aprovadas pelos presentes em unanimidade, 
sem' objeções e emendas, conforme estatuto consolidado que faz parte integrante da presente 
ata em anexo. VI .. Eleição ·da Diretoria Executiva. O Presidente leu os nomes que compõe a 
chapa da Diretoria Executiva, .sendo Oscar Vilhena Vieir~ Diretor Ex~tivo~' Marcos 
Roberto Fuchs como primeiro diretor adjunto e Andrew Scott Dllpree, como segundo dire~or 
adjunto. Lida por todos, foi aprovada por unanimidade dos presentes, demais cargos não 

.foram preenchidos. Presentes os membros da Diretoria Executiva ,eleitos, tomaram posSe .dos 
cargos, sem impedimento. VII - Eleição dos membros restantes do Conselho Fiscal. O 

!:.:... . .-..- ._...,,~.. .. . .' 
,,. 
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'" . ...,.., .. __........ ........._......,,_ .... 

151.546.588-84, RG 19.391.625-3, residente na Rua Marie Nader Calfat, 22112.1 - :S1:'/:S1:'. 

Fabio Caruso Cury, RG 18966350, CPF 257711288-21, com endereço à Rua Teixeira da 

Silva, 660, 9° andar, São Paulo/SP e Ana Lucia ViI1ela, RG 13864521-4. CPF 066530828-06, 
com endereço à Rua Sansão dos Santos. 102, lO" andar, São Paulo/SP, como suplente do (, ' 
Conselho Fiscal, sendo os mesmos eleitos por unanimidade. Presentes os membros do • {; , ' I A 

Conselho Fiscal o~a. eleit~s, tomaram ~oss~ de se~s .cargos, declarando não estarem imp:didOS~i~ J. ...\iqV.L. 
para o seu exercICIO. Nao tendo maIS sido sob cItado o uso da palavra, o Se. PresIdente \ \ V\ 
encerrou os trabalh~s, d~terminando.que se. lavrasse a presente ~ta que, depois ~e. lida e~.-._, . 
achada conforme, vaI assmada, por mIm, EIOlsa Machado de AlmeIda, como Secretana, pelo CQ 

Sr. Oscar Vilhena Vieira, como Presidente e pelos demais presentes, Em tempo, FIá via "'-'"' • 
Regina de Souza, brasileira, advogada, solteira, Fabio Caruso 
Cury, brasileiro, advogado, sol~eiro, Ana Lucia Villela, brasi

~eSãO Paulo, 18 de agosto de 2003. leira, economista, solteira. 

~ ;;.4t Íc: a 

UI's1 Jo Adv~~ , 
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FUNrlA,ÇÃO AGRlNQ 
PELOS DIREITOS [Y.. CRtANÇA 

ESTATUTO SOCIAL 


FUNDAÇÃO ABRINQ PELOS DIREITOS DA CRIANÇA 


CGCMF N° 38.894.796/0001-46 


CAPíTULO I 


Denominação, Objeto, Sede e Prazo de Duração 


ARTIGO 10 
- A FUNDAÇÃO ABRINQ PELOS DIREITOS DA CRIANÇA, fundação de direito 

privado, sem fins lucrativos, constituída em 13 de fevereiro de 1990, doravante designada 

FUNDAÇÃO, rege-se pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. 

ARTIGO 2° - A FUNDAÇÃO tem por principal finalidade a defesa dos direitos da criança e do 

adolescente, como definidos na Declaração Universal dos Direitos da Criança, promulgada pela 

Organização das Nações Unidas, pelas disposições pertinentes da Constituição do Brasil e 

demais normas legais, cabendo-lhe promover as ações necessárias para que tais direitos sejam 

efetivos e respeitados, consistindo esta defesa em: 

(a) divulgação dos Direitos das Criança e do Adolescente, mobilização da, 

consciência coletiva para a importância e a necessidade' de que estes direitos sejam 

(b) estimulo, r<,=>'~"""'1:~'m' l'V'''' ''0T1"\ C' , ações, campanhas e estudos 

Ar",,,, • ."/, 

ti ,I I·.", ,) 
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'. p~?~~~~~:Wh1v:l ~ I' 
(c) estímulo e acompanhamento da atuação leg\~lafiílàUá~eat~~~~) ~o 

Adolescente, seus direitos e garantias; I ~ ( '-\..~~ ) , 

(d) colaboração com entidades públicas e privadas em tudo o que d\~~' 
interesse da criança e do adolescente; ,([;o (~r.'l·· . 

(e) promoção de intercãmbios, celebração de convênios e contratos com entidades 

públicas e privadas, nacionais e internacionais, no âmbito das finalidades 

estatutárias; 

(f) propositura de medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, individuais ou coletivas, 

inclusive nos termos da lei 7347/85 e legislação complementar, visando a 

promoção, defesa e proteção dos direitos da criança e do adolescente; 

(g) execução. de outras atividades compatíveis com as finalidades da FUNDAÇÃO. 

ARTIGO 3° - A FUNDAÇÃO tem sede em São Paulo, Estado de São Paulo, a cuja jurisdição está 

sujeita. 

ARTIGO 4° - A FUNDAÇÃO tem prazo de duração indeterminado. 

CAPíTULO 11 


Do Patrimônio. 


ARTIGO 5° - O patrimônio da FUNDAÇÃO constitui-se de bens e direitos provenientes de: 

(a) dotação inicial destinada pela Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Brinquedos - Abrinq, doravante a "Instituidora"; 

(b) doações, subvenções, legados ou contribuições de pessoas naturais, 

sociedades, entidaoes ou organismos nacionais e internacionais; 

(c) aquisições no exercício de suas atividades. 

ARTIGO 6° - Os bens e exclusivamente utilizados para a 

consecução de seus fins. 

/~
'~,(Ajv'\ .' 
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t 'I391151 
ARTIGO 7° - A aquisição, alienação e oneração de bens e díreit~~êp.~!~e~"áPtdváção%6!jq 

. f ~ ~{,- . " 

Conselho de Administração, observando-se as disposições pertinentes do Regif!1~nto Inte~o,"'.~ \ 

exceto a aquisição ou alienação de bens móveis de valor inferior a RS30.000,OO (tri~:~-mil reais), ,_-~j 
" -///

J.t:!!' .... 1/ 
ARTIGO 8° - No caso de extinção da FUNDAÇÃO, seus bens e ~direitos serão rev' 'as'?a 

entidades privadas, cujos objetivos sejam mais coincidentes possíveis com a finalidade 

estabelecida no Artigo 20. deste Estatuto e que estejam previamente registradas no Conselho 

Nacional de Assistência Social, ou a outra entidade pública. 

CAPíTULO 111 

Dos Mantenedores. 

ARTIGO 9° - Serão COnsiderados "mantenedores" aquelas pessoas, naturais ou jurídicas; públicas 

ou particulares que, em caráter periódico e continuado, por pelo menos 12 (doze) meses, 

contribuírem financeiramente ou de outro modo com a FUNDAÇÃO ou qualquer de seus projetos. 

CAPíTULO IV 

Dos órgãos Estatutários. 

ARTIGO 1 O - São órgãos da FUNDAÇÃO: 

(a) o Conselho de Administração; 

(b) a Diretoria; 

(c) o Conselho Consultivo; e 

(d) o Conselho Fiscal. 

Secção I 

Do Conselho de Administração. y - O Conselho ..:t.,~ii·:!l(i'l;:~i;;i~·+;;"~·;..g~"'".á:'·h'toni'til'iri"r~'",,ARTIGO 11 18 (dezoito) membros, com mandato 

de 2 (dois) anos, permitida. 

.~; '". 
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ADI N° 3446 

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

Aos 09 dias do mês de maio de 2005, fica encerrado o 2° volume dos 
presentes autos, à folha nO 500, com o presente termo. O 3° volume se 
inicia à folha nO 501 com o Termo de Abertura de Vol . eção de 
Processos do Controle Concentrado~ Eu, A=e ~ . 
Analista Judiciário, lavrei este termo. E eu, -~----->.c---f-Jb"""'---_: 
Coordenadora de Processamento Judiciário do Plenário, os bscrevi. 

'\ 



ADI N° 3446 

TERMO DE ABERTURA 

Aos 9 dias do mês de maio de 2005, fica fonnado o 3° volume dos 
resentes autos ue se inicia à folha nO 501 

Seção de Processos do Controle Concentrado~. 
com o 
~__=:::::;,,~~::.::::::.---' 

Analista Judiciário, lavrei este tenno. E eu, 
Coordenadora de Processamento Judiciário do Plenário, o 

\ 



r€;c~'~2:~~~~~~7-~:~:~~:~;='~~; , 
j' 3 9 11 5 1 ...~ .. ': ~ 
l~·::;~:Y,: r"_a '(.... ~~'-("/'=..~~:),,.j 

(a) o presidente da diretoria executiva da instituidora, que o integra{t~d6mo m~~&i; . 

nato; .'. l t;O~lI) ~. ..l~ 
(b) 7 (sete) membros efetivos e 3 (três) suplentes, designados pela in \~~';;/>~ ~ 
(c) 10 (dez) membros efetivos e 4 (quatro) suplentes, designados p ~~~~~~~iO . 

Conselho de Administração, para o mandato seguinte ao de tal indicação. 

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de vaga, ausência ou impedimento de qualquer dos membros 


efetivos do Conselho de Administração, será ele substituído por um dos suplentes, respeitada a 


origem da indicação do membro substituído e a ordem de sua nomeação . 


. ARTIGO 12 - O Conselho de Administração elegerá, dentre seus membros, o seu Presidente e o 

seu Secretário. 

PARÁGRAFO 1° - O Presidente do Conselho de Administração terá, além de seu voto como 


conselheiro, o de desempate 


PARÁGRAFO 2° - É vedado o exercício simultâneo de cargos no Conselho de Administração e na 


Diretoria. 


ARTIGO 13 - O Conselho de Administração será o órgão de deliberação superior e de fiscalização, 

competindo-lhe, especialmente: 

(a) fixar a orientação geral e traçar as diretrizes de atuação da FUNDAÇÃO, visando 

assegurar a consecução de seus fins; 

(b) eleger, dentre os seus membros efetivos ou suplentes, os membros da Diretoria; 

(c) zelar pela estrita observância das disposições legais, estatutárias, regimentais e 

programáticas; 

(d) aprovar a previsão orçamentária e a proposta anual de atividades proposta pela 

Diretoria; 

(e) aprovar as prestações de contas e os relatórios anuais da Diretoria; 

(f) elaborar o regimento.í[l!e.m9,9?l,FIJi'J[)AÇ~O e de seus órgãos e 
c 

(9) deliberar so 	 .3 );; :':u:' :. ":'I.:JHV<t-·\"":·J:c'~;~! destino de seu patrimõnio. 
P'- j 

I. O~'V tri. i 

Fundada em 13102190 - CGCMF 38.a~.796'OOO1"'t. 

Rua Usboa. 224 - Jardim América .. CE? O~13-000 - São Paulo - SP - Brasil 
U\iliéade Púb6ca Federal D<K:reto ~ 1069}9l-90 óe 22!illS4 

\.I!iLdad.e Pú:>Iic.a e.....dual Oé<:teto '" 39.978 óe OJ.'OO.I9S : 

Fone!Fax: (0"')831-0699 - E-mail: info~fundabrinq,org.br lI'..ilod.ad.e P~ Muni::i;>al Decreto ~ 37..5D5 d.e.2&tl6~~! 



'l1li. -,c.."IIr"'-.'-'_".. " ......~_w ~~~~ 
"" . ~:'; .;.~. i ',,'_>~.:'!) :-:.:"~:";':,_,,- :.:._~ .1 ~ 

) '-"'~J9'11'5~1 ~r ~ lil 
ARTIGO 14 - O Conselho de Administração reunir-se-á, Ordjnarjár.n~..ntEtSZ...(duaS)~v':ieJ:.aa..a(i~~e::\' 
extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de seu Presidente otJidí' Diretoria. \. • 

(~t ~O)l:';'\ 
ARTIGO 15 - O quorum minimo para que seja válida a reunião do Conselho de Ackl~f) 
de 9 (nove) de seus membros, deliberando por malona de votos dos presentes, ~~~~~S:áS 
matérias abaixo, que dependerão da aprovação de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho: 

(a) extinção da FUNDAÇÃO e a nomeação da Comissão Liquidante; 

(b) modificação da denominação da FUND.A:ÇÃO ou· qualquer outra alteração do 

Estatuto, ouvida previamente a Curadoria de Fundações; e 

(c) aprovação e alteração do Regimento Interno da FUNDAÇÃO. 

Secção 11 


Da Diretoria. 


ARTIGO 16 - A Diretoria, com mandato de 2 (dois) anos. permitida a reeleição. é constituída de 


Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro, eleitos pelo Conselho de Administração dentre os seus 


membros, efetivos ou suplentes. 


PARÁGRAFO 1° - A Diretoria deliberará por maioria e se reunirá sempre que necessário, cabendo 


ao Diretor Presidente o voto de desempate. 


PARÁGRAFO 2° - O mandato dos Diretores se prorrogará até a posse dos que os sucederem. 


ARTIGO 17 - São atribuições da Diretoria: 


(a) administrar a FUNDAÇÃO, obedecidas as diretrizes fixadas pelo Conselho de 

Administração: 

(b) superintender as atividades técnicas, administrativas e financeiras da 

FUNDAÇÃO; 

(c) cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias, bem assim como as deliberações 

do Conselho de Administração; 

(d) submeter à apreciação prévia do Conselho de Administração os planos, 

programas de trabalho(~~~~~-7.~~.!.::':'~~ 
(e) submeter à Administração as contas da 

FUNDAÇÃO; 
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. '. 

(g) praticar todos os demais atos de gestão administrativa. 

ARTIGO 18 . O Regimento Interno atribuirá a cada Diretor as suas funções, observando-se que: 

{a} o Diretor-Presidente representará a FUNDAÇÃO judicial e extrajudicialmente. 

cabendo-lhe a prática de atos de comprovada urgência, "ad referendum'~ do 

Conselho de Administração, justificando-os imediatamente; e 

{b} o Diretor Vice-Presidente substituirá o Diretor-Presidente em suas faltas ou 

impedimentos. 

ARTIGO 19 - Todos e quaisquer documentos que obriguem a FUNDAÇÃO. inclusive contratos. 

cheques e outros titulos. serão assinados por quaisquer dois diretores em conjunto ou por 

qualquer deles em conjunto com um procurador. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As procurações "ad negotia" outorgadas em nome da FUNDAÇÃO serão 

sempre assinadas pelos três' Diretores em conjunto. terão prazo de validade determinado e 

vedarão o substabelecimento, sob pena de nulidade. As procurações outorgadas a advogados. 

para a representação da FUNDAÇÃO em processos judiciais e administrativos. poderão ser 

. assinadas por qualquer dos Diretores, isoladamente. ter prazo de validade indeterminado e 

permitir o substabelecimento. 

ARTIGO 20 - A prática de atos e a assinatura de documentos que impliquem na aquisição e/ou 

alienação de bens imóveis, ou na oneração de quaisquer de tais bens da FUNDAÇÃO 

dependerão, como condição de sua validade, da prévia e expressa autorização do Conselho de 

Administração. 

Secção 111 

Do Conselho Consultivo. 

I 



\ 

Administração, e será constituído, sem limite de número, por pessoas 

estejam ligadas à defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

Conselho de Administração para mandatos de 3 (três) anos, permitida a recondução, e Jeunír-se-á 

quando convocado por seu Presidente ou pelo Presidente do Conselho de Administração. 

ARTIGO 23 - Compete ao Conselho Consultivo: 

(a) dar parecer sobre projetos, planos e atividades da FUNDAÇÃO; e 

(b) elaborar sugestões e' planos para a apreciação e aprovação do Conselho de 

Administração. 

Secção IV 


Do Conselho Fiscal 


ARTIGO 24 - O Conselho ~iscal é órgão de assessoramento na fiscalização financeira-contábil da 


FUNDAÇÃO, sendo composto de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, com 


mandatos de 2 (dois) anos, permitida a recondução, sendo 2 (dois) de tais membros e respectivos 


suplentes indicados pela instituidora, e o terceiro e respectivo suplente indicado pelos 


Mantenedores. 


PARÁGRAFO ÚNICO - Pelo menos um dos membros do Conselho Fiscal e seu suplente deverão 


ser bacharéis em ciências contábeis e atuariais. 


ARTIGO 25 - Compete ao Conselho Fiscal: 


(a) verificar a regularidade da gestão financeira-contábil da FUNDAÇÃO e das prestações de 

contas da Diretoria, bem como da documentação respectiva, emitindo parecer a respeito; e 

(b) opinar sobre qualquer outra matéria de natureza contábil e financeira que lhe seja submetida 

pelo Conselho de Administração. 
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:_~.::~_~_l.~.lJ))J..~~}.:;. (: [i 
ARTIGO 26 - O Conselho de Administração, ao baixar o Regimento Interno da FUN~~Po~;~xar~: 

(a) a periodicidade, modo de convocação e outras normas. de.~ 6rganização ~. 
funcionamento dos órgão da FUNDAÇÃO; . \~~ 6O\P .i.' . 
(b) o modo de substituição dos membros de seus órgãos de adminis~ '. "'." 

faltas e impedimentos: 

(c) o modo de resolução dos casos omissos neste Estatuto; 

(d) as atribuições dos membros da Diretoria não previstas neste Estatuto; e 

(e) as demais matérias dependentes de regulamentação, além das previstas neste 

Estatuto. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A Curadoria de Fundações deverá ser ouvida, previamente, sobre a 

aprovação e alterações do Regimento Interno. 

CAPíTULO VII 


Do Exercício Social 


ARTIGO 27 - O exercício social da FUNDAÇÃO coincidirá com o ano civil. 

ARTIGO 28 - Ao fim de cada exercício, a Diretoria levantará o balanço geral do patrimõnio, da 

receita e da respectiva aplicação, demonstrações essas que serão enviadas, nos primeiros 60 

(sessenta) dias do ano seguinte, ao Conselho Fiscal, o qual, em 30 (trinta) dias emitirá o seu 

parecer, submetendo-o ao Conselho de Administração. 

PARÁGRAFO 1° - Até o dia 30 de abril de cada ano, o Diretor-Presidente deverá submeter a 

prestação de cóntas ao exame do Ministério Público, mesmo não ocorrendo a aprovação do 

Conselho de Administração. Neste caso, a prestação de contas será submetida ao Ministério 

Público com a observação sobre a recusa ou omissão do Conselho de Administração. 

PARÁGRAFO 2° - O Ministério Público, pela Curadoria de Fundações, poderá, a qualquer tempo, 

WJ~~f(1~Ba\~0~~fd~u1~e~";-:~s.:e_~v~~e~~n~·~fi~l=q~.~u~e a exatidão das contas que lhe foram 

submetidas, arcando a FU 
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CAPíTULO VIII 


Da Extinção da FUNDAÇÃO 


ARTIGO 30 - A FUNDAÇÃO extinguir-se-á se verificada a impossibÚidade de sua continuidade, 

ouvidos todos os órgãos da entidade e o Ministério Público. 

ARTIGO 31 - Deliberada a extinção, a Comissão Liquidante nomeada pelo Conselho de 

Administração, tomará as providências necessárias para a liquidação, sob a aprovação de 

Ministério Público. 

CAPíTULO IX 


Das Disposições Gerais. 


ARTIGO 32 - A FUNDAÇÃO não remunera os membros do Conselho de Administração, da 

Diretoria Executiva ou dos Conselhos Fiscal e Consultivo, não distribui lucros, bonificações ou 

vantagens a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma fonma ou pretexto. 

ARTIGO 33 - Este Estatuto poderá somente ser alterado por proposta que obtenha ovoto 

favorável de, pelo menos, 213 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração, ouvida a 

Curadoria de Fundações. . -_o ·\4..~(/'~~..r 22~ TABEUAO "(1 ~ .; \/
O~ ""-A<" ~ . .', la c regIstro nos prml"''3 .iC _. -. . 

, !:, .... ~ ,3 do Código ('i\'iI e C!:"S 

.' I.: - Gerais C-3. Com::gedolia 
c.. i i:..l (';3 Justiça do· Estôdo de 

São 
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PELOS DIREITOS DA 

CRIANCA E DO ADOLESCENTE 

24 

Ata da Reunião do Conselho de Administração dá Fundação Abrinq 

pelos Direitos da Criança, realizada em 24 de agosto de 2004. 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de 2003, às 17h30, na sede 

social da Fundação Abrínq pelos Direitos da Criança, na Rua Lisboa, 224, na 

Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de 

Administração da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança, com presença 

da Diretoria, devidamente convocada G presidida por seu PfGsidente, senhor 

• 	 k .lar Lissner. para apreciar a seguinte ordem do dia: 

('I) Abertura do Presidente do Ccnselho; 

(2) Posse do Conselho de Administração; 

(3) Eleição 	e posse do Presidente e do Secretário do Conselho de 

Administração para o mandato 2004-2006; 

(4) Eleição e posse da Diretoria para o mandato 2004-2006; 

(5) Eleição do Conselho Fiscal para o mandato 2004-2006. 

Na conformidade da Ordem do Dia, tomaram posse os membros do 

Conselho de Administração, eleitos na reunião do último dia 22 de junho . 

. . ,ás a posse, os membros do Conselho de Administração deliberaram e 

,) 	 elegeram, por unanimidade de votos, para os cargos de Presidente e 

Secretário do· Conselho de Administração, respectivamente, os senhores 

Carlos Antônio Tilkian, brasileiro, viúvo, administrador, residente e 

domiciiiado na rua Leopoldo Couto de Magalhães, n"1305, apto. 91, na 

cidade de São Paulo, portador da car-teira de identidade RG n° 3.204.350 e 

inscrito no CPF sob o n" 941.423.358-04, e Ismar Líssner. brasileiro, casado, 

administrador, residente e domiciliado na rua Jataí, 347, City Lapa. na cidade 

dG São Paulo, poítador da carteira de identidade RG n° 2.819.532 e inscrito 

!la CPF sob o n° 064.513.308-68, ambos para um mandato que se este 

-_!._----~- ---~--------~-~--------------~-----+- -------~._--~--~--. _.-._- _. 
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CRIAAS DIREIlOS DA I 

2r-n..,A lO: DO ADOLESCENTE 

até o dia 31 de julho de 2006. Uma vez eleitos, o Pre.sidente e o Secretário 

do Conselho de Administração foram empossados e passaram a dirigir os 

/trabalhos. 

Dando prosseguimento aos trabalhos, fora eleitos para a Diretoria da 

Fundação Abrinq pelos Direitos da Cria a, para um mandato que se 

estenderá até o dia 31 de julho de 2006, o senhor Rubens Naves, brasileiro, 

divorciado, advogado, residente e domiciliado na rua domiciliado na Alameda 

Sarutaiá, n° 333, apto. 12, Jardins na cidade de São Paulo, no Estado de São 

Paulo, CEP 01403-010, portador do documento de identidade RG /n° 

26352409 e do CPF n° 026.799.308-00, para o cargo de Presidente,' Isa 

Guará,' brasileira, casada, pesquisadora, residente e domiciliada na Rua 

Monte Alegre, n° 454, apto. 1.002, Perdizes, na cidade de São Paulo, no 

Estado de São Paulo, CEP 0501 í.-OO·í, portadora do documento de 

identidade RG n° 4.376.089 e do cpr.: n° 337.935.308-68, para o cargo de 

Vice-Presidente, e Synésio Batista da Costa, brasileiro, casado, economista, 

com escritório na cidade de São Paulc, no Estado de São Paulo, na Avenida 

Pedroso de Morais, n° 2.219, portador do documento de identidade RG n° 

12.471.281 e do CPF n° 113.796.341-7'2, para o cargo de Tesoureiro. 

Para possibilitar o exercício de suas funções como Diretor Tesoureiro, o 

senhor Synésio Batista da Costa licenciou-se do cargo de Conselheiro, 

assumindo a senhora Natânia do Carmo Sequeira a condição de membra 

efetivo do Conselho de Administração uma vez que, por ordem de suplência 

e origem da indicação, substitui o senhor Synésio Batista da Costa. 

Os senhores Márcio Ponzini e João Nagano Júnior passaram a assumir, 

respectivamente, a primeira e segunda suplências por indicação do Conselho 

de Administração da Instituidora. 

Os senllores Antônio Carlos Ronca e Ricardo Vacara passaram a assumir, 

respectivamente, a primeira e segunda suplências por indicação do Conselho ",iI '" 

de Administração da Fundação Abrinq pelos Direitos da Crianç/. i I o 0° ,o· ;; ~..~~~~ 
~ l-h ~""~" .,..,<f< • .r.." • 

• .: ~~<.~~O <:1'" . lJo'....." 
~~". .rZ~\ -;. <;;1" 
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Dando seqüência aos trabalhos, a instituidora, Ass~ciação Brasileira dos • ~~ .. /,r'. 
llCo" 

Fabricantes de Brinquedos (Abrinq) indicou para a composição do Conselho '<".

Fiscal da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança os senhores Mauro 

Antonio Ré, Vitor Aruk Garcia, como membros efetivos; e os senhores 

Rubem Paulo Kipper e Ericka Quesada como membros suplentes. 

Para complementar a composição do Conselho Fiscal da Fundação Abrinq 

pejos Direitos da Criança, recebemos dos mantenedores da Fundação Abrinq 

a indicação do senhor José Francisco Gresenberg Neto como membro 

efetivo e do senhor Alfredo Olisan Sette de Oliveira Santos como membro 

suplente. A composição do Conselho Fiscal foi aprovada por unanimidade de 

votos. 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Carlos Antonio Tllkian, Presidente 

deste Conselho, deu por encerrados ·os trabalhos, determinando a lavratura 

da presente ata, que, aprovada por unanimidade, segue assinada pelos 

Conselheiros presentes. Em seguida, a presente ata será encaminhada à 

Curadoria de Fundações do Estado de Sao Paulo e ao registro nos órgãos 

/... ' ./", 

competentes. 

Carlos Antonio Tilkian 
( ,/' 

.. Presidente Secretário dos trabalhos 

Vlv-/','·d W1ti3br inq.ütg.br 
r ..... ..,;). ;·,,·r,."fflf'ln~./:lh~jfln (H(j hr 
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FUCHS(10247> I 

110 {!II+llh,.n de ?(\('"(,, I 
- ..... ·..·"bÃ VERDÃÕ[' , 

MARCOS ROBERTO FUCHS, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado 

na Rua Original, no. 22, apartamento 22, Vila Madalena, portador da cédula de 

identidade RG 13.863.971-1 e registrado no cadastro de contribuintes sob o número 

CPF 049.823.058-97, representante legal da sociedade civil INTITUTO PRO BONO 

com sede à Av. 09 de Julho 3147, 7° andar, conjunto 71, requer de V.S. sejam 

registradas as Atas das Assembléias Ordinária e Extraordinária e do Estatuto alterado 

para adequação ao novo Código Civil. 

São Paulo, 28 de outubro de 2004. 

