
ANEXO III

a ala deAssembleiaGeral de Constituicdo,

realizadaem6denovembrode 2018

EST ATUTO SOCIAL Do

INSTITUTO REDITUS

CNPJ/MF N° [e]

- CAPiTULO I-

DA DENOMINA<;Ao, DURA<;Ao, SEDE, FORO E OBJETIVO SOCIAL

RCPJ-RJ 24/09/2019-
ECYI79852ULR
n. 1118

Artigo r: 0 INSTITUTO FUNDO PATRIMONIAL REDITUS, doravante
denominado"Institute Reditus", e uma associacaocivil, pessoajuridica de direito /
privado,semfins lucrativose semcunhopolitico-partidario, fundadaem 6 de novembro ;
de2018,com prazodeduracaoindetenninadoqueseregerapor esteEstatutoSocial,pelo
Codigo Civil Brasileiro e legislacaoaplicavel, bem como pelas deliberacoesde seus
, - "\

orgaos.

Artigo r: 0 Instituto Reditusternsedee foro naCidadee Estadodo Rio de Janeiro,
a Rua Visconde de Piraja, n? 550, sala 1115, lpanema,CEP22410-901,podendoabrir
dependencias,escritorios de representacaoou filiais em outros pontos do territorio
nacional,desdequecadaumadelastenhaseuproprio registro,matricula e CNPJ.

Artigo 3°: 0 Instituto Reditusterncomo objetivo a promocao,0 desenvolvimentoe
o incentivo a educacao,atraves do investimento com recursos financeiros e nao-
financeiros,dos corposdiscentese docentesuniversitarios, sem distincao de raca, cor,
politico partidaria ou credo religioso. Paratal, captae gerecontribuicoes e doacoesde
pessoasfisicasejuridicas quetenhaminteresseemapoiarprogramas,projetos,atividades
e aedesde ensino, pesquisa,extensao,desenvolvimentocientffico e tecnologico, bem
comodeestimulo it inovacao,voltadosparaestudantesuniversitarios,

Panigrafo 1°: As atividadesvoltadasa promocaoda educacaoque 0 Instituto Reditus
desenvolverseraorealizadasgratuitamente,de forma complementare por meio de seus
propriosrecursos,semqueos beneficiariesdosservicessejamcobradosdiretamente.

VALIDO EM TODO a TERRITORIO NACIONAl SEM [MENDA5 E/OU RASURAS



Panigrafo1°:Paraa consecucaode seuobjetivo social,0 Instituto Redituspodera:

a) Apoiar projetosque contribuampara0 aprimoramentoda formacaoe
dosconhecimentostecnicosde alunosuniversitarios;

b) Apoiar estudos,pesquisas,producaoe divulgacao de informacoes e
conhecimentostecnicose cientfficos;

c) Oferecerbolsasde estudosou emprestimosaos discentese docentes
universitarios;

d) lmpulsionar0 voluntariadoe a filantropia no meio universitario;
e) Fomentaracoesde empreendedorismo;
t) Apoiar a realizacaode cursos,palestrase seminaries;
g) Apoiar melhoriasna infraestruturadasatividadeseducacionais;e
b) Praticarquaisqueracoeslfcitas, mesmoquenaodescritasacima,desde

que sejamatividadesque contribuam para a consecucaodo objetivo
social,medianteaprovacaodo Conselhode Administracao.

Paragrafo2°: Pararealizarseuobjetivo social,0 Instituto Redituspoderacelebrartermos,
acordos,contratos,conveniose demaisajustes,com pessoasjurfdicas de direito publico
ou privado,nacionaisou internacionais.

Na realizacaode seuobjetivo social,0 Instituto Reditus,nao podera:

a) Comprometer recursos para urn projeto com desembolso em urn
periodosuperiora 5 (cinco) anosdasuaaprovacao;

b) Conceder recursos financeiros para 0 pagamento de despesas
recorrentesdeentidadespublicas;

c) Apoiar eventosfestivostao somentepara lazere integracao:e
d) Apoiar iniciativasde ordempolitica, partidariaou religiosa.

- CAPiTULO li-

DOS PRINCiPIOS E pRA TICAS INSTITUCIONAIS

Artigo 5°: 0 Instituto Reditusobservaraos principios da legalidade,impessoalidade,
rnoralidade, publicidade, transparencia,economicidade e eficiencia, e implementara
praticas que respeitem e valorizem a diversidade, garantindo tratamento equanime,
repudiandopreconceitosediscriminacoesdegenero,raca,cor, classe,origem ou religiao.

, Paragrafo1°: 0 Instituto Reditusnaoterncaraterpolitico-partidario, devendoater-seao
seuobjetivo social.

Panigrafo2°: 0 Instituto Reditusadotara praticasde gestaeadministrativa, necessarias
e suficientes a coibir a obtencao,de forma individual ou coletiva, de beneficios ou
vantagens,em beneficiaproprio ou de terceiros,licitas ou ilicitas, de qualquerforma, em

VALIDO EM TODD 0 TERRITORIO NACIONAl SEM EMENDAS E/OU RASURAS
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decorrenciada participacaonosprocessosdecisorios,e suasrendasseraointegralmente
aplicadasnaconsecucaoe no desenvolvimentode seusobjetivos sociais.

