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BRIINO RICARDO BIONI, brasileiro, solteiro, professor, portador da cédula de
identidade RG n'45.022.435-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/IvÍF sob o no 351.756.98877, residente e domiciliado na Rua Loefgren, 916, apt. 24, Yila Clementino, São
Paulo, SP, CEP: 04040-Q00, representante legal da pessoa jurídica, ora em
constituição, ASSOCIAçAO DATA PRIVACY BRASIL DE PESQUISA, com
sede na Rua Fagundes Dias, no 298
conj. 103, Saúde, CEP: 04055-000, vem
requerer, nos termos do art.
da Lei 6.015173 e da Lei 10.406102, o
registro/averbação do instrumento em anexo, juntando 03 vias de igual teor e forma.
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São Paulo (SP), 07 denrarçode 2020
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ESTATUTO SOCIAL DE CONSTITUIçÃO DA

ASSOCNçÃO DATA PRIVACY BRASIL DE PESQUISA
Capítulo

I

Da Denominação, Fins, Objeto, Sede e Duração

AÉ. ío - A Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa é uma associaçáo civil particular, que se
regerá por este Estatuto e pelas leis civis que lhe forem aplicáveis.

Àrt. P - Sem flnalidade lucrativa e sem distribuir lucros, boniÍicações ou vantagens a seus
mantenedores ou Associados, a AssociaÉo tem por finalidade o desenvolvimênto de pesquisa
básica ou aplicada de caráter histórico, cientíÍico, tecnológico ou estatístico em ciências sociais,
humanas, êxatas e tecnologia da informaçáo e disponibilização de conteúdo de cunho
acadêmico, dentro dos princípios da participação democrática, da liberdade e da justiça social,
sêndo os seus objetivos:
a) Difundir a produção de trabalhos científicos e acadêmicos em ciências sociais, humanas,
exatas e de tecnologia da informação;
b) Estimular os trabalhos de pesquisa nas áreas de interesse e promover conteúdo de cunho
acadêmico;
c) ldêntificar temas atuais e prioritários para a pesquisa nas áreas de ciências sociais, humanas,
exatas e de tecnologia da informação;
d) Promover a pesquisa e trabalhos acadêmicos nas áreas de interesse;
e) Realizar e participar de congressos, estudos, conferências, cursos, feiras, exposições,
seminários sobre os temas de interesse e afins;
f) Promover e estimular discussões com entes públicos e privados sobre temas das áreas afim.

AÉ.

- A Associação tem sede e foro na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Fagundes
no 298 - conj. 103, Saúde, CEP: 04055-000.

3o

Dias,

Parágrafo Único - A Associaçáo poderá abrir, manter ou fechar órgãos regionais em qualquer
ponto do território nacional, de acordo com o disposlo no Art. 16 e seguintes.
Art. 40 - A Associafio é constituída por prazo indeterminado.
Art,So - A AssociaÉo náo fará qualquer d,scriminação de raça, cor, gênero, idade ou religião.

Gapítulo ll
Dos Associados
Art.60 - Os Associados são divididos organizacionalmente em 03 (três) categorias, quais sejam,
a saber:

a) Associado Fundador

-

Professores ou pesquisadores que participaram da reunião de

fundação da Associaçáo Data Privacy Brasil de Pesquisa e assinaram a ata de constituição;
b) Associado Efetivos - Os associados Íundadores, professores e pesquisadores vinculados á
áreas de ciências sociais, humanas, exatas e de tecnologia da informação;

I

f,/

y1
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c) Associado Estudante - Alunos de cursos de graduaçáo e de programas ou
graduação nas árêas de ciências sociais, humanas, exatas e de tecnologia da informação;

Parágrafo Único: Sem prejuízo dos Associados das Categorias acima, a Associação poderá
realizar parcerias estratégicas contínuas ou não com outras Associações, lnstituições Públicas
e Privadas, com a finalidade de cumprir com o objet o da presente Associação. As parcerias
estratégicas deverão ser documentadas de forma física ou eletrônica, especificando direitos e
deveres das partes.

Art. 70 - A proposta de admissão de novo Associado deverá ser formalizada à Diretoria da
Associação, de forma física ou eletrônica pelo próprio interessado. Se for considerada por esta
regularmente apresentada, será encaminhada à Diretoria, no prazo de 15 (quinze) dias corridos.
Caso, entretanto, mostre-se em desacordo com o presente Estatuto, será rêcusada, e,
motivadamente, comunicada ao interessado.

Parágrafo Primeiro: Da decisão da Diretoria pela inclusão de novos associados cabê recurso à
Assembleia Geral.

Paragrafo Segundo: Os Associados, qualquer que seja

a

categoria, não respondem por

quaisquer obrigações ou compromissos assumidos pela Associação.

AÉ.

