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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E PROTAGONISMO JUVENIL 

INSTITUTO DE PROTAGONISMO JUVENIL - IPJ 

 
 

CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO, REGIME JURÍDICO, SEDE E OBJETIVOS 

 

Art. 1º - A ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA E PROTAGONISMO JUVENIL, aqui simplesmente denominada 
de Instituto de Protagonismo Juvenil - IPJ, constituída em 17 de maio de 2010, é uma associação sem fins 

lucrativos, de caráter filantrópico, com personalidade jurídica de direito privado, instituição de atuação em âmbito 
nacional, com duração por prazo indeterminado, gozando de autonomia financeira e administrativa nos termos 

deste estatuto. 
 

Parágrafo Único - O IPJ tem sede e foro na cidade de Surubim na Rua Cônego Benigno Lira, s/n, Estado de 

Pernambuco, Brasil, podendo criar representações, agências, sucursais e filiais em qualquer parte do país. 
 

Art. 2º - O IPJ tem os seguintes objetivos: 
 

I- Contribuir para a construção de uma sociedade justa, democrática, fraterna e sustentável. 

II- Desenvolver uma prática político-social e pedagógica visando o protagonismo da juventude na sociedade. 
III- Desenvolver ações e práticas assistencial, social, educativo e cultural isenta de preconceito ou 

discriminação seja de raça, cor, credo religioso ou político, que possibilitem a integração social dos jovens 
na sociedade, através do exercício efetivo da plena cidadania. 

IV- Possibilitar o desenvolvimento humano integral nas seguintes dimensões: social, política, psíquica, 
pedagógica, econômica, ecológica, cultural, relacional e cooperativa. 

V- Promover o intercâmbio entre entidades que buscam ampliação no campo da formação e comunicação 

entre jovens e educadores, inclusive com recursos financeiros em parceria com instituições e agências 
governamentais, não-governamentais nacionais, estrangeiras e multilaterais de cooperação, para a 

garantia da participação democrática, expansão dos direitos, a promoção e preservação dos direitos 
humanos e do meio ambiente. 

 

Art. 3º - A instituição se destinará as seguintes finalidades: 
I. Comercializar publicações, serviços, informações e dados produzidos através da instituição, bem como 

assinaturas e espaços virtuais (home-pages, etc...) de sua rede e produtos de divulgação, sendo que o 
produto desta comercialização será integralmente para o financiamento dos trabalhos desenvolvidos pelo 

IPJ. 

II. Produzir trabalhos escritos, estudos, pesquisas, sistematização, audiovisuais, seminários, simpósios, 
cursos, debates, conferências e congressos sobre assuntos que digam respeito à adolescência e a 

juventude. 
III. Apoiar, assessorar e treinar pessoas e/ou organizações voltadas para a promoção social e combate a 

pobreza, discriminação racial, étnica e de orientação sexual entre adolescentes e jovens das áreas mais 
carentes da sociedade e estimular a sua organização. 

IV. Produzir, agregar e difundir informações sobre a juventude no Brasil e no exterior, bem como de suas 

relações com os governos, setor privado e a sociedade civil. 
V. Desenvolver ações que visem a obtenção de recursos para o financiamento dos planos, programas e 

projetos desenvolvidos pela instituição. 
VI. Promover assistência social para adolescentes e jovens em parceria com órgãos públicos, iniciativa privada, 

sociedade civil. 

VII. Promover serviços, produtos e ações de defesa e promoção dos direitos humanos e do meio ambiente.  
VIII. Promover ações de caráter educacional, cultural, pesquisa e tecnologia. 

 
Art. 4º. - Os objetivos constantes dos artigos 2º e 3º serão alcançados diretamente com contribuição mensal dos 

associados ou mediante convênios e parcerias com os órgãos governamentais, não-governamentais, privados, 
entidades congêneres, educacionais ou culturais, devendo o Instituto manter ativo intercâmbio de experiências 

com eles, no país e no mundo, podendo se utilizar de obtenção de recursos em outras fontes não citadas.  