Panigrafo3°: 0 Instituto Reditus nao distribuira entre seusAssociados,Conselheiros,
Diretores,Colaboradores,Empregados,Contribuintesou Doadores,eventuaisexcedentes
operacionais,brutos ou liquidos, dividendos, bonificacoes,ou vantagensde qualquer
especie,nemqualquerparceladeseupatrimonio ou desuasrendas,auferidosmediante0

exerciciodesuasatividades,e osaplicaraintegralmentenaconsecucaode seusobjetivos
sociais.

Artigo 6°: 0 Instituto ReditusteradiferentesregulamentossubordinadosaoEstatuto,
de forma a garantiramplamenteasboaspraticasde governanca,dentreeles:

a) Urn RegimentoInterno, aprovadopelo Conselhode Adrninistracao e
peloConselhoFiscal,quedetalhararegrasparaatuacaoda Assembleia
Geral, Conselhos,Comites, Diretoria e demais orgaos internos do
Instituto Reditus;

b) Urn CodigodeConduta,aprovadopelo ConselhoFiscal,quepautaraa
atuacao entre 0 Instituto Reditus e seus Associados, Dirigentes,
Empregados,Colaboradores,Parceiroseo Publico em geral; e

c) UmaPoliticadeInvestimentos,propostapeloComite de Investimentos
e aprovadapelo Conselhode Administracao,que determinara0 perfil
de risco e regras de movimentacao dos investimentos do Instituto
Reditus.

,,- CAPITULO III-

DO PATRIMONIO SOCIAL E DAS FONTES DE RECURSOS

Artigo 7°: 0 PatrimonioSocialdo Instituto Reditusseraconstituidopor bensmoveis,
irnoveis, direitos e recursos financeiros adquiridos, ou recebidos, sob a forma de
contribuicao, doacao, legado, subvencao,auxilio, ou de qualquer outra forma Iicita,
devendoseradministradoapenaspara0 estrito cumprimentodesuasfinalidadessociais.

Panigrafo1°: 0 patrirnonio e as fontes de recursos,bem como e eventual superavit,
quandoapuradopelo Instituto Reditus,seraointegralmenteaplicadosna consecucaode
seusobjetivossociais.

Paragrafo2°: A Diretoria podera,a seu livre criterio, rejeitar contribuicoes, doacoese
legado,especialmentecasucontenhamencargosou gravamesde qualquer especie,ou
sejamcontrariesaosseusobjetivos,a suanaturezaou a lei.

VALIDO EM TODO 0 TERRITO RIO NACIONAl SEM EMENDAS E/OU RASURAS
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Paragrafo 3°: Na eventual necessidade de recursos tinanceiros extraordinarios, podera
ser convocada uma Assembleia Gcral, especialmente para tal fim, na qual os Associados
deliberarao a respeito do motivo e forma de arrecadacao do montante, promovendo as
acoesnecessariaspara obtencao da verba deliberada e aprovada.

- CAPiTULO IV-

DO FUNDO PATRIMONIAL

Artigo 8°: 0 Instituto Reditus instituira 0 Fundo Patrimonial Reditus, tambem
denominado simplesmente de Fundo Reditus, que sera segregado do patrimonio
operacional, sendo ambos registrados em contas contabeis distintas, com 0 objetivo de
que 0 Fundo Patrimonial seja manti do na perpetuidade, para que seu poder aquisitivo seja
preservado ou expandido pelo prazo de duracao do Instituto Reditus.

Paragrafo unico: As regras e principios de funcionamento do Fundo Reditus serao
estabelecidos em regulamentos proprios, a serem propostos pelo Comite de Investimentos
e aprovados pelo Conselho de Administracao, notadamente a Politica de Investimentos.

Artigo 9°: 0 Conselho de Adrninistracao determinara, na reuniao ordinaria que deliherar
sobre 0 orcamento e a programacao anual de atividades, 0 montante de recursos
provenientes do Fundo Reditus, que sera disponibilizado no ano, para arcar com as
despesasnecessariasit realizacao de seu proposito, de acordo com 0 disposto no artigo 3°
deste Estatuto.

Paragrafo 1°: Para garantir sua perenidade, as recursos definidos no caput deste artigo
nao poderao exceder a 5% (cinco por cento) dos ativos componentes do Fundo Reditus,
observadas as excecoes previstas neste Estatuto.

Paragrafo 2°: Parcelas que excedam a 5% (cinco por cento) do Fundo Reditus somente
poderao ser utilizadas pelo Instituto Reditus em situacoes excepcionais, mediante
autorizacao do Conselho de Administracao, por deliberacao aprovada unanimemente
pelos seusmembros, ate 0 limite de 15% dos recursos do Fundo Reditus.

- CAPiTULO V-

DOS ASSOCIADOS

Artigo 10°: Poderao associar-se ao Instituto Reditus, as pessoas naturais e juridicas
que tendo cumprido com as condicoes de admissao previstas neste Estatuto, sejam
admitidas no quadro social por decisao do Conselho Administrativo.