80 -

As contribuiçóes dos Associados Fundadores, Efetivos e Estudantês serão as seguintes:

a) Contribuição Ordinária: será referente aos custos ordinários da Associação e

serão

custeados por Associado ou lnstituição Parceira eleita para tal finalidade por meio de Assembleia
Geral.

b) Contribuição Extraordinária: sempre que Planos de Ação de projetos de pesquisa e outras
temáticas forem aprovados pela Assembleia Geral, contendo Objetivo, Programa, Metas,
Cronograma e Orçamênto, o custo correspondente será inicialmênte buscado entre empresas e
instituições parceiras. Caso não seja logrado êxito, o custo será absorvido por Associado ou
lnstituição Parceira eleita para tal Íinalidade por meio de Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro

-

Essas contribuições são independentes entre si, isto é, a obrigação de
pagamento de qualquer delas não exclui a obrigaçáo do pagamento da outra ou de outras a que
o mesmo Associado esteja sujeito.

Art. 9" - Os Associados Fundadores, Efêtivos e Estudantes terão direito a voto nas Assembleias
Gerais, limitados a 1 (um) voto por Associado, sendo cada um deles representado por uma única
pessoa física, quer seja por instrumento de procuração, pública ou particular, com poderes
especÍfims para deliberar sobrê todos os temas propostos, bem como demais itens que sêjam
apresentados durante a Assembleia, sob pena de não participar da sessâo.

Art. í0o - São direitos dos Associados Fundadores, Efetivos e Estudantes:
a) Tomar parte nos congressos, seminários, conferências e cursos que a Associação promover,
sempre mediante prévia inscrição e disponibilidade;
b) Utilizar-se de todos os serviços mantidos pela Associaçáo, realizando o seu devido
pagamento, quando a atividade assim o requerer;
c) Tomar parte nas Assembleiâs Gerais da Associação, com direito a voto, deliberando sobre
todas as questões;
d) Propor a convocação de Assembleia Geral, mediante pedido fundamentado dirigido à
Diretoria, contendo no mínimo1/5 dos associados, nos termos da legislação vigente;
e) Direito a ampla defesa e recurso de qualquer associado, no caso de exclusão, observado os
termos do presente estatuto e legislação

AÉ. 11

- São deveres dos Associados acatar e prestigiar os atos da Associação e as decisões
das Assembleias Gerais, bem como todo o disposto no presente estatuto.
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Parágrafo único. Nenhum dos Associados ou membros de quaisguer de seus.órgãos responde
pelas- obrigações contraídas pela Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, nem mesmo
subsidiariamente.

AÉ. 12 - Perderá a qualidade de Associado, não mais integrando o quadro social da Associação
o Associado a) que agir de maneira contrária aos objetivos da Associação e Estatuto;
b) que tiver conduta reprovada, em termos de assédio sexual, moral ou abuso de poder, após
aíeiiguaçao formal do ôomitê Especial de Abuso de Poder e Discriminação, nos termos do Artigo
20, alínea k.

AÉ. í3 - O processo de exclusão deverá obedecer aos seguintes trâmites:
a) A Diretoria deverá instalar processo interno, reunindo provas coneSpondentes, e assegurando

a todos os envolvidos o direito de acesso ao processo, assim como de ampla defesa e livre
manifestaçáo, em prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias corridos. Uma vez concluído o
processo interno, a Diretoria deverá julgar o pedido.

b) O Associado que estiver em processo de exclusão perderá o direito ao voto, seja ele na
Diretoria ou na Assembleia Geral.

c) Caso a decisão da Diretoria seja pela efetivação da exclusão ou manutenÉo da condição do
Associado, será formalizada física ou eletronicamente para ciência do Associado, bem como do
denunciante, independentêmente de haver ou não um ou mais representantes das partes
presentes à sessão, fato que deverá constar em ata.

c.í.) Caso a Diretoria decida pela manutenÉo,

AÉ. í4

-

o Associado voltará a ter os direitos de voto.

A qualquer tempo, o Associado poderá renunciar a essa qualidade,

mediante

formalizaçâo física ou eletrônica dirigida à Diretoria da Associação.

- Os que perderem a qualidade de Associado ou que a ela renunciarem, continuarão
obrigados ao pagamênto das contribuiçôes devidas à Associação até a data daquela perda ou
renúncia.

Art. 15

Gapítulo lll
Da Assembleia Geral

AÉ. 16

A Assêmbleia Geral é soberana nas resoluçóes não contrárias às leis vigentes a este
Estatuto, e será convocada pela Diretoria.