~, CARTORIO DO 16g TABELlAO DE NOTASMarcos Roberto Fuchs SAO PAULO - CAPITAL
Rua AU9usta,1638/1642 Capital - SP 
F·lbio hdeu Bi50snir. - Tabeliao . t 
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INSTITUTO 

PROBO 
'RESPONS:t,SILlDki,lE SOOAL NO DIREITO 

ESTATUTO SOCIAL. DO INSTITUTO PRO BONO 

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS E DA DENOMINAÇÃO 

/'
Artigo)O - O Instituto Pro Bono com sede e foro na Rua Pamplona, nO. 1197, casa 4 - CEP 

01405-030, Jardim Paulista,Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, é uma associação 

com fins não econômicos, destinada à promoção dos direitos fundamentais estabelecidos, do 

interesse público e dos direi~os humanos, por meio da construção de novos direito,s, da 

promoção da responsabilidade .social no exercício da advocacia e da assistência jurídica 

gratuita suplementar. 

,/ 
Artigo 2° - Para cumpriqlento de suas finalidades o Instituto Pro Bono observará os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 

eficiência, sem qualquer discriminação de raça, cor, sexo, região ou religião, e poderá 

desenvolver as seguintes atividades: .. 

I - Promoção da responsabilidade social no exercício da advocacia: 

• 	 manter cadastro de advogados, escritórios de advocacia, entidades de classe, empresas, 

organizações não governamentais, e outras entidades de direito público e privado, 

dispostas a atuar por meio de parcerias em ações de advocacia solidária; 

• fomentar... o surgimento de uma cultura de advocacia pro bono, assim como a criação de 

outras instituições que valorizem a prática da advocacia pro bono, de interesse público no 

Brasil, através da cooperação de escritórios de advocacia, entidades de classe, defensorias 
" 

públicas e organizações não governamentais. 


..... 

II - Formação: 


• 	 promover e participar de iniciativv.s voltadas à formação de profissionais na área da 

advocacia pro bono; 
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• • manter estreita co a oração com as umverSl a es e outras mstltUlçoes e Irei o pnva e"K._ 

público, objetivando formar quadros profissionais, envolvidos com a advocacia pro bono, ~/C:) ,,:. 
,J,.,t'

além de beneficiar a pesquisa na esfera da defesa destes direitos; 

• promover cursos na área da advocacia pro bono; 

IH - Comunicação e Informações: 

• 	 incentivar os escritórios de advocacia no uso da comunicação como forma de estimular e 

efetivar suas ações de 'responsabilidade social; 

• divulgar relatórios sobre a questão da advocacia pro bono; 

• 	 estabelecer publicação periódica que tenha por objetivo veicular artigos e debates sobre o 

tema da advocacia pro bono; 

• 	 estabelecer uma página eletrônica com informações sobre entidades, escritórios e agências 

públicas voltadas à advocacia pro bano; 

• 	 manter página eletrônica com infonnações dirigidas ao público em prol da advocacia pro 

bono; 

• 	 organizar banco de dados eletrônico com jurisprudência, pareceres, e outras informações 

que possam favorecer o avanço da advocacia pro bono; 

• 	 participar, auxiliar e fortalecer as redes da sociedade civil nacional e internacional voltadas 

à advocacia pro bono; 

IV - Defesa de direitos fundamentais e do interesse público: 

• 	 estimular a realização de parcerias entre organismos públicos, organizações não 

governamentais e escritórios de advocacia, para a defesa de direitos e do interesse público; 

• 	 fomentar a defesa de direitos da pessoa humana e do interesse público, podendo inclusive 

ser autora em processo judicial, com o objetivo de alterar práticas e reformular a atuação 
. 	. 

de instituições de forma a ampliar a garantia dos direitos e a consolidação do Estado 

Democrático de Direito; 

V - Captação de Recursos: 
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• criar e manter fundos visando ao fortalecimento e sustentabilidade do Instituto Pro bO~~'\~J 
\' .

bem como ao suporte de suas iniciativas; 	 ~ _/ 

• 	 captar e repassar recursos para suporte de seus programas e de iniciativas afins e 1"., 2:~·;,· 
compatíveis a seus objetivos. 

VI - Atividades Correlatas: 

• desenvolver outras atividades necessárias ao cumprimento dos objetivos sociais. 

Parágrafo primeiro - O Instituto Pro bono não distribui entre os seus sócios ou associados, 

conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, blutOS ou 

f 	 líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 

mediante o exercício de suas atividades, eos aplica integralmente na consecução do seu 

objetivo social. 

Parágrafo segundo - O Instituto Pro bono poderá realizar as atividades previstas nos incisos 

I a VI mediante a execução direta de projetos, programas e planos de ações; por meio de 

doação de recursos fisicos, humanos e financeiros a outras organizações sem fins luCrativos 

ou projetos de relevância social, ou ainda pela prestação de serviços intermediários, de apoio 

a outras organizações sem fins lucrativos ou a órgãos do setor público que atuem em áreas 

afins. 

Parágrafo terceiro - O Instituto Pro Bono respeitará, na realização de seus objetivos 

institucionais, as normas emanadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente no 

que diz respeito à ética profissional . 
.... 

. 	 CAPÍTULO II - DOS ASSOCIADOS 
/

./ ,/" 
/ 	 é 

Artigo)6 - São associados do Instituto Pro Bono as pessoas fisicas e jurídicas neh;./· 


regularmente inscritas. 


Parágrafo único - No caso de associado pessoa jurídica, poderá representá-lo nas atividades, 


reuniões e assembléias do Instituto Pro Bono qualquer representante, procurador, empregado 


ou preposto que comprove ter poderes para tanto. 
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Artigo ,4~( - São considerados associados fundadores os associados signatários do atJ~~,tS \ S. 

constitutivo do Instituto Pro Bono, e os que foram admitidos até 4 (quatro) meses .~::-,. 
subseqüentes à primeira eleição do CO!lselho Deliberativo. eo~" . 

Artigo/50 
- Por decisão de maioria simples do Conselho Deliberativo poderão ser admitidos 

/' 

novós associados. 

Artigo, 60 
- São direitos dos associados: 

I . votar e ser votado para os cargos eletivos, bem como votar em todas as deliberações 

tomadas em assembléia Geral; 

II - propor a admissão de novos associados; e 

III • participar das atividades e eventos promovidos pelo Instituto Pro Bono na forma 

determinada pelos órgãos competentes. 

/ 
/ 

Artig9'7° - São deveres dos associados: 

I . cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 


11 - acatar as decisões da Assembléia Geral e do Conselho Deliberativo; 


III - cooperar para a consecução dos objetivos do Instituto Pro Bono e zelar pelo seu bom 


nome; 


IV - estar comprometidos com a promoção dos direitos fundamentais, do interesse público e 


da responsabilidade social na advocacia; e 


V - pagar as contribuições eventualmente fiXadas pela Diretoria, desde que aprovadas pelo 


Conselho Deliberativo. 


Artii-- Os associados terão os seus direitos su~sos temporariamente por deliberação da 


maioria simples do Conselho Deliberativo: 


I - se deixarem de cumprir quaisquer de seus deveres; 


11 - se infringirem qualquer disposição estatutária, regimento ou qualquer decisão dos órgãos 


sociais aos quais estejam submetidos; 


III - caso se expressem publicamente de forma a prejudicar o Instituto Pro Bono; 
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: IV se praticarem qualquer ato que implique em desabono ou descrédito do Instituto ~!\- S \ \rJ 

Bono ou de seus associados, voluntários ou beneficiários; e ~""'" . 
CQ , •• , 

V - se praticarem atos ou valerem-se do nome do Instituto Pro Bono para tirar proveito . 


patrimonial ou pessoal, para ~i ou para terceiros. 


I / 

Artig~/9° - Em qualquer das hipóteses previstas no artigo 8°, além de terem os seus direitos// 


suspensos, os associados poderão, por decisão de maioria simples do Conselho Deliberativo, 


ser excluídos do Instituto Pro Bono, por justa causa. 

/ 

Parágrafo primeiro - Da deci~ão do OéÍnselho Deliberativo de excluir um Associado caberá 
/ 

recurso à Assembléia Geral pe:V'Ássociado excluído, podendo este convocar Assembléia 


Geral Extraordinária para que esta decida sobre o seu recurso. A decisão da Assembléia Geral 


será final e definitiva não cabendo qualquer outra espécie de recurso ou apelação por parte do 


associado excluído, a qualquer título. 

./ 

Parágrafo segundo - O associado que desejar se desligar do Instituto Pro Bono poderá fazV/ 


lo por meio de comunicação escrita à Diretoria, sem a necessidade de aviso prévio. 


CAPÍTULO In - DA ORGANIZAÇÃO 

" // 

Artig9 10° O Instituto Pro Bono será composto pelos seguintes órgãos sociais~I'// 

I - Assembléia Geral; 


II - Conselho Deliberativo; 


IH - Diretoria; 


IV - Conselho Consultivo; 


V-Conselho Fiscal 


Da Assembléia Geral 

Artigo 11 ° - A Assembléia Geral dos Associados, legalmente constituída e instalada, é o 


órgão supremo da Associação, podendo resolver todos os assuntos que não possam ser 


resolvidos pelos demais órgãos sociais. 
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: Artigo ~2° - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente até 30 de Abril de cada ano, e~\/ 2> ,." 
~~-' 

r extraordinariamente, sempre que convocada nos termos do presente Estatuto. "Co ;".:.' 

Artigo ,130 
- Compete especificamente à assembléia geral ordinária: /' 


I - apreciar o balanço, o relatório da administração e as contas da Diretoria; 


11 - proceder à eleição do Conselho Deliberativo e da Diretoria, quando for o caso. 


Artigo 1.4° - Além das demais competências expressamente estabelecidas neste Estatuto,' 
/'..

compete à Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim destituir 

&" os administradores e deliberar sobre a alteração do presente Estatuto. 
\ 

Artigo 15°· As deliberações das 'Assembléias Gerais, regularmente tomadas, obrigam todos 

os assOciados, ainda que ausentes, dentro das disposições do presente Estatuto. 
,/"r' 

Artigo 16'· A Assembléia Geral será convocada por qualquer dos Diretores do Inrpro 

Bono ou Conselheiros Deliber~tivos ou a pedido, por escrito, de 1/5 (um/quinto) dos 


Associados. 


Parágrafo primeiro - A convocação será realizada mediante envio de carta, fax ou e-maiLc()'~ 

aviso de recebimento, a todos, os Associados, com antecedência mínima de 1 O ~e~dias, 


especificando a data, hora, local e a Ordem do Dia. 


Parágrafo segundo - As Assembléias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho ' 


Deliberativo ~ ou na sua ausência pelo associado indicado pela maioria simples dos 


Conselheiros Deliberativos presentes à Assembléia, a quem competirá a escolha do secretário . 


....
Artigo 17° - Os Associados poderão se fazer representar nas Assembléias Gerais por 

procurador, desde que haja .'mandato expresso para tanto, apresentado ao Presidente do 

Conselho Deliberativo ou, conforme o caso, ao presidente da Assembléia, antes do início das 

deliberações. 

Artigo l8° - A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a presença da 
/ 

maioria simples dos Associados, salvo exceções previstas neste Estatuto. 
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.' Parágrafo único - Não sendo atingido este quorum, a Assembléia Geral instalar-se-á !J.ni\ 5 \ ~ 
segunda convocação, trinta minutos depois da primeira, com qualquer número de AssoCia~~~~"_.. 

~~' 
presentes. 

Artigo 19° - As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas por voto da maioria dos 

Associados presentes, exceto conforme previsto no parágrafo único do Artigo 20° abaixo. 

'" 
Artigo ;wo - Para instalar, em primeira convocação, a Assembléia Geral Extraordinária 

prevista no Artigo 14° será preciso a presença da maioria absoluta de todos os associados do 

Instituto Pro Bono; e, em segunda convocação, de no mínimo um terço de todos os 

Associados do Instituto Pro Bono. / 
~ /

Parágrafo único - Para a aprovação dos assuntos mencionados no artigo 14° será necessário 0/ 

voto concorde de 2/3 (dois terços) dos Assoc.iados presentes à Assembléia Geral. 

Artigo 21 ° - Na hipótese de empate na votação de qualquer deliberação da Assembléia Geral, 

caberá ao Presidente da Assembléia Geral decidir. 

Artigo 22° - Serão lavradas atas de cada Assembléia Geral que serão devidamente registradas 

em cartório competente. 

Do Conselho Deliberativo 

Artigo 23° - O Conselho Deliberativo será composto por 07 (sete) membros eleitos em 

Assembléia Geral Ordinária, entre nomes indicados pelos Associados, com mandato de 03 

(três) anos, permitidas 02 (duas) reeleições sucessivas e não havendo restrição para reeleições 

não sucessivas. l 

Parágrafo primeiro - Na ausência permanente de quaisquer de seus membros, o Conselho' 
/' 

Deliberativo continuará deliberando com o número de conselheiros remanescentes, exceto se, 

em função dessa ausência, a composição do Conselho Deliberativo for reduzida para menos 

que 03 (três) membros. Neste caso, qualquer Conselheiro Deliberativo deverá convocar, nos 

termos do presente, dentro de 10 (dez) dias da ausência do Conselheiro Deliberativo, uma 
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Assembléia Geral Extraordinária para eleição de 4 (quatro) novos conselheiros para comp\~~~_ 
o mandato. i'ee {..:.;:. 

•,;n:~"" 

Parágrafo segundo - Se a ausência for temporária o Conselho Deliberativo continuará a 


deliberar com o número de conselheiros em atividade. 


Artigo 24' - Ao Conselho Deliberativo compete: / 


I - supervisionar as atividades do Instituto Pro Bono; 


11 - aprovar a verba de remuneração da Diretoria, indicando, também, os diretores que 


desempenharão suas atividades em caráter voluntário, sem direito a qualquer remuneração, 


nos termos do parágrafo único do artigo 29°; 


III - examinar e aprovar quaisquer atos do Conselho Consultivo e da Diretoria; 


IV - decidir sobre a suspensão ou exclusão de associado; 


V - eleger os integrantes do Conselho Consultivo, indicando seu presidente; 


VI - eleger os membros do Conselho Fiscal; 


VII - adotar e estabelecer, para todos os órgãos do Instituto Pro Bono, práticas de gestão 


administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, 


de beneficios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo 


decisório; 


Artigo 25° - Os membros do Conselho Deliberativo elegerão o seu próprio Presidente e o 
l 

Presidente do Conselho Consultivo. 

Artigo 26° - O Conselho Deliberativo reunir-se-á sempre que convocado por quaisquer dos 

seus membros, mas poderá deliberar por meio de documento escrito, assinado por seus 

membros, sem a necessidade de convocação de reunião para esse fim. 

Parágrafo primeiro - As reuniões do Conselho Deliberativo serão dirigidas por seu 

Presidente, assistido por um secretário "ad hoc", salvo na hipótese de sua ausência ou 

impedimento, situação na qual aquele será substituído por um dos seus pares. 

Parágrafo segundo - Todas as delibera.ções do Conselho Deliberativo o serão por maioria 

simples. 
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Artigo 27° - Os membros do Conselho Deliberativo não serão remunerados. 

•
f IP

IN$TI.TUT 

PROBO 

. 

Da Diretoria 

Artigo 48° - A Diretoria será constituída por um Diretor Executivo e por 1 (um) a 2 (dOiS)/ 


diretores adjuntos, eleitos pela Assempléia)Oeral, por mandatos de 3 (três) anos, sendo 


permitidas 2 (duas) reeleições sucessivas. 


Parágrafo único - É vedado ,aos Diretores acumularem os cargos de Diretor e Conselheiro 


Deliberativo ou Diretor e Conselheiro Fiscal. A eleição para o cargo de Diretor implica na 


perda automática do cargo de Conselheiro Deliberativo ou Conselheiro Fiscal. 


Artigo 29° - Compete à Diretoria~// 


I - elaborar, anualmente, o programa de trabalho e o orçamento do Instituto Pro Bono; 


II - dirigir as atividades do Instituto Pro Bono e praticar os atos de gestão administrativa; 


lU - propor uma estrutura organizacional compatível com a missão e programas do Instituto 


Pro Bono; 


IV - estabelecer diretrizes sobre as atividades do pessoal do Instituto Pro Bono, 


determinando as bases de sua remuneração; 


Parágrafo único - O Conselho Deliberativo poderá deliberar a instituição de remuneração e o 


valor desta para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestão executiva e para 


aqueles que a ela prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores 


praticados pelo mercado, na região correspondente ~ sua área de atuação. 

/ , 

//' 

Artigo .30° - Ao Diretor Executivo compete: / / 


I - representar o Instituto Pro Bono ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; e 


II - coordenar as atividades dos Diretores Adjuntos. 


Artigo 31° - O Diretor Executivo, nas faltas e impedimentos, será substituído pelo Diretor 


Adjunto nomeado há mais tempo. 
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:~' rv 
Artigo 32° - Aos integrantes da Diretoria caberá exercer as funções que lhes forem atribuilias~ / 

pela Assembléia Geral. ~ 

Artigo 33° - Todos os atos e documentos que importem responsabilidade ou obrigação do 

Instituto Pro Bono, tais como escrituras de qualquer natureza, cheques, promissórias, letras 

de câmbio, ordens de pagamento, empréstimos, financiamentos e títulos de dívida em geral, 

serão obrigatoriamente assinados por: 

I - dois Diretores em conjunto; ou 

H - um Diretor em conjunto com um procurador; ou 

IH - por dois procuradores, em conjunto, desde que investidos de poderes especiais. 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo do previsto acima, é permitido aos Diretores 

individualmente assinar recibos e efetuar movimentações bancárias entre contas correntes de 

titularidade do Instituto Pro Bono. 

Artigo 34° - A outorga de procurações em nome do Instituto Pro Bono ficará condicionada 

à prévia autorização, por escrito, do Presidente do Conselho Deliberativo ou de mais da 

metade dos Conselheiros Deliberativos, manifestada em reunião, declaração, carta, fac-símile, 

correio eletrônico, telegrama ou qualquer outra forma escrita. As procurações outorgadas em 

nome do Instituto Pro Bono o serão sempre por 2 (dois) Diretores, ou por 1 (um) e o 

Presidente do Conselho Deliberativo, e deverão especificar os poderes conferidos e, com 

exceção daquelas para fins judiciais, terão un1 períod~ de validade limitado. 

Do Conselho Consultivo 

Artigo ~5° - O Conselho Consultivo será composto por associados ou não associados eleitos-""" 

pelo Conselho Deliberativo, dentre as pessoas fisicas e jurídicas comprometidas com a 

promoção da advocacia e a defesa dos direítos fundamentais e do interesse público, para um 

mandato com prazo indeterminado, sendo livre o número de sua composição. 

Parágrafo primeiro - A condição de Conselheiro Consultivo não garante a condição de 

associado. 
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. Parágrafo segundo - Os associados fundadores poderão integrar o Conselho consul~~~// 


mediante simples comunicação, por escrito, ao presidente do Conselho Deliberativo. ~;' 


Artigo 3,60 
- Ao Conselho Consultivo compete:/ 


I - opinar sobre as diretrizes e políticas a serem adotadas, bem como sobre os meios a serem 


utilizados para a consecução dos objetivos do Instituto Pro Bono; e 


II - sugerir alternativas às propostas apresentadas de confonnidade com o item I deste artigo. 


Artigo ~7° - O Conselho Consultivo reuntr-se-á sempre que convocado por 3 (três) dos seus 


membros ou pelo Conselho Deliberativo. 


Parágrafo único - Os membros do Conselho Consultivo se comprometem a comparecer nas 


reuniões a que forem convo.cados, salvo motivo de força maior, justificando, posterionnente, 


sua ausência. 


-' Artigo 3,80 
- Os Conselheiros Consultivos não serão remunerados. 

Do Conselho Fiscal / 

Artigo 390 
- O Conselho Fiscal será composto por 3 (três) associados ou não associados// 

/ 
eleitos pelo Conselho Deliberativo, para mandato de 3 (três) anos, pennitida reconduções 

,sucessivas e ininterruptas. 

Parágrafo único - É vedado aos Conselheiros Fiscais acumularem os cargos de Conselheiro 

Fiscal e Conselheiro Deliberativo ou Conselheíro Fiscal e Diretor. A eleição para o cargo de 

Conselheiro Fiscal implica na perda automátic.a do cargo de Conselheiro Deliberativo ou 

. Diretór. 

Artigo 400 
- O Conselho Fiscal reunir-se-áao menos uma vez por ano, sempre antes da 

~ 

Assembléia Geral Ordinária e, a qualquer tempo, quando convocado pelo Conselho 

Deliberativo ou por qualquer de seus inembros. 
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Artigo 41° - Ao Conselho Fiscal compete: /''. 
I - opinar sobre rel~tórios de desempenho financeiro e 


patrimoniais realizadas, emitindo os competentes pareceres; 


II - zelar pela observância dos principios fundamentais de contabilidade e das Normas 


Brasileiras de Contabilidade, na prestação de contas e atos correlatos do Instituto Pro Bono; 


III- acompanhar o trabalho de eventuai~ ~l1ditQre3 externos independentes. 


Artigo 12° - Os membros do Conselho Fiscal não serão remunerados. 

~. CAPÍTULO IV - DA PUBLICIDADE DOS ATOS DO INSTITUTO 

Artigo 43° - O Instituto Pro Bono dará publicidade, por qualquer meio eficaz, incluindo 

veiculação em sUe da internet, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades 

e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos 

com o INSS e o FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão. 

Artigo 44° - Para assegurar a tr~nsparência na aplicação dos recursos deverá: 

I - permitir a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o 

caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em 

regulamento; 

II - prestar contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelo Instituto Pro 

Bono, que será feita conforme determina o parágrafo único do artigo 70 da Constituição 

Federal. 

. CAPÍTULO V - DO PATRIMÔNIO 

Artigo 45° - O patrimônio do Instituto Pro Bono será constituído pela dotação inicial dos // 
, 

associados e contribuintes e pelos bens móveis. e imóveis e direitos que venham a ser 

acrescentados por meio de doações, legados, aplicação de receitas e outras fontes. 
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. 	 Artigo 46° - Constituem receitas ordinárias: 

I - a contribuição mensal das pessoas fisicas e jl.U'ídicas associadas; 

II - a renda patrimonial; 

UI - contribuições voluntárias, doações, as subvenções e dotações; 

IV - receitas advindas do uso de bens e exercício de direitos das atividades do Instituto Pro 

Bono. 

Artigo 4 r - o Conselho Deliberativo poderá rejeitar as doações e legados que contenham 
/ 

encargos ou gravames de qualquer espécie, ou, ainda, que sejam contrários aos objetivos do 


... Instituto Pro Bono, à sua natureza ou à lei. 


Artigo .48° - Todo patrimônio e receitas do Instituto Pro Bono deverão ser destinados aos 

objetivos a que destina a entidade, ressalvados os gastos despendidos e bens necessários a seu 

funcionamento. 

CAPíTULO VI - DAS DlSPQSIÇÕESJIN.8..L'i 

Artigo 49° - O Instituto Pro Bono é constituído por prazo indeterminado, competindo à 

Assembléia Geral decidir, nos termos deste estatuto sobre sua eventual extinção. ./ 
/./ 

Parágrafo primeiro - Na hipótese de dissolução do Instituto Pro Bono, o respec7/ 

patrimônio líquido será transferido a pessoa jurídica sem fins lucrativos, preferencialmente .// 
//para aquela que tenha o mesmo objeto social do Instituto. ,./ 

Parágrafo segundo - Na hipótese do Instituto Pro Bono perder a qualificação instituída IUl/ 

Lei 9790/99, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos 

durante o período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa 

jurídica qualificada nos tennosda Lei 9790/9.9, preferencialmente que tenha o mesmo objeto 

social. 

Artigo SO° - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigaç~7v 

sociais. 
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cada ano, data em que será lançado o balanço anual. . ~/D0 l:' 
--"~ 

Artigo 52° - Os casos omissos ou duvidosos no presente estatuto serão resolvidos pela 
l 

Diretoria com recurso para o Conselho Deliberativo. 

~/!y Oficial de Registro de Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica 


Marcos Roberto Fuchs 

!. }' 

....~.~ ,. 

Diretor Executivo 

EMOlUIIEHTOS: 87.32 
ESTADO ..... : 24.97 
IPESP ...... : 18.47 Darcy lQvato • escrevente autorizada 
R.C. + T.J.: 9.34 Régls dos Santos Sl1va • escrevente autorizado 
TOTAl ...... : 140.10 Hilton César de Jesus Souza· escrevente autorizado 

Averbado à margem do registro n! 462063 

Advogada - OAB/SP nO, 160.071 

CARTOR!O 00 169 TABElIAO DE NOTAS 
SAO PAULO - CAPITAL 

Ru~ Aususta,163B/1642 CaFital - SP 
Fabio T~jeu Biso9nin - Tabeliao 

SEKBJfANCA MS) FIRMA(Si 
•• 1'1..... , ••,." FUCHSCl0247) 

28 de outubro de 2004. 
_~__ DA VERDADE. 
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INSTITUTO PRO BONO 

CNPJ 04.613.118/000146 

498 07·-2~:~4 

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADAS SUCESSIVAMENTE EM 21 DE SETEMBRO DE 2004 

I - LOCAL, DATA E HORA: 

Assembléias realizadas, sucessivamente, no escritório Reale Advogados 

Associados localizado na Avenida Nove de Julho, 3147, 6° andar, na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Pauio, às 11h. 

11 - QUORUM DE INSTALAÇÃO: 

Presentes os Drs. Miguel Reale Jr., Oscar Vilhena Vieira, Eduardo Reale Ferrari, 

Carlos Ari Sundfeld, Carlos Miguel Aidar, Dalmo de Abreu Dallari, Theodomiro Dias 

Neto, Heloísa B. Nader Di Cunto, Fabio Caruso Cury, Belisario dos Santos Jr., 

Juliana Vieira dos Santos, Karyna Batista Sposato e Gustavo S. Balestrero, 

representando o Dr. Manuel Alceu A. Ferreira, totalizando quorum superior ao legal 

para instalação das assembléias em primeira convocação. Estiveram ainda 

presentes os Drs. Marcos Roberto Fuchs, na qualidade de Diretor Executivo e 

Rubens Perez e Carlos Eduardo Quartin de Moraes na qualidade de Conselheiros 

Fiscais. Ainda estiveram presentes Paula Ligia Martins, Marcela Cristina Fogaça 

Vieira e Mariana Guimarães Rocha na qualidade de assistentes de Diretoria. Esteve 

também presente, a convite do Or. Belisario dos Santos Jr., Letícia Emanuele Bill. 