 
Art. 5º - Para atingir seus objetivos o IPJ usará dos meios que achar necessários, móveis e imóveis, podendo 

inclusive por delegação do Conselho Diretor independente da assembléia geral, abrir filiais em outros estados do 
Brasil, desenvolvendo as seguintes linhas de atuação institucional: 

I. Pedagógica - Educativa, Cultural. 
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II. Trabalho, Ocupação e Renda. 

III. Solidariedade Global 

IV. Desenvolvimento Humano 
V. Responsabilidade Social 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA 

 

Art. 6º - O IPJ possui a seguinte estrutura: 
I. Assembléia Geral 

II. Conselho Diretor 
III. Conselho Fiscal 

IV. Conselho Político 
 

Art. 70 - A Assembléia Geral é o órgão máximo de avaliação, planejamento e deliberação do IPJ. 

  
Art. 8º A Assembléia Geral será convocada pelo Conselho Diretor do Instituto mediante deliberação dos seus 

membros: 
I. Ordinariamente no mês de julho de cada ano; 

II. Extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, por convocação do Conselho Diretor, Conselho Fiscal 

ou por 1/3 dos sócios. 
 

§ 1º - As Assembléias gerais só poderão deliberar sobre assuntos aos quais tenham sido convocadas. 

§ 2º - As sugestões de pautas pelos sócios deverão ser encaminhadas previamente ao Conselho Diretor para 

apreciação e deliberação. 
 

Art. 9º Compete à Assembléia Geral: 
I. Deliberar sobre os programas, projetos e linhas de atuação do Instituto. 

II. Avaliar e aprovar os Planos de Ação Institucional do IPJ. 

III. Eleger o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal.  
IV. Dirimir as controvérsias e omissões decorrentes da execução do presente Estatuto, juntamente com o 

Conselho Diretor, por convocação específica. 
V. Aprovar a prestação de contas contábil, patrimonial e financeira do IPJ, juntamente com o parecer do 

Conselho Fiscal. 
VI. Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais. 

VII. Emitir ordens normativas para o funcionamento interno da instituição. 

VIII. Propor e aprovar admissão de novos sócios; 
IX.  Destituir os administradores; 

X.  Alterar os Estatutos e decidir sobre a dissolução da entidade. 
 

Parágrafo único - Para as deliberações a que se referem os incisos IX e X deste artigo é exigida deliberação da 

assembléia especialmente convocada para esse fim, sendo exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos 
presentes à assembléia, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos 

associados, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes. 
 

Art. 10 - A Assembléia Geral é o órgão máximo de deliberação, ocasião em que os sócios exercerão plenamente 
seus direitos e deveres, será feita por meio de convocação específica afixado na sede da instituição, por circulares 

ou outros meios convenientes, com antecedência mínima de 15 dias úteis.  

 
§ 1º - O Conselho Diretor e o Conselho Fiscal serão eleitos ou destituídos em Assembléia Geral, convocada para 

este fim, com quorum de 1/3 em primeira convocação, e em segunda com maioria simples, uma hora após a 
primeira convocação. O Conselho Político será indicado pelo Conselho Diretor, um mês após a respectiva 

Assembléia. 

§ 2º - Os membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal serão eleitos com 1/3 dos votos em Assembléia Geral 
em primeira chamada e maioria simples em segunda. 

§3º - Terão direito a participar das assembléias os membros efetivos, podendo propor, votar e serem votados, 
desde que estejam em dia com suas contribuições e compromissos estatutários. 

§ 4º - O Conselho Diretor, o Conselho Político e o Conselho Fiscal exercerão o mandato pelo prazo de 02 anos, 
facultado a recondução por mais um mandato.  

§ 5º - O Conselho Diretor se reunirá regularmente cada dois meses ou por convocação do Diretor Presidente. 
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Art. 11 – O Conselho Diretor é formado pelos seguintes membros: 

I. Diretor(a) Presidente; 

II. Diretor(a) de Projetos; 
III. Diretor(a) Financeiro; 

IV. Secretário(a); 
V. Suplentes; 

 

Art. 12 – O Conselho Fiscal será constituído por 03 (três) membros e 03 (três) suplentes. 
 

Art. 13 - O Conselho Político será constituído por 05 (cinco) membros, de qualquer estado do país e 
nacionalidade.  

