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CAPÍTULO I: DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETIVO E DURAÇÃO. 
 
Art.1 O IVC - INSTITUTO VERIFICADOR DE COMUNICAÇÃO, ora designado apenas 
como IVC, é uma associação civil, sem fins econômicos ou empresariais, que se regerá por 
este Estatuto Social, pela legislação vigente no que lhe for aplicável, e pelas suas Normas 
Técnicas. 
 
Art.2 O IVC - INSTITUTO VERIFICADOR DE COMUNICAÇÃO, tem sua sede 
administrativa e foro jurídico na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua do Mercado, nº 34 - 5º 
andar – Centro, podendo abrir escritórios regionais em território brasileiro ou nomear 
representantes específicos. 
 
Art.3 O IVC - INSTITUTO VERIFICADOR DE COMUNICAÇÃO tem como finalidades e 
objetivos, velar e estabelecer, primordialmente, pela autenticidade e veracidade de 
informações utilizadas para comercialização de espaço publicitário. 
 

  Parágrafo Único: As informações mencionadas neste artigo são as utilizadas pelos 
associados da classe “Auditados” para venda de espaço publicitário para os associados das 
classes “Agências” e “Anunciantes”.  
 
Art.4 O IVC - INSTITUTO VERIFICADOR DE COMUNICAÇÃO compreende as seguintes 
atividades principais: 
 

a. verificação técnica e auditoria das informações na forma deste Estatuto Social; 
b. divulgação restrita aos seus associados dos dados obtidos em todas as auditorias 

classificadas no Artigo 15 deste Estatuto Social, vedada a utilização dos dados por 

não associados. 

 

  Parágrafo 1º: Em condições especiais, o IVC poderá optar pela divulgação de 
informações parciais, para não associados, que possam servir de estímulo para a adesão de 
novos associados. 
 

  Parágrafo 2º: Os dados coletados não poderão ser utilizados para prática de ato de 
violação à concorrência, como divisão de mercado, combinação de preços, definição de 
estratégias entre concorrentes, entre outros. 
 
Art.5 A duração da entidade é por tempo indeterminado. 
 
 

CAPÍTULO II: DA ASSOCIAÇÃO AO IVC. 
 
Art.6 Qualquer pessoa jurídica em situação regular pode pedir para associar-se ao IVC - 
INSTITUTO VERIFICADOR DE COMUNICAÇÃO, desde que não tenha impedimentos 
legais e seja admitida como tal, mediante preenchimento de formulário próprio e na forma 
prevista neste Estatuto Social; que uma vez aprovada e já associada, mantenha em dia suas 
contribuições pecuniárias e seja fiel ao presente Estatuto Social, obedecendo às 
deliberações do Instituto. 
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Art.7 Os associados ao IVC, integrarão uma das seguintes categorias: 
 

a. associados Anunciantes; 
b. associados Agências de Propaganda; 
c. associados Auditados de publicações impressas, digitais, websites, eventos ou 

mídia exterior; 
d. associados Participativos, compreendendo associações civis cujo objeto e 

atividades sejam de interesse do IVC para o exercício de seus objetivos 
estatutários; 

e. associados Assinantes, sendo classificados nesta última categoria, as pessoas 
jurídicas que não se enquadrem em nenhuma das outras que a precedem. 

 

  Parágrafo 1o: A aceitação do associado, em qualquer categoria, é prerrogativa do 
Conselho Diretor, que se baseará nos dispositivos das entidades representativas dos 
associados e das práticas usuais de mercado. O Presidente Executivo também poderá 
admitir associados que serão referendados pelo Conselho Diretor. 
 

  Parágrafo 2o: A associação em qualquer uma das categorias de Auditados fica 
condicionada à prévia admissão de um meio de informação ou evento, passível de auditoria, 
sob sua responsabilidade, no IVC. 
 

  Parágrafo 3º: A categoria Assinantes, de acordo com a classificação especificada na 
letra “e” deste artigo, não possui direito a votar ou se eleger.  
 
Art.8 Os direitos atribuídos aos associados do IVC são personalíssimos e só se 
transmitirão aos sucessores dentro das situações previstas em lei. 

 

Parágrafo Único: A titularidade da filiação ao IVC, não se transferirá ao comprador, 
em caso de venda, arrendamento e demais transferências de publicações, cabendo ao 
vendedor (editor associado) pedir a baixa do quadro de Associados do Instituto.  
 