111- MESA: 

Presidente: Dr. Oscar Vilhena Vieira Secretária: Dra. Paula Ligia Martins 

Rua Pamplona, 1197, casa 04 - CEP 01405-030 - São Paulo, SP 

Tel: (11) 3889-9070/ Fax (11) 3884-1122 


faleconosco@probonO,Qrg,br 

www.probooo.org.br 


1 

www.probooo.org.br


-_ ~_-_ 3 td 1/ WOliaGl de a.gl&lrDdeTlluloI. DocllDMntol.. 	 r lf CivU d. hUOá Jwidlca • s.e 
~. 
•< 	

4 9 8 Q,;7·2~J N S T J T U T O 	 )l!CliOFII.MU,. . 
PRO BONO 	 /,3':/' 

RESPONSABILIDADE SOCIAL NO DIREITO \~.\ S1-"X. 
-IV - ORDEM DO DI~: ~
.....,...., 

ASSEMBLÉIA GERAI,. ORDINÁRIA: 

1. deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras da Associação e do 

Relatório de Atividades,' referent§s ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2003; 

2. deliberar sobre as dir~trizes de atuação da Associação no exercício de 2004; 

3. deliberar sobre a ac:iQ9ão de meto.gologia para a análise de resultados das 
atividades da Associação; 

.~ '-...,.,1 ""•
\t 	 4. deliberar sobre a participação dos associados na prestação de serviços pro bano 

e na regulamentaçãp da ª=dvq,paci'l (lfO ~gn.o pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil; 

5. deliberar sobr~ a fp~rl}~ ~te capta,:~~o qe r~cursos da Associação . 

.. 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

1. deliberar sobre alterações estatutárias, necessárias para adequar o estatuto do 

Instituto Pro Bono ao Novo Código Civil; 

n 2. 	deliberar sobre eleiçãQ 9a qiretoria. 
\ ,,'.

" 

V - DELIBERAÇÕES TÇ>MADAS PQR UNANIMIDADE: .. ... 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Item 1 da Ordem do Dia - Após breve explanação pelo Dr. Marcos Roberto Fuchs 

sobre as demonstrações financeiras do Instituto e apresentação das atividades 

desenvolvidas durante o ano 2003, foram aprovados, sem quaisquer ressalvas, o 

balanço e o Relatório de Atividades da Associação, referentes ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2003; 
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. ·Item 2 da Ordem do Dia - Os Ors. Marcos Roberto Fuchs e Paula Ligia Martin '<'i-'. 

apresentaram propostas de projetos a serem fortalecidos durante o exercício socia~~ , 

de 2004 da Associação, quais sejam: (i) Projeto Pro Bono; (i i) Casa da Saúde da 

Mulher e (iii) Novas Parce!":as. 

(i) Projeto Pro Bono: 

Após debates e considerações acerca das diretrizes de funcionamento e a.lcance do 

referido projeto, os presentes deliber3ram o quanto segue: 

a) O Or. Oscar Vilhena Vieira apontou que os atendimentos realizados por 


intermédio do Instituto Pro Bono têm sido, em sua grande maioria, atendimentos 


institucionais. Estes atendim"entos são de relevada importância para a consolidação 


da infra-estrutura da sociedade civil. No entanto, o Instituto tem como proposta para 


o ano de 2004, aumentar o m:lmero de atendimentos de demandas de interesse 


público. Como exemplo de demanda de interesse público, foi apresentado pelo Or. 


Carlos Ari Sundfeld o trabalho realizado pelo Instituto e parceiros no tema da 


titulação de terras das comunidades quilombolas. 


b) O Or. Oscar Vilhena ressaltou, assim, a amplitude da atuação do Projeto 


Pro Bono que além de atender as demandas institucionais das entidades do terceiro 


setor, possibilita o atendimento de demandas de interesse público, e dá abertura 


para apresentação de outros projetos na área de advocacia em interesse público. O 


Or. Miguel Reale Jr. complementou tal colocação salientando a importância do 


atendimento de casos considerados paradigmáticos, como a discussão sobre o 


direito coletivo à imagem das comunidades indígenas, um dos primeiros casos 


atendidos pelo IPB. 


c) Foi deliberado pelos presentes que o Projeto Pro Bono deveria focar em 


casos de interesse público e casos considerados paradigmáticos, mesmo que 


prestados a pessoas físicas. 
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d) Foi argumentada pela unanimidade dos presentes a necessidade de mai~~' ~::J 
divulgação dos atendimentos prestados, bem como das demais atividades,,:~~. 
desenvolvidas pelas entidad~s beneficiárias dos atendimentos. 

e) Ainda quanto à divulgação das atividades do Instituto, foi discutida a 

criação de uma newsletter. Dr. Oscar Vilhena questionou sobre a maneira como 

seria feita a divulgação dos atendimentos, ficando decidido pelos presentes que será 

divulgada uma relação fixa dos escritórios voluntários do Instituto Pro Bono e a 

relação de todas as entidades beneficiárias. Uma lista mensal dos atendimentos 

prestados será publicada no site do Instituto, assim como uma lista dos 

atendimentos do mês, sem, no entanto, veicular-se o voluntário responsável por 

cada atendimento ou o número de horas dedicado a cada caso. 

f) O Dr. Oscar Vilhena ressaltou a dificuldade que os escritórios voluntários 

encontram em controlar os atendimentos pro bono prestados internamente, após o 

que, se seguiu uma discussão sobre as formas de organização interna de sarvi.ços 

pro bono em escritórios de advocacia e sobre a criação do conceito nos Estados 

Unidos até sua chegada ao Brasil. A Ora. Heloísa Di Cunto expôs, então, como as 

demandas repassadas pelo Instituto Pro Bono são tratadas dentro de seu escritório. 

É levantada a necessidade de reunião com os escritórios de advocacia voluntários 

do Instituto para debater esta questão 

g) Foi decidido que os Associados do Instituto, em especial os membros do 

Conselho Deliberativo, deverão envidar os seus melhores esforços para promover o 

nome da Associação, podendo, para tanto, identificar-se como integrantes do 

Instituto na mídia e em publicações em geral; 

h) Sem prejuizo das deliberações acima, todos os presentes se 

comprometeram a participar mais ativamente do Projeto Pro Bano. 
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.•(ii) Casa da Saúde da Mulher: 

o Dr. Miguel Reale Jr. apresentou o projeto da Casa da Saúde da Mulher. Mariana 

Rocha, estagiária do projeto, apresentou os números de atendimentos realizados na 

Casa e fez algumas considerações acerca dos serviços prestados. Após debates 

acerca das diretrizes de funcionamento e alcance do referido projeto, os presentes 

deliberaram o quanto segue: 

a) Dado ao fato dos atendimentos as vítimas atendidas na Casa da Saúde da 

Mulher serem realizados quase exclusivamente pelos advogados do escritório Reale 

Advogados Associados ou encaminhadas para atendimento no escritório modelo da 

Faculdade de Direito da PUC, foi reforçado o pedido para que demais escritórios 

com atuação na área de direito penal participassem do projeto. 

(iii) Novas parcerias: 

Dando continuidade a apresentação de atividades a serem fortalecidas em 2004, Dr. 

Marcos Fuchs mencionou o incentivo à criação de outros "institutos pro bono" pelo 

território nacional, lembrando a decisão de não criação de filiais pelo Instituto. 

Discorreu, ainda, sobre a importância da realização do Seminário Internacional de 

Advocacia pro bono, realizado pelo Instituto no final de 2003, para divulgação e 

expansão do conceito de advocacia pro bono. Informou que está prevista para o final 

deste ano a publicação do Seminário, que será feita gratuitamente pela Fundação 

Educar D'Paschoal. Mencionou, ainda, a procura por profissionais de outros Estados 

para auxílio na criação de associações análogas. 

o Dr. Oscar Vilhena apresentou a parceria com ASHOKA, rede de empreendedores 

sociais que conta com a participação de 1.400 "fellows" no mundo todo, sendo 350 

atuam em questões de direito. O objetivo desta parceria é desenvolver um projeto 

piloto que visa juntar os advogados voluntários com os empreendedores sociais, 

aproximando assim as atividades do Instituto aos movimentos de base. Este projeto 
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..poderá se expandir para outros lugares do mundo, que possuem empreendedo ,-\ S"'J 


. sociais da ASHOKA e contam com a atuação de associações análogas ao Institut~-. 

. Pro Bono. -' 


Item 3 da Ordem do Dia - Dr. Oscar Viihena Vieira solicitou que Marcela Vieira, 

assistente de diretoria, explicasse o funcionamento do Projeto Pro Bono. Passou-se 

à apresentação do funcionamento do banco de dados e do cadastramento de 

voluntários e de entidades beneficiárias. Foi discutida a necessidade de "feed back" 

dos atendimentos realizados e do desenvolvimento de um sistema de controle dos 

atendimentos. Este controle facilitará a prestação de contas e a avaliação das 

atividades exercidas, pois possibilitará não só a divulgação de números de 

atendimentos, entidades beneficiadas e voluntários cadastrados, como também, 
poderá ser avaliada a qualidade do atendimento prestado e o impacto deste 

atendimento. 

Item 4 da Ordem do Dia - Novamente foi mencionada a necessidade de 

aproximação dos associados com as atividades desenvolvidas pelo Instituto Pro 

Bono. Foi dito que com a criação do "Bo!etim Pro Bono" e com o aprimoramento do 

site do Instituto, esta aproximação será facilitada. Assim, tais atividades são 

prioridades em 2004. Foi também decidida a realização de um evento, nos moldes 

do Café da Manhã realizado em 2003, para aproximar os associados e cadastrar os 

respectivos escritórios de advocacia no quadro de voluntários do Instituto Pro Bono. 

Quanto à regulamentação da advocacia pro bono em âmbito federal, sem prejuízo 

das deliberações já transcritas nesta ata, foi informado contato realizado com Or. 

Sergio Ferraz que informou que pretende colocar a discussão em pauta no Conselho 

Federal da OAB em novembro deste ano. 

Item 5 da Ordem do Dia - Or. Oscar Vilhena Vieira apresentou o andamento dos 

pedidos de financiamentos do Instituto Pro Bono. Informou que o custo de 

manutenção das atividades do Instituto é baixo e que a Associação conta com 
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. iinanciamento re~ebido da . Fundação Ford e da United Nati~ns Foudation, atr.av~~ J/ 
da Associação Direitos Humanos em Rede. Falou da necessidade de autonomia do'~C; ~- ',' 

Instituto Pro Bono. Foi então deliberado que a Diretoria deveria dar preferência à ~"'=:,~'~ 

obtenção de financiamentos junto a entidades financiadoras e não cobrar 

mensalidade dos Associados. Neste particular, a Dra. Paula Martins mencionou que 

foi apresentada proposta de financiamento para Tinker Foundation. Dr. Oscar 

Vilhena informou, ainda, que foi apresentada proposta de financiamento para a 

Petrobrás, falou da possibilidade de financiamento pela União Européia e pela Public 

Welfare Foundation. Informou também que o Diretor da Open Society, financiadora 

em potencial, estará no Brasil em 12 de outubro deste ano para participar de reunião 

sobre acesso à justiça, oportunidade na qual será verificada a possibilidade de 

financiamento. 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Item 1 da Ordem do Dia - Dando continuidade às deliberações, os presentes 
passaram para a análise das àlterações realizadas no Estatuto do Instituto Pro Bono 
dada a necessidade de adaptação às exigências do Novo Código Civil. Após breves 
esclarecimentos, foi decido pela unanimidade dos presentes aprovar as alterações 
realizadas. Foi ainda discutido a existência legal do Conselho Consultivo que, no 
entanto, até o momento não possui nenhum membro. Ficou decidido que o 
Conselho Deliberativo deverá se reunir e fazer indicações de pessoas para compor o 

-.. ("" rConselho Consultivo. 
''-'' 

Item 2 da Ordem do Dia - O Dr. Marcos Roberto Fuchs apresentou ao Presidente 
da Mesa a renúncia do Dr. Fernando S. Marcato ao cargo de diretor adjunto. Assim. 
os presentes nomearam a Dra. Paula Ligia Martins, brasileira, solteira, advogada, 

. residente e domiciliada Qa Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. 
Divino Salvador, 289 - apt. ,~6, R.G n.o 25.551.249-1, CPF n.o 260.689.568-14, para 
assumir o cargo vago de Diretora Adjunta. Dessa forma, a Diretoria do Instituto Pro 
Bono passou a ser composta pelos Drs. Marcos Roberto ~uchs e Paula Ligia 
Martins, que terão mandato até a Assembléia Geral O~dinária que analisar as contas 
do exerclcio social a se encerrar em 31.12.~004, permanecende vago o segundo 
cargo de Diretor Adjunto'; 

, Rua Pamplona, 1197, casa 04 - CEP 01405-030 - São Paulo, SP 
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Após as deliberações acima transcritas, Dr. Oscar Vilhena Vieira abriu espaço para ~o~:// 
. 

debates entre os presentes, sendo que nada mais foi debatido, sendo apenas 

parabenizada toda a equipe do Instituto Pro Bono pela competência e eficiência com 

que tem desenvolvido as atividades do Instituto. 

VI - ENCERRAMENTO: 

Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário ã 


lavratura da presente ata, que, após lida e achada conforme, foi por todos os 


presentes assinada. Local eData: São Paulo, 21 de setembro de 2004. Presidente 


f da Mesa: Dr. Oscar Vilhena Vieira; Secretária da Mesa: Dra. Paula Ligia Martins. 


Associados presentes: Miguel Reale Jr., Oscar Vilhena Vieira, Eduardo Reale 


Ferrari, Carlos Ari Sundfeld, Carlos Miguel Aidar, Dalmo de Abreu Dallari, 


Theodomiro Dias Neto, Heloisa B. Nader Di Cunto, Fabio Caruso Cury, Belisario dos 


Santos Jr., Juliana Vieira dos Santos, Karyna Batista Sposato e Gustavo S. 


Presidente da Mesa 

.~~..
;P

/ _ !.c- 

/ 
Paula Li ia Martins 

Secretária da Mesa 
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ESTATUTO DO 


CENTRO DE DIREITOS HUMANOS - CDH 


CAPÍTULO I 

Da denominação, sede, foro e prazo de duração 


Art. 10 • O Centro de Direitos Humanos é uma associação de direito privado, de fins não 
lucrativos, regida pelo presente estatuto e pelas disposições legais vigentes, tendo: 

I . Sede e administração na cidade de São Paulo e foro jurídico na Capital do estado 
de São Paulo; . 
11 prazo de duração indeterminado. 

Parágrafo único - Poderão se'r criados escritórios locais onde se fizerem necessários. 

CAPÍTULO II 

Dos objetivos 


Art. 2°· São seus fins promover, difundir e garantir os Direitos Humanos Civis, 

Políticos, Econômicos, Sociais, Culturais, a Paz e o Desenvolvimento através dos seguintes 
pontos: 

1- promover o desenvolvimento acadêmico e a pesquisa em caráter 
multidisciplinar dos temas ligados ao estudo dos Direitos Humanos, em 
todos os seus aspectos; 

lI· participar e organizar a realização de cursos, conferências, simpósios e 
palestras com a finalidade de difusão e aprofundamento do estudo dos temas 
ligados aos Direitos Humanos; 

111- capacitar educadores em pireitos Humanos para desenvolvimento de ações 
educativas em conjunto com o sistema educacional em todos os seus níveis; 

N- atuar em conjunto com organizações não-governamentais e associações da 
sociedade civil, dando subsídios e organizando ações em defesa dos Direitos 
Humanos; 

v- desenvolver estudos para aprimoramento de políticas públicas em Diretos 
Humanos em conjunto com os vários órgãos do poder executivo e conselhos 
estaduais e municipais de defesa de direitos; 

VI incentivar a formação de novas associações de defesa dos Direitos Humanos; 
VII- defender, judicial e extrajudicialmente, interesses referentes à garantia dos 

direitos humanos, através de ações civis públicas, mandados de segurança, 
mandados de segurança coletivos, ações coletivas e demais meios 
disponíveis e previstos em lei. 

VIII- Promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e 
outros valores universais; 

IX- Realização de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias 
alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos 
técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas no 
artigo 3° da Lei 9,790/99. 

Parágrafo Primeiro - No cumprimento de seus objetivos, o Centro de Direitos Humanos 
poderá, por si ou em cooperação com terceiros: 
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.. d 	 s::".. r • d b ~. S j"a) promover e partlClpar e congressos, conlerenclas, semmanos, cursos e e ate • .' . 
que tenham como tel11a os direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais; <i',/,~;.:.. :'.. ' 

b) divulgar por quaisquer meio~ as infonnações e conhecimentos produzidos por si .. I~"-:' 
ou por terceiros e correlatos às suas atividades; 
c) organizar serviços de documentação e mformação; 
d) publicar livros, revistas e cartilhas, produzir vídeos, filmes, fotos, materiais 
diversos, organizar exposições e programas de radiodifusão entre outros; 
e) realizar prospecção, gravação, edição e divulgação de imagens, músicas, 
depoimentos relacionados com suas diversas atividades; 
f) distribuir e vender produtos e materiais da própria associação ou de terceiros; 
g) promover ação civil publica e outras iniciativas judiciais com a finalidade de 
defender os direitos humanos individuais, sociais, coletivos ou difusos; 
h) assessorar e prestar serviços de consultoria em planejamento, avaliação e 
execução de projetos 'para organizações públicas e privadas; 
i) firmar convênios e contratos para prestação de serviços para instituições públicas 
ou privadas; 
j) promover estudos de direito comparado, bem como estudos antropológicos, 
geográficos, biológicos, ecológicos, sociológicos e dos demais campos do saber 
humano correlatos com suas diversas atividades; 
1) promover, organizar,produzir, divulgar e participar de eventos e campanhas 
nacionais e internacionais de apoio e defesa dos direitos humanos. 

Parágrafo Segundo - Na realização de suas tarefas, o Centro de Direitos Humanos 
procurará a convergência de trabalhos com entidades afins, evitando-se a duplicação de 
esforços. 
Parágl'afo Terceiro - O Csntro de Direitos Humanos não se envolverá em questões 
religiosas, político-partidárias, ou em quaisquer outras que não se coadunem cóm seus 
objetivos institucionais. 
Parágrafo Quarto - Na execução de suas atividades, programas, projetos e planos de ação, 
o Centro de Direitos Humanos observará os principios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade e da. eficiência. 

Parágrafo Quinto - O Centro de Direitos Humanos coíbe expressamente a adoção de 


() 	 práticas de gestão administrativa que visem à obtenção, de forma individual ou coletiva, de 
. 	/ - beneficios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo 

decisório; 
Parágrafo Sexto- O Centro de Direitos Humanos poderá, visando à implementação dos 
objetivos elencados neste artigo, firmar convênios de cooperação técnica e buscar 
financiamentos junto a entidades afins e a instituições ligadas à pesquisa acadêmica, bem 
COr:t:lO junto a qualquer outra entidade cujos objetivos não conflitem com os da entidade. 

CAPÍTULom 
Dos Associados 

AI". 3° - Poderão fazer parte do quadro de associados do Centro de Direitos Humanos 
pessoas fisicas e jurídicas que estejam de aC'.ordo com as normas definidas neste Estatuto 
sendo: . 

I. Associados Fundadores - todos aqueles que assinaram a Ata de Fundação 
comprometendo-se com as finalidades desse Estatuto; 

2 
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11: Associados Efetivos - os q~ forem incorporad?, pel~ aprovação de 50".G.~ . 

(cmquenta por cento) da Assemblela (',eral, a partir da mdlcaçao de dOIS associados ~!,.,- .. 

fundadores ou efetivos. - .. \ 

In. Associados Colaboradores - pessoas físicas ou jurídicas que, identificadas com 

os objetivos do Centro, solicitem seu ingresso e, sendo aprovadas pelo Conselho 

Diretor, paguem as contribuições correspondentes; 

IV. Associados Honorários - pessoas físicas ou jurídicas, eleitos pela Assembléia 

Geral, que se destacarem por relevantes serviços prestados ao Centro de Direitos 

Humanos ou na defesa dos bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao 

tema dos direitos humanos. 


Parágl'afo Primeiro - Respeitadas as normas do presente Estatuto, os associados serão 
admitidos sem qualquer distinção de raça, credo ou profissão, desde que sejam indicados 
por dois associados, fundadores ou efetivos. 
Parágl'afo Segundo - Para a filiação de associados colaboradores o Conselho Diretor criará 
categorias de contribuição financeira, que poderão ser diversas e diferenciadas, lIad 
referendum" da Assembléia Geral. 
Parágrafo Terceiro - Poderão ser isentos de qualquer contribuição financeira os 
associados colaboradores que estiverem exercendo cargo no Conselho Consultivo, os que 
fizerem parte dos quadros executivos do Centro de Direitos Humanos ou aqueles que, por 
qualquer outro motivo, recebam esse beneficio por resolução do Conselho Diretor. 
Parágrafo Quarto - Qualquer dos membros do Conselho Consultivo ou do Conselho 
Diretor do Centro de Direitos Humanos poderá apresentar candidato ao quadro de 
associados honorários. Deverá motivar a escolha, por escrito, ao Presidente do Conselho 
Diretor, que submeterá a proposta para aprovação na primeira Assembléia Geral ordinária 
subseqüente, por maioria absoluta. 
Parágrafo Quinto - Os associados não respondem subsidiária nem solidariamente pelas 
obrigações da associação, nem podem utilizar seus símbolos ou falar em seu nome, salvo se 
expressamente autorizados pelo Conselho Diretor. 
Art. 4° - São direitos e deveres dos associados fundadores e efetivos: 

I - participar, votar e ser votado nas Assembléias Gerais; 
fi- ser informado dos programas e projetos desenvolvidos, freqüentar a sede, 

sugerir programas de trabalho e atividades e participar delas; 
fiI- opinar sobre o plano de atividades e sobre o plano de gestão do Conselho 

Diretor; 
IV - comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias quando convocados. 

Parágrafo Primeiro - Terão suspensos seus direitos de participar da Assembléia Geral 
com poder de voto e de elegerem e serem eleitos para o Conselho Diretor, os associados 
efetivos que passarem a desempenhar função remunerada na associação. 
Parágrafo Segundo - São deveres dos associados fundadores e dos efetivos: zelar pelo 
bom nome e imagem do Centro de Direitos Humanos; empenhar-se, por todos os meios, 
para realização dos objetivos do Centro de Direitos Humanos, no âmbito de sua atuação. 
Art. 5° - Os associados fundadores e os efetivos serão ex.cluídos da associação: 

1- mediante proposta de três associados fundadores ou efetivos aprovada em 
Assembléia Geral por pelo menos 2/3 (dois terços) dos presentes; 
fi- automaticamente, se deixarem de comparecer à Assembléia Geral ordinária 
por dois anos consecutivos sem justificação por escrito. 

Art. 6° - Dos direitos e deveres dos associados honorários e colaboradores: 

3 
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1- os associados colaboradores QUites com suas obrigações perante o Centro de o~ 

Direitos Humanos, bem como os associados honorários, têm direito de ~;;:: ;,....~" , ~ 
tomar conhecimento dos projetos e dos trabalhos em desenvolvimento e de '~-.:'!_- ~._-
fruir dos privilégios que o Centro de Direitos Humanos oferecer. 

11- são deveres dos associados colaboradores: contribuir financeiramente com o 

Centro de Direitos Humanos, de acordo com a categoria escolhida, e 

empenhar-se no âmbito de sua atuação e de acordo com suas possibilidades 

para que os objetivos do Centro de Direitos Humanos sejam alcançados. 


Art. 7° - Os associados honorários e os colaboradores serão excluídos da associação: 
I - Os associados honorários mediante proposta de três associados fundadores ou 
efetivos, aprovada em Assembléia Geral. por pelo menos 2/3 (dois terços) dos 
presentes. 
11 - Os associados colaboradores, automaticamente, por ato do Conselho Diretor, 
quando deixarem de pagar a contribuição financeira a que se obrigaram no ato da 
filiação. 

Art. 8° - Serão desligados da associação os associados de qualquer categoria que 

infringirem gravemente o presente estatuto ou praticarem atos contra os objetivos da 

entidade. 

Parágrafo Único. Caberá à Assembléia geral decidir sobre a exclusão de associados. 


CAPÍTULO IV 
Dos órgãos do Centro de Direitos Humanos 

Art. 9° - São órgãos do Centro de Direitos Humanos: 
a) Assembléia Geral; 
b) Conselho Diretor; 
c) Conselho Consultivo; 
d) Conselho Fiscal; 
e) Secretaria Executiva. 

CAPÍTULO V 
Da Assembléia Geral 

Art. 10 - A Assembléia eteral é órgão soberano, de deliberação, composto por todos os 
associados fundadores e efetívos que estejam em pleno gozo de seus direitos, com 
competência expressa nesse estatuto. 
AI'1. 11 - A Assembléia Geral reúne-se ordinariamente uma vez por ano ou 
extraordinariamente sempre que se fizer necessário, dentro da forma expressa no presente 
estatuto. 
Parágrafo Primeiro - O Conselho Diretor convocará, uma vez por ano, no primeiro 
quadrimestre, a Assembléia Geral Ordinária; poderão convocar a Assembléia Geral 
Extraordinária o Conselho Diretor ou os associados, sendo necessário, no último caso, o 
requerimento de no mínimo metade mais um dos associados com direito a voto na 
Assembléia Geral. 
Parágrafo Segundo - A convocação para qualquer Assembléia Geral deve ser feita com 
antecedência mínima de 20 dias úteis, podendo ser feita por carta registrada, por e-mail, 
devendo neste caso ser confirmado o seu recebimento pelo associado, ou por divulgação 
pública realizada por meio eficaz conforme definido pelo Conselho Diretor. A carta 

4 



· j .:.{ ("\.A ,D
' ~ " .::;>- \ 

convocatória deverá conter as infonnaçães sobre a hora, a data, o local onde se realizará\'~, ' 
Assembléia e a pauta com os temas a serem tratados. 1 ~l:~• .. 

Parágl'afo Terceiro - A Assembléia Geral será instalada com o "quorum" de ao menos 1/2 
(metade) dos associados fundadores e efetivos, em primeira convocação e com qualquer 
número em segunda convocação meia hora depois, podendo a presença ocorrer por via de 
métodos remotos de tecnologia disponível a todos, desde que submetidos à forma de 
comprovação de presença, admitida a outorga de poderes para cômputo do "quorum". 
Parágrafo Quarto - As reuniões da Assembléia Geral serão instaladas pelo presidente do 
Conselho Diretor e presididas e secretariadas por dois associados fundadores ou efetivos 
eleitos pela própria Assembléia, cabendo ao último a responsabilidade pela elaboração da 
ata. 
Parágrafo Quinto - Estando ausente ou impedido o presidente do Conselho Diretor, a 
Assembléia Geral será instalada pelo vice-presidente ou, no impedimento deste, por um dos 
demais membros do Conselho Diretor ou secretários executivos ou por qualquer associado 
fundador ou efetivo presente. 
Parágrafo Sexto - As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas por maioria 
simples, ressalvadas as exceções previstas nesse Estatuto. 
Parágrafo Sétimo - Para as deliberações relativas à destituição de membros do Conselho 
Diretor ou alteração estatutária será exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à 
assembléia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira 
convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas 
convocações seguintes. 
Parágrafo Oitavo - Para as deliberações sobre a destituição do Conselho Diretor, será 
necessária a aprovação de maioria absoluta dos associados com direito a voto presentes à 
Assembléia Geral. 
Parágrafo Nono - No caso de empate o presidente da mesa que presidir a Assembléia 
Geral terá o voto de qualidade. 
Parágrafo Décimo - As deliberações da Assembléia Geral serão lavradas, em livro próprio, 
devendo a ata ser assinada pelos membros da mesa, e registrada em cartório. 
Art. 12 - Compete a Assembléia Geral, em especial: 
a) deliberar sobre o relatório de atividades, balanço e demais contas da sociedade, a serem 
apresentadas pelo Conselho Diretor e com parecer do Conselho Fiscal; 
b) pronunciar-se sobre o plano de gestão do Conselho Diretor e sobre o plano trienal de 
atividades, decidindo sobre a agenda de trabalho do Centro de Direitos Humanos; 
c) eleger o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal; 
d) decidir sobre todos os assuntos da associação, inclusive alterações estatutárias e sua 
dissolução, na forma dos artigos 38 e 39 desse Estatuto; 
e) decidir sobre a admissão e exclusão dos associados de qualquer categoria, nos termos do 
artigo 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° destes estatutos; 
f) autorizar a alienação, permuta ou instituição de ônus reais sobre bens imóveis da 
associação; 

g) estabelecer a política de cooperação com instituições públicas e privadas, nacionais e 

internacionais e agências bilaterais e multilaterais; 

h) autorizar a utilização do fundo financeiro nos termos do regimento interno. 


