
ESTATUTO DA  
ASSOCIAÇÃO DOS PESQUISADORES ITALIANOS NO BRASIL (APIB) / 

Associazione dei Ricercatori Italiani in Brasile (ARIB) 

Capítulo I 

DA DENOMINAÇÃO, FINS, SEDE E DURAÇÃO 

Art. 1 - A Associação dos Pesquisadores Italianos no Brasil / Associazione dei Ricercatori Italiani in 
Brasile, também designada apenas como “APIB / ARIB”, pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito Federal, em Asa Norte, Campus UnB Darcy 
Ribeiro Bloco F apt. 505 – CEP: 70904 106, e prazo de duração indeterminado, reger-se-á pelo presente 
estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. 

Art. 2 - A Associação tem por finalidades: 
a) Constituir uma rede de relacionamento entre os pesquisadores italianos que atuam ou atuaram no 

Brasil;  
b) Divulgar e apoiar o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores italianos no Brasil;  
c) Estimular e proporcionar maior relacionamento de seus associados entre si, bem como com entidades 

brasileiras e internacionais;  
d) Promover a colaboração profissional entre universidades, centros de pesquisa, industrias, fundações e 

outras instituições científicas italianas e brasileiras;  
e) Promover o fluxo bidirecional de estudantes e pesquisadores entre Itália e Brasil por meio: 

i. da difusão de informações acerca de bolsas e financiamentos para intercâmbios;  
ii. do suporte aos pesquisadores italianos já ativos no Brasil ou que pretendem se deslocar para o 

Brasil, em termos de informações sobre as carreiras profissionais;  
iii. da promoção das trocas de boas práticas de pesquisa e inovação entre Itália e Brasil; 

f) Promover e organizar cursos, congressos, seminários, mostras e outros eventos de natureza similar, de 
interesse de seus Associados; 

g) Promover parcerias e alianças dos Associados, com entidades públicas ou privadas, nacionais e 
estrangeiras, objetivando contribuir para a pesquisa, divulgação e aprimoramento de conhecimentos 
técnicos e científicos, inovação e a modernização da infraestrutura tecnológica brasileira; 

h) Interagir e relacionar-se com outras entidades congêneres. 

Art. 3 - Para a consecução de suas finalidades, a Associação poderá: 
a) Estabelecer um modelo de gestão de qualidade, com enfoque sistêmico e metodológico, com a 

finalidade de atingir e preservar um equilíbrio dinâmico entre os meios e finalidades no âmbito 
administrativo, a partir da definição das missões, estratégias, configuração organizacional, recursos 
humanos, processos e sistemas; 

b) Celebrar contratos e convênios com pessoas jurídicas públicas e privadas, nacionais e internacionais. 

Art. 4 - No desenvolvimento de suas atividades, a APIB observará os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência. 

Capítulo II 

DOS REQUISITOS PARA A ADMISSÃO, DEMISSÃO E EXCLUSÃO DOS ASSOCIADOS 

Art. 5 - A Associação será constituída por número ilimitado de Associados, não podendo fazer qualquer 
distinção em razão de cor, sexo, raça, credo político ou religioso. 



Art. 6 - Um Associado, a menos que haja deliberação unânime de dispensa dos requisitos pela Diretoria 
Executiva, tem de respeitar todas as seguintes condições: 
a) Ser habitualmente residente no Brasil; 
b) Ser cidadão Italiano ou ter adquirido uma parte significativa da formação profissional e/ou da 

experiência professional na Itália; 
c) Possuir um título universitário ou uma alta qualificação; 
d) Concordar com o presente estatuto, e expressar em sua atuação na Entidade e fora dela, os princípios 

nele definidos; 
e) Ter idoneidade moral e reputação ilibada;  
f) Assumir o compromisso de honrar pontualmente com as contribuições associativas. 

Art. 7 - A Associação tem as seguintes categorias de Associados: 
a) Fundadores: os que ajudaram na fundação da Associação 
b) Ordinários: os admitidos após a constituição da Associação  
c) Honorários: os que tem prestado uma contribuição relevante para a Associação ou para o 

desenvolvimento da investigação cientifica. 

Art. 8 - Os Associados são divididos em três classes, conforme a classificação do Conselho Europeu da 
Pesquisa (ERC):  
a) Ciências Sociais e Humanísticas (SH);  
b) Ciências da Vida (LS); 
c) Ciências Físicas e Engenharia (PE).  