-

A solicitação para convocação da Assêmbleia Geral Ordinária ou
Extraordinária será feita por, no mínimo, 03 (três)Associados, sendo eles Diretores, Fundadores,
Efetivos e Estudantes, que se encontrem com direito de voto, os quais especificarão,
pormenorizadamente, os motivos da convocação. Esta deverá ser encaminhada de forma Íísica
ou eletrônica à Diretoria, para decisão em 5 (cinco) dias úteis.
ParágraÍo Primeiro

-

Paragrafo Segundo - As decisões da Diretoria aos solicitantês, deverão ser formalizadas de
Íorma fÍsica ou eletrônica, no prazo de 5 (cinco) dlas uteis.
Paragrafo Terceiro - Fica dispensado o envio da solicitação de convocação de Assembleia
Geral à Diretoria, quando solicitada por Associados Fundadores ou Diretores, devendo a
Diretoria tomar as providências necessárias dentro de 05 (cinco) dias úteis a paÉir do seu
recebimento, para a sua realização.
Página 3 de 10
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A convocaçáo de Assembleia será formalizada, de forma física ou eletrônica, devendo
decorrer o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis entre o envio da formalizaçáo e a realização da
respectiva Assembleia.

Parágrafo Primeiro - A Assembleia será instalada, em primeira convocação, com a maioria
absoluta dos Associados presentes, conÍorme estabelecido no artigo 8o, e, em segunda
convocaÉo, meia hora depois, seja qual for o número de Associados presentes. As deliberaÇões
serão tomadas por maioria absoluta de votos em relação ao total de Associados presentes, salvo
casos especíÍicos previstos neste Estatuto Social.
Parágrafo Segundo - O estatuto da AssociaÇão poderá ser modificado em Assembleia Geral,
nos termos e segundo as condições estabelecidas na lei e no presente Estatuto Social, desde
que tal modiÍicaçáo seja aprovada de acordo como o estabelecido no caput do presente artigo.

-

Deverão comparecer à Assembleia Geral aqueles que a provocarem,
representados por si ou por seus procuradores, sob pena de nulidade desta, salvo nos casos em
que a maioria absoluta dos Associados presenles decidir pela instalaÇão da Assembleia.

Parágrafo Terceiro

-

ParágraÍo Quarto Na falta de convocaÉo pela Diretoria de uma Assembleia aprovada,
expirado o prazo marcado no "caput" deste artigo, os solicitantes poderão fazer a convocação.

- Nas Assembleias Gerais Ordinárias e Elitraordinárias somente haverá discussão e
deliberação sobre matéria constante da Ordem do Dia, conÍorme consignado na respectiva
convocaÉo.

AÉ. 18

Capítulo lV
Da Diretoria
19 - A Associação será administrada por uma Diretoria composta, no mínimo, por 02 (dois)
membros, pessoas físicas, eleitos em Assembleia Geral, com mandato de 03 (kês) anos,
permitida a sua recondução.

Art.

Parágrafo Primeiro - A Diretoria da Associaçáo terá a seguinte composiÉo: Diretor Presidente
e Diretor Vice-Presidente.

Parágrafo Segundo - Os membros da Diretoria tomarão posse imediatamente após a sua
eleição pela Assembleia Geral e permaneceÍão nos seus cargos até que os novos Diretores
eleitos assumam, salvo casos específicos estabelecidos no Capítulo V.
Art. 20

-

Compete a Diretoria:

a) Dirigir a Associação, administrar o patrimônio social e promover o bem geral dos Associados;

b) Cumprir e fazer cumprir as leis em vigor e o Estatuto, bem como suas próprias resoluções e
as da Assembleia Geral;

c) Gerir o processo de admissão ou rejeiÇão de Associados, respeitadas as disposições deste
Estatuto;

d) Gerir a contratação de empregados e prestadores de serviços, obseÍvados os limites e as
diretrizes aprovadas em Assembleia Geral;

,/

e) Aplicar as penalidades previstas no Estatuto;
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Representar a Associação, ativa e passivamente, com poderes para Íeceber cita
intimaçáo dos órgãos públicos, de acordo com o estabelecido no prese nte Estatutoi

e

g) Reunir-se ordinariamente, duas vezes ao ano, e, exlraordinariamente, podendo as reuniões

seremrealizadas com tecnologia de videoconíerência, ou outra ferramenta tecnológica que atinja
a sua finalidade;

h) constituir e gerir comitês Especiais de Trabalho, compostos por Associados ou nâo, com
funcionamento não permanente, instituídos formalmente por ResoluÉo da Diretoria, para o
desenvolvimento e acompanhamento de trabalhos com Íinalidade específica determinada,
observados os limites e as diretrizes aprovadas em Assembleia Geral, contando em sua
composição com no mínimo 02 (dois) Associados.
i) Propor a abertura, manutenção ou fechamento de órgãos regionais, em todo território nacional,
operações estas sujeitas à aprovação da Assembleia Geral.

k) Elaborar políticas de equidade com enfoque em minorias, promovendo a justiça social no
quadro associativo da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa.
l) lnstaurar Comitê Especial de Abuso de Poder e DiscriminaÉo, composto por Associados ou
não, com funções investigativas, instituído formalmente por ResoluÉo da Diretoria, para a
investigaÉo e posicionamento institucional sobre denúncias de assédio sexual, moral ou abuso
de poder com conotação de gênero ou raça.