CAPÍTULo VI 
Do Conselho Diretor 
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Art. 13 - O Conselho Diretor, encarregado da coordenação da associação, será compo~~ I· 
por cinco membros, eleitos pela Assembléia Geral, que no ato da eleição designará o -"'" 
presidente e o vice-presidente. 
Parágrafo primeiro: O Conselho Diretor será composto, necessariamente, por cinco 
associados fundadores ou efetivos, 

Parágrafo segundo : Os membros do Conselho Diretor não serão remunerados pelo 

exercício da função. 

Pal'ágl'afo terceiro: Aos membros do Conselho Diretor que estiverem dedicados à 

coordenação de projetos, realização de consultorias ou palestras relacionados a projetos 

desenvolvidos pelo Centro de Direitos Humanos será possibilitada remuneração dentro dos 

parâmetros praticados no mercado. 

Art. 14 - O mandato dos membros do Conselho Diretor será de dois anos, podendo ser 

reeleitos uma vez consecutiva para o mesmo cargo ou sem limite para cargos diferentes. 

Art. 15 - Todas as decisões do Conselho Diretor serão tomadas por maioria simples. 

Parágrafo Único - Em caso de empate, cabe ao Presidente o voto de qualidade. 

Art. 16 - Compete ao Conselho Diretor: 

a) Cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias e regimentais, assim como as 

deliberações da Assembléia Geral; 
b) zelar pela execução do Plano Trienal; 
c) convocar e instalar as Assembléias Gerais; 
d) aprovar o Plano de Trabalho Anual, elaborado pela Secretaria Executiva, assim como 
acompanhar sua execução; 
e) angariar recursos para o funcionamento do Centro de Direitos Humanos, visando efetivar 
os objetivos a que se destina; 
f) administrar o patrimônio e zelar pelo bom emprego dos recursos arrecadados; 
g) avaliar, isoladamente ou em conjunto com outras entidades, os resultados alcançados, 
buscando sempre os meios de resultados mais efetivos e de menor custo; 
h) prestar contas perante as entidades ou grupos de pessoas das quais provieram os recursos 
mediante orçamento comprovado com recibos originais, relatórios periódicos, bem como 
por outros procedimentos exigíveis; 
i) aprovar novos projetos; 
j) nomear, "ad referendum" da Assembléia Geral, os membros do Conselho Consultivo, 
convocar suas reuniões indicando previamente temas a serem por eles examinados e 
requerer dos mesmos a elaboração de pareceres dentro de suas competências; 
I) nomear e, quando necessário, substituir os membros da Secretaria Executiva, "ad 
referendum" da Assembléia Geral, supervisionando suas atividades e outorgando poderes 
para administrar; 
m) encaminhar à Assembléia Geral as propostas de distinção de associado honorário do 
Centro de Direitos Humanos, nas condições estabelecidas no artigo 3°, parágrafo quarto, 
deste estatuto; 
n) aprovar o relatório semestral elaborado pela Secretaria Executiva; 
m) apresentar à Assembléia Geral o relatório de atividades, balanço e prestação de contas 
anuais da associação; 
o) aprovar o Regimento Interno elaborado pela Secretaria Executiva; 
p) apreciar as recomendações do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal; 
A11. 17 - A eleição do Conselho Diretor far-se-á em Reunião da Assembléia Geral do 
Centro de Direitos Humanos. 
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Art. 18 - A eleição dos membros do Conselho Diretor, quando houver mais de uma chapa, '~ _"" ,,', 

se fará por voto secreto e por meio de cédula na qual constarão os nomes de todos os 1

00 ,:;:::~:' 

integrantes de cada chapa, com a indicação dos nomes que ocuparão a presidência e a vice

presidência. Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria simples dos votos 

válidos. 

Pa."ágrafo Único - Em caso de empate entre duas ou mais chapas, essas irão se submeter a 

nova votação em seguida à apuração do primeiro resultado. 

Ali. 19 - O Conselho Diretor reunir-se-á: 

a) ordinariamente, uma vez a ,cada três meses,. de acordo com o calendário pré-fixado, 

independentemente de convocação; 

b) extraordinariamente, quando necessário, convocado pelo seu presidente ou por três de 

seus membros, por escrito, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

Parág."afo Primeiro - Os membros da Secretaria Executiva poderão participar das 

reuniões do Conselho Diretor com direito a voz. 

Parág."afo Segundo - Poderão ser convocados outros funcionários do Centro, bem como 

especialistas ou consultores externos, para participarem das reuniões do Conselho Diretor. 

Parágrafo Terceiro - O conselheiro ou secretário executivo que estiver impedido de 

participar de reunião do Conselho Diretor, por motivo de viagem, doença, ou força maior 

deverá justificar previamente e por escrito. 

Parágrafo Quarto - O Conselho Diretor deliberará com a presença de, no mínimo, três de 

seus conselheiros. . 

Art. 20 - Extingue-se o mandato do conselheiro: 


a) Findo o exercício do mandato; 

b) por renúncia expressa ou tácita; 

c) por cassação do maRdato; 

d) por impedimento; 

e) por morte. 


Parágrafo Primeiro - Caracteriza-se renuncia tácita a ausência do conselheiro a 03 (três) 

reuniões ordinárias consecutivas. . 

Parágrafo Segundo - O conselheiro poderá ter seu mandato cassado, por infração grave 

aos deveres de seu cargo, assim definida pela Assembléia Geral, caso a caso, conforme o 

estabelecido no artigo 4° deste estatuto. 
("\ Art. 21 - As vagas que se verificarem no Conselho, por renúncia, morte ou outro 
impedimento, serão preenchidas pelo próprio Conselho por votação em nomes sugeridos 
por seus membros, "ad referendum" da Assembléia Geral. 

.:.' 
• 	

Parág."afo Único - Considerar-se-á eleito quem obtiver o voto da maioria simples dos 
conselheiros presentes à reunião, por meio de voto secreto, e exercerá o cargo até a próxima 
reunião ordinária da Assém'bléia Geral, quando poderá ser mantido ou substituído através 
de nova eleição. 

CAPÍTULOVll 
Do Presidente e do Vice-presidente do Conselho Diretor 

Art. 22 - Compete ao presidente do Conselho Diretor: 
a) Dirigir e orientar o Centro de Direitos Humanos em todos os fins; 
b) representar o Centro de Direitos Humanos, ativa e passivamente, em juízo ou fora 
dele; 
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c) representar o Centro de Direitos Humanos em todo ato jurídico em que este ~~/ê: ;~:-' 
/ 


figurar como parte, sendo necessária a assinatura de mais um dos conselheiros ( 

diretores, para quaisquer atos que obriguem ou onerem a entidade, salvo a hipótese 

de movimentação de contas bancárias do Centro, que poderá ser realizada pelo 

Presidente em conjunto com o Secretário Geral. 

d) divulgar junto à comunidade os trabalhos realizados pelo Centro de Direitos 

Humanos; 

e) instalar as reuniões da Assembléia Geral; 

f) presidir as reuniões do Conselho Diretor e dar seu voto de qualidade, quando 

necessário; 

g) convocar reuniões extraordinárias do Conselho Diretor quando julgar necessário; 

h) nomear, quando necessário, procuradores com poderes para representar a 

associação administrativa e judicialmente, previamente aprovados pelo Conselho 

Diretor, observado o disposto na alínea 'c' supra; 

i) nomear e destituir os coordenadores de projeto, funcionários, monitores e 

bolsistas. 


Ali. 23 Compete ao vice-presidente do Conselho Diretor: 
a) substituir o presidente em suas faltas ou impedimentos; 
b) colaborar com o presidente em seu trabalho. 

CAPÍTULO VDI 
Do Conselho Consultivo 

Art. 24 - O Conselho Consultivo é órgão de assessoramento do Centro de Direitos 
Humanos na consecução de seus objetivos institucionais, sendo composto por um número 
indeterminado de pessoas físicas, nomeadas pelo Conselho Diretor, a partir de lista 
indicativa previamente aprovada pela Assembléia Geral. 
Art. 25 - As reuniões do Conselho serão presididas pelo presidente do Conselho Diretor. 
Art. 26 - Os membros do Conselho Consultivo têm as seguintes funções: 

a) colaborar com o Conselho Diretor e com a Secretaria Executiva na concretização 

dos objetivos do Centro de Direitos Humanos e na viabilização de seus projetos e 

atividades previstos nos Planos de Trabalho Trienal e Anual; 

b) emitir pareceres; 

c) manifestar-se contra as ações que desrespeitem o Estatuto ou os objetivos do 

Centro de Direitos Humanos; 

d) opinar sobre planos, atividades e projetos do Centro de Direitos Humanos, 

sempre que julgar necessário ou quando for solicitado pelo Conselho Diretor ou 

pela Assembléia Geral; 

e) recomendar ao Conselho Diretor, sempre que julgar necessário, a outorga da 

distinção de associado Honorário do Centro de Direitos Humanos nas condições 

estabelecidas no art. 3, parágrafo quarto deste Estatuto. 


CAPÍTULO IX 
Do Conselho Fiscal 

Art. 27 - O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador da administração contábil-financeira do 
Centro de Direitos Humanos, sendo composto por dois membros eleitos pela Assembléia 
Geral, para um mandato de dois anos, permitida a recondução. 
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Parágrafo Unico - Os membros do Conselho Fiscal deverão, preferencialmente, possuir~~,· 
formação acadêmica ou profissional compatível com seu cargo e função. . 
AI·t. 28 - Compete aos membros do Conselho Fiscal: 

a) analisar os relatórios das auditorias externas e emitir parecer à Assembléia Geral; 

b) analisar os balanços e demonstrações contábeis e financeiras do Centro de 

Direitos Humanos, ao final de cada exercício financeiro; 

c) opinar sobre as operações patrimoniais realizadas pelo Centro de Direitos 

Humanos, emitindo pareceres à Assembléia Geral; 

d) comparecer às reuniões do Conselho Diretor, a pedido deste ou de seu Presidente, 

sempre que houver necessidade de esclarecimentos acerca de seus pareceres. 


CAPÍTULO X 
Da Secretaria Executiva 

AI't. 29 - A Secretaria Executiva é o órgão de administração do Centro de Direitos 
Humanos, composto por um ou mais secretários executivos com cargos remunerados, 
nomeados pelo Conselho Diretor. 
Parágrafo Único - A Secretaria Executiva contará com um Secretário Geral indicado pelo 
presidente do Conselho Diretor, que será o responsável por dividir entre os secretários 
executivos as tarefas a eles atribuídas. 
Art. 30 - Compete à Secretaria Executiva: 

a) supervisionar e executar as funções administrativas, financeiras, orçamentárias e 

de planejamento; 

b) elaborar e revisar os relatórios técnicos e financeiros dos projetos e atividades do 

Centro de Direitos Humanos antes de sua apreciação pelo Conselho Diretor; 

c) planejar e analisar as atividades e orçamentos semestrais e submetê-los à 

apreciação do Conselho Diretor; 

d) implementar as decisões programáticas da Assembléia Geral; 

e) formular e implementar a política de comunicação e informação da associação, de 

acordo com as diretrizes emanadas da Assembléia Geral; 

f) executar a política de cooperação com instituições públicas e privadas, nacionais 

e internacionais e agências bilaterais e multilaterais aprovadas pela Assembléia 

Geral; 

g) decidir sobre a veiculação do acervo e materiais produzidos pelo Centro de 

Direitos Humanos ou em co-produção com outras entidades; 

h) coordenar as atividades de captação de recursos da entidade; 

i) contratar, com aprovação prévia do presidente do Conselho Diretor, pessoas 

fisicas ou jurídicas necessárias às atividades administrativas e técnicas do Centro de 

Direitos Humanos; 

j) coordenar a elaboração de projetos; 

k) elaborar pareceres técnicos, em conjunto ou isoladamente, sobre projetos e 

atividades do Centro de Direitos Humanos e de terceiros; 

1) analisar projetos encaminhados ao Centro de Direitos Humanos; 

m) supervisionar os departamentos e dirigir as atividades do Centro de Direitos 

Humanos; 

n) definir as obrigações e coordenar o corpo funcional do Centro de Direitos 

Humanos; 
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O) acompanhar O plano fisico e financeiro dos projetos e sua execução; \ ....,~ 

p) contratar, demitir, transferir e enquadrar na política geral de cargos e salários, ~~;""" 

pessoal técnico e funcional e outras providências relacionadas ao corpo funcional, ~, -:. 

necessárias ao cumprimento dos Planos de Trabalho aprovados pela Assembléia 

Geral; 

q) elaborar a política geral &~ cargo.:> e sa~ários para aprovação pelo Conselho 

Diretor; 

r) aceitar doações e subvenções, desde que as mesmas não comprometam a 

autonomia e independência do Centro de Direitos Humanos; 

s) elaborar nonnas internas; 

t) elaborar o Regimento Interno para aprovação do Conselho Diretor; 

u) indicar os representantes do Centro de Direitos Humanos junto a seminários, 

simpósios, congressos e demais eventos nacionais e internacionais; 

v) encaminhar ao Conselho Diretor as demonstrações contábeis-financeiras do 

Centro de Direitos Humanos e a previsão orçamentária anual. 


CAPÍTULO XI 
Do Patrimônio 

Ali. 31 - O patrimônio do Centro de Direitos Humanos é constituído por bens e valores 
obtidos através de: 

a) contribuição dos associados colaboradores; 

b) doações de bens e direitos e resultados de patrocínio de pessoas jurídicas ou 

fisicas nacionais ou estrangeiras; 

c) subvenção que, eventualmente, lhe sejam destinadas pelo Poder Público; 

d) rendas originárias de seus bens e projetos; 

e) bens de outras instituições ou fundações congêneres que venham a ser extintas e 

que lhe sejam atribuídas; 

f) recursos financeiros provenientes de venda de publicações, edições, filmes, 

vídeos e outros bens produzidos pela associação ou não; 

g) receita proveniente dos contratos e convênios de prestação de serviços a terceiros. 


Parágrafo Primeiro: Os bens, rendas, recursos e eventuais resultados operacionais serão 
obrigatoriamente aplicados nas finalidades às quais o Centro de Direitos Humanos se 
destina. 
Parágrafo Segundo: A compra ou venda de bens imóveis far-se-á mediante decisão dai 

" 

Assembléia GeraL 
Parágrafo Terceiro - A alienação pela Secretaria Executiva de outros itens integrantes do 
Ativo Pennanente do Centro de Direitos Humanos substituídos por desgastes ou 
obsolescência, bem como dos' que se tomarem redundantes, independem da autorização 
prévia, devendo ser infonnado o Conselho Diretor. 
Art. 32 O Centro de Direitos Humanos destinará recursos para a constituição de um 
fundo financeiro a ser utilizado em situações excepcionais, mediante aprovação expressa da 
Assembléia GeraL 

CAPíTULO XII 
Das Disposições Gerais 
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Ali. 33 - O Conselho Diretor poderá contratar serviços de auditoria externa independente 
para, ao final de cada exercício - terminado no dia 31 de dezembro de cada ano-, elaborar 
relatório e emitir parecer sobre as demonstrações contábeis e financeiras da sociedade, 
podendo fazê-lo a qualquer tempo quando se tratar de recursos oriundos da celebração de 
Termos de Parceria ou convênios com órgãos públicos. 
Ali. 34 - A prestação de contas do Centro de Direitos Humanos obedecerá aos princípios 
fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade. 
Art. 35 - A prestação de (",(lntas dos recursos e bens de origem pública recebidos pelo 
Centro de Direitos Humanos será feita de acordo com o estabelecido no parágrafo único do 
art. 70 da Constituição Federal. 
Art. 36 - Ao final de cada exercício financeiro, os relatórios de atividades e das 
demonstrações financeiras do Centro de Direitos Humanos, inclusive as certidões negativas 
de débitos junto ao INSS, FGTS, Receita .Federal, Receita Estadual e do Município serão 
publicadas, por qualquer meio de comunicação eficaz a critério do Conselho Diretor, 
colocando-se a disposição para exame de qualquer cidadão. 
Art. 37 - O relatório das atividades, as demonstrações contábeis, juntamente com o 
relatório e o parecer do Conselho Fiscal, e quando for o caso, da auditoria externa 
independente, serão, dentro dos primeiros 120 (cento e vinte) dias do ano, encaminhados a 
Assembléia Geral pelo presidente do Conselho Diretor para discussão e aprovação. 
Parágrafo Único - Depois de apreciadas pela Assembléia, as demonstrações contábeis 
deverão ser arquivadas, juntamente com a Ata de reunião que as discutiu e votou, 
facultando aos associados livre acesso aos livros e assentamentos do Centro de Direitos 
Humanos. 
Art. 38 - Os diretores e demais membros da administração não são pessoalmente 
responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome do Centro de Direitos Humanos, 
em virtude de ato regular de gestão. 
Ali. 39 - O Centro de Direitos Humanos extinguir-se-á por decisão da Assembléia Geral, 
depois de ouvidos os outros órgãos da entidade, na hipótese de se verificar impossibilidade 
insuperável de sua continuidade. 
Parágrafo Primeiro - A decisão da extinção do Centro de Direitos Humanos só poderá ser 
tomada por 2/3 (dois terços) dos associados fundadores e efetivos presentes a Assembléia 
Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim com 45 (quarenta e cinco) 
dias de antecedência, através de carta registrada, na qual estejam devidamente indicadas as 
razões que justificam a proposta de dissolução. 
Parágrafo Segundo A mesma Assembléia que deliberar a dissolução deverá determinar a 
destinação dos bens e patrimônio remanescente a outra instituição, de fins não-lucrativos e 
objetivos congêneres. 
Parágrafo Terceiro - O Presidente do Conselho Diretor será o liquidante da associação, 
podendo a Assembléia Geral nomear outro em caso de impedimento. 
Parágrafo Quarto - Em hipótese alguma poderá ser partilhado o referido patrimônio entre 
os associados do Centro de Direitos Humanos, direta ou indiretamente, respondendo 
pessoalmente o liquidante por tais atos, reputados, desde logo, como sendo nulos de pleno 
direito. 
Ali. 40 - As Diretorias Executiva, Administrativa e Financeira eleitas segundo as regras do 
estatuto anterior são consolidadas, com o presente estatuto, no Conselho Diretor, que 
permanecerá, assim, e somente até o término de seu mandato com seis membros; O 
mandato do atual Conselho Diretor dum.rá dois anos a partir da data da Assembléia Geral 
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que aprovou este Estatuto. A Diretoria Editorial e os suplentes passam a integrar o 
Conselho Consultivo. O Conselho Fiscal permanece o mesmo. 

Patrícia Helena Massa Arzabe Rubrica 
Diretora do CDH 
Nacionalidade: brasileira Estado Civil: casada Profissão: Procuradora do Estado 
RG 18.138.764 
CPF: 086.099.028-11 

Fernando Mussa Abujamra Aith 

Diretor do CDH 

Nacionalidade: brasi1eiro . Estado Civil: solteiro . Profissão: Advogado 

RG 18.437.096-6 OABiSP 143.962 

CPF: 166.917.958-30 


José Sérgio Fonseca de Carvalho 
Diretor do CDH 
Nacionalidade: brasileiro Estado Civil: casado Profissão: Professor Universitário 
RG 6.543.070-0 
CPF 006.920.448 -92 .. 

Clarice Seixas Duarte 
Diretora do CDH 
Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: casada Profissão: Professora Universitária 
RG 19.879.766 
CPF 259.993.368-48 

.... 
Fernando de Oliveira Camargo 

Diretor do CDH 

Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: solteiro Profissão: Advogado 

RG 13.577.683-1 OAB/SP 144.638 

CPF 171.488.818-54 


Ana Túlia de Macedo 

Diretora do CDH 

Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: casada Profissão: Advogada 

RG25.613.107-7 OAB/SP 211. 461 

CPF 258.970.288-42 
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São Paulo. ,., de abTil d~ 2 onJ, 

.. \ta d'l .\ss(,llIhléia Gerul E\tl'llol'úim\rb, tio Ccutl'U de Direitos Ihmmnos 

Local S~dl' di} eDII- RU3 :\raú,io 1:2-1. 2~ andar. S:\"'íllllO -SP 
I)ma, 1.,1 d~ ublil de 2 fJr)) \ 

llm;'ul\): 1 \) 311 lima!' 

Ao:; i:1Uí!wr7C dii1!'> 110 1I11~5 t1t' ahril de Z NU, reuniram-se á scd~ do Ct'lllfQ dI! 
Dírcí!Os •hJmllllQ$, ~iWild(l 11\) !"Ilden:ço "cinw Ilicll!..-illlladtl. os memhros da tcrçeira diretoria 
tleste Celltro. pcrnóllll.lo ?\Iussa Abujalllfil I\ilh. direlor e'\cculiHl. Cl;trice Seixas Duarte, 
diretora adminislralinl. Pllllie;n Helcna Massa Arlabe. dír~tma financeira. Fernando de 
Oli\'cíll:l Camargo, í;Ollselht>iro Iís<"aJ. {\Iarjllil OCllc\'jdes Soares. suplente de direloria, os 
:"ócíos Fernanda FClllandl.."'$ dê Oli\'eira. Júlia I\lcll(, Ncim. Camila Aguslini, Ana Til/ia de 
Mnçedü. Carlns. Ponu.!}1! (h.'l,\"ei;t e :\kc1ll1 KaniJllIlIil, Ol! dírct()rC5 executivos Maria Paula 
Dallar j Duccí e Luiz !\nn<lmln n.ldi" c fl dírClot edilO! inl Eugenio Uucci foram representados 
pela sócia ;\Inriml Bcnevídc:l 50:116 mediallle procuraç~o, assim COI)IO o sócio Jorge Arzabc. 
representado por Patrida Ifdcna ,\Jils:;a ,\f7:lbt'. c (,} ditclor ~dilllrial José Sérgio Fonseca de 
C:lr\'a/ho. representado p!.)r Clarice Seixas DuaJle, Presenciaram fi Assembiéiã os estagiários 
Simone de Oliveira D,_ tadt>'Hl. Joana z.,'lhcfstain, Frmanda Varuas Terrazas, \\'ellinuton 
Figueira da Síka e ("(':;01 i\m'jh"~ ('m1\~a, " ~ 

FOr:l1l1 escolll;lh'll para pr~iJir a asst'mbléia o diretor Femando f\lussa 
:\hujnm.« ,\i:h c 1''''1'<1 Sl.">:relúria dil .',:;~cmbléja a ~i,t'lf)Hl Pnukillll,:-lcm:l Massa Arl.abe, 

Em conformidade cmn a cana til' cVI1\'ocaç:lo para a assembléia datada do dia 
Ir) de m~rçll ue 2,003. f\'1 a~~rt:~el1htJa'f1 paula do dia lendo esta sido aprQ\'ada, 

Onmlo inkirl à$ ddibc!aç(j('s roi allerto li l° pomo da paula da assembléia. 

I - Aprn\'.:lçno da!> RtS~;'t1\·1l5. tonfonnt'Í item 2 dn ala da J' ,\sstlllhléia Geral Ordln:íria 

FUI, apresentada \JIll'l prCSl<w.lhl de contas tio Projeto Direitos Humanos nas 
E!iColas. '1ue explicava dcwlhmlamcnlC llS g:t510S realizados com o J11(;'S!l10, e indicando um 
saldt' rosilivo de R'S U!ll.8,2 tVm mil. \)jIO~ll105 c doze reals e oitenta e dois Celllll\'OS), (1 

qual, :.egundo os dife'lore:1. já foi de\'ol\,i;:lo á ':undação Uradcsco. 
Em seguid:J I{~í lll'rr'!cnl:tda a pa'slação til> conta!; do Curso de Formilção de 

Juizes da Esçola Paulista de ~l!l,gi:-lnJ1llJil. que nàu '01l51<I\:a tulleliormelllc na Prestação de 

Rua Araújo, 124, 2" Andar, Centro, São Paulo - SP, Brasil, CEP 01220-020 

E-mt)iI~ cdh@çdh.tu"g.br Web-slte: wW\v.cdh.org.br 


Fone: (11) 3120-2890/3256-3782 

CNPJ nO 3.895.316/0001-87 


mailto:cdh@�dh.tu"g.br
http:pcrn�llll.lo


Conta'! do bibio 2nf1lI100~. De ;jl'l)rdo Ct'ln. () 1.1('·<;UlOO:IlIO, o curso f()i rcali7.ado com um 
Sílldo final posíti\'o Jt.:RS 625.00 (~;eis":(·i'.h\S e vinle c cinco rcais), qUI! foi depositado na 
conta 00 Ccntro de Oireitos Humanus. 

Deliherou-se em seguida. pur lJl,animiJaJc. a aprcI\'3ç'à" das ressalvas. 

2- E1ci.ção tllI Qunr,~ Diretoria do CDn 

Com Q rcmin\:ia expressa \h: Ut.lís (!c n055(~5 Diretores Executivos, f)r. Luis 
,\rmando Badin c [)r'l. tvlaria Pnula Dallnri Oucci jusliiíc:a-sc a reunião da Assembléia 
E:\1raordin:iria do Cenlw de Direitos Ilulll'1I1(IS. Assim sendo, foram nprescntados os 
st'guintes c:mdiJatus q\l\? se apR'SClllaram !\'U{15 no pnll.() de quinle dias anteriormente à 
reaHzaçiil' do llssembltia con~o\'aJa com fim da dci.,i!o da mml dir~t{)fia conforme t) artigo 
JI, parÍlgrafn ].n e cnmW:lIlh: a not:J rr~'SI,;/lII~ lia l'arla de com'ocaç:1o: 

Para {I dircloria eJil'Clllinl d(~ eD1I os sócios Fcmand{l j\.'lussa Abujamm Aitb. 

Patricia lIelena Mns~n Arlilbe e J(I!it' Sérgio de Fonseca Carrulho, 

Para í1 diretoria adminislnll;\';1 os sút:ios Claricc SciXl1S Duarte c Fernando de 

Oliveira Camargo. 

Paraa dircltlría financeiro a súcía Ana Túlia de 1\'!aeedo, 

PJr:J n dirl!\(Iria cdílMial Ui} sócios Flávia Cristina Piovcsan, Camila Aguslini e 

Akcrní l\.nllimum, 

Ctllno suplelllt:s 1.1:; sódos Sérgio Gardcnghi Suiama c Màrío Lui~ I3onsnglia. 