Parágrafo único: Cada classe tem direito de eleger um representante (Diretor) na Diretoria Executiva. 

Art. 9 - Com exceção prevista no artigo 13, parágrafo único, todos os Associados de todas as classes têm os 
mesmos direitos e deveres. 

Art. 10 - Todos Associados devem de pagar o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para ser admitido, bem 
como a quota anual decidida periodicamente pela Diretoria Executiva.  

Art. 11 - É permitido ao Associado solicitar a sua demissão da Associação, mediante aviso por escrito ao 
Diretor Presidente. 

Art. 12 - A perda da qualidade de Associado será determinada pela Diretoria Executiva quando o 
Associado deixar de morar no Brasil, por transferência definitiva de seu domicílio, cabendo recurso à 
Assembleia Geral. 

Art. 13 - Pode ser Associado Honorário qualquer indivíduo:  
a) Nomeado como tal por uma votação de pelo menos dois terços dos Associados com direito de votos na 

Assembleia Geral, conforme a proposta da Diretoria Executiva, em reconhecimento das suas 
contribuições especiais para a Associação ou para os seus fins; ou 

b) Nomeado como tal pela Diretoria Executiva que, a seu critério, pode nomear pessoas de distinção, que 
são cientistas, pesquisadores ou que tiveram uma contribuição relevante ou de apoio à inovação ou à 
investigação científica. 

Parágrafo único. Os Associados Honorários são isentos da contribuição anual e têm os mesmos direitos e 
deveres dos outros Associados, exceto os direitos de votarem e poderem ser votados para os cargos eletivos 
da Associação.  



Art. 14 – As pessoas que forem nomeadas para os cargos de Embaixador da Itália no Brasil e de Adido 
Cientifico da Embaixada Italiana em Brasília serão convidadas, por padrão, a serem Associados 
Honorários, mas não podem ser eleitos para os cargos eletivos da Associação. 

Capítulo III 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 

Art. 15 - São direitos dos Associados quites com suas obrigações sociais: 
a) Participar de todas as atividades da Associação; 
b) Gozar de todas as vantagens e benefícios proporcionados pela Associação; 
c) Participar das assembleias gerais e extraordinárias, com direito a voz e voto; 
d) Votar e ser votados da Associação. 

Parágrafo único. É facultado aos Associados Honorários a participação nas assembleias com direito a voz, 
sendo-lhes vedado o direito de votar e ser votado para os cargos eletivos. 

Art. 16 - São deveres dos Associados: 
a) Cooperar para o desenvolvimento e maior prestígio da Associação; 
b) Cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 
c) Acatar as determinações da Diretoria Executiva; 
d) Pagar pontualmente as contribuições; 
e) Defender o patrimônio e os interesses da Associação; 
f) Zelar pelo bom nome da Associação junto à comunidade. 
g) Comparecer e votar por ocasião das eleições;   

Parágrafo Único - É dever do Associado participar e contribuir ao evento anual organizado pela APIB para 
ressaltar a contribuição italiana à inovação tecnológica e ao desenvolvimento científico e cultural no Brasil. 

Seção I 
DAS PENALIDADES 

Art. 17 – Os Associados fundadores e ordinários estão sujeitos às penalidades de advertência, suspensão ou 
de exclusão, nos casos de: 
a) Ausência a três assembleias gerais consecutivas sem justificativas; 
b) Infringir os princípios éticos que pautam a conduta dos Associados dentro e fora da Associação, como 

difamar a Associação, seus membros, associados ou objetos; realizar atividades que contrariem 
decisões de Assembleias; realizar conduta duvidosa, atos ilícitos, imorais ou contra os bons costumes 
sociais; 

c) Inadimplência em relação ao pagamento de sua contribuição anual, referente ao exercício anterior. 

§ 1º Os Associados Honorários não são sujeitos a penalidade, exceto se realizarem conduta prevista na 
alínea “b” do artigo 17.  

§ 2º Compete à Diretoria Executiva a aplicação das penalidades de advertência, suspensão ou exclusão 
do Associado. 

§ 3º A penalidade de exclusão será aplicada, ouvido previamente o acusado, cabendo dessa decisão 
recurso à primeira Assembleia, ordinária ou extraordinária, que vier a se realizar. 