Parágrafo Primeiro - A operação do Comitê Especial de Abuso de Poder e Discriminação
ocorrerá de acordo com Política lnterna da AssociaÇão Data Privacy Brasil de Pesquisa.

Parágrafo Segundo - A instauraÉo de Comitê Especial de Abuso de PodeÍ e Discriminação,
em Íace de denúncia perante um dos Direlores, será realizada por meio de RêsoluÉo da
Diretoria sem a participaçáo do Diretor denunciado.

- Os diretores repartirão entre si as responsabilidades pela condução da Associação, de
Íorma isolada ou em conlunto, independentemente da ordem de nomeaÉo.
Art. 21

Parágrafo Primêiro - Os instrumenlos de mandato seráo outorgados de forma isolada ou em
conjunto, independentemente da ordem de nomeaÉo e terão validade de até 01 (um) ano e
possuirão poderes específicos, exceto os instrumentos para flns de representaÇão com poderes
da cláusula "ad judicia", que terão prazo de validade indeterminado.
Parágrafo Segundo - Compete aos diretores apresentar a versão final da Política de Equidade
e da PolÍtica de Combate ao Abuso de Poder e Discriminação no prazo de 01 (um) ano após a
constituição.
Capítulo V
Da Perda do Mandato

AÍt 22 - Os membros da Diretoria perderão o mandato, sendo admissível somente havendo
justa causa, reconhecida em procedimento disciplinar, quando restar comprovado:
a) malversação ou dilapidaÉo do patrimônio social;

,/

b) grave violação do Estatuto;

c) abandono de cargo;
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d) transferência de domicílio que importe no impedimento ao exercício do cargo;
e) instituiÉo de normas ou regramentos que favoreçam apenas um grupo de Associados, e não
a coletividade abrangida por esta Associação;

Í) atuação com excesso de mandato, e, mediante trânsito em julgado, seja condenado por crimes
empresariais, tais como, mas não se limitando a sonegaÉo fiscal, contra o sistema financeiro
nacional, contra a economia popular, contra as relaçôes de consumo, contra o mercado de
capitais, contra a propriedadê industrial e intelectual, falimentares, lavagem de dinheiro, evasão
de divisas, apropriação indébita, concorrência desleal, contrabando, descaminho, licitatórios,
ambientais, informáticos (digitais) e corrupção.
g) no caso de conduta reprovada, em termos de assédio sexual, moral ou abuso de poder, após
averiguação formal do Comitê Especial de Abuso de Poder e DiscriminaÉo, nos termos do Artigo
19, alínea k.
h) aceitação de cargo incompatível com o cargo que o mesmo exerce na entidade

Parágrafo Primeiro - O processo de perda de mandato deverá obedecer aos seguintes trâmites

(i.1) A Diretoria deverá instalar processo interno, reunindo provas correspondentes, e
assegurando a todos os envolvidos o direito de acesso ao processo, assim como de ampla
defesa e livre maniíestação, em prazo nunca inferior a í5 (quinze) dias úteis. Uma vez concluído
o processo, a Diretoria deverá ap[esentar a sua decisão.
(i.2) O Diretor que estiver em processo de perda de mandato, perderá o direito ao voto, se.ia ele
na Diretoria ou na Assembleia Geral.

(i.3) A decisáo da Diretoria seja pela efetivaÇão da perda de mandato ou manutenção da
condiÉo de Diretor, será formalizada de forma física ou eletrônica para sua ciência, bem como
do denunciante, se for a caso, independente de haverem ou náo um ou mais representantes das
partes presentes à sessão, fato que deverá constar em ata.

(i.4) Caso a Diretoria decida pela manutenÉo, o Diretor volta a ter os direitos de voto aludidos
no item (i.2) supra.
(i.5) Da decisão prolatada pela Diretoria caberá recurso à Assembleia Geral, que se reunirá de
Íorma extraordinária, observados os prazos estabelecidos nêste instrumento.

Art. 23 - Na hipótese da perda, renúncia ou destituiÇào de mandato de um ou mais membros da
Diretoria, os cargos respeclivos serão preenchidos por membros eleitos em Assembleia Geral,
conforme previsto neste estatuto, conforme o caso.

ParágraÍo Único

- O Diretor renunciante comunicará sua renúncia, por escrito, aos Diretores
remanescentes, que deverão promover a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para
deliberação acerca do eventual preenchlmento do respectivo cargo, no prazo previsto neste
estatuto.