Pam \'1 COIl$c1ho fisl'al as :;ócías Julia ~fclfo Nci\'u. Cristianc Demni c Fl.'manda 

Fcrnamh:s de Olin:ira, 

A dírcluriu foi eleita p(lr 1I1lanimiJadc, 

3 - Rt'lato dos rmjctos (]II cnH 

o diretor Fernando Aitn iniciou lima t:xplicaçào dos projetos patrocinados pela 
Fundação F(lfd. quais scjnm. l' Curs() Jc Espl.'ejaljla~·ll{) l'm Direitos Humanos c o Escritório 
r-,'!{Idc!o de AlI\'ocacin em Direitos JIwnn/los. Cum esse apoio linancciro da Fundação Ford, 
foram contratados estagiári0:5, ~tlmprado$ 1l{'\'05 computal1tlrcs, entre outras coisas, 
possibilitando a estrulllri1ção da ntWil Sc.'{k J(l CDlI, ,fi Rua Araújo, 124, 20 tlmlar,Praça da 
Rcpúhlicn, 

O primeiro cOllsiste1:nl um CurS\! de. põs·grm.lui1ç50 1(1111 SL'/tfU, realizauu peJa 
F.u'uldade de Dírcito <In USP, com () apoio do COIl. O curso lerá ~eu início (.'ffi agosto de 
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468801 m;:l 

200.1 ~ dUI;u';j i1I\~ juiíH\ Ilç .mo"'. Fn'i .,mfatizm.b (I lI\!cL's5idaúc de umil hoa ti í\'lIlg11t;ão 1.11) 
CIlISn, em úh ~r~mi FaClIIQ;)d~!I de São Paulo ~ iHe <1(1 interior, CLlllm IJne!lp, fluccallljl. C'1ll 
Órgãos Púhlicos e entidades de Direiws IlusllílllOi> ele.•ué comn f\.lI'Ina de pl\ssibililar uma 
comin!.lidadc d~l nl<!SlllQ. \'<C de l'br hem Sllc~~idl.l As inscrições {,corrcr1l.o entre os días 1; c 
.. O de maio c O ('DH ajudarã Ui! ;;ckçJo d05 c<lfldi..lalOs 

-. 
Em !'\:guida fni di;;çUlido !inbrc v E5crilório Mmlelo Unin.:rsi/áiÍo de 

,\dHlcaC'ia em Dirt;lOs I I11 Jn,'mo:;. () 111)1)1(' chamou a ilh.'llÇão (11: panicip<1lltes da Asselllblêía, 
que atentaram íl5 t"rlte~sces ";"loMlo". que p!lde parecer meio Jled31111!. e "tinhersítário". <1ue 
lalvez não fl'ssc permi.j~IQ pdt1 fllln de {) r:s~ritório llãH ser \'illculil\lo a lIC'nhuma Faculdade 
d~ Difeito f(1j liraGo q::e o nome ~'fia rC·:;i\.~li5ado :\5 estjJgjáda~ Joana e Simone fizeram 
uma breve c"\plicoção do pmJcll'l. que um de ~eU5 oh,ielhos ~ ah:nder a instituições de 3° scwr. 
c perglltltlHJ,,~ ~c C\i:l!;íUI íd~ía em 5tqnuar (I t~CI Ílóri~f dI! (DI!. IC5j'(,ndemm que ainda nãu 
Ílaviam pco:>lIdo nís5ll. VIl1<l rcul1iiio s\)hrc n Es!.'lÍtólÍu ~ llldelo Ih, mar\."a<1a para essa semana, 
em lugllr não dcfi nídl). 

Oulw pwje!o em iludamcllw c que Ctlmé! com a I)artíd,)aç~o do CDH é o 
Projeto Edllração, Cidaõallla e Dheihl$ llulll:lII~ IIOS Esculas, COordClIéldo pelo diretor Jose 
Sérgio r()l1~cca de [ar\,alhl), pmrcs~m lia Filculd:ldl.' d" Educaçfto da USP, c que consiste l1a 
formação de profcsSt)JCS ela rede lntlllídVRI de e't'lSillfl Uil flrea Je Direitos H(lI1l.l1Il0~, de fWIII<I 

(IUE' pOi'sam lranSlllítir valorçs d1l' cidaúania e ética, alem de cOllhedtllcnto sobre DircilOS 
IJumanos. a seus alum"". Essa Ihrmação ocorre na forma de palestras com proressores 
renomados, ,gWfJtlS de l.almlho at:(,ml';lllbadm por 1II0lIí1me.'i tr~inad\)s. C rcl.luórios linais..~ 
pró"íllla Imlcsl.;} ~er~ SObH.> Dircílo5õ IIUlIlílIlO:'\ c Del1lo~racia. com a presença de Dalmo de 
t\hreu Dnllari c ~Iaria Victorín Benevides, dia 1.J dl' Illaio. 

h)i datlo \1111 ínfnrlllt: í'olm! fi undamCllItl do Cll'~\} de Udc-rllnç'as ('tllllunitàrias. 
que está em 5C'lJ cs!<i,gio final. ..\ sódfl Jlllia ;\'c;, a inlorllll1l. 'I"e a segunda parte da verba 
pre\'isll'1 para II pn'.ÍclQ J~)i libl.1rada há um me!'. e que os palcslranles C'slão para enviar os 
lc:-;h~.s 50['n: ,15 aula!' que tlell'llll l'iIf,l p()(Jcllntl~ c.k\l uma apo$tila. O pra7.o 'Iue tíllhamos com 
('l i\·lilli!'t~rjll da .Iu:,tíça ti,li C:;lOurado. nu)!' que tUUll dl'H'.5 ser rc~oh'ido em breve. 

Na mC!illlll linha. fllí chaulI pele> diretor Fernalldtl Ai/h um projeto pnrccidr> 
(;\'111 l) 'I)f(~jeto ~uIHat'H3,kt. Ullllhêlll.d.:- li'TIllitçlin de Ijd~1 t'S COllluoillirit....s. mas J1Ma formar 
agent!?s de ~at1(ie que lllllíll'Íam no i'rogfilm;; Sa\lll~ da J7arnllia.. Este projeto está sendo 
cJ"bl'rado em parceria C(llJl o ('[1,\:\1 (CCnllll d~ E~lUd\)s e Pesquisas Dr. )(\ão Amorim). 

O {"DI J. jtllll'" ('om H <1..\JOI> tGabinclc de ..\SSC$${lli<l 'uridica às Organizações 
Populare!lo) e o Centro .t\caMIllÍt:u XI de ..\goSto. rcaIÍ7.ará, entle os dias 19 e 23 de maio. () 
curso "Sistema!; 1111emaciul1ais de: Proleçãl' dos Direítns Humanos, Temas Fundamentais t' 

OrícJltaçàl) Prática", {jllt' ,-,i:,n á JJI"pataçilo de I)wlis$i(lnai-:! e e!'tudnlltes da área de Direil()$ 
I lu 111 ano:; para uma 3tuaçàll puílica M proll'çãn dllS I1Il'SJl1~)S em sua rotina de lr<lb;t1ho. A 
calga Ilorá.ia será t1e 15 a Ifi 11(\13$ e hrwcrá hobas para mililantes de Direitos Humanos. 

Pm lim, ;l1íI.'ÍOIH.e o u:lmo de !/In projeto de Nl'\\slcucl, (Jue seria um bolclim 
Il1cn~nl !'obrc Direito$. 1111HHlIJ(\~, ma" qllC não leri.:1 uma linguagem estritamente acadCmÍcil, 
seria at;ertn a oulroS li;1P;< .Ir le'(los lia, CI ia IUH t.'0I1:"dho IClJlfllic(~ r('sp[\1ls:h-el pl?la linha do 
edíwl'ial do holetim. O Cl'l1lc\IJU do h"k'tim $I!fía de re"fwlIsauiHc.ladc dI;! outras cntidades que 
Illrmariam uma parcclia çOnJ n ('I)!I. que JjcMía Ic,pol!sán~1 pelo con~clhu editorial 
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"tIl fim. H ditcWr;! P;HJiÓ" Jkkna t\la:;Sll .\f7.1bC infOfllUlll il IOd05,lt idéia (lt: 
1'~'c:ilrl/tumçà\l d~1 5íl~' do CDI!. 'IU~ de-e :o)t:f \1I11(l refer~lldil na iÍrea dos Direitl).<: Humanos, 
Cflll1(l m~i(l Jc pC:'i(jlli5;t ~' iI,,~i51i-nd~! .jurídica, <I\.";c cllnlcol notícia!! Idt\'íll1lC'~ 1mlm: fal()5 

rc'lnci,)n<1dp~ an t I.:m,:!'. Clllr~ llulr~'5 ~1~r·.. i\,t15. 

4 - COllluniefll;i\o ,,,'cru" 

Os dí,cl!llc:i h~lIlandl.l :\ilh C' Plllri"i., J\r7.lllll~ l:lllàliz.lratn a impi)rtàm:ia <la 
nllllUllicaç.io ímcrna entre 0.<; ~ódll~ e apoi(ldlm~'5 do ClJf f. dI! lorma ti permitir a lodos Q 

aCCS5\l li il1tllrlllílÇUC!l sobre os IlHljdtl~ !.la enlidade. C cilaram a necessidade de ellvolvimcnto 
de \'árias Ilc:.snas em lo(i\'S tIS I'fojclrn:. a lim de Ilnn I'fejudiclU' O imdamenw do l1lesmo caso 
nlgu{'1lI ICIl!!:'! (IIIC Se;' al:~:;lar tI" pfl~ích' ('111 qllC:lliíll nu (h. C'll/idade rm IIlPliYOli diversos 

I'arn !ndhorar a Ct101vllical,'à\) intcm3, foi sugerido que se tizl!sse uma 
atualílaçàll cad<lslral {k' !mh; 1'5 SÓÓO$ e npuindtll'cs para lilcililllf (I en\'io de e-mails e 
corrc:<pondências pdn c'.\Hcil) '11m flotkía~ $ohlc· t) rOI I. ..\ sócia Júria Neh'il sc I>ropôs a 
ajudar IH\ conmnka,:io il1!(!flHI 

rni I'fopu:'la UlUflll"U!liih' bimcs.lral ela din.'wrhl com n propósito de elwoh'er os 
<Iirclorcs no cotidiau(l de iltí\'idildes do ('DI /.-\:; Icuniik5 m:orrcriio li cada d~1is lllC'scs. na 
primeira ~Cll1alla úo mê:\ .:mll ~I.:'I illíd~1 ('/li Junho. Devido ao C ol6quio IlllcrnadQllal de 
DircillJ5 lltllll.1ll1):; que O,;'llp.uil a ullilll<l ~clllnlla Je ~laÍl) (.' a J)rimcira de Junho. a próxima 
rellnião da diretoria ikl CDII :,crâ. c'l:cl'l'cinnalmelllc. !lI! dia 9 (NO\t:.') de JIlJlh~1. as IC) horas. 

(,-Jitt' l('lld~'llIilj.; :-;idn :'\ulidtiltla a prtl.I\·m. o luesidl?llIc da íl$SClIlbléia enc:erwtl 
m' tr,lh:1IlKls da 3~scmhki;1 1."'lmttrdinaria Jv ('DI r cOII~idcram.l(, prcsellles IIlÔ(lS aquel~s que 
MsilHualll .1 lisla ale seu <inc<,'rr,llllClltu 

I"crnandll ~IU55i1 r\bu.i:llllra :,ilh 
I'resiJcllle da Assemhléin 
tlt\n/sr '·D.'}!>'? 

,/
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Ata da reunião do Conselho Diretor do Centro de Direitos Humanos 
d~u 23 de D<iVel.Ubn, de 2.004 

Aos vime e Ires dias do m-;':; de novembro de 2.004, reuniram-lOe à sed~ 
do Centro de Direitos Humanos, SilUltdo OI'; endereço acima nlcru::ionado, Clarice Seixas 
Duarte, Ana Túliu de Macedo e Fernando de Olivejra Camargo, membros do quarto 
conselho direlOf deste Centro c Joana lylbel'SLtajn. secretária geral do CDH, ás 10:30 
horas c deliberaram o seguinte: 

1. REMANEJAMEl'lTO DE CARGOS DO COSSELHO DIRETOR DO CDH 

Em função da renúncia do Ilr.::sideme Fenulndo Ailh e do Diretor José Sérgío Fonseca 
clt.: Canalho. o quarlo conselho diretor destç Centro decidiu sobre o remanejamento de 
cargos do consdho, de acordo com O seu ESlatuto. da !íeguintc forma: 

Conselho Diretor! 
Fernando de Oliyeira Camargo - Presidente 
ClarÍt."\': Seixas Duarte Vice-Prt'sident~ 
Ana Túlia dt: Macedo 
Patrícia Helena Massa Arzabe 
Ságio Gardcnghi Suiflma 
Akemi Kamimura 

Conselho Consulti"o: 
.Flávia Pio\csan 
Camila Agustini 
.l'v1aTio &nsaglia 

Conselho Fiscal: 
Julia NehH 
Crisri:mc: Derani 
Fernanda Fernandes de Olin:ira 

Secretaria Executiu: 
Joana Zylbcrsztajn 

I\UII :\nlú,io, U-'.:;· .'"d':I"'. C ...UII"" S.:l"I'llUI<) • ~l', !;nbil. CEP .,1:21/1-(110 
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2. RESPONSAvElS ,PELA MOVIMENTAÇAo FlNA~CEIRA li: BANCARIA 

Em confornlídllde com o anígo 22, c do Estatuto do Ct!ntro de DírcíIOs Huma.nos o 
presidente Fernando de: Olivdra Camargo ~ responsável pela n1O\'imcllutçào bancária do 
CDH. em conjunto com li ~cr~lària Geral Joana Zylb~r:;:aajn, 

São Paulo. 13 de novembro de 2.004 

" '- ,( 

, .~~- ((" ':; . ~ '"' I'" , , 
- --1' \". <-~ \,/'-- l 'l 

,00 

_ - '_ -+1___ r a, C ' '~, c, ;·,:,1':.Ú;::t::..r' 
remando aé Olin:íra CatPat"go Joana Zylbi:rsztajn 

Pr.::sidcmc da ReunIão Secretária da-Rellnião" , 
\ 
" ~' \ 
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VALDEMAR CESAR BOTEON 
I ''i'fC ss~21' Tabellh 

MAURicIO AUGUSTO ANGELINI BOTEON 
Tabelião Substitulo ~.. 

ESCRITURA DE RATIFICAÇÃO DAS ALTERAçõES ESTATUTÁRIAS DA FUNDAÇÃO PROJ ~~~::--, 
... 

S A I B A M quantos esta pública escritura virem que, aos catorze (14) dias do mês de maio 
do ano de dois mil e dois (2002), nesta Cidade e Capital do Estado de São Paula, na rua São 
Bento, 365, 18° andar, onde a chamado vim, perante mim, Escrevente, compareceram a 
totalidade dos Senhores membros do Conselho Curador da Fundação Projeto Tavessia, 

Presidente o Sr. Geraldo José Carbone, brasileiro, casada, economista, 
portador da cédula de identidade RG no 8.534.857 e inscrito no CPF nO 952.589.818-00, 
domiciliado à Rua Libero Badar6,487, 3°andar, São Paulo/SP; como Vice-Presidente, JoIJo 
Arres Rabêllo Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nO 
6.715.497-9 e inscrito no CPF n° 973.051.978-15, residente a Alameda Percus, 469, São 
Paulo/SP; como Secretário, Ricardo José Ribeiro Berzoini, brasileiro, casado, bancário, 
portador da cédula de identidade RG nO 12.470.268 e inscrito no CPF sob nO 007.529.128-28, 
residente à Rua Teodósio Nobre, 186 São Paulo/SP; e como Outro Membro, Gllmar 
Cameiro dos Santos, brasileiro, casada, administrador de empresas, portador da cédula de 
identidade RG nO 7.652.454-SSP/SP e inscrito no CPF sob nO 571.928.128-20, residente a 
Rua Aurilândia, 144 São PaulolSP. Compareceram ainda, os membros da Diretoria e do 
Conselho Fiscal, na forma prevista nos artigos 33 e 45, respectivamente, do Estatuto Social 
vigente, tendo como membros da Diretoria, na qualidade de Diretor Presidente, o ~r. Joio 

brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nO 
9.472.410-SSP/SP e inscrito no CPF sob n° 007.005.398-75, residente a Rua Loefgren nO 

São Paulo e Diretor Vice Presidente, o Sr. Marco Antonio Ramos de 
Almeida, brasileiro, casado engenheiro, portador da cédula de identidade RG nO 3.045.529 e 
inscrito no CPF sob nO 269.625.358-22, residente a Rua Marília, n052, apto. 91 - São Paulo; 
na qualidade de Dint&or Vice Presidente, o Sr. Dewid Leite, brasileiro, casado, bancário, 
portador da cédula de identidade RG nO 17.789.656-SSP/SP e inscrito no CPF sob n° 
132.188.508-35, residente à Rua Miguel Gustavo, n0491 - São Paulo; na qualidade de 
Diretor Financeiro, o Sr. AleK Waldemar Zomip, brasileiro, casado, contador, portador da 
cédula de identidade RG nO 9.415.053-9-SSP/SP e inscrito no CPF sob nO 919.584.158-04, 
residente à Rua Camilo Nader. 123 Apto 61 São Paulo/SP; e na qualidade de Diretora 
Administrativa, a Sra. Laura Brasileiro de Mello, brasileira, casada, educadora, portadora 
da cédula de identidade RG nO 24.994.451-6-SSP/SP e inscrita no CPF sob n° 250.292.228
39, residente à Rua Estuário, 305 São Paulo/SP. Como membros do Conselho Fiscal, na 

Efetivos, . o Sr. Vicente Antonio Pittner, brasileiro, casado, gerente 
administrativo, portador da cédula de identidade RG nO 6.041.511-SSP/SP e inscrito no CPF 
nO 586.949.788-49, domiciliado a Praça Antonio Prado, 48 - São Paulo; o Sr. José Manuel 
Correia Cigarro, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade RG no 

e inscrito no CPF n0383.035.708-44, residente à Rua Ferdinando 
Laboriau, 225 São PaulolSP; a Sra. Maria Cristina Corral, brasileira, solteira, bancária, 
portadora da cédula de identidade RG nO 23.259.342-5-SSP/SP e inscrito no CPF sob nO 

Badaró, 386 

". 
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162.934.028-63, residente à Rua Bernardo Vieira de Mello, nO 37 - São Paulo e, p ':fim,,' . 
comparecem os instituidores: 1°) BANKBOSTON BANCO MÚlTIPLO S.A., com sede nesfa 
Capital do Estado de São Paulo, na Rua Libero Badaró, n.o 501, parte, inscrito no CNPJ/MF. 
sob n.O 60.394.079/0001-04, portador do Certificado de Autorização do Banco Central do 
Brasil, datado de 24 de dezembro de 1.990, conforme processo n.o 7781747190, neste ato, 
em conformidade com o Artigo 13°, letra "Gil de seu Estatuto Social consolidado através da 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 04 de agosto de 2000, registrada na 
JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.O 203.144/00-4, em sessão de 1° 
de novembro de 2000, neste ato representado por seus Diretores, Alex Waldemar Zomig, 
brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG n.o 9.415.053-9-SSP/SP e 
inscrito no CPF/MF. sob n.O 919.584.158-04 e, Márcio António Teixeira Linares, brasileiro, 
casado, bancária, portador da cédula de identidade RG. n.O 3.054.829-SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF. sob n.O 576.793.478-91, residentes e domiciliados nesta Capital, com escritório no 
endereço acima mencionado, eleitos em Reunião do Conselho de Administração, realizada 
em 04 de agosto de 2000, cuja Ata encontra-se registrada na JUCESP, sob n.o 203.143/00
O, em sessão de 1° de novembro de 2000, que juntamente com o Estatuto Social acima, fica 
arquivada nestas Notas, na pasta 120 sob n.o 065; 20) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

sede social em Brasília, Setor Bancário Sul, Edifício Sede - Distrito Federal, 
inscrita no CNPJ/MF. sob nO 003.603.30510001-04, com seu estatuto social aprovado pelo 
Decreto n° 3851, de 27 de junho de 2001, que fica arquivado nestas Notas, na pasta 129 sob 

105, representado por seu procurador, Odenir Rodrigues Vida/, brasileiro, casado, 
economista, portador da cédula de identidade RG nO M-2.398.830 SSPIMG e inscrito no CPF 
sob n° 329.750.666-00, nos termos da procuração lavrada nas Notas do 2° Tabelião do 
Distrito Federal, no livro 2144, fls. 34, em 04 de março de 2002, que fica arquivada nestas 
Notas, na pasta 305 sob n° 196; 3°) SINDICATO DOS METAlÚRGICOS DO A.B.C., com 
sede na Cidade de São Bernardo do Campo, neste Estado, na Rua João Basso n.o 231, 
inscrito no CNPJ sob nO 71.538.520/0001-47, com seus Estatutos Sociais registrados sob nO 

24 de maio de 1993. no 1° Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da 
Cidade de São Bernardo do Campo, neste Estado, que já se encontra arquivado nestas 
Notas, na pasta 045 sob nO 7.336, neste ato representado nos termos do Artigo 22, por seu 
Presidente, Luiz Marinho, brasileiro, casado, operador de equipamentos, portador da cédula 
de identidade RG nO 12.700.114-1-SSP/SP e inscrito no CPF sob n° 008.848.518-85 e por 
seu Secretário Administrativo e Financeiro, Tsukassa Isawa, brasileiro, casado, eletricista 
eletrônico, portador da cédula de identidade RG nO 08.960.253 e inscrito no CPF sob n° 
878.068.948-53, eleitos respectivamente conforme Ata de posse de 19 de julho de 1999, 

160.861, no 1° Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoa Jurídica da Cidade de São Bernardo do Campo, neste Estado, que fica arquivado 
nestas Notas, na pasta 129 sob n° 106; 4°) BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUlSSE 
FIRST BOSTON GARANTIA SA., com sede nesta Capital, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nO 3064, 14° andar. inscrito no CNPJIMF sob nO 33.987.793/0001-33, com seu Estatuto 
Social consolidado através da Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 01 de 
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outubro de 2001, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nO 8.8 "02':7,.
neste ato representado nos termos do Artigo 8°, Parágrafo primeiro de seu Estatuto Social; 
por seu Diretor, MARCELO PINTO DUARTE BARBARA, brasileiro, casado, administrador 
de empresas, portador do RG nO 32.269.557-0 e CPF/MF nO 766.236.707-00, e por seu 
procurador CARLOS EDUARDO SOARES CASTANHO, brasileiro, economista, portador da 
cédula de identidade RG nO 12.909.339-SSSP/SP e inscrito no CPF sob nO 740.068.947-91, 
ambos domiciliados nesta Capital, à Av. Brigadeiro Faria Lima, nO 3064, 13° andar, o primeiro 
eleito de acordo com AGE, realizada em 10 de setembro de 1998, registrada na referida 
Junta Comercial, sob n° 184.119/98-4 e o segundo nos termos da procuração particular 
passada em 25 de fevereiro de 2002, os quais juntamente com o estatuto social supra 
mencionado, ficam arquivados nestas Notas, na pasta 129 sob n° 107; 5°) APEOESP 
SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
com sede nesta Capital do Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob nO 
40.037.597/0001-51, com seus Estatutos Sociais datado de 15 de abril de 2003, registrados 
no 4° Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Capital, sob nO 262.221, em 28 
de julho de 1993, que já se encontra arquivado nestas Notas, na Pasta 045 sob n° 7.336, 
neste ato representado conforme artigo 27, por sua presidente, MARIA ISABEL AZEVEDO 
NORONHA, brasileira, solteira, maior, professora, portadora da cédula de identidade RG nO 
11.738.806-SSP/SP e inscrita no CPF sob n° 049.003.508-69, eleita conforme Ata da 
Assembléia Geral Ordinária realizada em 26 de junho de 1999, registrada no referido 4° 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Capital, sob nO 265.558, em 06 de 
julho de 1993, que fica arquivado nestas Notas, na pasta 129 sob nO 108; 6°) SINDICATO 
DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, com sede 
nesta Capital, na Rua São Bento, nO 413, inscrito no CNPJ nO 61.651.675/0001-05, com seu 
Estatuto Social de 20 de outubro de 1990, registrado sob n° 23.689 no 6° Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Capital, o qual já encontra arquivada nestas 
Notas, na pasta 045 sob nO 7.336, neste ato representado na forma do Capitulo 111, por seu 
Presidente, JOAO VACCARI NETO, brasileiro, casado, bancário portador da cédula de 
identidade RG nO 9.472.410-SSP/SP e inscrito no CPF sob nO 007.005.398-75; secretário de 
Finanças SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, casado, bancário, portador do RG nO 
153.26.768 e CPF nO 037.302.708-77; e Diretor DEYVID LE"E, brasileiro, casado, bancário, 
RG nO 17.789.656-SSP/SP e inscrito no CPF nO 132.188.508-35, eleitos nos termos da Ata 
de Posse da Diretoria, realizada em 08 de março de 2000, registrada sob nO 68.878, no 
referido 6° Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta Capital, que fica arquivada 
nestas Notas, na pasta 129 sob n° 109; 7°) BANCO FIBRA S.A., sociedade anônima, com 
sede nesta Capital, na Rua Itacolomi, n° 412, inscrito no CNPJ nO 58.616.418/0001-08, com 
seu Estatuto Social Consolidado através da Ata de Assembléia Geral Extraordinária, 
realizada em 28 de dezembro de 2001, arquivado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo sob nO 53.383/02-3, em sessão de 13 de março de 2002, neste ato representado por 
seu Diretor Presidente. BENJAMIN STEINBRUCH. brasileiro. casado, banqueiro. RG nO 
3.625.815-SSP/SP - CIC nO W!~lM.idente e domiciliado nesta Capital, com 
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endereço comercial de sua representada. eleito conforme Ata da Reunião do Cons f~)de .._ ' 
de maio de 2000, arquivada na referida Junta Comercial so .;- o,·. 