VALIDO EM TODD 0 TERRITORIO NACIONAl SEM EMENDAS E/OU RASURAS



Paragrafo1°: 0 Instituto Reditustern numeroilimitado de Associados,assimdefinidos
comotodapessoacapazdedireitos e deveres,semdistincaodequalquernatureza.

Paragrafo2°: 0 Associado nao responde, solidaria ou subsidiariamente, pelas
obrigacoesdo Instituto Reditus e nao ha, entre os Associados,direitos e obrigacoes
reciprocos.

Artigo 11°: 0 quadro social do Instituto Reditus sera constituido pelas seguintes
categoriasde Associados:

a) Associados Fundadores: pessoasfisicas que subscreverama ata da
Assembleia de Constituicao do Instituto Reditus, e permanecem
Associados nos termos deste Estatuto, mediante participacao na
administracaodo lnstituto e pagamentode uma contribuicao associativa
tixada pela Diretoria:

b) AssociadosEfetivos: pessoasfisicasqueseassociamao Instituto Reditus
nos termos deste Estatuto, mediante pagamento de uma contribuicao
associativa fixada pelaDiretoria; e

c) AssociadosHcnerarios: pessoasfisicas ou juridicas que se associamao
Instituto ReditusnostermosdesteEstatuto,mediantepagamentode uma
contribuicao associativa fixada pela Diretoria, que seja superior a
contribuicaodosAssociadosefetivos.

Artigo 12°: Os Associados tern direitos iguais e a qualidade de Associado e
intransmissivel, bem como seusdireitos e obrigacoes,nao havendo possibilidade de
transmissaopor alienacao,contribuicao, doacaoou heranca,extinguindo-seos direitos
com a mortedo Associadoou a liquidacaodo Instituto Reditus.

Paragrafo1°: Os direitosde todosos Associados,semdistincaodecategorias,sac:

a) ParticipardasAssembleiasGerais,com direito a voz e voto, respeitadas
aslimitacoesdesteEstatuto;

b) Usufruir dosbeneficiose utilizar os servicese atividadesoferecidospelo
Instituto Reditus;

c) Indicar emseusimpressose site a suaassociacaoao Instituto Reditus;
d) Ter acessoa todos os documentosdo Instituto Reditus, respeitadosos

prazose restricoesestabelecidosno RegimentoInterno; e
e) Recorrerdosatosda adrninistracaoque 0 afetern,nos prazosestatutarios

e regimentaisaplicaveis.

Paragrafo2°: Cada Associadoque estiver quite com suasobrigacoesassociativastera
direito a J (urn) voto naAssembleiaGeral, independentementede suacategoria.

VALIDO EM TODD a TERRITORIO NACIONAl SEM EMENOAS E/OU RASURAS
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Artigo 13°: 0 pleno gozo dos direitos estatutarios somcnte e aplicavel ao Associado
que estiver regular com todas as suasobrigacoes para com 0 Instituto Reditus.

Panigrafo 1°: Para usufruir dos beneficios e utilizar os services do Instituto Reditus, 0

Associado devera estar rigorosamente em dia com a sua contribuicao associativa e demais
contribuicoes financeiras e nao-financeiras, conforme 0 caso.

Paragrato 2°: Os Associados inadimplentes ficarao impedidos de votar e/ou serem
votados nas Assembleias Gerais, podendo somente ter acesso as informacoes ou
participar das atividades do lnstituto Reditus que forem divulgadas a nao membros da
Associacao.

Artigo 14°: Os deveres de todos os Associados, sem distincao de categorias, sao os
previstos em lei, neste Estatuto Social, nos Regimentos, Regulamentos, Atos e Decisoes
da Administracao do Instituto Reditus, mas em especial:

a) Colaborar com a realizacao dos objetivos sociais e contribuir para 0

desenvolvimento e prestigio do Instituto Reditus;
b) Fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberacoes decorrentes da

Assembleia Geral, dos Conselhos de Administracao e Fiscal e da
Diretoria;

c) Comparecer ou fazer-se representar na Assembleia Geral e reunioes para
as quais tenha sido convocado, salvo nos casos de impedimento;

d) Honrar pontualmente as contribuicoes associativas;
e) Inforrnar ao Institute Reditus qualquer alteracao de seus dados cadastrais;
t) Manter idoneidade moral e reputacao ilibada, bem como manter conduta

em consonancia com 0 proposito e os interesses do Instituto Reditus;
g) Abster-se de manifestar em nome do Instituto Reditus sem a previa e

expressa autorizacao da Diretoria.

Artigo 15°: As pessoas que desejarem se associar ao Instituto Reditus deverao
disponibilizar as informacoes necessarias conforme 0 Regimento Intemo, sendo 0

proponente responsavel pela veracidade do que informar.

Panigrafo unico: A Diretoria podera averiguar as informacoes fomecidas pelo
postulante e solicitar dados complementares para, posteriormente, 0 Conselho de
Administracao decidir sobre sua admissao it vaga de Associado.

Artigo 16°: Associados poderao solicitar sua retirada do quadro social do Instituto
Reditus por livre e espontanea vontade, mediante manifestacao por escrito, sem que tal
ato juridico de direito a qualquer exigencia por parte do Instituto Reditus.