§ 4º O recurso deverá ser formulado pelo Associado excluído, no prazo de 10 (dez) dias da divulgação 
da decisão, e terá efeito suspensivo. 



§ 5º A exclusão do Associado só será admissível havendo justa causa, assim reconhecida em 
procedimento que assegure o direito de defesa e de recurso, pelo voto concorde de dois terços dos 
presentes à assembleia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira 
convocação, com menos de um terço dos Associados. 

§ 6º Quando o infrator for membro da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, as penalidades de 
advertência, suspensão e exclusão, serão aplicadas pela Assembleia Geral. 

Capítulo IV 

DO PATRIMÔNIO E DAS FONTES DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 18 - O patrimônio da Associação é constituído de todos os bens e direitos que lhe couberem e pelos 
que vier a possuir, no exercício de suas atividades, sob a forma de subvenções, contribuições e doações, 
legados e aquisições, livres e desembaraçados de ônus. 

Parágrafo único. A alienação ou permuta de bens, para a aquisição de outros mais adequados, serão 
decididas pela Diretoria Executiva, com prévia aprovação da Assembleia Geral, especialmente convocada 
para esse fim. 

Art. 19 - As fontes de recursos para a manutenção da Associação constituir-se-ão de contribuições 
regulares dos Associados, da prestação de serviços contratados ou conveniados com outras entidades, 
doações e auxílios de pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas, e pelos rendimentos produzidos 
pelo seu patrimônio. 

Capítulo V 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Seção I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20 - A Associação tem como órgãos deliberativos e executivos a Assembleia Geral, a Diretoria 
Executiva e o Conselho Fiscal. 

Art. 21 - É vedado aos diretores e conselheiros, o recebimento, sob qualquer pretexto, de remuneração, 
gratificações, superávit ou dividendos, bonificações, participações ou vantagens. 

Seção II 
DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 22 - A Assembleia Geral, órgão máximo de deliberação e fiscalização da Associação é constituído 
pelos Associados fundadores e colaboradores que estejam em pleno gozo de seus direitos estatutários. 

Art. 23 - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente da Diretoria Executiva ou pelo seu substituto 
legal, que terá o voto de qualidade em caso de empate nas votações, e as funções de secretário serão 
desempenhadas por qualquer dos Associados, escolhido por aclamação pelos presentes. 

Art. 24 - A Assembleia Geral reunir-se-á: 
a) Ordinariamente, uma vez por ano, e, extraordinariamente, a qualquer tempo, quando convocada pelo 

Presidente da Associação ou pela Diretoria Executiva ou pelo Conselho Fiscal ou por um 1/5 (um 
quinto) dos Associados em pleno gozo de seus direitos. 

b) As reuniões da Assembleia Geral serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de, no 
mínimo, a maioria absoluta do total de Associados com direito a voto, e, em segunda convocação, na 



mesma data e local, trinta minutos depois da convocação anterior, com qualquer número, deliberando 
pela maioria dos votos dos presentes. 

c) Para as deliberações referentes à destituição dos administradores, alteração do estatuto, autorização 
para a alienação ou instituição de ônus sobre os bens pertencentes à Associação e dissolução da 
Associação, é exigido o voto de dois terços dos presentes à assembleia especialmente convocada para 
esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos Associados, 
ou com qualquer quórum em segunda convocação, na mesma data e local, trinta minutos depois da 
convocação anterior, deliberando pela maioria dos votos dos presentes.  

§1º Os associados poderão ser representados por seus procuradores regularmente constituídos, bem como 
poderão votar à distância por sistema de votação eletrônica que for instituído, por videoconferência, correio 
eletrônico, carta, fax, ou qualquer outro meio que possa assegurar a autenticidade do voto. 

§2° A Diretoria Executiva poderá dispor, em regulamento próprio, as regras e prazos para o voto à 
distância de forma a melhor adequar os procedimentos com o sistema de votação eletrônica que será 
adotado. 

Art. 25 - Compete à Assembleia Geral Ordinária: 
a) Aprovar a prestação de contas anual, os balanços, os relatórios de desempenho financeiro e contábil, 

bem como as operações patrimoniais realizadas no exercício findo; 
b) Aprovar o orçamento anual e o programa de trabalho propostos pela Diretoria Executiva; 
c) Aprovar a prestação de contas; 
d) Eleger os administradores. 