Art.9 A análise do pedido e a aprovação da associação ao IVC é da competência exclusiva 
do Conselho Diretor, sendo facultado ao Presidente Executivo, proceder a inscrição 
provisória, “ad referendum” do Conselho Diretor, de associado e a definição de sua 
categoria. 
 
Art.10 São direitos exclusivos dos Associados: 
 

a. dispor do reconhecimento, da autenticidade e veracidade dos dados auditados pelo 
IVC; 

b. indicar, por escrito, seu representante e respectivo suplente junto ao IVC, com 
plenos poderes para votar e ser votado, nos termos deste Estatuto Social, podendo 
fazê-lo por procuração simples, especificando poderes do seu objeto; 

c. quando representarem 1/5 (um quinto) do quadro associativo, solicitar a 
convocação de Assembleia Geral Extraordinária, por intermédio do Conselho 
Diretor, nos termos dos presente Estatuto Social; 

d. submeter à Assembleia Geral, através do Conselho Diretor, assuntos de seu 
interesse; 
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e. participar, nos termos deste Estatuto Social, da Assembleia Geral, do Conselho 

Diretor, dos Comitês Especialistas e do Comitê de Ética; 
f. representar outro ou outros associados, até o máximo de 05 (cinco), na Assembleia 

Geral, mediante procuração; 
g. recorrer ao Conselho Diretor dos atos do Presidente Executivo, e à Assembleia 

Geral dos atos do Conselho Diretor; 
h. ter acesso aos dados divulgados pelo IVC, obedecendo sua classificação como 

associado;  
i. renunciar à qualidade de associado ao IVC, cabendo ao Presidente Executivo 

tomar medidas para a cobrança de eventuais débitos existentes para com a 
entidade. 

 
Art.11 São deveres dos Associados: 
 

a. respeitar e fazer respeitar o Estatuto Social do IVC e as Normas Técnicas que o 
integram; 

b. efetuar, pontualmente, os pagamentos das contribuições e demais encargos que 
lhes correspondam, estando sujeito às penas previstas no Estatuto Social; 

c. acatar as decisões emanadas pelos órgãos diretivos do IVC, desde que não 
conflitem com esse Estatuto Social; 

d. pugnar pela grandeza e respeitabilidade do IVC. 
 
 

CAPÍTULO III: DOS DADOS E INFORMAÇÕES VERIFICADOS E AUDITADOS. 
 
Art.12 Qualquer informação divulgada por qualquer meio, que atender aos padrões 
normativos do IVC, poderá ser auditada pelo instituto. 
 
Art.13 Para ter a informação verificada pelo IVC, o responsável deverá requerer a admissão 
do meio respectivo, observadas as disposições contidas nas Normas Técnicas aprovadas 
pelo Conselho Diretor. 
 
Art.14 A admissão de meio de comunicação Auditado, de empresa já associada ao IVC, é de 
competência do Presidente Executivo, “ad referendum” do Conselho Diretor, não sendo 
necessária auditoria ou qualquer providência analítica prévia, desde que o novo pedido de 
filiação se enquadre nas mesmas condições dos demais que ele já possua, associados ao 
IVC. 
 
Art.15 As informações, publicações ou eventos, de acordo com as Normas Técnicas que 
detalham suas especificações, obedecerão às seguintes classificações: 
 

a. Circulação Paga – Categoria A 
b. Circulação Controlada de Conteúdo Dirigido – Categoria B 
c. Circulação Mista de Conteúdo Dirigido – Categoria B 
d. Circulação Controlada de Conteúdo Variado – Categoria  
e. Digitais – Categoria D 
f. Eventos – Categoria E 
g. Distribuição Verificada de Publicações Gratuitas – Categoria F 
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h. Mídia Exterior – Categoria G 

 

  Parágrafo Único: Compete exclusivamente ao Conselho Diretor do IVC, interpretar e 
dirimir dúvidas, para validar ou não a filiação de um determinado meio de informação, 
publicação ou evento em qualquer uma destas classificações. 
 
Art.16 São direitos exclusivos do associado auditado, em relação ao meio de comunicação 
auditado admitido no IVC: 
 

a. utilizar o logotipo do IVC, a fim de permitir a fácil identificação, pelo mercado em 
geral, de sua condição de meio de comunicação auditado por esta entidade; 

b. utilizar os dados auditados pelo Instituto, somente dentro das limitações 
estabelecidas pelas Normas Técnicas do IVC. 