 
CAPÍTULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS AUXILIARES 

 
 

Art. 14 - Ao Conselho Diretor(a) compete:  
 

§ 1º - Compete a/ao Diretor (a) Presidente: 

I – Representar a instituição ativa e passivamente em juízo e/ou fora dele, convocar e presidir as reuniões da 
Assembléia, bem como nomear procuradores para fins especiais em nome da instituição. 

II – Abrir e movimentar contas bancárias juntamente com o Diretor Financeiro. 
III – Coordenar os trabalhos administrativos e operacionais. 

IV - Celebrar convênios e realizar a filiação do IPJ às instituições ou organizações congêneres;  
V - Contratar, nomear, licenciar, suspender e demitir funcionários administrativos e técnicos do IPJ; 

VI -  Elaborar e submeter aos sócios efetivos o orçamento e plano de trabalho Anuais;   

VII -  Convocar o conselho fiscal, sempre que julgar necessário; 
VIII -  Autorizar as despesas necessárias à manutenção da Associação;  

IX - Assinar, em conjunto com o Diretor Financeiro, todos os cheques e demais documentos que importem em 
obrigações sociais;  

X - Usar o voto de desempate, quando necessário;  

XI - Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos, regulamentos que vierem a ser editados e as decisões das 
Assembléias Gerais; 

XII - Exercer outras atribuições inerentes ao cargo, e não previstas expressamente neste Estatuto; 
 

§ 2º - Compete a/ao Diretor (a) de Projetos acompanhar, assessorar, e monitorar a execução do plano de ação, 

atividades e o desenvolvimento institucional, inclusive financeiro, substituir o Diretor Presidente em suas ausências 
ou impedimentos, ou ainda, em caso de vacância do cargo, até a eleição de substituto definitivo, pela assembléia 

extraordinária. 
 

§ 3º - Compete a/ao Diretor (a) Financeiro coordenar os trabalhos de tesouraria e serviços contábeis, bem como 
remeter relatórios financeiros anuais da instituição ao Conselho Fiscal, abrir e movimentar contas bancárias junto 

com o Diretor Presidente. 

 
§ 4º - Compete ao/à Secretário/a fazer as atas das reuniões do Conselho Diretor, manter em dia os arquivos e as 

correspondências. 
 

§ 5º - Compete aos Suplentes: Substituir as funções do Diretor de Projetos, Diretor Financeiro ou Secretário que 

porventura venham desligar-se ou ser desligado da respectiva função ou da instituição. 
 

Art. 15 - Aos Conselhos competem: 
 

§ 1º - Compete ao Conselho Diretor: 

I. Administrar a instituição ou delegar poderes por meio de procuração para terceiros ou sócios desde que 
não sejam membros dos Conselhos Diretor, Político e Fiscal. 

II. Contratar e/ou dispensar “ad referendum” da Assembléia Geral os serviços de um ou mais secretários 
executivos, assim como especificar as suas funções, bem como, contratar funcionários segundo as 

necessidades. 

 
§ 2º - Compete ao Conselho Fiscal: 
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I. Fiscalizar a gestão financeira e contábil, emitir parecer favorável ou contrário ao balanço financeiro e 

patrimonial da entidade, bem como solicitar auditoria externa caso seja necessário. 

II. Dar publicidade, por qualquer meio eficaz, o encerramento do exercício fiscal, o relatório de atividades e as 
demonstrações financeiras da instituição, incluindo certidões negativas de débitos juntos ao INSS e ao 

FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão.  
III. Aprovar as contas do IPJ. 

IV. Reunir-se-á uma vez por ano. 

 
§ 3º - Compete ao Conselho Político: 

I. Analisar, participar e oferecer sugestões quanto aos programas, projetos e metas a serem desenvolvidos 
pelo Conselho Diretor. 