Art. 26 - Compete à Assembleia Geral Extraordinária: 
a) Destituir os administradores; 
b) Alterar o estatuto; 
c) Autorizar a alienação ou instituição de ônus sobre os bens pertencentes à Associação; 
d) Deliberar sobre a proposta de absorção ou incorporação de outras entidades; 
e) Decidir sobre a dissolução da Associação. 

Art. 27 - A Assembleia Geral será convocada com a antecedência mínima de (5) cinco dias, contendo a 
pauta dos assuntos a serem tratados, mediante edital a ser fixado na sede da entidade, por via postal contra 
recibo, por e-mail, ou por qualquer outro meio reconhecido legalmente, com pauta dos assuntos a serem 
tratados. 

Seção III 
DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 28 - A Diretoria Executiva é constituída por (3) três Associados, um por cada classe (SH, LS, PE), 
eleitos pela componente especifica da Assembleia Geral, entre os Associados de cada classe, em pleno 
gozo de suas prerrogativas estatutárias, permitida apenas uma recondução. 

Art. 29 - A Diretoria Executiva elegerá, entre seus membros o Presidente, o Vice-Presidente e o 
Secretario/Tesoureiro. 

Art. 30 - O mandato dos diretores será de (2) dois anos, vedada mais de uma recondução consecutiva. 

Art. 31 - O Presidente será substituído pelo Vice-Presidente, no caso de impedimento, ausência ou 
renúncia. 

Art. 32 - Em caso de vacância de qualquer dos cargos da Diretoria Executiva, a vaga será preenchida por 
um Associado, fundador ou ordinário, indicado pelo Diretor Presidente, que exercerá a função até o 
término do mandato dos demais Associados eleitos. 



Art. 33 - Os mandatos dos diretores prorrogar-se-ão, automaticamente, até a posse dos que sejam eleitos 
para sucedê-los. 

Art. 34 - A Diretoria Executiva reunir-se-á ordinária e extraordinariamente e suas decisões serão tomadas 
por maioria simples de votos, exigida a presença de, pelo menos, dois de seus diretores. 

Parágrafo único. As decisões são tomadas por maioria dos votos, cabendo ao Presidente o direito ao voto 
de qualidade. 

Art. 35 - Compete à Diretoria Executiva: 
a) Elaborar e aprovar a prestação de contas e o relatório anual de atividades, para encaminhamento ao 

Conselho Fiscal; 
b) Estabelecer o valor da mensalidade para os sócios contribuintes; 
c) Administrar as instalações e o patrimônio zelando pela sua manutenção; 
d) Elaborar e executar o orçamento anual; 
e) Efetuar os registros dos fatos econômicos e financeiros; 
f) Executar as decisões da Assembleia Geral; 
g) Cumprir e fazer cumprir o estatuto. 

i. Na elaboração da prestação de contas, devem ser observados os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade. 

ii. O relatório anual de atividades, com a prestação de contas do período, deverá ser apresentado ao 
Conselho Fiscal, até o dia 31 de março de cada ano, a fim de receber parecer conclusivo. 

Parágrafo único. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da documentação referida no caput 
deste artigo, o Conselho Fiscal deliberará e emitirá parecer, encaminhando-o à apreciação da Assembleia 
Geral. 

Art. 36 - Compete ao Presidente: 
a) Representar a Associação ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente,  
b) Representar a Associação em conformidade com os artigos e as regras, como e quando ele é 

necessário, em especial no que se refere à interação com outras entidades, sociedades, associações, 
autoridades ou representação governamental e a mídia; 

c) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 
d) Coordenar as atividades dos diretores; 
e) Assegurar a liderança para garantir que os fins da Associação sejam atingidos 
f) Assinar, em conjunto com o Secretario/Tesoureiro quaisquer documentos relativos às operações ativas 

da Associação, inclusive, ordens de pagamento, cheques, contratos e convênios; 
g) Organizar relatório contendo o balanço do exercício financeiro e os principais eventos do ano anterior, 

apresentando-o à Assembleia Geral Ordinária; 
h) Contratar funcionários ou auxiliares especializados, fixando seus vencimentos, podendo licenciá-los, 

suspendê-los ou demiti-los; 
i) Criar departamentos patrimoniais, culturais, sociais, e outros que julgar necessários ao cumprimento 

das finalidades sociais, nomeando e destituindo os respectivos responsáveis. 