em sessão de 19 de julho de 2000, que juntamente com o Estatuto 
mencionado. fica arquivado nesta Notas, na pasta 129 sob nO 110; e, 8°) PIRES SERViÇOS 
DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES L TOA, sociedade brasileira por quotas 
de responsabilidade limitada, com sede no município de São Paulo, neste Estado, na Rua 
Alfredo pujol, n° 1102, inscrita no CNPJ nO 60A09.877/0001-62, com seu Contrato Social 

de setembro de 2000, arquivado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo sob nO 187.040/00-0, que fica arquivado nestas Notas na pasta 119 sob nO 048, neste 
ato representada nos termos do parágrafo único, da cláusula sétima, por seu sócio, ~ 
MANUEL CORREIA CIGARRO, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de 
identidade RG nO 4A95A24-SSP/SP e inscrito no CPF sob n °382.035.708-44 e, finalmente, 
como anuente, o digno representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, Exmo. 
Sr. Dr. PAULO JOSÉ DE PALMA. brasileiro, casado, Promotor de Justiça, portador do RG 
nO 95.644.73, inscrito no CPFIMF nO 039.469.778-20, domiciliado na Praça João Mendes, 

sala 1503. Os presentes, face aos documentos apresentados, foram 
identificados por mim, Escrevente, do que dou fé. Pelos comparecentes me foi dito que, 
regularmente convocados, os membros do Conselho Curador e Instituidores da Fundação 

com a anuência do digno Representante do Ministério Público, e 
verificando terem sido atendidas as formalidades estatutárias, compareceram a este ato, que 
se destina a apreciação dos seguintes assuntos, que resultaram aprovados; I) Ratificação 
das alterações constantes do Estatuto Social da Fundação Projeto Travessia, conforme 
segue adiante: 1) Inclusão do parágrafo quarto referente ao artigo 8°, tendo a seguinte 
redação: A Fundação Projeto Travessia aplicará integralmente suas rendas, recursos e 
eventual resultado operacional da manutenção e desenvolvimento dos objetivos no território 
nacional; 2) Alteração dos artigos 190, 2,20 e 54° passando a ter a seguinte redação: artigo 
19°, A Fundação não remunerará, por qualquer forma, os cargos de sua Diretoria Executiva, 
Conselhos Curador e Fiscal e Comissões Consultivas, sendo também vedada a distribuição 

ou vantagens, sob qualquer forma ou pretexto, aos dirigentes, 
e colaboradores; artigo 2,20, O Conselho Curador reunir-se-á 

anualmente em caráter ordinário e, extraordinariamente, por convocação se seu Presidente 
ou por solicitação de no mínimo 1/3 (um terço) de seus membros, bem como mediante 
requisição do Promotor de Justiça Cível de Fundações; artigo 54°, Em caso de dissolução da 
Fundação, pagos e satisfeitos os encargos sociais, o patrimônio remanescente, se houver, 
reverterá em benefício de uma fundação ou entidade sem fins lucrativos congênere, sediada 
no território nacional, devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, a 
juízo da reunião do Conselho Curador que deliberar pela dissolução, ouvida a Curadoria das 
Fundações; 11) Que, quando da instituição e aprovação do Estatuto Social da Fundação 
Projeto Travessia, com sede nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, na rua São 
Bento sem objetivo de lucro, destinada a promover a consolidação da democracia no Brasil 
mediante a conquista de patamares mais elevados de Justiça Social e de qualidade de vida 
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para o conjunto da sociedade brasileira, pressupostos para o efetivo exercício da Cid;":>!. ~~;~~:::'. 
ao Artigo 227 da Constituição Federal, destinando-se especificamente à 

realização dos fins especificados nos Estatutos transcritos abaixo, conforme escritura lavrada 
no livro 2317, fls, 159, em 20 de dezembro de 1995, para a consecução 

daqueles fins, os Instituidores fizeram à mesma Fundação, a dotação de R$ 230.000,00 
(duzentos e trinta mil reais), em boa e corrente moeda nacional, da seguinte forma: - (I) 
BANKBOSTON BANCO MÚLTIPLO S.A. doou a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil 
reais); (11) CAIXA ECONOMICA FEDERAL, doou a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 
(111) SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC, doa quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais); (IV) BANCO GARANTIA, doou a quantia de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reaiS); (V) 

APEOESP - ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, doou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (VI) - SINDICATO DOS 
EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS, doa a quantia de R$ 70.000,00 
(setenta mil reais); (VII) - BANCO FIBRA S.A, doou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

A instituidora, Caixa Econômica Federal, além da quantia doada de R$ R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), cedeu em regime de comodato, a utilização de um prédio de 04 
(quatro) andares, situado ã Rua Roberto Simonsen, na Praça da Sé, nesta Capital e, a 

Pires Serviços de Segurança Ltda, se comprometeu a fazer sua doação 
oportunamente, o que está sendo feito até esta data através da prestação de serviços por ela 

O Estatuto Projeto Travessia, que expressa todas as disposições dos 
Instituidores e que conta com a aprovação do digno representante do Ministério Público do 

São Paulo, Dr. Paulo José de Palma, retro qualificado, é o seguinte: 
"ESTATUTO DA FUNDAÇÃO PROJETO TRAVESSIA - TrTULO I - Capitulo I - Da 
Fundação Projeto Travessia, seus princípios, suas políticas e seus objetivos - CapítulO I 
Da Denominação, Natureza, Sede e afins - Artigo 1° - A Fundação Projeto Travessia, 
instituída pelo BankBoston Banco Múltiplo S.A ., Caixa Econômica Federal, Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE FIRST BOSTON 
GARANTIA ~:A., Apeoesp, Sindicato dos Bancários, Banco Fibra e, Pires Serviços de 
Segurança e Transporte de Valores Ltda, doravante denominados simplesmente MEMBROS 
INSTITUIDORES, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia 
administrativa e financeira, que se regerá por este estatuto e pela legislação aplicável. Artigo 
2° - A Fundação tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Artigo 3° 
O prazo de duração da Fundação é indeterminado. - Capitulo 11 - Dos Principios. - Artigo 
4° - A Fundação Projeto Travessia tem por princípios: I) a consolidação da democracia no 
Brasil mediante a conquista de patamares mais elevados de justiça social e de qualidade de 

o conjunto da sociedade brasileira, pressupostos para o efetivo exercício da 
cidadania; 11) o respeito ao Artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece que é dever 
da sociedade, do Estado e da família assegurar ã criança e ao adolescente, com absoluta 

o direito à vida, à saúde, a alimentação, a educação, ao lazer, a 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
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exploração, violência, crueldade e opressão. - Capitulo 111- Das politicas e dos Obj~~~S" -" 
- Artigo 5° - Norteada por estes princípios a Fundação, estabelece como políticas: I) eleger 
as crianças e os adolescentes, especialmente aqueles que estiverem em condições sociais e 
econômicas desfavoráveis, como segmento prioritário de sua ação; 11) fazer respeitar os 
direitos assegurados à criança e ao adolescente referentes a: I) ensino obrigatório; 11) 
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência; 111) atendimento em 
creche e pré-escola às crianças de Oa 6 anos de idade; IV) ensino noturno regular adequado 
às condições do educando; V) programas suplementares de oferta de material didático
escolar, transporte e assistência à saúde do educando de ensino fundamental; VI) serviço de 
assistência social visando a proteção à família, à maternidade e à adolescência, bem como o 
amparo às crianças e adolescentes que deles necessitem; VII) acesso às ações e serviços 
de saúde, tudo conforme prevê a Lei 8.069 de 13.07.1990. Artigo 6° - em observância aos 
seus princípios e de acordo com suas políticas a Fundação define como objetivos: I) 
desenvolver estudos, pesquisas, projetos, e atividades voltados à criança e ao adolescente; 
11) criar, elaborar e manter programas e benefícios da criança e do adolescente; 111) coletar, 
organizar e armazenar dados e informações referentes ao segmento criança e adolescente 
de forma a tomá-los facilmente acessíveis aos seus membros e à comunidade; IV) constituir-
se em canal de comunicação entre os seus membros e os diversos órgãos e entidades que, 
por competência outorgada, empreendam o atendimento à criança e adolescente, bem como 
com aqueles que orientem as suas ações pelo aperfeiçoamento e consolidação dos 
princípios democráticos; V) representar a criança e O adolescente buscando, quando 
esgotadas as demais providências, a proteção judicial, na propositura de ações cíveis 
fundadas em interesses individuais, coletivos ou difusos, nos termos previstos na Lei 8.069 
de 13.07.1990. - TITULO 11- Do Patrimônio - Capitulo 1- Da fonnaçio do patrimônio
Artigo 7° - O patrimônio da Fundação Projeto Travessia é constiturdo por: I) fundo financeiro 
pelos Membros Instituidores; 11) títulos, ações, papéiS financeiros ou quaisquer bens móveis 
que venha a adquirir ou receber por doação de pessoas de direito privado ou pessoas 
naturais; 111) bens imóveis que venha a adquirir ou receber por doação de pessoas de direito 
privado ou pessoas naturais. Parágrafo Único - Constituirão rendas extraordinárias da 
Fundação: a) subvenções que porventura receber do poder público; b) rendas em seu favor 
constituídas por terceiros; c) remuneração que receber por serviços prestados. Artigo 8° - A 
Fundação Projeto Travessia receberá de qualquer pessoa física ou jurídica doação de bens, 
desde que livres e desimpedidos . Parágrafo Primeiro - As doações, desde que aceitas, 
quando feitas em moeda corrente nacional serão depositadas diretamente na conta corrente 
da Fundação Projeto Travessia, sendo proibida sua circulação por contas de terceiros. 
Parágrafo Segundo - As doações, desde que aceitas, quando feitas por pessoas físicas ou 
jurídicas domiciliadas no exterior serão convertidas em moeda nacional e depositadas 
diretamente na conta corrente da Fundação Projeto Travessia. Parágrafo Terceiro - As 
doações, desde que aceitas, quando destinados a finalidades específicas só poderão ser 
utilizadas na sua consecução. Parágrafo Quarto - A Fundacão Projeto Travessia aplicará 
integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional da manutencão e 
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desenvolvimento dos obi~tivos no território n.ci~nal. TÍTULO UI 
Capitulo I - Das categonas dos Membros - Artigo 9° - A Fundação Projeto Travessia~,,,,~:.· 
as seguintes categorias de Membros: I) Membros Instituidores; 11) Membros Mantenedores; 
111) Membros êàntribuintes; IV) Membros Beneméritos. Artigo 100 
são aqueles denominados no 
doações de bens livres para a criação da Fundação Projeto Travessia. Artigo 11° - Membros 
Mantenedores são os que fizerem doações 
constituições serão definidas com base em um valor mínimo e um percentual de reajuste que 
serão fixados pelo Conselho Curador, no momento da sua admissão. Artigo ir 
atribuições dos Membros Instituidores e Mantenedores: a) compor o Conselho Curador e 
votar nas suas deliberações; b) observar os preceitos deste Estatuto; c) contribuir para a 
manutenção da Fundação e a consecução dos seus objetivos, 
este Estatuto; d) participar ou fazer-se nas reuniões do Conselho Curador. Parágrafo Único 
- Os membros Instituidores e Mantenedores podem retirar-se da Fundação, 
quitadas as suas obrigações. Artigo 13° - Membros Contribuintes são os que contribulrem 
financeiramente ou pela cessão de direitos sobre bens ou através de prestação de serviços 
para projetos ou atividades específicas da Fundação, e que foram assim admitidos pela 
Diretoria. Artigo 14° - Membros Beneméritos são 
serviços à sociedade no âmbito dos princípios e objetivos da Fundação Projeto Travessia ou 
que tenham se distínguido pelo seu saber 
comportamento moral ou social e que forem assim admitidos pela Diretoria. Artigo 16° - São 
atribuições dos Membros Contribuintes e 
Conselho Curador, com direito a voz e sem direito a voto, quando formalmente convidados; 
b) participar, quando formalmente convidados, 
representar junto à Fundação por representante previamente indicado; d) 
preceitos deste Estatuto. Artigo 16° - Os Membros Contribuintes terão pleno gozo de suas 
obrigações, desde que estejam em dia com as contribuições. Artigo 17° 
transgredir as normas deste Estatuto poderá ser excluído da Fundação por deliberação do 
Conselho Curador e pelo voto de no mínimo 213 (dois terços) dos seus Membros. Artigo 18° 
- Os Membros da Fundação Projeto Travessia 
subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela Fundação. 
estatutários e das suas atribuições - Capítulo I 
Fiscalização - Artigo 190 - A Fundação não remunerará, por qualquer forma, os cargos de 
sua Diretoria Executiva, Conselhos Curador 
também vedada a distribuição de lucros, bonificações ou vantagens, sob qualquer forma ou 
pretexto. aos dirigentes. mantenedores, associados e colaboradores. 
Conselho Curador - Artigo 20° - O Conselho Curador é a instância deliberativa máxima da 
Fundação, tendo poderes para deliberar sobre todas as matérias de seu interesse, cabendo-
lhe precipuamente fixar os objetivos e políticas. Sua ação se exercerá pelo estabelecimento 
de diretrizes gerais de organização, operação e administração. Artigo 21° 
Curador compor-se-á d1s21i~ifti~.ês) Conselheiros 
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- Membros Instituidores 
Artigo 1°., do Capítulo I, deste Estatuto por terem feito 

de valor expressivo à Fundação. Suas 

- São 

na forma estabelecida por 

uma vez 

os que tenham prestado relevantes 

not6rio ou pela alta relevância de seu 

Beneméritos: a) participar das reuniões do 

das reuniões da Diretoria; c) fazer-se 
observar os 

- O Membro que 

não respondem nem solidária nem 
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-

e Fiscal 

- TITULO IV - Dos órgãos 
Dos órgãos da Administração e 

e Comissões Consultivas. sendo 

- Capitulo 11 - Do 

- O Conselho 
e. no máximo, do número 
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equivalente ao total de membros Instituidores e Mantenedores. Parágrafo Primeiro - ,Oire. ' 
os seus membros, o Conselho Curador elegerá um Presidente, um Vice-Presidente e um 
Secretário para um mandato de 3(três)anos, permitidas reeleições. Parágrafo Segundo 
Nas reuniões do Conselho Curador somente terão direito de votar e de serem votados os 
representantes dos Membros Instituidores e Mantenedores que estiverem quites com a 
Fundação Projeto Travessia até 7 (sete) dias antes da realização da reunião. Parágrafo 
terceiro - Os Membros poderão se fazer representar nas reuniões por procuradores 
especificamente nomeado por procurações provadas. Artigo 2r - O Conselho Curador 
reunir-se-á anualmente em caráter ordinário e. extraordinariamente. por convocacão de seu 
eresidente ou por solicitação de no mínimo 1/3 (um terço) de seys membros. bem como 
mediante requisicão do Promotor de Justica Cível de Fundacões. Artigo 23° - As reuniões 
do Conselho Curador serão convocadas através de fax, telex, telegrama ou carta registrada 
com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias, infonnando a ordem do dia, data, horário e 
local. Parágrafo Único - As reuniões do Conselho Curador, de caráter extraordinário, serão 
convocadas do mesmo modo previsto no caput deste artigo, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas. Artigo 24° - as reuniões do Conselho Curador serão presididas pelo 
Presidente do Conselho ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho ou na 
ausência de ambos, por qualquer um dos membros escolhidos pelos presentes, o qual terá 
também o voto de qualidade, em caso de empate nas votações. Artigo 25° - As reuniões do 
Conselho serão secretariadas pelo Secretário do Conselho ou, na ausência deste, por um 
membro designado pelo Presidente. Artigo 26° - Das reuniões do Conselho Curador lavrar
se-é atas em livros próprios. Artigo 27° - As reuniões do Conselho Curador serão iniciadas 
na hora estabelecida em primeira convocação, com a presença de 213 (dois terços) dos 
membros no mínimo, e, em segunda convocação, % (meia) hora após, com a de qualquer 
número de Membros. - Artigo 28° - Ressalvados os dispositivos em contrário as 
deliberações serão tomadas por maioria simples de votos dos Membros com direito a voto, 
presentes, ou representados por procurador habilitado. Artigo 290 - Nas reuniões do 
Conselho Curador será observada a seguinte ordem de trabalho: a) abertura da sessão pelo 
Presidente do Conselho ou seu substituto; b) leitura da convocação pelo Secretário do 
Conselho; c) discussão e votação da ordem do dia; d) lavratura, leitura, discussão e votação 
da ata da sessão. Artigo 30° - São atribuições do Conselho Curador: I) eleger os membros 
da Diretoria e do Conselho Fiscal, com mandato de um ano e dando posse imediata aos 
eleitos; 11) aprovar a previsão orçamentária e o plano anual de ações propostos pela 
Diretoria; 111) aprovar as prestações de contas e os relatórios anuais da Diretoria; IV) 
deliberar sobre a alienação de bens patrimoniais da Fundação Projeto Travessia, ouvida a 
Curadoria das Fundações no caso de bens imóveis; V} editar seu Regimento Interno e outros 
atos normativos; VI} alterar o presente Estatuto, observadas as regras dos Códigos Civil e de 
Processo Civil e ouvida a Curadoria das Fundações; VII) discutir e deliberar sobre todos os 
assuntos de interesse social constantes de pauta; VIII) promover a contratação de empresa 
de auditoria, por processo de licitação, devendo ser observados os seguintes critérios para 
efetivação do contrato: 1) comprovada idoneidade; 2) experiência na área de auditagem por 
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mais de 03(três) anos efetivamente comprovados; 3) honorários compatíveis com o 
mercado. Artigo 31° - Nos termos dos artigos 23 e 29 Conselho realizará reunião anual 
ordinária para eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. Artigo 31° - O registro 
de candidatos para a composição da Diretoria e do Conselho Fiscal deverá ser encaminhado 
ao Presidente do Conselho Curador. Parágrafo Único - As eleições se processarão por 
aclamação ou por escrutínio secreto, cabendo um voto a cada Membro com direito a voto, 
presente ou representado por procurador habilitado. - Capitulo 111 - Da Diretoria - Artigo 
33° - A Diretoria é a instância gerencial da Fundação e terá um mínimo de 5 (cinco) e um 
máximo de 7 (sete) Diretores: a) Diretor Presidente; b) 02 (dois) Diretores Vice-Presidente; c) 
Diretor Secretário; d) Diretor Financeiro e e} 02 (dois) Diretores sem designação específica. 
Artigo 34° - O mandato dos membros da Diretoria é de 01 (um)ano, permitidas reeleições. 
Artigo 35° - Em caso de afastamento temporário ou definitivo do Diretor Presidente, dos 
Diretores Vice-Presidentes, do Diretor Secretário ou do Diretor Financeiro, a Diretoria 
designará, denve seus membros, o substituto. Parágrafo Único - em caso de afastamento 
de mais de dois Diretores, as vagas serão preenchidas por indicação do Conselho Curador. 
Artigo 36° - A Diretoria reunir-se-à sempre que necessário ao atendimento das atividades da 
Fundação, cabendo-lhe regulamentar o disposto neste Estatuto e decidir sobre os casos 
omissos, aplicando subsidiariamente o Código Civil Brasileiro e a legislação pertinente. 
Parágrafo Primeiro - As reuniões da Diretoria serão convocadas pelo Diretor o pela maioria 
de seus membros, Parágrafo Segundo - A Diretoria somente poderá deliberar com a 
presença de, no mínimo, quatro Diretores. Parágrafo Terceiro - das Reuniões da Diretoria 
lavrar-se-ão atas em livros próprio. Artigo 37° - São atribuições da Diretoria: I) administrar a 
Fundação Projeto Travessia, obedecidas as diretrizes fixadas pelo Conselho Curador; 11) 
dirigir as atividades técnicas, administrativas e financeiras da Fundação Projeto Travessia; 
111) cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias, bem como as deliberações do Conselho 
Curador; IV) organizar, promover e incentivar programas que objetivem a participação, apoio 
e contribuições das comunidades para o desenvolvimento das atividades da Fundação, V) 
submeter à apreciação prévia do Conselho Curador os planos, programas de trabalho e 
respectivos orçamentos; VI) submeter à apreciação do Conselho Curador balanço anual e 
demonstração de resultados da Fundação Projeto Travessia; VII} apresentar ao Conselho 
Curador, dentro do primeiro semestre da cada ano, relatório das atividades desenvolvidas 
pela Fundação Projeto Travessia; VIII) movimentar os recursos mediante assinatura conjunta 
do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro; IX} praticar todos os demais atos de gestão 
administrativa. - Seção I - Do Diretor Presidente - Artigo 38° - São atribuições do Diretor 
Presidente: a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; b) representar a Fundação ativa e 
passivamente. em juízo ou fora dele, perante as repartições públicas, entidades públicas, 
paraestatais ou autarquias e entidades de direito privado, podendo. em conjunto com outro 
Diretor. constituir procuradores para fins específicos e outorgar-lhes os necessários poderes; 
c) indicar o Diretor Vice-Presidente que o substituirá no caso de afastamento temporário; d) 
indicar o Diretor que substituirá ou completará o mandato de Diretor temporário ou 
definitivamente afastado ou ausente; e} zelar pelo cumprimento dos objetivos sociais e pelo 
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patrimônio da Fundação; f) abrir e movimentar contas bancárias em assinatura conjunta 
o Diretor Financeiro; g) praticar todos os atos administrativos e de direito necessários às 
finalidades da Fundação e à sua administração; h) assinar, em conjunto com o Diretor 
Financeiro, contratos de interesse da Fundação e quaisquer outros documentos que 
impliquem em obrigação financeira para a Fundação; i) assinar a correspondência dirigida às 
autoridades e outras instituições; j) emitir voto de qualidade nas reuniões que presidir; k) 
assinar correspondência interna, avisos e circulares. - Seção 11 - Dos Diretores ,- Artigo 
39°· São atribuições dos Diretores Vice Presidente: a) substituir o Diretor. Presidente em 
suas eventuais ausências, quando designados pelo mesmo; b) comparecer,às reuniões de 
Diretoria; e c) exercer as funções que lhes forem atribuídas pelo Diretor Pre~idente. Artigo 
40° - são atribuições do Diretor Secretário: a) elaborar as atas das reuniões da Diretoria e; b) 
auxiliar o Diretor Presidente no despacho do expediente comum,· sem'prejuízode outros 
encargos que lhe forem atribuídos pelo Diretor Presidente; Artigo 41° '. São atribuições do 
Diretor Financeiro: a) zelar pelos bens e valores pecuniários da Fundação; b) zelar pela 
correção dos recebimentos e pagamentos da Fundação; c) em conjunto ,éo'm· o 'Diretor 
Presidente, assinar os cheques emitidos pela Fundação e endossar títulos para resgate; d) 
abrir e movimentar contas bancárias com assinatura conjunta com o Diretor Presidente; e) 
assinar, em conjunto com o Diretor Presidente, contratos de interesse~ dá Fundação e 
quaisquer outros documentos que impliquem em obrigação financeira para a· Fundação; f) 
manter permanentemente atualizado um controle do fluxo de caixa da Fundação; g) manter e 
guardar os livros contábeis da Fundação; h) manter a escrituração financeira e fiscal, da 
Fundação, providenciando a confecção em tempo hábil dos balancetes, extratos de contas, 
inventários e toda a documentação contábil da Fundação. Parágrafo Único - Para a 
realização dessas atividades o Diretor Financeiro, juntamente com o Diretor Presidente, 
poderá contratar escritório especializado de contabilidade. Artigo 4JO - são atribuições dos 
Diretores sem designação as funções que lhes forem atribuídas pela Diretoria; - Seção 111 
Dos Danos - Artigo 43° - Os Diretores da Fundação respondem pelos prejuízos que 
injustificadamente causarem à Fundação, por excesso, desídia ou dolo, no desempenho de 
seus mandatos. Artigo 44° - O julgamento e a aplicação de penalidades, na ocorrência do 
exposto no artigo anterior, é de competência exclusiva do Conselho Curador que será 
especificamente convocado para deliberar sobre o assunto, ouvida a Curadoria das 
Fundações. Parágrafo Único - A aplicação de penalidades requer do Conselho Curador 
decisão por voto de, no mínimo, 213 (dois terços) dos Membros. - Capitulo IV - Do 
Conselho Fiscal- Artigo 45° - O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) Conselheiros, 
cada um dos quais com um suplemento, Membros ou não da Fundação e eleitos anualmente 
pelo Conselho Curador. Artigo 46° • Os Membros do Conselho Fiscal e seus suplentes 
exercerão os seus cargos até a primeira Reunião Geral Ordinária do Conselho Curador que 
se realizar após a eleição, e poderão ser reeleitos. Parágrafo Único - Em caso de vacância, 
renúncia, impedimento ou ausência injustificada a 02 (duas) reuniões consecutivas, será o 
membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente. 
Artigo 47° - O Conselho Fiscal tem suas atribuições. poderes e competências definidos 
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da Fundação, 
informações que solicitar; 11) 

atividades, a 

suas reuniões ordinárias, se o Conselho I 

Prestação de Contas 
Presidente 

o balanço referentes 
Conselho Curador. Parágrafo Primeiro 
dos órgãos da Fundação deverão, 

Comissões 

podendo ser 

assunto de interesse da Fundação. 
Travessia -

-
regulamento próprio. - TíTULO VII 
- Capitulo I 

a 
Projeto Travessia - Artigo 54° 
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neste Estatuto e na legislação. Artigo 48° - São atribuições do Conselho Fiscal, como órgão 
fiscalizador da Fundação Projeto Travessia: I) examinar os livros contábeis e a escrituração 

o 	seu caixa e valores em depósito, devendo a Diretoria fornecer-lhe as 
lavrar no livro de "Atas e Pareceres" do Conselho Fiscal o 

resultado dos exames que proceder; 111) apresentar nas Reuniões Ordinárias do Conselho 
Curador, no máximo com 15 (quinze) dias de antecedência, parecer sobre o relatório das 

prestação de contas e o balanço geral da Fundação elaborado pela Diretoria 
do exercício anterior; IV) manifestar-se sobre a alienação de imóveis e aceitação de doações 
com encargo; V) denunciar ao Conselho Curador os erros, fraudes ou crimes que porventura 
descobrir, e sugerir medidas corretoras à Diretoria e; VI) convocar o Conselho Curador para 

retardar por mais de um mês a sua convocação, e 
para a reunião extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves. - CAPiTULO V - Da 

- Artigo 49° - Até o dia 31 de dezembro de cada ano o Diretor 
da Fundação encaminhará ao Ministério Público o Plano de Atuação e o 

orçamento referentes ao exercício subsequente, peças que deverão ter sido, até aquela 
data, submetidas ao Conselho Curador. Artigo 50° - Até o dia 30 de abril de cada ano o 
Diretor Presidente da Fundação encaminhará ao Ministério Público o relatório de atividades e 

ao exercício anterior, peças que deverão ter sido submetidos ao 
- Os relatórios de auditoria realizada por deliberação 

com todos os seus anexos, ser apresentados ao 
Ministério Público; Parágrafo Segundo - A Fundação arcará com as despesas de auditoria 
ou perícia que o Ministério Público determine que seja feita na Fundação. - mUlO V - Das 

- Capitulo I - Das Comissões Consultivas - Artigo 51° - As Comissões 
Consultivas são órgãos auxiliares que se destinam a propiciar a participação daqueles que 
pretendam auxiliar as atividades da Fundação no encaminhamento dos assuntos de seus 
objetivos. As Comissões Consultivas serão formadas de acordo com o assunto a ser tratado, 

de: I) Educação e Profissionalização; 11) Trabalho Infantil; 111) Família; IV) 
Prevenção contra Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS; V) Prevenção contra o uso 
indevido de drogas; VI) Violência; VII) Justiça e Segurança; VIII) Cultura; IX) Qualquer outro 

- TíTULO VI - Do Pessoal da Fundação Projeto 
Artigo 52° - Os empregados da Fundação estarão sujeitos à legislação do 

Trabalho, com tabelas de remuneração aprovadas pelo Conselho Curador. Parágrafo Único 
Os direitos, deveres e regime de trabalho dos empregados da Fundação serão objeto de 

Das alterações do Estatuto e extinção da Fundação 
Das Alterações Estatutárias - Artigo 53° - O presente Estatuto somente 

poderá ser alterado ou reformulado por deliberação absoluta dos Membros componentes do 
Conselho Curador, desde que seja guardada a fidelidade aos fins primitivamente objetivados 
pelos Instituidores; Parágrafo Único - A alteração do Estatuto somente será efetivado com 

aprovação da Curadoria das Fundações. - Capitulo 11 - Da extinção da Fundação 
- Em caso de dissolucão da Fundação. pagos e satisfeitos 

os encargos sociais, o patrimônio remanescente. se houver. reverterá em benefício de uma 
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funda NO ou 

assinam, do que dou fé. 
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enti ade sem fins lucrativos c ênere sediada' no território na' <ã 1.--~-~: 
devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. a juizo da reunião ~ !:!:'.:-:
Conselho Curador gue deliberar pela dissolucão. ouvida a Curadoria das Fundacões.- E, de 
como assim o disseram, pediram-me e lhes lavrei a presente escritura, a qual feita e lhes 
t:;endo lida em voz alta e clara, na forma como está redigida, a' 'aceitaram, outorgaram e 

- EM TEMPO: A instituidora C.E.F.·· é representada por seu 
presidente VALDERY FROTA DE ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, economista, RG. 
n" 690.798-SSP/DF, residente e domiciliado na Capital Federal e n.o como constou. Eu, 
OSWALDO REHDER NETO, Escrevente Habilitado, a lavrei e assino. - Eu, VALDEMAR 
CESAR BOTEON, Tabelião, a subscrevo e assino. (a.a). -11 GERALDO JOSÉ CARBONE /I 
JOÃO AYRES RABÊLLO FILHO 11 ALEX WALDEMAR ZORNIG 11 MARCIO ANTONIO 
TEIXEIRA lINARES 11 LAURA BRASILEIRO DE MELLO /I MARIA ISABEL AZEVEDO 
NORONHA /I JOSÉ MANUEL CORREIA CIGARRO 11 GILMAR CARNEIRO DOS SANTOS 
11 DEYVID LEITE /I JOÃO VACCARI NETO 11 TSUKASSA ISAWA 11 LUIZ MARINHO /I 
CARLOS EDUÀRDO SOARES CASTANHO /I MARCELO PINTO DUARTE BARBARA 11 

STEINBRUCH 11 	 SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA /I MARIA CRISTINA 
VICENTE ANTONIO PITTNER 11 RICARDO JOSÉ RIBEIRO BERZOINI /I 

MARCO ANTONIO RAMOS DE ALMEIDA 11 VALDERY FROTA DE ALBUQUERQUE 11 
PAULO JOSÉ DE PALMA 1/ OSWALDO REHDER NETO /I VA AR C R BOTEON 

Selada. Nada Mais. Tras~I~~~~!~~~~~~~r:=~~~' auxiliar a 
digitei, fiz imprimir e conferi. - I , a subscrevo, dou fé 
e assino em público e raso. 