-

Àrt.24 Se ocorrer renúncia coletiva da Diretoria, qualquer Associado Fundador ou Eíetivo
poderá convocar Assembleia Geral para preenchimento dos respectivos cargos.

v

Art. 25 - VeriÍicada a hipótese de renúncia coletiva da Diretoria a que se refere o artigo anterior,

o associado fundador, até a posse dos Diretores eleitos em substituiçáo, praticará todos os atos

necessários e indispenúveis à administração ordinária da Associação.
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Art, 26 - Considera-se abandono ou destituiÇão do cargo a ausência não justificada a
reuniões sucessivas, ou 04 (quatro) reuniões no período de 12 meses, ordinárias ou

extraordinárias, da Direloria.
AÍ1, 27

-

Ocorrendo o íalecimenlo de membro da Diretoria, proceder-se-á na conformidade do

Anigo22.
Capítulo Vl
Da Fonte de Recursos para a Manutenção da Associação

Art. 28

- Visando a realizaÇão de seus objetivos, a Associação deverá se valer de recursos de
responsabilidade dos Associados, Filantropias, Entidades Sem Fins Lucrativos e Empresas
Parceiras, de acordo com o Art. 7o.
Parágrafo Primeiro

-

Outros recursos poderão ser captados pela Associação, mediante a

prestação de serviços aos seus Associados ou a terceiros, ou ainda através do recebimento de

doações e transferências, as quais não lerão qualquer relação com as contribuições aqui
apresentadas.

ParágraÍo Segundo - As Empresas Parceiras e outras entidades poderão participar com
contribuições eíraordinárias, nos €sos de açoes especíÍicas de seu interesse, ou ainda que
tenham sido implementadas para esse fim.

Parágrafo Terceiro - A captação de recursos perante Associados, Frlantropias, Entidades Sem
Fins Lucrativos e Empresas Parceiras ocorrerá de acordo com a Política de Financiamento Etico,
aprovada em Assembleia Geral da Associação.

Art. 29 - As Íontes de recurso a que se refere este Capítulo serão destinadas a cobertura de
despesas orçamentárias, devidamente aprovadas e contratadas para sua execuÉo em benefício
do Associado, inclusive, mas não se limitando aos salários de empregados e seus encargos,
prestadores de serviços e material de êscritório, bem como dispêndios gerais no intuito de atingir
o objetivo social.

- As Contribuições ordinárias e extraordinárias aprovadas pela Assembleia Geral
caracterizam dívida líquida, certa ê exigível e a ausência de pagamento dentro do prazo
estipulado caÍaclerizaÍá mora do Associado, hipótese em que correrão juros moratórios de 1 %
(um ponto percentual) ao mês e correção pelo IGPM sobre o saldo devido ate o seu efetivo
pagamento, podendo o Associado, em caso de inadimplência, ser obrigado pela via executória.
Art. 30

- O Associado que deixar de integrar os quadros da Associaçáo não fará jus a qualquêr
restituição ou indenização pelos valores de contribuição anteriores e permanecerá responsável
por eventuais contribuiçóes pendentes, conforme previsto no Art. í50.

Art. 31

Capítulo Vll
Da Gêstão Financeira e sua Fiscalização

Art. 32

-

À Diráoria compete:

al Fazer organizar e submeter à Assembleia Geral a proposta de orçamento, despesas para o
exercício seguinte, observadas as determinaÇões legais;
b) Organizar por contabilista legalmente habilitado e submeter à Assembleia Geral, ate 30 (Íinta)
de marÇo de cada ano, um relatório das ocorrências do ano anterior, nos termos da lei e

instruções em vigor;
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c) Providenciar para que os balanços Íinanceiro e patrimonial, levantados em cada exerc cto,
contenham as assinaiuras de todos oS diretores e do contabilista legalmente ha bilitado da
Associação, e sejam transcritos no livro Diário, com a Declaração de reconhecimento da sua
exatidão, nos termos da lei;

d) Ao termino do mandato, apresentar um Íelatório completo sobre a sua atuaÉo na
administração da Associaçáo ao longo do seu mandato.

Capítulo Vlll
Do Patrimônio Social

Art. 33

-

Constituem patrimônio da Associaçáo:

a) as Contribuições dos Associados;
b) as doaçÕes e legados;
c) os bens e valores adquiridos e as rendas por estes produzidas;
d) os alugueis, imóveis, juros de título e de depósitos;
e) as receitas auferidas pelo desenvolvimento de seus objetivos sociais.

ParágraÍo Único - Nenhuma contribuição poderá ser imposta aos Associados além daquelas
determinadas expressamente em lei e na íorma do presente Estatuto.

Art. 34 - Os imóveis só poderão ser alienados mediante autorização expressa da Assembleia
Geral.