VAlIDO EM TODO 0 TERRITO RIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS
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Artigo 17°: A exclusao involuntaria de Associado so sera adrnissivel havendo justa
causa, assim reconhecida como a pratica de quaisquer atos desabonadores ou que de
alguma forma afetem 0 prestigio do Instituto Reditus, e so sera levada a efeito se for
reconhecida a existencia de motivos graves. Para os fins deste Artigo, sao hipoteses de
exclusao por justa causa, incluindo, mas nao se limitando a:

a) 0 descumprimento da obrigacao de pagar a contribuicao;
b) A superveniencia de incapacidade civil;
c) 0 falecimento; e
d) 0 descumprimento das demais normas previstas neste Estatuto e na

legislacao aplicavel,

Paragrafo 1°: 0 Associado a quem urn destes motivos for imputado sera semprc, cxceto
no caso de falecimento, ouvido previamente pelo Conselho de Administracao, sendo-lhe
garantido 0 pleno exercicio do direito de defesa.

Paragrafo 2°: Havendo decisao do Conselho de Adrninistracao em decretar a exclusao
do Associado cabera sempre recurso fundamentado a Assembleia Geral, no prazo de 15
(quinze) dias da cornunicacao da decisao ao Associado excluido, na forma prevista neste
Estatuto e no Regimento Interno.

Paragrafo 3°: A exclusao considerar-se-a definitiva se 0 Associado nao recorrer no prazo
previsto no Paragrafo 2° acima,

"\ .
- CAPITULO VI-

DA ADMINISTRAC;AO

Artieo 18°: Sao orgaos da administracao do Instituto Reditus:

1. Assembleia Geral;
II. Conselho de Administracao;

III. Conselho Fiscal;
IV. Cornite de Investimentos; e
V. Diretoria.

Paragrafo 1°: As reuruoes dos orgaos da administracao do Instituto Reditus serao
. convocadas na forma prevista neste Estatuto e terao lavradas suasatas indicando: nurnero

de ordem; data; horario; local; lista dos presentes; pauta; assuntos tratados e deliberacoes
tomadas.

Paragrafo 2": 0 mandato de membro dos Conselhos de Adrninistracao, Fiscal, da
Diretoria e do Cornite de Investimentos sera de 2 (dois) ano, encerrando-se por ocasiao
da posse dos novos membros.

VAlIDO EM TODO 0 TERRITO RIO NACIONAL SEM EMENOAS £IOU RASURAS
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Panigrafo 3°: Paratodos os cargos SaD permitidas rnultiplas reeleicoes, salvo para 0 cargo
de Presidente do Instituto Reditus, para 0 qual sera permitida somente uma reconducao
consecutiva. Findo 0 mandato do Presidente do Instituto Reditus, estepodera ser investido
no cargo de Conselheiro.

SEcAo I

Da AssembleiaGeral

A'rtigo 19°: A Assembleia Geral e 0 orgao soberano de deliberacao do Instituto Reditus
que reunir-se-a, ordinariamente, 1 (uma) vez por ano, ate 0 dia 31 (trinta e urn) de marco
e, extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que 0 interesse social assim 0 exigir.

Artigo 20°: Compete a Assembleia Geral:

a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e demais normas do Instituto
Reditus;

b) Eleger e dar posseaos mernbros dos Conselhos de Administracao e Fiscal;
c)" Examinar e aprovar 0 parecer do Conselho Fiscal, 0 relat6rio anual da

Diretoria, 0 balance e as dernonstracoes contabeis do exercicio anterior;
d) Analisar e aprovar 0 orcamento e as contas do exercicio;
e) Destituir os Conselheiros e eleger os seus substitutos no caso de vacan£ia

do cargo; .

f) Julgar recurso interposto por Associado contra decisao do Conselho de
Administracao;

g) Deliberar sobre a dissolucao ou extincao do Instituto Reditus, e;
,h) Resolver os casosomissos.

Paragrato unico: A eleicao dos membros do Conselho de Administracao e do
Conselho Fiscal deve ser ratificada por pelo menos 5 (cinco) Associados Fundadores,
caso contrario deve feita nova eleicao ate que esta condicao seja cumprida.

Artigo 21°: A Assembleia Geral sera convocada pelo Presidente do Instituto Reditus,
por iniciativa pr6pria ou por requerimento de 2 (dois) Diretores, ou 2 (dois) membros do
Conselho de Administracao ou, ainda, por solicitacao assinada de lI5 (urn quinto) dos
Associados quites com suas obrigacoes sociais.

Panigrafo 1°: A convocacao da Assembleia Geral far-se-a atraves de edital devidamcnte
divulgado no sitio eletronico do Instituto Reditus, e enviado a todos as Associados por
meio de correio eletronico, com antecedencia minima de 15 (quinze) dias corridos da data
marcada para a sua ocorrencia.

VALIDO EM TODO 0 nRRITORIO NACIONAl SEM EMENDAS E/OU RASURAS
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Panigrafo 2°: 0 Presidente podera fixar, no mesmo edital, 0 horatio de duas
convocacoes, mediando entre a primeira e a segunda urn intervalo de, no minimo, 30
(trinta) minutos.