"'~!III'mBa..IJ3oDE NCJ'I7l.5 
1-&.fdêmar Cesar 'lJotecn 
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SAIBAM quentos este p~blica escritura virem que, da 

m~s de dezembro do ano de mil novecentas e noventa e (1.995), nes-i 

@'7'RfGISmOCIVll n-a-s-rf-SSO-I"';;;S~~""'-""; 

a (20) dias 

t. Cidade e Capital do Estado,de S~o Paulo, neste Tablionato, perante II 

mim, Tabeli:l:to, compareceram coma oLIt.organtes, lQ) - BANCO DE BOSTON S.A. 


, sociedade anonima brasileira, com sede nesta Capital da Estado de S~o 


Paulo, na Rua Libero Badaró, n9 501, inscrito na CGC/MF. sob n9 


60.394.079/0001-04, portador do Certificada de Autori2a,~o da Banca Cen

tral do Brasil, datado de 24 de dezembro de 1.990, conforme processa nQ 


7781747/90, neste ata, em conformidade com o Artigo 139 de seu Estatuto, 


representado por seus Diretores, JOSE AUGUSTO MACEDO, brasileira, casa-


CASSIA DE SOUZA MANSO, brasileira, separada judicialmente. economista, 

identidade - RG. nQ 2.697.475-S5P/SP e inscrita 

nQ 332.990.997-87, ambas residentes e domiciliadas nesta 

endere~o acima mencionada, eleitos pela Ata 

Administra~~o, realizada em 29 de abril 'de 

registrada na JUCESP, sob nQ 1!J8.443/94-2; 2Q) 

com sede social em Brasilia. Distrito Fe
,1' ~ {'" ~ -I .J 

nesta Capital, inscrita no CGC/MF. sob nº 

seus estatutos social aprovadas através da Decreta 
.. , ."~' ·:l;;r~~"',k,:..~;·;·~Jk;:c·: \,. '.' . 

de 1.994. pLlbl icadb·,:.no::'DA,~r1-'p::.oT...r,(:ial da Uni~o 
:~::.~:~~~;.; .:~'..~> ~:'I:~:'::"~~:~~:;:;~' t, * .. 

que fica arqUiVado:~,?rstas,f\lotas:,.. g~..,~~sta ,045 

ato representada na fo~~l\ do A~~: a;~",' item
1.: ._:,J . 

111, par 

n,") ~ ~ :' ....;.~l·t] .~·~'.:,)·~~~~·I~ .. 

RUA XAVIER DE TOLEDO. 44 - S/LOJA 
;,. .. ::. 4<:,' ...... [; .'fJlÍ'! i} H'~ , 

SAQ, F.!~lt~C?;~,.r::f-PNE: 21,4-3484 
.! 

,. 
J 
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seu Presidente, SERGIO CUTOLO DOS SANTOS, brasileiro, desquitado, econo

mista, RG. nQ 226.968-SSP/DF, eleito, conforme Decreto de 21 de feverei

ro de 1.995, pUblicado no Diàrio Oficial da Uni.o de 22 de fevereiro de 

1.995; 3Q) - SINDICATO DOS METALORGICOS DO A.B.C., com sede na Cidade de 

S~o Bernardo do Campo, neste Estado, na Rua Jo.o Basso nQ 231, inscrito 

no CGC/MF. sob nQ - 71.535.520/0001-47, com seus Estatutos Sociais re

gistrados sob nQ 103618, em 24 de maio de 1.993, no 19 Cartório de Re

gistro Civil de Pessoas Juridicas da Cidade de 5.0 Bernardo do Campo, 

neste Estado, neste ato representado nos termos do Artigo 4~, por seu 

Presidente, HEGUIBERTO GUISA SELLA NAVARRO, no final qualificado, e por 

seu Secretario Administrativo e Financeiro, FRANCISCO DIAS BARBOSA, \ .o" 
\ ' 

final qualificado, eleitos respectivamente, o primeiro conforme Termo ~ 

Posse de 01 de junho de 1.994, e o segundo conforme Ata de Posse Form'l ril ': 

e Distribui;~o de Cargos da Diretoria, realizada em 19 de julho de+,~·-· 
1.993, registrados sob nQs. 112.215 e 105.178. no referido lQ Cart6rio 

de Re~istro Civil de Pessoas Juridicas da Cidade de S~o Bernardo do Cam

po. neste Estado, que ficam arquivados jun~~mente com o Estatuto Social 

acima mencionado, nestas notas na pasta 045 sob nQ 7.336; - 4Q) - BANCO 

DE INVESTIMENTOS GARANTIA S.A, com sede nesta Capital, na F:\..ta Jorge Coe

lho, nQ 16, inscrito no CGC/MF. sob nQ 33.987.793/0001-33, com seu Esta

tuto Social consolidado através da Ata da Assembléia Geral Ordinária' e 

EHtraordinària, real izada em 18 de abri 1 de 1.995. arquivada ... J:ra· , Junta 

:Comercial do Estado de S~o PaLIlo, sob nQ 98.725/9::,-6. em sess~.~:',~~'~:; ,de. . '.,. , 

junho de 1.995, que fica arquivada nestas Notas, na pasta ' .. 045 s~'b>nQ. 

~.336, neste ato representado nos termos do Artigo 8Q,'F:'.áràgrafo: pl"'i
" 

<, 

meiro, por seus Diretores, FERNANDO ANTONIO BOTELHO PRADO e, LUI~ ALBER- I 

TO RODRIGUES; - 5Q) - AEEOSe - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSÍNO· 'OFI

sede nesta Capital do Estado de S~o 

nQ 40.037.597/0001-51, com seus Estatutos I 

1.993; registrados no 4Q Cartório de 

-r.' 



seguinte: - "ESTATUTO DA FUNDACeO PROJETO TRAVESSIA - TITULO I - Da 

daç.o Projeto Travessia, seus principios, suas políticas e seus 

Capítulo I - Da Denominaç.o. Natureza, Sede e afins - Artigo lQ 

de Boston S.A, 

21 ,0 TABELIONATO DE NOTAS 

vida para o conjunto da 


vo exerc1cio da cidadania 


Federal, destinando-se especificamente à realizai~odos~fr~~i~spe~i~ica-

BEL. JAYR CASTILHO AGGIO 

e, o respeito ao Artigo 

/ 

• .. -1 ". '. . ~ ~ c\f" _ : 

dos nos Estab..\tos transcritos abai>:o. - Para a consecuç:!;(o daquele's fins. 

os Instituidores fazem à mesma FL.lnda;::~o ora estabelecidà\;·· ."dota.;tlo' 1n1
, .' ... ,,;. 

cj.al de RS230.000,OO (dL.\zentos e trinta mil reais).' em ":boa'. e ~'córrente 

moeda nacional, da seguinte forma: - (i) - BANCO DE· BOSTON 8.A~ doa a 

quantia de R$70.~OO,~(:l() (setenta mil reais); (i1) - CAIXA ECONOMICA FEDE

RAL, doa a qua~tia de R$20.000,00 (vinte mil reais); - (iii) - SINDICATO 

.-------- . 
W~oIL~-~-

'.:...-

DOS METALURGICOS DE S~O BERNARDO DO CAMPO, doa a quantia de R$10.000,OO 

(dez mil reais); (iv) - BANCO GARANTIA. doa a quantia de R$50.000,00 

(cinquenta mil reai~); (v) - APEOSP - ASSOCIAÇAO DOS PROFESSORES DE EN
':\'; 

-·'SINO OFICIAL DO ESTADGl DE S~O PAULO, doa a quantia de R$5.(H)O,OO (cinco 

mil reais); (vi) ~'SINDICAtOS DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCA

RIOS; e, (vii) - BANCO FIBRA S.A, doa a quantia de R$5.000,00 (cinco mil 

reais). - A instituidora, Caixa Economica Federal, além da quantia doada 

acima de RI20.000,00, sede em regime de comodato, a utiliza~~o de um 

prédio de 04 (quatro) andares, situado à Rua Roberto Simonsen, na Praça 

~' 

da Sé, nesta Capital e. a instituidora Pires Servi;::os de Seguran;::a Ltda, 

farà sua doa;Mo oportunamente. - O Estatuto da Funda~.o Projeto Taves

sia, que expressa todas as disposi~~es dos Instituidores e que conta com 

a aprova~.o do digno representante do Ministério Público do Estado de 

5.0 Paulo, Dr. Carlos Francisco Bandeira Lins, retro qualificado, é o 

Fun

objeti-

Caixa 

Campo, 

Pi

._
,_. _.____ 

,' .. \,..,J ")." ,F 



BROS INSTITUIDORES, é pessoa juridica de direito privado, sem fins lu

crativos, com autonomia administrativa e financeira, que se regerá por 

este estatuto e pela legisla~~o aplicável. Artigo 2º A Funda~~o tem 

sede e foro na Cidade de S~o Paulo, Estado de S~o Paulo. Artigo 3Q O 

prazo de durA~~o da Funda~.Q é indeterminado. - Capitulo 11 - Dos prin

cipios. - <in.Artigo 4Q - A Fundaç.o Projeto Travessia tem por .pinci

pios: II a consolida~~Q da democracia no Brasil mediante a conquista de 

patamares mais elevados de justi~a social e de qualidade de vida para o 

conjunto da sociedade brasileira, pressupostos para o efetivo exercicio 

da cidadania; I I I o respeito ao Al~tigo 227 da Consti tLli~~o Fedel~al~ 
(".,.... . 

estabelece que é dever da sociedade, do Estéldo E': d", 1'amilia ASSeg~lr.;f« à'( 
a,:/

crian~a e ao adolescente, com absolLlta prioridade, o dil~eito.t, v~da'~ à 
~ ~g'Qt:'I::i 

saúde, à alimenta~.o, à educa~~o, ao lazer, à profissionalizaç.o, ~ ~ul_l 
...-tura, à dignidade, ao respeito, à liberadade e à convivência famili2r e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligl!:mcia, , 
í 

111 - Das politicas e dos Objetivos - Artigo SQ Norteada por estes 

principias a Funda~~o, estabelece como politicas: II eleger as crion~as 

e os adolescentes, especialmente aqueles que estiverem em condiibes 50

cia!s e econOmicas desfavoràveis. como segmento prior~tàrio de sua aç.o; 

11) fazer respeitar os direitos assegurados à crian~a e ao adolescente 

referentes a: il ensino obrigatório; ii) atendimento educacional espe

cializado aos portadores de deficiência; iii) atendimento em creche e 

pré-escola às crianças de O a 6 anos de idade; iv) ensino noturno regu

lar adequado às condi~bes do educando; v) programas suplementares de 

oferta de material didàtico-escolar, transporte e assistência à saúde do 

educando de ensino fundamental; vi) serviço d~ ..~~·s'~.s,.tência social vi5~n-

I
Capitulo I 

pl~oteçA~~:=m~Ç\ternidade e à adol~~'c:@nC:i ..=\'. bem como Cl am
".?'i- ' '. '.' . 

,',
:r.;,.-... l0\III............ 
AV'I ......... \.

às ori=," .< 

! i 

às 

5·Al.:~s :~::ode:::fÓ.:::es:::::i aVi~·~i a:~::: 
de 
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I) 
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13.07.1990. Artigo 69 - Em observ.n~ia aos seus principias e de. acordo 
/ 

com suas pcliticas a Funda~.o define como objetivos: II desenvolver es

tudos, pesquisas, projetos, e atividades voltados à crian~a e ao adoles

cante; 11) criar, elaborar e manter programas e beneficios da criania e 

do adolescente: 111) coletar, organizar e armazenar dados e informai~es 

referentes ao segmento criança e adolescente de forma a torná-los facil 

mente acessiveis aos seus membros e à comunidade; IV) constituir-se em 

cBn~l de comunicaç~o entre o~ seus membros e os diveros Org.os e entida

des 8ue, por competência outorgada, empreendam c atendimento à crian~a e 
~...Io--- , 
,astil o ~~Ioad·olf.?scente, bem como com aqueles que orientem as Sllas aç;:eles pelo

q "\H,I';: ,
tí.\ím~\ U ~ ,,' '" • 

aperféiçoamenta e consolidaiâo dos principios democràtivos; VI represen

~:::J::;~~~:~l a "crianç;:a e c adolescente blts~êmdo, quando esgotadas as demais pro

.:'-I-:.:·~;;:C:i;;'S. a proteç;:~o jltdicl.al, na propositltra de aç;:e:les c:1.veis fundadas 
I 

em interesses individuais, coletivos ou difusos, nas termos previstas na 


Lei 8.069 de 13.07.1990. TITULOU - Do PatrimOnio - Capitulo I Da 


formaç;:~o do patrimOnio - Artigo 79 - O património da Fundaç;:ao Projeto 


Trav.ssia é constituido por: II fundo financeiro pelos Membros Institui-


dores; 11) titulas, aç;:~es, papéis financeiros cu quaisquer bens móveis 


que venha a adquirir ou receger por doaç;:.o de pessoas de direito privado 


cu pessoas naturais; 111) bens imÓveis que venha a adquirir ou receber 


por dQa~.o de pessoas de direito privado ou pessoas naturais. Paráguafo 


tlnico '.. Constitlür~a rendas e::traordin~<I~ias da Funda~ao: subvenç;:~es 


que porventura receber do poder p~blicc; b) rendas em seu favor consti 

tu idas por terceiros; c) remuneraçao que receber por serviç;:os prestados. 


Artigo 89 - A Fundaç;:ao Projeto Travessia receberá de qualquer pessoa fi 

e desimpedidos. Pará

ceitas •. ,quando.... fei.t,as em moeda 

o ~J ",,' ' •.•• , •.• ', 

, ,. ".' ... r-.., ~ .' ~ " ••. 

rI;;"/: con·,t·,!i";,eorrente da ......!,.,. -,'" 

contas de 
í· . : ,,' : c;; ::" .' 

deSde que aceitas. 

~. , ... , :'. :/1" 
. I ," '. \ ' I~ ._ .. '."i~'/" • ' 
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feitas por-pessoas fisicas ou juridicas domiciliadas no exterior ser.o 
(!' 

convertidas em moeda nacional e depositadQs diretamente na conta corren

te da Funda~.o Projeto Travessia. Parágrafo Terceiro - As doa~ôes, desde 

que aceitas, quando destinados a finalidades especificas 56 poder.o ser 

utilizadas na sua consecu~.o. TITILO 111 Do Quadro Social - Capitulo 1 

- Das categorias dos Membros - Artigo 99 - A Funda~.o Projeto Travessia 

tem as seguintes categorias de Membros: I) Membros Insti tuidot-es; I I) 

Membros Mantenedores; 111) Membros Constribuintes; IV) Membros 8eneméri

tos. Artigo 109 - Membros Instituidores s.o aqueles denominados no Arti

go lQ., do Capitl.\lo I, deste EstatLtto por terem feito doa~ôes de_.,· ben-;;;"· 

livras para a cria~.o da Funda~.o Peojeto Travessia. Artigo 119 p; 

bros Mantenedores s.o os que fizerem doa~ôes regulares de valor 

siva à Funda~.a. Suas contitui~ôes ser.o definidas com base em um 

minimo e um percentual de reajuste que ser.o fixados pelo Conselho cura-

dor, no momento da sua admiss.o. Artigo 129 5.0 atribui~ôes dos Mem

bras Instituidores e Mantenedores: a) compor o Conselho Curador e votar 

nas suas delibera~ôes; b) observar os perceitom deste Estatuto; c) con

tribuir para a manuten~.o da Funda~.o e a consecu~~o dos seus objetivos, 

na forma estabelecida por este Estatuto; d) pal~ticipar 01.1 'fazey'-se nas 

reunibes do Conselho Curador. Parágrafo Onico - Os Membros Instituidores 

e Mantenedores podem retirar-se da Funda~.o. uma vez qUitadas às suas 

obriga~ôes. Artigo 139 - Membros Contribuintes 5.0 os que contribuirem 

financeiramente ou pela cess.o de direitos sobre bens ou através de 

presta~.o de servi~os para projetos ou atividades especificas da Funda

~.o. e que foram assim admitidos pela Diretoria. Artigo 149 !'lembros 

Beneméritos s.o os que tenham prestad?" relevé\ntes serv,i~os à sociedade 
~ • I, t, ' 

no 8mbito dos principios e objetivo~',da'~unda~~o Projeto Travessia ou 

qLle tenham , ,~' 'lo seL;>'s~<6~>':~~'~6r'iÇl, aLI pela alta relevància=:. reproor à.~=-·.......,;.~"* "~; ' .. " "'. 1 ... ~.:.!...:,~;:::~,.ç,.·\~jI' 
ni.'!tl:o'C/'ál "e !;I,ue fÔr-~~> assim admitidos pela
1~~~.~~}.tr·~.b.~tr~: do. Membros 'eConstribuintes e . 

.... p, Chiri cao..w Carálft:: 
~,Sllwa. 0 ___ --.: '~ 
,>00 '<lIlIlUTtNT!CioÇÍoOIISIJO ~" ~'.. 
•<f"'\RO,"3· , .... ; U.'.o3H 

COffiPb'T""t'f{M1m'ta"'m&'r

Diretoria. 
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neméw i tos: a) participar das reunibes do Conselho Curador~ c~ direito a 


voz e sem direito a voto, quando formalmente convidados; b) participar,..: " 
~ .' _ 	 )J,< 

quando formalmente convidados, das reuni~es da Diretori~; c) fazer-se 


representar junto à Funda~.o por representante previamente indicado; dI 


observar os preceitos desde Estatuto. Artigo 169 - Os Membros Contri 

buintes ter~o pleno gozo de suas obriga~~es. desde que estejam em dia 


com as constribui~~es. Artigo 179 - O Membro que transgredir as normas 


deste Estatuto poderá ser excluido da Funda~.o por delibera~.o do Conse

lho Curador e pelo voto de no minio 2/3 (dois ter~os) dos seus Membros. 


Ar~igo 189 - 05 Membros da Funda;.op Projeto Travessia n~o respondem nem 


solidà~ia nem subsidiariamente pelas obriga~Oes contraidas pela Funda-
I 

.' .1" 	 r;.i;(f'.). - TITULO IV - Dos 6rg~os estatuários e das suas atribui~tles - Capi

tulo I - Dos 6rg~os da Administra~~o e Fiscaliza~~o - Artigo 199 05 

6rg~os responsáveis pela administra;ào e fiscaliza;.o da Funda;.o Proje

to Travessia 5.0: II o Conselho Curador; 11) a Diretoria; 111) o Conse

lho Fiscal. Parágrafo Primeiro - o exerci cio das fun;Oes de membro do 

Conselho Curador, Diretoria e Conselho Fiscal n~o será remunerado a 

qualquer titulo. Parágrafo Segundo - E vedado o exerci cio simult8neo de 

cargos na Diretoria e no Conselho Curador ou no Conselho Fiscal. - Capi

tulo 11 - Do Conselho Curador - Artigo 209 ... O Conselho CLlrador é a ins" 

tancia deliberativa màx1ma da funda;.o. tendo poderes para deliberar so

bre todas as matérias de seu interesse, cabendo-lhe precipuamente fixar 

os Objetivos e politicas. Sua a~80 se exercerá pelo estabelecimento de 

diretrizes gerais de organiz.ç~o. opera~80 e administrai80. Artigo 219 

o Conselho Curador compor-se-a de, no minimo, 3 (três) Conselheiros e, 
,,-I " 

no máximo, do número equivalente de membros Instituidores e 

.'
Mantenedores. Parágrafo os ~eus. .. embj;:os., o Conse lho 


:.: .,.;'( f.;~#.ê f~r~~~,.:\~~~9H 

~.... "t"'.j,... JMI" - .. <f' .'" J,..'S# t 

c'tl!k't'f;Jresid.erY~~.~~i':'\iII!~~~~§lrr.~~tá rio par", 
, . r"",. -"'11 r'9".nl." ,,." .. '~ !'lI.... OI 

um mandato de , 	 .• ( p'a;â~'r;f1'fO' Segundo 

',,-"', ~.'''1 ""0 ....,.'., . 

'lút :(Ft .' "'" ',t • 

Nas' reunie!es 	 ireito de votar e de ser 
........... , ..........H. '.~ ",' ::í': 
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votados os representantes dos Membros Instituidores e Mantenedores que 

estiverem quites com a Funda~~o Projeto Travessia até 7 (sete) dias an

tes da realiza~~o da reuni~o. Parágrafo terceiro - Os Membros poder~o se 

fazer ,-epresentar nas r"eunil:les por procllra,dores espec:i f l.camente nomeados 

por procura~bes privadas. Artigo 229 - O Conselho Curador reunir-se-à 

anualmente em c:ar*ter ordinário e, extraordinariamente, por c:onvoca~~o 

de seu Presidente ou por solicita~.o de no minimo 1/3 (um ter~o) dos 

5eus membros. Artigo 239 - As reunibes do Conselho Curador ser.o convo

cadas através de fax, telex, telegrama ou carta registrada com a antece

dência minima de 05 (cinco) dias, informando a ordem do dia. data, hora 

e local. Parágrafo Onico - As reunibes do Conselho Curador, de caráter 

extraordinário, ser~o convocadas do mesmo modo previsto no caput deste 

artigo, com antecedência minima de 48 ,(quarenta e oito) haras. Artigo 

249 - As reuni~e$ do Conselho Curador ser~o presididas pelo Presidente 

do Conselho ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho ou na 

ausência de ambos, por qualquer um dos membros escolhidos pelos presen

tes, o qual terá também o voto de qualidade, em caso de empate nas vota

~bes. Artigo 259 - As reuni~es do Conselho ser~o secretariadas pelo Se

cretário do Conselho ou, na ausência deste, por um membro designado pelo 

Presidente. Artigo 269 - Das reunibes do Conselho Curador lavrar-se-~o 

atas em livros próprios. Artigo 279 - As reunibes do Conselho Curador 

ser~o iniciadas'na hora estabelecida em primeira convoca~.o, com a pre

~sen!;;a de 2/3 ,(dois t.erc;:os) dos membros no minimo, e, em segunc.1a convac.;'
" ' 

\c;:~o. 1/2 (meia) hora após, com a presenc;:a de qualquer número de Membros. 

Artigo 2Sg - Ressalvados os dispositivos em contrárioo as delibera~bes 

~er.o tomadas por maioria simples de votos dos Membros com direito a vo-

Artigo 299 

C), discusstlc.l 1 

I. 

http:segunc.1a
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e votaç~o da ordem do dia; d) lavratura, leitura, di5CUS5~0 ~/votaç:llto da 

atada se5s~o. Artigo 309 - S~o atribuiç:~es do Conselho Curador: I) ele

ger 0& membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, com mandato de um ano 

e dando posse imediata aos eleitos; 11) aprovar a previs~o orçamentària 

E o plano anual de açbes propostos pela Diretoria; 111) aprovar as pres

taçbes de contas a os relatórios anuais da Diretoria; IV) deliberar so

bre a alienaçao de bens patrimoniais da Fundaç.o Projeto Travessia, ou-

lida a Curadoria das Fundaçbes no caso de bens imóveis; V) edi t",l~ seu 

Regimento Interno e outros atos normativos; VI) alterar o presente Esta

tuto. observadas as regras dos Códigos Civil e de Processo Civil e ouvi

da a Curadoria das Funda~bes; VII) discutir e deliberar sobre todos os 

·_.-I--"~~:~tJ;,::s de interesse social' constantes de pauta; promover a con-VI I I) 

trataç:~o de empresa de auditoria, por processo de licitaç.o, devendo ser 

observados 05 segu1ntes~critêrios para efetivaç.o do contrato: 1) com

provada idoneidade; 2) experiência· na área de auditagem por mais de 03 

(três) anos efetivamente comprovados; 3) honorários compativeis com o 

mercado_ Artigo 319 - Nos termos dos artigos 23 e 29 o Conselho realiza

rà reuni~o anual ordinária para eleger es membros da Diretoria e do Con

selho Fiscal. Artigo 319 - O registre de candidatos para a composiç~e da 

Diretor~a e do Conselho Fiscal deverá ser encaminhado ao Presidente do 

Conselho Curadol~. Parágrafo t1nico -" As eleiç:bes se proces5ar~o por dcla-

ma~~o ou por escrutinio secreto, cabendo um voto a cada Membro com di

raito a voto, presente ou representado por procurador habilitado_ - Ca

pitulo 111 - Da Diretoria - Artigo 339 - A Diretoria é a instância ge

rencial da Fundaç.o e terá um minimo de~5 (cinco) e um máximo de 7 (se

te) Diretores: a) Diretor F'residen,."'_o_..,.... (dois) Diretores Vice-Presi

dentes; c) Diretor Secretàrio~~~~~~~~~4!~~~"nanêe:t"r.:Q,f~'.'I\ei.~,~,~i:t·2·;I,'(~ois) Di

retores sem 

f ín-:Ç1i~lIS.:..~t,!g il"e:t;.C!,t; ~ 

Diretoria é 

'" 

. SÃO PAUCO·... 