Capítulo lX
Da Reforme do Estatuto

Art, 35 - A proposição para reforma de estatuto deverá ser feita por, no mínimo, 02

(dois)
Associados, sendo eles Diretores, Fundadores, EÍetivos e/ou Estudantes, que se encontrem com
direito de voto, desde que estejam quites com as obrigações da Associação. A proposição deverá
ser encaminhada de forma física ou eletrônica à Diretoria, que deverá realizar análise técnica da

proposta, em prazo nunca superior

a í5

(quinze) dias corridos, assegurando a todos os

envolvidos o direito de acesso ao processo. Uma vez concluída a análise, a Diretoria decidirá em
5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Único - Caso a Diretoria decida pelo acolhimento da proposta de reforma do estatuto,
essa decisão será encaminhada para referendo da Assembleia Geral, a ser convocada conforme
disposto nesle instrumento.
Capítulo X

<L/

Da Dissolução da Associação e das Condições de Extinção da Pessoa Jurídica

Art.36

- Embora o prazo de duraçáo da Associação seja indeterminado, poderá ela ser
dissolvida por deliberaÉo da Assembleia Geral, em reunião extraordinária, especialmente
convocada para esse Íim e instalada com a presenÇa de no mínimo 2/3 (dois terços) de todos os
Asssociados com direito a voto e em dia com as suas obrigações sociais, e mediente votação
favorável de no mínimo 80% (oitenta pontos percentuais) dos presentes.
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I

de 10
70 RCPJ/SP

PRENOTADO

/N,

\
Parágrafo Primeiro

-

fl.

.P.'

Nessa mesma reunião da Assembleia Geral será eleito o liquidante e

fixados os seus poderes.

ParágraÍo Segundo - A AssociaÇão poderá ser dissolvida, a qualquer tempo, uma vez constada
impossibilidade de sobrevivência face a impossibilidade de manuten$o de seus objetivos
sociais, ou desvirtuamento de suas finalidades estatutárias, ou ainda, por carência de recursos
financeiros e humanos, mediante deliberação de Assembleia Geral E)draordinária especialmente
convocada para esse flm.

a

Parágrafo Terceiro - Em caso de extinÇáo da Associação, liquidado o passivo, os bens
remanescentes, serão destinados para outra entidade assistencial congêneÍe, com
personalidade jurídica comprovada, sede e atividade preponderante nesta capital e devidamente
registrada nos órgãos públicos competentes e por deliberaçao em Assembleia.

-

Em caso de êxtingão com passivo a liquidar, obrigam-se os Associados
Fundadores, Efetivos e Estudantes, a ratear o montante em partes iguais.

PaÍágtaÍo Quarto

Capítulo Xl
Das Disposições Gêrais

Art. 37

-

Os membros da Diretoria da AssociaÉo poderão ser remunerados ou não, de acordo

com decisão aprovada em Assembleia, inclusive quanto à determinaçáo dos respectivos valores.

Art. 38 - São vedadas contribuições ou quaisquer favores pela Associação quando eslranhas
às suas finalidades.

Art. 39 - Todas as despesas e receitas da Associação deveráo manter íntima, estreita e direta
relação com suas atividades, não podendo ser receitas aplicadas e as despesas incorridas em
qualquer atividade estranha.

Art. 40

-

É vedada a prática de jogos de azar, manifestações políticas de qualquer tipo e

religiosas na Sede da Associação, ou ainda, em eventos por ela promovidos.

Art. 4í - As disposições deste Estatuto e as DeliberaçÕes das Assembleias Gerais e da Diretoria
obrigam-se a todos os Associados, os quais não poderão escusar-se alegando ignorância.

Art. 42 - Os casos omissos serão resolvidos em Assembleia Geral, ou ainda, de acordo com a
Lei no '10.406/2002, Lei no 6.404176 e demais dispositivos legais apliúveis à especie.
Art. 43 - São também Íontes subsidiárias para a soluçáo dos casos omissos neste Estatuto, seus
Regulamentos, Regimentos e Normas internas.

Art. 44 - A AssociaÉo, excepcionalmente, e conforme o caso, através da sua Diretoria poderá
mediar eventuais conflitos entre os Associados de forma prévia, sendo elaborado um acordo,
com o apoio jurídico da AssociaÉo, com a Íinalidade de evitar demandas entre os próprios
Associados, fortalecendo ainda mais a união e os princípios norteadores da presente
Associação.

q/
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AÉ. 45

-

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de Sáo Paulo, com exclusáo

de quaisquer outros por mais privilegiado que seja, para dirimir dissensão ou dúvidas que
possam surgir na interpretação deste Estatuto.
São Paulo (SP), 14 de janeiro de 2020.
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§Bruno Ricardo Bioni
Diretor Prêsidente
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ATA DA ASSEMBLETA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA CONSTITUçÂO
ASSOCTAçÃO DATA PRTVACY BRASTL DE PESOUTSA