Artigo 2r: A Assembleia Geral instalar-se-a em primeira convocacao, com a
presenca, de no minimo, 1/3 (urn terce) dos Associados e, em segunda convocacao com
qualquer numero de presentes.

Paragrafo 1°: A reuniao sera presidida pelo Presidente do Instituto Reditus ou, na sua
falta ou impedimenta, pela Vice-Presidente au, na sua falta au impedimento, por
representante eleito pela maioria dos Associados presentes it reuniao que estejam quites
com suas obrigacoes sociais.

Panigrafo 2°: A Assembleia Geral na qual seja votada a destituicao do Presidente do
Instituto Reditus sera presidida par representante eleito pela maioria dos Associados
presentesa reuniaoque estejam quites com suas obrigacoes sociais.

Paragrafo 3°: Urn Secretario Executivo e ate dois escrutinadores serao selecionados pelo
Presidente para compor a Mesa da Assembleia Geral.

Paragrafa 4°: Cabera ao Secretario Executivo lavrar a ata dos trabalhos em livro proprio
e auxiliar os membras da Mesa da Assembleia Gera\, realizando as atividades que lhe-,
forem atribuidas.

Artigo 23°: As deliberacoes da Assernbleia Geral serao tomadas por voto da maioria
simples dos Associados presentes que estejam quites com suas obrigacoes sociais, se
maior quorum nao for exigido por este estatuto, sem prejuizo de outras disposicoes.

Paragrafo l": No caso de empate, cabe ao Presidente 0 voto de desempate.

Paragrafo 2°: Todos os Associados que estejam quites com suasobrigacoes sociais terao
direito a voz nas deliberacoes da Assembleia Geral que os obrigam, ainda que ausentes.

Panigrafo 3°: Na Assembleia Geral podera ser admitido 0 voto via rede eletronica de
cornunicacao, desdeque enviado pelo proprio Associado e a partir do endereco eletronico
mais atual cadastrado na base do Instituto Reditus. 0 voto, nessascondicoes, implicata
em presuncao de presenca.

VAlIDO EM TODD 0 TERRITORIO NACIONAl SEM EMENDAS E/OU RASURAS
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Panigrafo4°: a Associado podera ser representadona Assembleia Geral por outro
membro do Instituto Reditus, advogado ou administrador, mediante procuracao por
escrito. Urn Associado,advogadoou administrador,nao pode apresentarmais de duas
procuracoesemumaAssembleiaGeraI.

Artigo 24°: Competeaoquorumqualificadode2/3 (doistercos)dosAssociadospresentes
a AssembleiaGeral, mais pelo menos 5 (cinco) AssociadosFundadores,que estejam
quitescom suasobrigacoessociais:

a) Apreciar e aprovaraspropostasdealteracaodo EstatutoSocial;
b) Destituir os membrosdo Conselhode Administracaoe ConselhoFiscal;
c) Dissolverouextinguir 0 Instituto Reditusnocasodenaocumprimentodos

objetivos sociais aqui estabelecidosou da inexequibilidade pennanente
dosmesmos.

Panigrafounico: As deliberacoes definidas no caput deste artigo devem ser
realizadasem AssembleiaGeralespecialmenteconvocadaparaessefim.

SECAO II

-;Do Conselho de Administracao

Artigo 25°: a Conselhode Administracao e constituido pelo Presidentedo Instituto
Reditus,peloVice-Presidentedo Instituto Reditus,bemcomopor mais3 (tres)a 9 (nove)
Conselheiros,eleitospelaAssembleiaGeraI.

-,

Paragrato1°: as membrosdo Conselhode Administracao nao seraoremuneradospor
suasfuncoesestatutarias,podendo,porern, receberrestituicao de despesasdiretamente
relacionadasa execucaodesuasatividadesno Instituto Reditus.

Paragrafo2°: A eleicao dos Conselheiros, do Presidentee do Vice-Presidente silo
especificasparaos cargosa queconcorrem.

Paragrafo3°: A vacanciade Conselheiroserapreenchidaparaconclusaodo respectivo
mandato,por nomeindicadopelo ConselhodeAdrninistracao.

Paragrafo4°: A vacanciade Presidenteserapreenchida,para conclusaodo respectivo
mandato,pelo Vice-Presidente,e a vacanciade Vice-Presidenteserapreenchida,para
conclusaodo respectivomandato,por membrodo Conselhode Administracao eleito em
votacaointerna nesteConselho.

VALIDO EM TODD 0 TERRlTORIO NAClONAl SEM EMENDAS E/OU RASURAS
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Arrigo 26°: 0 Conselho de Adrninistracao reunir-se-a, ordinariamente, 4 (quatro)
vezespor ano, e, extraordinariamente,sempreque necessario,quando solicitado pelo
Presidentedo Instituto Reditusau confonne regrasdo RegimentoInterno.

Paragrafo1°: Para validamente deliberar sobre qualquer assunto, a Conselho de
Administracaodeverareunir-secom pelo menos 112 (metade)de seusmernbros.