II. Acompanhar a execução dos programas, projetos e metas, estabelecendo pareceres. 
III. Reunir-se-á uma vez por ano. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS ELEIÇÕES 

 
Art. 16 - As eleições ocorrerão a cada 02 (dois) anos, obedecendo as seguintes normas: 

I- No caso de inscrição de Chapa Única, o processo eleitoral ocorrerá através do voto por aclamação, em 

Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para o fato.  
II- Em caso de inscrição de 02 (duas) ou mais chapas, as eleições ocorrerão através de voto direto e secreto, 

firmados pelos associados da entidade.  
III- Só poderão concorrer ao pleito eleitoral, os associados contribuintes a mais de 01 (um) ano, que esteja 

rigorosamente em dias com suas obrigações perante a associação; 
IV- Será criada uma Comissão Eleitoral, formada por 03 pessoas idôneas, que serão os responsáveis pela 

elaboração das normas eleitorais, bem como a condução de todo o processo, obedecendo às normas estatutárias e 

a legislação vigente.  
V- A Convocação das eleições ocorrerá através de edital, afixado na sede da entidade, até 30 dias antes da 

realização do pleito, onde constará o período de inscrição das chapas, com local, data e horário.  
 

CAPÍTULO V 

DOS SÓCIOS, DIREITOS E DEVERES 
 

Art. 17 - Haverá no IPJ 03 (três) categorias de associados, a saber:  
I- Associados fundadores, que são aqueles que promoveram a fundação da pessoa Jurídica, subscrevendo a ata de 

fundação;  

II- Associados Efetivos, que são aqueles que ingressam no IPJ  após sua fundação e contribuem mensalidade para 
a manutenção da mesma, os únicos com direito a votos e serem votados;   

III- Associados beneméritos são aqueles que ao prestar relevantes serviços ao IPJ, recebe a qualidade de 
associado, mediante deliberação de Assembléia Geral. 

 
Parágrafo único - O associado Efetivo, inadimplente com suas contribuições a mais de 06 (seis) meses, 

automaticamente perderá o vínculo de associado. 

 
Art. 18 - São direitos e deveres dos sócios: 

I. Participar das Assembléias Gerais. 
II. Votar e ser votado nas Assembléias, obedecendo ao inciso II do Art. 17º deste capítulo. 

III. Propor Assembléia Geral com o apoio de no mínimo 1/3 dos demais sócios; 

IV. Respeitar as deliberações da Assembléia Geral; 
V. Promover o cumprimento dos objetivos, planos e projetos do Instituto; 

VI. Apenas aos maiores de 18 (dezoito) anos é assegurado o direito de ser votado para cargos do Conselho 
Diretor, Conselho Político e do Conselho Fiscal; 

VII. Contribuir financeiramente para a Entidade, conforme determinações da Assembléia Geral. 
 

CAPÍTULO VI 

DA ADMISSÃO DOS SÓCIOS 
 

Art. 19 - A admissão dos associados se dará independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor e crença 
religiosa, e para seu ingresso, o interessado deverá preencher ficha de inscrição, e submetê-la a aprovação do 

Conselho Diretor, que observará os seguintes critérios: 
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I.  Apresentar documento de identificação;  

II.  Concordar com o presente estatuto, e expressar em sua atuação na Entidade e fora dela, os princípios nele 

definidos; 
III.  Ter idoneidade moral e reputação ilibada;  

IV.  Em caso de associado efetivo, assumir o compromisso de honrar pontualmente com as contribuições 
associativas.  

V.  Ter um perfil compatível com o do IPJ; 

VI.  Ser aprovada pela Assembléia Geral com pelo menos 1/3 (um terço) dos votos; 
 

CAPÍTULO VII 
DA DEMISSÃO DOS SÓCIOS 

 
Art. 20 - É direito do associado demitir-se quando julgar necessário, protocolando junto a Secretaria do IPJ seu 

pedido de demissão. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA EXCLUSÃO DOS SÓCIOS 
 

Art. 21 - A exclusão do associado se dará nas seguintes questões: 

I.  Grave violação do estatuto; 
II.  Difamar o IPJ, seus membros, associados ou objetos; 

III.  Atividades que contrariem decisões de Assembléias; 
IV.  Desvio dos bons costumes; 

V.  Na ocorrência de infrações, desvio de numerários e/ou patrimônio da Associação devidamente 
comprovados; 

VI.  Conduta duvidosa, atos ilícitos ou imorais; 

VII.  Falta de pagamento de mais de 06 (seis) parcelas consecutivas das contribuições associativas; 
VIII.  O associado excluído por falta de pagamento poderá ser readmitido mediante o pagamento de seu debito 

junto à tesouraria da Associação. 
 