Aos quatorze dias do mês de janeiro de 2020, às í0h00min, na capital do Estado de
São Paulo, na Rua Fagundes Dias, no 298 - conj. 103, Saúde, CEP: 04055-000,
reuniram-se, na qualidade dê fundâdores, conforme Lista de Presença, tendo por
finalidade, única e exclusiva, constituir uma associação civil, dê direito privado,
constituída por tempo de duração indeterminado, sem fins emnômicos, sem cunho
político ou partidário. Para presidir os trabalhos, foi indicado, por aclamação, o Sr.
Bruno Ricardo Bioni, que escolheu a mim, Renato Leite Monteiro, para secretariálo. Com a palavra, o Sr. Presidente submeteu à votação a proposta de denominação
social e de endereço para a instalação da sede da entidade, pontos esses já discutidos
anteriormente, sendo aprovado por unanimidade, da seguinte forma: "ASSOCIAÇÃO
DATA PRIVACY BRASIL DE PESQUISA", sede na capital do Estado de São Paulo, na
Rua Fagundes Dias, no 298 - conj. 103, Saúde, CEP: 04055-000. Ato mntínuo, o Sr.
Presidente distribuiu aos presentes, cópias do Estatuto Social a ser discutido, já de
conhecimento geral, o qual, após ser integralmente lido e debatido, foi aprovado por
unanimidade, e segue anexo à presente ata, para todos os fins de direito, ficando
definitivamente constituída a Associação. Em seguida, o Sr. Presidente deu início ao
processo eletivo visando compor os cargos da Diretoria, apresentando à Assembleia os
candidatos anteriormente inscritos, submetendo-os à votação. Após a mntagem dos
votos, presênciada por todos, ficou a Diretoria com a seguinte mmposição:
a) Diretor Presidente: Bruno Ricardo Bioni, brasileiro, solteiro, professor, portador da
cédula de identidade RG no 45.022.435-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o no
351.756.988-77, residente e domiciliado na Rua Loefgren, 916, apt. 24, Vila Clementino,
São Paulo, SP, CEP: 04040-000.

b) Diretor Vice-Presidente: Renato Leite Monteiro, brasileiro, solteiro,

advogado,
portador da cédula de identidade RG no 2000002411467 (SSP/CE), inscrito no CPF/MF
sob o no 992.848.983-'15, residente e domiciliado na Rua Joaquim Antunes, 981, Apt.
61, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP: 05415-012.
Por fim, o Sr. Presidente deu posse à Diretoria eleita, cujo mandato inicia-se na presente

data, tendo o seu término em 14 de janeiro de 2023, passando a palavra a quem
quisesse se manifestar e, na ausência de qualquer manifesto, como nada mais havia a
ser tratado, agradeceu â presênça de todos e deu por encerrada a Assembleia Geral,
determinando a mim, que servi como Secretário, que lavrasse a presente ata e a levasse
a registro junto aos órgãos competentes para surtir os eÍeitos jurídicos necessários. Esta
segue assinada por mim e pelo Sr. Presidente, como sinal de sua aprovação. As demais
assinaturas encontram-se em Lista de Presenças que, juntamênte com o Termo de
Posse, a integram.

q

São Paulo (SP), 14 de janeiro de 2O20.

[tL t[^A\

Bruno Ricardo Bioni

Renato Leite Monteiro

Presidentê

Secrêtário
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TERMO DE POSSE DA DTRETORTA DAASSOCTAçÃO DATA PRIVACY BRASIL DE
PESQUISA, Errt RAZÃO DE DELTBERAçÃO TOMADA NA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRh DE Í4.0í.2020.

Aos quatorze dias do mês de janeiro de 2020, às 10h00min, são empossados neste ato
como Diretores da AssoclAçÃo DATA PRlvAcY BRASIL DE PESQUISA, as
pessoas físicas abaixo relacionadas e qualificadas, as quais declaram, em caráter
irrevogável e inetratável, não possuir qualquer restrição que lhes impeçam de assumir
as obrigaçôes previstas no Estatuto Social da Associação e na lei aplicável, os quais
aceitam o seu cargo:

Assinatura

Cargo/Nome

Diretor Presidente: Bruno Ricardo

Bioni, brasileiro, solteiro,

professor,
portador da cédula de identidade RG no

du

45.022.435-1 (SSP/SP), inscrito no
CPF/MF sob o no 351.756.988-77,

_§)-v

residente e domiciliado na Rua Loefgren,
916, apt. 24, Vila Clementino, São Paulo,
SP, CEP: 04040-000.
Diretor Vice-Presidente: Renato Leite
Monteiro, brasileiro, solteiro, advogado,
portador da cédula de identidade RG no
2000002411467 (SSP/CE), inscrito no
CPF/MF sob
no 992.848.983-í5,
residente e domiciliado na Rua Joaquim
Antunes, 981, Apt. 61, Pinheiros, Sáo
Paulo, SP, CEP: 05415-012.