Paragrafo2°: RessalvadososcasosprevistosnesteEstatuto,asdecisoesdo Conselhode
Administracao serao tomadas pela maioria de votos dos Conselheiros presentes
fisicamenteou via redeeletronicade comunicacao,cabendoao Presidentedo Instituto
Reditussomente0 voto dedesempate.

Paragrafo3°: As reuruoes do Conselho de Administracao serao conduzidas pelo
Presidentedo Instituto Reditusou seusubstitutono exercfciodo cargo,e secretariadapor
urnConselheiroSecretario,eleito pelosmembrosdesteConselho.

Artigo 27°: CompeteaoConselhodeAdrninistracao:

a) Cumprir e fazercumprir esteEstatutoSocial, bem como cumprir e fazer
cumprir asdeliberacoesdaAssembleiaGeral,dos demaisConselhose da
Diretoria;

b) Aprovar, em conjunto com 0 ConselhoFiscal, alteracoesao Regimento
Interno;

c) Aprovar propostasde alteracoesa Politica de Investimentos,hem como
aosdemaisregulamentosdo Instituto Reditus;

d) Nomeare dar posseaosmembrosdo Cornitede Investimentos;
e) Nomear e dar posseaos membrosda Diretoria, bem como fixar a sua

remuneracao;
f) Substituir membrosdo Cornite de Investimentose da Diretoria antesdo

terminodomandato,emsituacoesexcepcionais,equandomandat6riopara
a consecucaodosobjetivos do Instituto Reditus;

g) Deliberar sobrepareceresdo ConselhoFiscal, sobre0 relat6rio anual da
Diretoria, e sobre0 balance e as dernonstracoescontabeisdo exercicio
anterior;

b) Deliberarsobre0 orcamentoe ascontasapresentadospela Diretoria para
o exercicioseguinte;

i) Deliberarsabrea aplicacaodo superavitanual;
j) Aprovar editaisdeprojetoselaboradospela Diretoria;
k) Definir beneficiaries dos repassesdo Fundo Reditus, ou delegar tal

definicaoparamembrosda Diretoria;
I) Decidir sabre assuntos submetidos a sua apreciacao pelos demais

Conselhose Diretoria;
m) Deliberarsabreadmissaoe exclusaodeAssociados;e
n) Julgarrecursointerpostopor Associadoscontraate da Diretoria.

VALIDa EM TOOO 0 TERRJTORIO NACIONAl SEM EMENOAS E/OU RASURAS



Artigo 28°: Competeao Presidentedo Instituto Reditus:

a) Representar0 Instituto Reditus,ativaepassivamente,emJuizoe fora dele,
nostermose nos tins da legislacaovigentee desteEstatuto,podendopara
tal constituir procuradorese prepostos;e

b) Convocar, presidir e votar nas reunices da Assembleia Geral e do
Conselhode Administracao, assim como exercer 0 direito do voto de
qualidadenoscasosde empateou de indefinicoes.

SECAO III

Do Conselho Fiscal

Artigo 29°: 0 Conselho Fiscal e composto por 3 (tres) Conselheiros, eleitos pela
AssembleiaGeral,os quaisdeverao,entresi, nomearurn Coordenadorpara liderar suas
atividades.

Paragrafo1°: Os membrosdo ConselhoFiscalnao seraoremuneradospor suasfuncoes
estatutarias,podendo,porern,receberrestituicaode despesasdiretamenterelacionadasa
execucaode suasatividadesno Instituto Reditus.

Panigrato2°: Nao podera integrar 0 Conselho Fiscal, 0 colaborador remunerado
financeiramentepelo Instituto Reditus, ou Diretor, ou Conselheiro,ou seu parenteate
terceirograu,bemcomoa pessoaimpedidapor lei ou decisaojudicial coIcgiada.

Panigrafo3°: 0 Conselho Fiscal sera formado, preferencialmente,por pessoascom
formacaona areajuridica, contabil, financeiraou administrativa, ou ainda que possuam
experiencianaareaempresarial.

Paragrafo4°: A vacancia de Conselheiro Fiscal sera preenchida, para conclusao do
respectivomandato,por nomeindicadopeloConselhode Administracao,

Artigo 30°: 0 ConselhoFiscal reunir-se-a,ordinariamente,2 (duas)vezespar ana e,
extraordinariamente,sempre que necessario,quando solicitado pelo Presidente do
Instituto Reditusou conformeregrasdo RegimentoInterno.

Paragrafo1°: 0 Diretor Financeiropoderaparticipar da reuniao do Conselho Fiscal e
teradireito a voz, masnaoteradireito a voto.

VALIDO EM TO DO 0 TERRITORIO NACIONAl SEM EMENDAS E/OU RASURAS
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Panigrafo 2°: As reunioes do Conselho Fiscal ocorrerao sempre com todos os membros,
presentes fisicamente ou via rede eletronica de cornunicacao, e as deliberacoes do orgao
seraotomadas por maioria de votos.