Art. 37 - Compete ao Vice-Presidente: 
a) Substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 
b) Auxiliar o Presidente em suas atribuições. 

Art. 38 - Compete ao Secretário/Tesoureiro: 
a) Secretariar as reuniões da Diretoria Executiva e da Assembleia Geral, e redigir as atas; 



b) Coordenar as atividades de secretaria; 
c) Garantir que a documentação da empresa é mantida atualizada e devidamente arquivada; 
d) Lidar com o processo de adesão e se comunicar com novos membros; 
e) Manter um registo dos Associados da Associação; 
f) Vai garantir que os relatórios oficiais e outros documentos necessários são enviados para o Brasil e 

para a Embaixada da Itália tempestivamente; 
g) Substituir o Vice-Presidente em suas faltas e impedimentos; 
h) Coordenar as atividades da tesouraria; 
i) Arrecadar e contabilizar as contribuições dos Associados, rendas, auxílios e donativos; 
j) Elaborar o relatório financeiro mensal; 
k) Elaborar, semestralmente, o balancete; 
l) Manter, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria. 
m) Comunicar com o Conselho Fiscal e facilitar a elaboração dos necessários relatórios financeiros da 

empresa tanto para fins internos e externos. 

Seção IV 
DO CONSELHO FISCAL 

Art. 39 - O Conselho Fiscal, órgão de controle interno, é constituído por 3 (três) membros efetivos e 1 (um) 
suplente, sendo Associados em pleno gozo de suas prerrogativas estatutárias, eleitos pela Assembleia 
Geral, permitida apenas uma recondução. 

§ 1º O mandato dos membros do Conselho Fiscal será coincidente com o mandato da Diretoria 
Executiva. 

§ 2º Ocorrendo o afastamento provisório de qualquer um dos conselheiros titulares, caberá ao suplente 
substituí-lo, até o fim do mandato para o qual foi eleito. 

§ 3º Em caso de afastamento definitivo de qualquer um dos conselheiros, a vaga será preenchida por 
um Associado indicado pelos demais membros do Conselho Fiscal, até o término do mandato dos 
conselheiros eleitos. 

Art. 40 - Compete ao Conselho Fiscal: 
a) Escolher, em cada reunião, um dos membros para dirigir os trabalhos; 
b) Examinar e opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações 

patrimoniais realizadas; 
c) Opinar sobre a aquisição e alienação de bens; 
d) Examinar o balanço anual, a prestação de contas e o relatório anual de atividades, emitindo parecer a 

ser submetido à Assembleia Geral. 
e) Propor à Diretoria Executiva a convocação e reunião conjunta, a fim de tratar de assuntos julgados 

relevantes. 

Capítulo V 
DA DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

Art. 41 - No caso de dissolução da Associação, a Diretoria Executiva procederá à liquidação, realizando as 
operações pendentes, a cobrança e o pagamento das dívidas, e todos os demais atos de disposições que 
estimem necessários. 

Art. 42 - Dissolvida a Associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, será destinado à Embaixada 
da Itália, por tratar-se de entidade de fins não econômicos, com finalidades institucionais, por deliberação 
da Assembleia Geral. 



Capítulo VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 43 - Os Associados não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações e encargos 
sociais da Associação. 

Art. 44- A Associação poderá ter um Regimento Interno, que aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará 
o seu funcionamento. 

Art. 45 – A Associação não tem finalidade lucrativa, não distribui dividendos, nem qualquer parcela de seu 
patrimônio ou de suas rendas a título de lucro, bem como aplica integralmente no território nacional suas 
rendas, recursos e eventual resultado operacional, exclusivamente, na manutenção e desenvolvimento das 
finalidades institucionais. 

Art. 46 - Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal não perceberão nenhum tipo de 
remuneração, de qualquer espécie ou natureza, pelas atividades exercidas na Associação 

Art. 47 - O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 

Art. 48 - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva e ratificados ou não pela Assembleia 
Geral, ordinária ou extraordinária, que se seguir à decisão tomada, ficando eleito o foro da Comarca de 
Brasília, Distrito Federal, para sanar possíveis dúvidas. 

Art. 49 - Este Estatuto entrará em vigor na data de seu registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas. 

 
Brasília, 30/6/2016 
  
  
  
  
________________________________________   
Simone Battistini, Presidente  
  
  
  
________________________________________  
Eduardo Dória Nehme 
OAB/DF  nº 34.320 

 