\N"N{,N

o

fl.t

São Paulo (SP), 14 de janeiro de 2O2O

(

o)

.P.t.
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LISTA DE PRESENçA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRÂORDINÁRN PARA CONSTITUIçÃO
DA ASSOCIAÇÃO DATA PRIVACY BRASIL DE PESQUISA, REALIZADA ÉIT 14,0'I,2O2O

Assinatura

Associado Fundador

Renato Leite Monteiro,

brasileiro,

solteiro, advogado, portador da cedula de
identidade
2000002411467

RG no

(SSP/CE), inscrito no CPF/MF sob o no
992.848.983-15, residente e domiciliado
na Rua Joaquim Antunes, 981, Apt. 61,
Pinheiros, São Paulo, SP, CEP: 054í5012
Bruno Ricardo Bioni, brasileiro, solteiro,

professor, portador

da

cedula

\*^t L§

de

identidade RG no 45.022.435-1 (SSP/SP),
inscrito no CPF/MF sob o no 351 .756.988-

77, residente

e

domiciliado

na

Rua

LoeÍgren, 916, apt. 24, Vila Clementino,
São Paulo, SP, CEP 04040-000
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CENTRO OE DISTRIBUIçÃO DE TíTULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO. CDT

Alvarenga

Presidente: Robson de
,.,.
RUA XV DE NOVEIVIBRO. 251 - Centro - CEP. 01013-001 - §âo Paulo/SP
Tel.: (11)3248-1000 - Email: - Site: www.cdtsp.com.br

-:t

2.571.089 de l9lO3l2O2O

Remessa:

BUSCA DE PESSOAS ]URIDICAS PARA OS 10 CARTORIOS.

Solicitante:

FORT4AUZADOC APOIO ADI'4INISTRATIVO LTDA.

Nome Solicitado: ASSOCIACÂO DATA PRIVACY BRASIL DE PÊSQUISA

obs CDT: Cliente não forneceu dados diferentes do apresentante para emissão de NF.

cartóÍio
Talão
Pesquisa realizada âtét 2Ologl2O2O às 1,3r40tl7.
010

RTD

Pesouisado Pol

Situacão

,.

flconsta

18.699.840

Ixlruaocototu

-/..t-,-,

Pesquisa realizada até: 19/03/2020 às 17r22:Oa.

020

RTD

AlineSiNa de l,4elo

18.699.841

Constá

lTl

1

rlão consta

Dominoas Kioko

eauro

Pesquisa realizada até: 20/03/2020 às 12:48:06,

030

RTD 18.699.842

'r'f

Consta

Não Consta

Pêsquisa rêalizada até: 20l03/2020 às 14:36:34.
Co NS ta

x

Não Consta

x

N

{l*r,
Hildamar lfu1el Goncalves

Pesquisa realizada atér 20/03,/2020 às 1Or24:53.

oso

RTD

18.699.Ui*

Consta

4ri*1

?e

f /il*/

Consta

MáFiákemi iarmàna

a
Pesquisa realizada até: 19/03/2020 às 14r02:30.

060

RTD i8.699i€45

.,f

.

I

.

/'

.

G
conttu

Não Consta

nsta

Não Consta

ooucLqs bosãrwós oorrn

Pesquisa realizada atér 20/0912020 às 10r55:49.

070

RTD

18.699846

,,,

YJ,
Tailandia Santana Santos Silva

Obs RTD: prenotado sob no 90605
Pesquisâ realizadã atá:

20 às 14r54:21.

18.699.847

O8O RTD

Consta

Pesquisa realizada até: 20/0312020 às 14:09:40.

090

R

rD

18.699.848

100

E T,I

RTD

OLU M

E

NTOS

RS 17,60
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18.699.849
EÍADO
R$ s,oo '

1

llill

SEFAZ

R$

r.

3,40 '

Não Consta

x

Não Consta

ci

ma

E

I

Pesquisa realizada atér 2Ol03,/2020 às 12129:45,

x

I

Consta

l-lconsta lTl
REG. CIVIL

R$ 0,90

Resende

ruão

TRIBUNAL

R$ 1,20

d

conrtu

Victor Hudo Silva de l4elo
14, PUBLICO

RS

0,80

ISS

TOTAL

Rl 0,30

Rl 29,20

á

tililililililtil Íilil0ilffi

Emitida em: ouartà-fêira. 25 de mãrco de 2ô20 às td:16:16tÍ!

Entregue por:

I