Panigrafo 3°: 0 Conselho Fiscal tern ampla competencia para fiscalizar todos os atos
praticados pela Diretoria, tendo livre acesso a todos os livros e documentos contabeise
sociais necessarios a verificacao da regularidade de aplicacao dos recursos do Instituto
Reditus, emitindo pareceres para a Assembleia Geral ou 0 Conselho de Administracao.

~rtigo 31°: Compete ao Conselho Fiscal:

a) Eleger, entre os Conselheiros Fiscais, 0 seu Coordenador;
b) Tomar conhecimento e analisar a documentacao orcamentaria, financeira,

contabil, administrativa e tecnica do Instituto Reditus que de acordo com
as normas vigentes lhe devam ser apresentadas;

c) Apreciar ate 0 dia 20 (vinte) de dezembro, a proposta orcamentaria
apresentadapela Diretoria para 0 exercfcio seguinte;

d) Propor a Diretoria a contratacao de auditoria externa, caso julgue
necessario;

e) Emitir parecer fundamentado sobre 0 relatorio anual, balanco e
demonstracao contabil, encaminhando a Assembleia Geral;

1) Aprovar, em conjunto com 0 Conselho de Administracao, 0 Regimento
Interno; e

g) Aprovar alteracoes ao Codigo de Conduta do Instituto Reditus.

SECAO IV

Do Comite de Investimentos

Artigo 3ZO: 0 Cornite de Investimentos e composto por 3 (tres) membros, nomeados
pelo Conselho de Administracao, os quais deverao, entre si, nomear urn Coordenador para
liderar suasatividades.

Paragrafo 1°: Os membros do Cornite de Investimentos nao serao remunerados por suas
funcoes estatutarias, podendo, porem, receber restituicao de despesas diretamente
relacionadas it execucao de suasatividades no Instituto Reditus.

Artigo 33°: 0 Comite de Investimentos reunir-se-a, ordinariamente, 2 (duas) vezes por
ano e, extraordinariamcnte, sempre que necessario, quando solicitado pelo Presidente do
Instituto Reditus ou conforme regras do Regimento Interno.

Paragrato 1°: As sugestoese pareceres do Cornite de Investimentos serao aprovados por
maioria simples de votos dos membros presentes as reunioes.

VAllOO EM TODO 0 TERRITO RIO NACIONAl SEM EMENOAS E/OU RASURAS
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Panlgrafo2°: As reunioesdo Cornitede Investimentosocorreraosemprecom todos as
membros,presentesfisicamenteou via redeeletronicadecomunicacao,e asdeliberacoes
do orgaoseraotomadaspor maioria devotos.

Artigo 34°; CompeteaoCornitede Investimentos:

a) Propor e atualizar a Politica de Investimentosconforme a estrategiado
Instituto Reditus;

b) Assessorareorientar0 ConselhodeAdministracaoe a Diretoria, emitindo
parecerese sugestoessobrea estrategiado FundoReditus;

SECA.OV

Oa Oiretoria

Artigo 35°: 0 Instituto Reditusseradirigido por uma Diretoria, compostapelo menos
por 3 (tres) e no maximo por 10 (dez) Diretores, todos eleitos pelo Conselho de
Administracaoparaurn mandatode 2 (dois) anos.

Panigrafo 1°: Os membroseleitos paraa Diretoria poderaoser reeleitos para0 mesmo
cargoapenaspor urn unico periodo subsequente,sem prejuizo da eleicao para demais
cargosda Diretoria.

Paragrafo2°: Dentre os membros eleitos para a Diretoria, 3 (tres) dos Diretores
necessariamenteseraodesignadoscomo:

I. Diretor Presidente;
II.. Diretor Vice-Presidente;e

III. Diretor Financeiro.

Paragrafo3°: Nao podera integrar a Diretoria, Conselheirodo Instituto Reditus e seu
parenteateterceirograu.

Artil;!o 36°: Competea Diretoria:

a) Administrar 0 Instituto Reditusezelarpelafiel observanciadesteEstatuto,
do RegimentoInterno,do Codigo de Condutae dosdemaisregulamentos
e deliberacoesdosOrgaosdaAdministracao;

b) Promover e executar as decisoesda Assembleia e dos Conselhos de
Adrninistracaoe Fiscal;

c) Elaborar e submetcr aos Conselhos de Administracao e Fiscal e a
Assembleia Geral, 0 plano de trabalho anual, 0 relatorio anual de
atividades, 0 balance e as dernonstracoescontabeis do exercicio; a

VALIDO EM TODO 0 TERRIT6RlO NACIONAl SEM EMENDAS E/OU RASURAS
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proposta orcamentaria para 0 exercicio seguinte; a proposta de alteracao
do Estatuto; entre outros;

d) Deliberar sobre 0 quadro de pessoal e a estrutura organizacional do
Instituto Reditus, podendo criar ou eliminar unidades organizacionais e
comites, bem como fixar remuneracoes;

e) Estabelecer os procedimentos tecnicos, administrativos, e financeiros,
bem como as atividades institucionais;

t) Contratar auditores extemos independentes, conforme recomendacao do
Conselho Fiscal;

g) Firmar contratos, acordos, convenios e parcerias com entidades publicas e
privadas;

h) Executar demais atos de gestae que forem determinados pelo Conselho de
Administracao,

Artigo 37°: Compete ao Diretor-Presidente:

a) Convocar, presidir e votar nas reunioes da Diretoria, assim como exercer
o direito do voto de qualidade nos casos de empate ou de indefinicoes:

b) Executar a rnovirnentacao economica e financeira, em conjunto com 0

Diretor Financeiro; e
c) Firmar contratos, acordos, convenios, e documentos, juntamente com

outro Diretor, para atender as necessidades e objetivos do Instituto
Reditus, e promover a boa governanca entre todos os colaboradores.