'.~ ." ~,",.".. -- . 

\ :S~~·li;~..;::~'.:~~~;;{~:~\:;Jl;~;~t(t~~~:
Q"mandata'dos'membros da 

~-~. \ t ' .•.•••, • 

~l:~~~~~.~jL~~,~~g.o:. ~~e. - Em 

de !:';r(lii!~id(!nte, dos 
, •••• , •• \'.' • ',••/t :', .' ',~ •

. ' .. ',,',: ':/~::f~;'::'t:l:~- ~.:, '. ", 
FONe. 214-3484 

, ;',' 
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, 

:--:~2'~/) ~OGAMtj' 
" 

tores Vice-Presidentes, do Diretor Secretário ou do Diretor Financeiro, 

a Diretoria desigr,ará, dentre seus membl-os, Q s·L\bst,itLltO. Parágrafo Oni

co - Em caso de afastamento de mais de dois Diretores, as vagas mer~o 

preenchidas por indica~~o do Conselho Curador. Artigo 369 ..." A Diretoria 

reunir-ge-à sempre que ncessário ao atendimento das atiyi~ade& da Funda

~~o, cabendo-lhe regulamentar o disposto neste Estatuto e decidir sobre 

os casos omissos, aplicando subsidiariamente a COdigo Civil Brasileiro e 

a legisla~.o pertinente. Parágrafo Primeiro - As reunibes da Diretoria 

ser~o convocadas pelo Diretor ou pela maioria ee seus membros. Parágrafo 

Segundo - A Diretoria somente poderá deliberar com a presenca de, no mi

nimo, quatro Diretores. Parágrafo Terceiro - das Reuni~es da Diretoria 

I avrar-se-~o a tas em livros própr ia" Artigo 379 '0 S~o a tr i ou i ç::bes da Di

retoria: I) administrar a Funda~~o Projeto Travessia, obedecidas as di 

retrizes fixad..as pelo conselho CL!radoq I I) dirigir- as ativid.:ades técni

cas, administrativas e financeiras da Funda~~o Projeto Travessia; I Ir ) 

cumprir e fazer cumprir as normas estatuárias, bem como as delibera~~es 

do Conselho Curador; IV) organizar, promover e incentivar programas que 

Objetivem a partic:ipa'i'~o, apoio e con5tl~ibLti'i'bes das comunidades para o '\.J 

desenvolvimento das at~vidades da Funda~~o" V) sLlbmeter 

prévia do Conselho Curador os planos, programas de trabalho e respecti 
~ I' •.,.,·"1~ (',/< 

vos or~ament05; VI) submeter à aprecia~~o do Conselho Curador balan;o 

,;~ .... q~-,,~."'; .;."\~ 


anual e demonstra~~o de resultados da Funda~~o Projeto Travessia; VII) 

, I"m:> epõmoN':;~ . 


apresentar ao Conseiho Curador. dentro do primeiro semestre de cada ao, 
~3 - .~on~11Ad~rl o 

relatório das atividades desenvolvidas pela Funda~.o Projeto Travessla; 

~ .:>Q 121 J: ;) r1.U:) .;)'·n..t r. 11 


VIII) movimentar os recursos mediante assinatura conjunta do Diretor 

• <>n) ';' ib <,l'.' r ~I.t.r;l .C 

'Presidente e do Diretor Financ:eú'"o;o. IX) praticar todos os demal.s atos de 
" ..,,\,,,; • • ~,.I.°i I ",1'1''=''"1' '0, 

sUlo .ad,~~~~,.seçl:lO 1"0;":00 .Diretor Presidente - Artigo 389 
,t I. ~J._i'__:-"""'" /" ' '.o 

atrib~~~r Pl~es.i:dente: a) .,c:ónvoc<:<.r e presidir as reLI
.j ... O' '\ ;.- •• ",IM ...eMecIe•• " ..... • 

ieles da Diretor:' • b)m-pÍ";e'sentê.r a FLlnda(;;l.\~ ativa e passivamente, em 

"-:l ~'5.":f.!'_O :!JAH: 05 • ~~o "~ :0 
o , 

fora pe te as'ore:partiI;:ÔeS públlCC:,S, entidades pÚblicas, 
..." ~c;z, . 

_ii ....... · 

<ljftl(!~AO~I.2Il 

...193, ,_: :n.,:03U 

"~I/~ .. 

v 



I 

com a Diretor Presidente, assinar pela Funda~~o e 

com assinatut-a, col1'!!unta cQ+/j~r.~p't~ío('l:Jr 

to com o Diretor 
i 

qua i squer__,o..u._t--:-:r::-o;:s;\.~IIII. 
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paraestatais ou autarquias e entidades de direito privado; poendo, em 

, i' ; .;,t::;>mt.m:":l- j I f" ..... ; ; 

conjunto com outro Diretor, constituir procuradores par~ fins especifi
} '~~,~.:t.aI. ~Oti;i~. t; :q, jj'l'Ht~'~ t.· 

cos e outorgar-lhes os necessàrios poderes; c) indicar. o. -Diretor' Vic.
: . :).: ti' \.'1r.... ~~J. >n~·. ,I..':j1!'~. ' ~~ ~,n.:.i~ f .; 

Presidente que o substituirà no caso de afastamento temporárib; d) indi
t ,,: ~, ..r~!d~~t.f· j..c!;.Pf\ ",,"..:Lll 

car o Diretor que substituirá OLI completarà o mandato d~ Diretor tempo
,; . • ,. ,:'~2;!~ o:..:!.a::..:, t OI< 

rário ou definitivamente afastado ou ausente; e) zelar pelo cumprimento 
~\;í~bJa~~"""t'"'l r~'-;~·('\.· 

dos clbjetivos sociais e pelo património da Funda;~o; f) abrír e movimen~ 
~ 'O.;l .... r 1(',- "; (, i',.' 

tar contas bancárias com assinatura conjunta com o Diretor Financeiro; 
" , f, ) I 

g) ,praticar todos os atos administrativos e de direito necessários às 

finalidades da Funda~lo e à sua administra~~o; h) assinar, em conjunto 

com o Diretor Financeiro, contratos de interesse da Funda~~o e quaisquer 

outros documentos que impliquem em obriga;~o financeira para a Funda;~o; 

i) assinar a correspondência dirigida às autoridades e outras institui

çbes; j) emitir voto de qualidade nas reunieles que pres{dir; k) assinar 

correspondência interna, avisos e circulares. - Se;~o 11 - Dos Diretores 

- Artigo 399 - 5.0 atribui;ôes dos Diretores Vice Presidentes: aI subs

tituir c Diretor Presidente em suas eventuais ausências, quando d~sig~a-

dos pelo mesmo; b) comparecer às reunieles de Diretoria; e c) exercer as 

1' •..In~eles que lhes forem atribLlidas pelo Diretor Presidente. Artigo 409 

5~0 atribui;~es do Diretor Secretário: a) elaborar as atas das reunieles 

da Diretoria e; b) auxiliar o Diretor Presidente no despacho do expe

diente comum. sem prejuizo de outras encargos que lhe forem atribuidos 

pelo Diretor Presidente; Artigo 419 - Sio atribuiçbes do Diretor Finan

ceiro: aI zelar pelos bens e vlores pecuniários da Funda~~o; bl zelar 

pela corre~.o,dos recebimentos e pagamentos da Fund.;~o; c) em conjunto 



Funda~.o; 1) manter permanentemente atualizado um controle do fluxo de 

caixa da Funda~.o; g) manter e guardar os livros contábeis da Funda~~o; 

h) manter a escritura~.o financeira e fiscal da Funda~~o, providenciando 

a confec~.o em tempo hàbil dos balancetes. extratos de contas, 

rios e toda a documenta;.o contábil da Fundaç~o. Paràgrafo ~nico Para 

a realiza~.o dessas atividades o Diretor Financeiro, juntamente com Q 

Diretor Presidente, poderá contratar escritório especializado de conta

bilidade. Artigo 429 - ••0 atribui~~es dos Diretores sem designa~~o as 

fun~~es que lhes forem atribuidas pela Diretoria; - ge~.o 111 - Dos Da

nos - Artigo 439 - Os Diretores da Funda~.Q respondem pelos prejuizo~_ 
.....,..,,,,..-.........-\::\ 

que injustificadamente c:aLl!lõar-em ~, Funda~.c), por" e>\cesso, deSidit:{~'dOlõ. 
~ 4-.~) ~\. 

no desempenho de seus mandatos. Artigo 449 - O julgamento e a a~1ca~.o 
~ .l"'tiaÇ"tci~'" 

de penalidades, na ocorrência do e:·(posto no artigo anterior, é de \C~p~..:í<'l\._---
tência exclusiva do Conselho Curador que será especificamente convocado 

para deliberar sobre o assunto, ouvida a Curadoria das Funda;Oes. Parà

grafo Cnico .- A aplica~~t1 de penalidades requer do Conselho Curador de

cis.o por voto de, no minimo 2/3 (dois ter;os) dos Membros. Capitulo 

IV - Do Conselho Fiscal - Artigo 459 -, O Consel ho Fiscal será coniposto 

de 03 (três) Conselheiros, cada um dos quais com um suplemento, Membros 

ou n.o da Funda;~o e eleitos anualmente pelo Conselho Curador. Artigo 

469 - Os Membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercer~o os seus 

cargos até a primeira Reuni.o Geral Ordinària do Conselho Curador que se 

realizar após a elei';~op, e poder.o sel- reeleitos. Paràgrafo tJnico EIl' 

caso de v.cancia. renúncia, impedimento ou ausência injustificada a 02 

(duas) reuni~es consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal substi-

tuido. até o término do mandato, pelo respectivo suplente. Artigo 479 

.o Cansei tiO8:~~~U 1 atl~ibL.tic.:~es. poderes e compett,?nc1as def 1n 1dos 

'rlE?ste Esta~t~~a~.o. A.... tigo 489 - S~o atr~buJ.r.;:fjes do ConSE?lhO 
í :~ .,.•...:,.......... !t. l 
 • 

~ isca1. como or9'0 fiscllt.~ador d.'a ,FLlnda. r;:.O'Projeto:Travessi"'i: I) e>:ami
\ s,""w!<>. O • 'I " .' ,,' . 

n'.ar os I ivr~~' I "esé:ri tL.lra;~o da F~lnda~~o. o seu cai::a e va-
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lores em depOsito, devendo a Diretoria fornecer-lhe as informi~t!les que 

solicitar; I I) lavrar no livr'o de "Atas e Pareceres" do Conselho Fiscal 

o resultado dos exames que proceder; 111) apresentar nas Reuni~es Ordi
1 ,;., 

nárias do Conselho Curador, no máximo com 15 (quinze) dias de antecedên

cia, parecer sobre o relatOrio das atividades, a presta~~o de contas e o 

balanço geral da Fundai_O elaborado pela Diretoria do exerci cio ante

rior; IV) manifestar-se sobre a aliena~~o de imOveis e .ceita~~o de doa

~bes com encargo; VI denunci~r ao Conselo Curador os erros, fraudes ou 

srimes que porventura descobrir, e sugerir medidas corretoras à Direto

~.~:.h" 
, x\~~a e VI I convoC:.!Ir o Conselho Curador para suaS reunibes ordinárias, se 
.. I. J 

o Conselho. retardar por mais de um mês a sua convoca~~o, e para a reu
(~. ~ nl~~' 

~,~'~:\ lO ni~.p,·:le;.:traordinária sempre que oco:Terem motivos graves. _. CAPITULO V 

Da Presta~~o de Contas - Artigo 49Q - Até o dia 31 de dezembro de cada 

ano o Diretor Presidente da Fundai~o encaminhará ao Ministério Público o 

Plano de Atuai~o e o oriamento referentes ao exerci cio subsequente, pe
.' 

cas que dever~o ter sido, até aquela data, submetidas ao Conselho Cura-

dor. Artigo 50Q - Até o dia 30 de abril de cada ano o Diretor PreSidente 

da Fundac~o encaminhará ao Ministério Público o relatOrio de atividades 

e o balanço referentes ao eNercicio anterior, peças que dever.o ter sido 

submetidos ao Conselho Curador. ParAgrafo Primeiro - Os relatórios de 

todos os seus anexos, ser apresentados ao Ministério Público; ParAgrafo 

Segundo - A Funda~.o arcará com as despesas de auditoria ou pericia que 

o t1in.i.sterio Público determine que seja feita na Fundaç;j;(o. - TITULO V 

Das ComissOes - Capitulo I - Das ComissOes Consultivas - Artigo 519 As 

comissOes Consultivas s~o Orgi!:(os propiciar 

a participac.odaqueles que 
i 

\ /no encaminhamento ~os 

vas ser.o forma~as de 
\ 
" 

\ .. ~",.~' < " ··~I.'· :f••••.' . 
; I t_ " '. ~ ~ ,1 ,',:, J " 'f,''!' 
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lia; IV) Preven~.o contra Doen~as Sexualmente Transmissiveis e AIDS; V) 

Preven~.o contra o uso indevido de drogas; VI) Violéncia; VII) Justl~a e 

Seguran~a; VIII) Cultura; IX) Qualquer outro Bsunto de interesse da Fun

da~~o. -. TITULO VI - Do Pessoal da Funda~~o Projeto Travessia Artigo 

52Q - Os empregados da Funda~.o estar~o sujeitos à legisla;~o do Traba

lho~ com tabelas de remunerac.o aprovadas pelo Conselho Curador. Pará

grafo Onico - Os direitos, devres e regime de trabalho dos empregados da 

Funda~~o ser.o Objeto de regulamento próprio. - TITULO VII - Das altera

;~es do Estatuto e extin~~o da Funda;.o - Capitulo I Das Altera~~es 

Estatuárias - Artigo 53Q _.. O presente Estatt.tto somente p-oderà ser ",lte

rado Olol reformulado por deI iber·a~.o absoluta dos Membros componentes do 

Conselho Curador~ d~sde que seja guardada a fidelidade aos fins primitt

vamente objetivado. pelos Instituidores; Parágrafo Onico - A altera;.o 

do Estatuto somente será efetivado com a aprova~.o da Curadoria das Fun
Nõ#,·-f 

da~~es. - Capitulo 11 Da e~:tinç;:.o da Flotndaç;:.o Proj eto Travessia -' "'Ar

tigo 54Q - No ~~so de o Conselho Curador, observadas a5 disposic~es le

gais~ deliberar pela extin~.o da Fund.~.o. Q patrimOnin remanescente te

rà destina~.o determinada pela maioria absoluta do Conselho Curador, ou

vida a Curadoria das Funda~ôes.". - Assim, pela presente escritura e na 

melhor forma de direito, eles Instituidores transmitem à Funda~.o toda a 

posse, dom1nio. direitos e aç;:ôes sobre a quantia retro referida, obri

gando-se por 51 e seus sucessores, fazer a presente sempre boa, firme e 

valiosa. Dada a palavra ao Dr. Carlos Francisco Bandeira Lins, pelo mes

mo me foi ditbque estava concorde com os termos da presente escritura, 

posto que conforme a Lei e demais disposi~bes pertinentes. pelo que au

toriz. o registro da escritura no Cartório de Registro de Pessoas Juri

~icas Civis,p~ra aquisi~.o de sua. personalidade ju~idica. Pelos Insti

~_~empre a'nte as telEtemllnt,as. qlole ';;e respcJnsa'" 

de todos e qUêusquEr impastos e ta
::. 
'eg1stros deste lnstrumento. autori~ando o 

: uidores me 
i . =~i,~·""-'::'=' 
ilizam eNPrêS~rm'~"j!\'t'trpe"I"~gemento 

" t 
for 

II1II 
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Sr. Oficial do Cartório de Registro competente a todos os atos de regis

tros que se fizerem necessàrios à perfeita r.gulariza~.o desta Escritu

ra. - E, de como assim o disseram, dou fé; pediram-me e lhes lavrei esta 

escritura, a qual feita e lhes sendo lida em voz alta e clara, por 

achá-la em tudo conforme, na forma como está redigida, a outorgaram, 

aceitaram e assinam, na presença das testemunhas que S.ÓI - Adriano Ce

lin Silva e Alcides Alves da Silva. ambos brasileiros, o 19 solteiro, o 

~ ~9 casado, escreventes, portadores dos RG. n9.. 20.874. 578-SSP/SP e 

9.618.449-SSP/SP, meus conhecidos. Oeclaro que o instituidor, Banco de 

Boston S.A., é representado por seus Diretores, Erich SChumann, alem.o, 

casado, banql.!eiro, RNE. nQ V-097.972-·9-SE/DPI'1f4F/SP e, Geraldo José Car

bane, brasileiro, casado, economista, RG. n9 8.534.B57-SSP/SP, e n.o co

mo ficou constando no prelmbulo da presente. - Declaro que os represen
.. "." 

t~ntes do Sindicato do~ Met~lu~gicos do A.B.C., s~o brasileiros, casa

dos, metalurgiccs. portadores dos RG. nQ•• 3.564.933-SSP/SP e 

7.428.267-SSP/SP e dos eIC. nQs. 105.530.968-34 e 533.684.018-15. Oecla

ro ainda que os representantes do Banco de Investimentos Garantia S.A., 

s~o b~asileíros, casados, barlcàrl.os!, port.:\dores dos RG. nQ5. 

32.901.409-SSP/RS e 04.071.175-6-SSP/RJ e do CIC. ng5. 696.040.537-87 e 

628.=,7.?097-1E.• - El.t, OSWALDO REHDER NETO, escrevente habilitado, SI la

vrei. - Eu, LAERCIO TEIXEIRA ALVES, Tabeli.o Substituto, a subscrevo. 

( a .;:,). .- ER I CH SCHUMANN I I GERALDO JOSE CARBONE I/SEReI o CUTOLO DOS 

Ii HEGUIBERTO GUISA BELLA NAVARRO Ii FRANCISCO DIAS BARBOSA Ii 

BOTELHO PRADO /1 LUIS ALBERTO RODRIGUES Ii ROBERTO FE

JOSE RIBEIRO BERZONI Ii ADOZINDA PRAÇA DE ALMEIDA Ii 

Ii BENJAMIN STEINBRUCH Ii JOSE MANUEL CORREIA CI
.• t. ".: :. :. ". ~ '·".t ;~·.1~·.:~~t,',~1':.'~·() 

~~)SCO BANDEIRA LINS I I 'AQRI~NP:CEt:I/IJ,';i:iILVA I I ALCI
, . ~. " .....: 

por 

Eu. LAERC I O 'TEi I XE"I RA ALVES, 

dou fé e !il\ss·;i.rü:Jé,m' pÓbtico e raso. 
.'" lj ..,',. , • 
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Assembléia Geral Ordinária do Conselho Curador da Fundação Projeto Travessia, 

realizada em 22 de dezembro de dois mil e quatro. 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2004, realizou-se a Assembléia 

Geral Ordinária do Conselho Curador, Conselho Fiscal e Diretoria, às 09:00 hs, na sede 

da Fundação Projeto Travessia, à Rua Libero Badaró, nO 471, 19o andar nos termos do 

artigo 22 e seguintes do Estatuto Social, com a presença dos membros infra-assinados. 

A mesa de trabalho ficou composta por Geraldo José Carbone como presidente e João 

Ayres RabêUo Filho como secretário. Em cumprimento ao artigo 29, alínea "a", a sessão 

foi aberta pelo Presidente da Mesa que saudou e agradeceu a presença de todos. Após a 

leitura da convocação, datada de 16/12/04 e da aprovação da pauta que trata da eleição e 

posse dos novos membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Curador. 

Iniciaram-se os trabalhos: 

o Diretor Presidente comunica seu afastamento da presidência da diretoria. Após esse 

informe, João Vaccari Neto é convidado, o que é aceito por todos, a compor o Conselho 

Curador. Aproveitando o ensejo, o Sr. Geraldo Carbone comunica a salda, como 

Diretora Administrativa, da Sra. Laura Brasileiro de Mello, representante da Fundação 

BankBoston, passando a assumir sua função a Sra. Sônia Aparecida Consiglió 

Favaretto. 

Passando a Diretoria, o Conselho Fiscal e O Conselho Curador serem compostos pelos . 

seguintes membros: Di.retoria - Diretor Presidente: Luiz Cláudio Marcolino, 

brasileiro, casado, economista, portador do RG nO 20:643.927 e CPF n° 135.774.588-52 

e residente à Rua Aliança Liberal, 97 - Bela AliançalSP; Diretor Vice Presidente: 

Deyvid Leite, brasileiro. casado. bancário, portador do RG n° 17.789.656 e CPF nO 

]32.]88.508-35 e residente à Rua Pascoal Souza, nO 30 - SP; Djretor Vice Presidente: 

MllfCO Antôuiu lUIUUS de Almeidll, brasileiro, casado, eIl8enh~íro, portador do RG 

3.045.529-7 e CPF nO 269.625.358-22 e residente à Rua Marília, n052, apto.91 - Jardim ~ 

Paulista; Diretor Financeiro: Alex WaldeÔlar Zomig. brasileiro, contador, ~ 
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portador RG n° 9.415.053-9 e CPF n° 919.584.158-04, residente à Av. Morumbi, 1600 

CS 7 - Jardim Leonor, São Paulo; Diretora Administrativa: Souia Aparecida Consiglio 

15~895.199.2 e CPF nO 

San~o~ Mello, nO 138.  Jardim -+ 


I' 

Favaretto, brasileira, casada, jornalista, portadora do RG nO . ' 

28.307.005-51 residente à Rua Dr. WIadimir dos 

Prudência; Diretor Secretário: José Fernando Côrrea Parra, brasileiro, casado, , 

empresário, portador do RG nO 5.668.060 e CPF nO 702.617.41-43, residénte à Rua i 
" 

Gomes de Carvalho, n01356, lOOandar- Vtla'Olímpia. 


Conselho Fiscal - Efetivos: Vicente Antônio Pittner, brasileiro, 'casado,' gerente 


administrativo, portador do RG n° 6.041.511 e CPF nO' 586.949.788-49; Ana Tercia 


Sanches, brasileira, casada, bancária, portadora do RG' nO, 16.991.783 • e C:PF n°, 


107.345.428-28, residente à Rua São Rafael, 96 - Cambuci, e José Manuel Correia 


Cigarro, brasileiro, casado, comerciante, portado do RG n° 4.495.424 e CPF n° ". 

, '. 

383.035.708-44. Suplentes: Clarice Torquato Gomes da Silva, brasileira, solteira, 

bancária, portadora do RG nOIO.420.800 e CPF 035.422.78"23. e,Manuel Grilo 
• ' • ",' < 

Correia Botelho, brasileiro, casado, advogado, portador do RG 5.882.961~· CPF nO . 


567.031.558-87. 


Em cumprimento ao artigo 21 e seguintes, do Estatuto da Fundação, realizou-se eleição 


dos novos membros do Conselho Curador, ficando assim composto: Presidente 

Geraldo José Carbone, brasileiro, casado, economista, portador do RG n° 8.534.857 e 

CPF n° 952.589.818-00, domiciliado a Rua Chucri Zaidan, 246 - 18° andar - São Paulo; 


Vice Presidente: João Ayres Rabello, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG n° 


6.715.497-9 e CPF nO 973.051.978-15; Outros Membros: Gilmar Carneiro dos Santos, 


brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n° 7.652.454-SSP/SP e 


CPF n° 571.928.128-20, residente a Rua Aurilândia, 144 - São Paulo/SP e João . ' 


Vaccari Neto, brasileiro, casado, bancário, portador do RG n09.472.410-6 e CPF n° ' 
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Aprovação e assinatura: Nada mais a se ,o Presidente encerrou a reunião, 

procedendo a leitura da ata. 1\ presente fOI- rO'vada por\manimidade.e assinada por 
1/ .' • ,+ . 

, . .~ ·~~~~~~------~~--1 
João Vaccari Netol_.:.r:=~~~I===:t=~===I:==---------~-

todos os presentes: < , 

Geraldo José Carbone __--:>'_____--::,--_-..,.___---,-..,...-_ 

Luiz Cláudio Marcolino---.:~~:::::::::::::....-__l.,~L.....:....;::....!::=::::.~':'O"""';:.:..::::::::.....:..-..::.:...-

Deyvid Leite __'---I"o;::I,<-+->"""""-"'-'----"j_'*""-'!'+--\\---+---lf--------

Sônia Aparecida Consiglio Fav 

João Ayres Rabêllo Filho ___--ri'~~-4-!Zf.~~=º!::~~~.,-----

Gilmar Carneiro 
-------+-~~~~-4~-~,--~~~-~~--

José Fernando Côrrea Parra 
'---~~~---====-~~~----~~~--

José Manuel Correia Cigarro ______-H':::,;.-;~==----.:.-~.::::::..........,,---------

Ana Tercia Sancher-____-I-~.p;~~I-I-~~~~~c...-----


Clarice Torquato G. da Silva -----";.....,~;;os::;,t-:------------
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CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA 

Adotada pela Resolução nO L. 44 (XLIV) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 20 
novembro de 1989 e ratificada pelo Brasil em 20 de setembro e 1990. 

Preâmbulo 

Os Estados-partes na presente Convenção 

Considerando que, em conformidade com os princlplOs proclamados na Carta das 
Nações Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e 
inalienáveis de todos os membros da família humana constitui o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo; 

Tendo presente que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta, sua fé nos 
direitos humanos fundamentais e na dignidade e no valor da pessoa humana e 
resolveram promover o progresso social e a elevação do padrão de vida em maior 
liberdade; 

Reconhecendo que as Nações Unidas proclamaram e acordaram na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos Internacionais de Direitos Humanos que 
toda pessoa humana possui todos os direitos e liberdades nele enunciados, sem distinção 
de qualquer tipo, tais como raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, de 
origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou outra condição; 

Recordando que na Declaração Universal dos Direitos Humanos as Nações Unidas 
proclamaram que a infância tem direito a cuidados e assistência especiais; 

Convencidos de que a família, unidade fundamental da sociedade e meio natural para o 
crescimento e bem-estar de todos os seus membros e, em particular das crianças, deve 
receber a proteção e assistência necessárias para que possa assumir plenamente suas 
responsabilidades na comunidade; 

Reconhecendo que a criança, para o desenvolvimento pleno e harmonioso de sua 
personalidade, deve crescer em um ambiente familiar, em clima de felicidade, amor e 
compreensão; 

Considerando que cabe preparar plenamente a criança para viver uma vida individual na 
sociedade e ser educada no espírito dos ideais proclamados na Carta das Nações Unidas 
e, em particular, em um espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e 
solidariedade; 

. Tendo em mente que a necessidade de proporcionar proteção especial à criança foi 
afirmada na Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança de 1924 e na 
Declaração sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembléia Geral em 20 de 
novembro de 1959, e reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (particularmente nos artigos 23 e 24), 
no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (particularmente no 
artigo 10) e nos estatutos e instrumentos relevantes das agências especializadas e 
organizações internacionais que se dedicam ao bem estar da criança; 