§ 1º - A perda da qualidade de associado será determinada pelo Conselho Diretor, cabendo sempre recurso a 

Assembléia Geral. 
§ 2º - A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, obedecido o disposto no estatuto. 

 

.CAPÍTULO IX 

DO PATRIMÔNIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
Art. 22 - Constituem patrimônio do Instituto: 

I. Todos os bens móveis e imóveis adquiridos em seu nome. 

II. As doações, legados, contribuições ou quaisquer outros recursos advindos de pessoas físicas ou jurídicas, 
instituições e entidades públicas ou privadas de âmbito nacional ou internacional. 

III. Recursos financeiros advindos de ações desenvolvidas pela instituição com a finalidade de financiar os seus 
planos, programas e projetos. 

 

§ 1º - A aquisição de bens móveis e imóveis poderá ser realizada pelo Conselho Diretor, nos limites das receitas 
previstas para este fim. 

§ 2º – A prestação de contas anual da entidade observará os princípios fundamentais de contabilidade e as 
Normas Brasileiras de Contabilidade, dando publicidade por qualquer meio eficaz no encerramento do exercício 

fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade incluindo certidões negativas de 

débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para o exame de qualquer cidadão.  
§ 3º – Realizar auditorias, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da aplicação dos 

eventuais recursos públicos e privados conforme previsto em regulamento, sendo que a prestação de contas de 
todos os recursos e bens públicos recebidos será feita conforme determina o parágrafo único do Art. 70 da 

Constituição Federal.  
§ 4º – Todos os bens e recursos serão obrigatoriamente aplicados no país para finalidades às quais o IPJ se 

destina. 

§ 5º - o IPJ não distribui lucros, resultados, dividendos, bonificações, ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma 
forma ou pretexto aplicando integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção 

e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional, devendo manter a escrituração de suas 
despesas e receitas em livros que assegurem sua exatidão. 
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CAPÍTULO X 

DA DISSOLUÇÃO DO INSTITUTO 
 

Art. 23 - A dissolução do IPJ somente poderá ser efetivada quando o mesmo não tiver condições para cumprir 

seus objetivos conforme art. 20 e após proposição do Conselho Diretor mediante a homologação da maioria 
absoluta dos sócios em Assembléia Geral convocada para este fim. 

 
Art. 24 - Em caso de dissolução do Instituto, seu patrimônio será doado para entidades congêneres, sem fins 

lucrativos que estiverem com seus princípios e objetivos perfeitamente delineados, legalmente constituídos e 

registrados no Conselho Nacional de Assistência Social ou no Ministério da Justiça. 
 

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 25 – Será elaborado um Regimento Interno pelo Conselho Diretor e aprovado pela Assembléia Geral ordinária 

ou extraordinária, que regulamentará este Estatuto. 

 
Art. 26 - Todos os casos omissos ou controvérsias decorrentes da execução deste Estatuto serão dirimidos pelo 

Conselho Diretor, ad referendum da Assembléia Geral.  
 

Art. 27 - O presente Estatuto poderá ser modificado a qualquer tempo, por deliberação de 2/3 dos sócios na 

Assembléia Geral convocada para este fim, exceto no que se refere à administração. 
 

Art. 28 - Os sócios não são responsáveis nem mesmo subsidiariamente pelas obrigações que forem contraídas em 
nome da Entidade e em virtude de ato regular de gestão. 

 
§ 1º - O Conselho Diretor não é responsável por atos ilícitos de um membro do conselho, salvo se forem 

coniventes, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento deixar de agir para impedir a sua 

prática. Exime-se de responsabilidade se der ciência formalmente a Assembléia Geral. 
§ 2º - Os membros do Conselho Diretor não são responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não 

cumprimento das obrigações sociais impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da Entidade. 
& 3º - Cabe ao Conselho Diretor aplicar integralmente às rendas, recursos e eventuais resultados operacionais na 

manutenção e desenvolvimento institucional.  

 
Art. 29 – Sob nenhuma forma ou pretexto será concedida remuneração, distribuição de lucros, bonificações ou 

benefícios individuais a membros dos Conselhos e sócios. 
 

 
Surubim, 17 de maio de 2010. 