Artigo 38°: Compete ao Diretor Vice-Presidente:

a) Substituir 0 Presidente em seus afastamentos e impedimentos, e quando por
esteassim for delegado, assim como atender e desempenhar funcoes especiais
que lhe forem atribuidas pelo Diretor-Presidente;

b) Participar e votar nas reunioes da Diretoria;
c) Manter-se atualizado a respeito de todos os assuntos referentes ao Instituto

Reditus, participando ativamente das atividades necessarias a realizacao dos
seus objetivos sociais e promover a boa governanca entre todos os
colaboradores.

Artigo 39°: Compete ao Diretor Financeiro:

a) Em conjunto com 0 Diretor-Presidente ou 0 Diretor Vice-Presidente, abrir,
movimentar e encerrar contas correntes junto a instituicoes financeiras
podendo solicitar, retirar e firrnar cheques, cadastrar senhas e praticar
todos os demais atos de gestae financeira do instituto;

b) Elaborar e apresentar ao Conselho Fiscal, documentos e relat6rios de
receitas e despesas,bem como 0 relat6rio anual, balanco e demonstracao
contabil do exercicio;

c) Apresentar a proposta orcarnentaria para 0 exercicio seguinte, e;
d) Conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos it

tesouraria, mantendo adequada escrituracao contabil e fiscal, nos termos
das normas aplicaveis ao Instituto.

VALIDO EM TODO 0 TERRITO RIO NACIONAl SEM EMENDAS E/OU RASURAS
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Panigrafounico: as hipoteses de ausencia ou impedimento, devidamente
justificadas,do Diretor Financeiro,asmovimentacoesdefinidasnaalinea"a" desteartigo
podemserrealizadaspeloDiretor-Presidenteemconjuntocom0 Diretor Vice-Presidente.

- CAPiTULO VII-

DO EXERCicIO SOCIAL E REGIME CONTABIL

Artigo 40°: 0 exercicio social coincidira com 0 ana civil. Ao fim de cadaexercicio
serao levantadasas demonstracoesfinanceiras e preparado0 relatorio da Diretoria
referenteao periodo, relacionandoasreceitase despesasverificadasdurante0 exercicio
em questao,paramanifestacaodo ConselhoFiscal, e posterior remessaparaapreciacao
do ConselhodeAdministracaoe aprovacaoda AssembleiaGera!.

Artigo 41°: A prestacaodecontasdo Instituto observaraosprincipios fundamentaisde
contabilidadee asnonnasbrasileirasdecontabilidade.

- CAPiTULO VIII-

DAS DISPOSIC;OES FINAlS

Artigo 4r: Em caso de dissolucao ou extincao do Instituto Reditus, liquidado 0

passivo,sehouver,os bense haveresremanescentesseraorevertidos a uma instituicao
filantropica que esteja devidamenteregistrada no Conselho Naeional de Assistencia
Social ou, na sua falta, a entidadepublica, com sedee atividades preponderantesno
Estadodo Rio deJaneiro,de fins identicosou semelhantes.

Paragrafo1°: N8.oexistindono Municipio, no Estadoou no Territ6rio em que 0 Instituto
tiver sede, instituicao nas condicoes indicadas neste artigo, 0 remanescentedo seu
patrimonio sedevolveraa Fazendado Estado,do Distrito Federalou da Uniao.

Paragrafo2°: Na Assembleia Geral especialmenteconvocadapara deliberar sobre a
dissolucaoou extincaodo Instituto, seraindicado0 liquidante, suaremuneracao,se for 0

caso,e estahelecidaa forma deprocessamentoda liquidacao.

Artigo 43°: Aplicam-se aoscasosomissos,as disposicoeslegais vigentes e, na falta
destas,caberaa Diretoria dirimir duvidas e deliberar a respeito, ficando sua decisao
sujeitaIi ratificacaodo ConselhodeAdministracao,devendosersubmetidaa Assembleia
GeralquaisqueralteracoesdesteEstatuto.

VALIDO EM TODO 0 TERRITORIO NACIONAl SEM EMENOAS E/OU RASURAS
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Artigo 44°: A ata de fundacao do Instituto e aprovacao de seu estatuto social sera 0

unico momento para a nomeacao dos Associados Fundadores e da prirneira Diretoria.

Artigo 45°: 0 presente Estatuto Social foi aprovado na Assembleia Geral de
Constituicaoe entrara em vigor nesta data devendo ser imediato seu registro no Cartorio
de Registro Civil das PessoasJuridicas.

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2018.

Presidente:

Nome: Sidney Levy
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