 
Art.17 São deveres do associado auditado em relação aos meios de comunicação admitidos 
no IVC: 
 

a. adaptar e manter atualizados seus registros, os sistemas operacionais e softwares, 
de conformidade com as exigências contidas no Estatuto Social e Normas 
Técnicas do IVC; 

b. propiciar os meios necessários e apresentar ao IVC, dentro dos prazos previstos 
pelas Normas Técnicas, a Informação Jurada, devidamente preenchida e com 
dados completos do meio de comunicação; 

c. permitir aos assistentes de auditoria e auditores autorizados do IVC, até sem aviso 
prévio, livre acesso às instalações físicas e aos seus vários setores, sejam próprios 
ou de terceiros, bem como aos registros e demais documentos julgados 
necessários; 

d. fornecer toda e qualquer informação imprescindível aos trabalhos do IVC, atinentes 
ao meio de comunicação, na forma estabelecida neste Estatuto Social e nas 
Normas Técnicas do IVC; 

e. não utilizar o nome do IVC para validar dados ou informações que não tenham sido 
auditadas pelo IVC. 

 
 

CAPÍTULO IV: DOS ÓRGÃOS E DA ADMINISTRAÇÃO. 
 

Art.18 São órgãos do instituto: 
 

I -   Assembleia Geral 
II -  Conselho Diretor 
III - Presidência Executiva 
IV - Comitê de Ética 
V  - Comitê Especialista 
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Seção I - Da Assembleia Geral. 
 
Art.19 A Assembleia Geral é o órgão soberano de deliberação do IVC, competindo-lhe 
privativamente: 
 

a. eleger os membros do Conselho Diretor;  
b. dar posse aos membros do Conselho Diretor, imediatamente após a eleição; 
c. emendar, consolidar, alterar ou rever o presente Estatuto Social; 
d. deliberar sobre a extinção do IVC, cumprindo com rigor o presente Estatuto Social; 
e. manifestar-se, em última instância, sobre a aceitação de doações, aquisição ou 

alienação de imóveis, ouvindo previamente o Conselho Diretor; 
f. aprovar ou rejeitar a proposta orçamentária e o balanço anuais do IVC, elaborados 

e apresentados pelo Conselho Diretor, devidamente revisados e assinados por um 
profissional habilitado nas práticas contábeis vigentes; 

g. opinar sobre os assuntos que lhe sejam submetidos, através do Conselho Diretor; 
h. decidir sobre os recursos que lhe sejam submetidos nos termos estatutários; 
i. resolver controvérsias suscitadas pela interpretação do presente Estatuto Social; 
j. resolver todos os casos omissos, homologar ou rejeitar deliberações do Conselho 

Diretor tomadas “ad referendum”; 
k. apreciar o relatório anual elaborado pelo Conselho Diretor e assinado pelo 

Presidente Executivo do IVC; 
l. destituir os administradores. 

 

  Parágrafo Único: Para as deliberações a que se referem as alíneas “c” e “l” é exigido 
o voto concorde de dois terços dos presentes à Assembleia especialmente convocada para 
esse fim, não podendo ela deliberar, nesses casos, em primeira convocação, sem a maioria 
absoluta dos associados, podendo deliberar com qualquer número de associados em 
segunda convocação, porém observando o quorum de aprovação de 2/3 dos presentes, com 
direito a voto. Nos demais casos será deliberado por quorum simples, ou seja pela maioria 
dos presentes à Assembleia Geral, salvo no caso de extinção ou dissolução da instituição, 
quando se observará quorum previsto no artigo 70 infra. 
 
Art.20 A Assembleia Geral será constituída, na forma deste Estatuto Social, pelos 
associados com direito a voto e quites com o IVC. 
 

Parágrafo Único: Os trabalhos da Assembleia Geral serão presididos pelo Presidente do 
Conselho Diretor ou pelo Presidente Executivo, sob delegação do Presidente do Conselho 
Diretor, e secretariado por qualquer pessoa por ele indicada. 
   
 

Subseção I - Da Realização e Convocação das Assembleias Gerais: 
 
Art.21 A Assembleia Geral Ordinária, convocada através de edital enviado aos associados 
por meio eletrônico (e-mail), realizar-se-á na Cidade do Rio de Janeiro, ou na subsede 
(escritório regional) de São Paulo, no mês de abril de cada ano, em dia e horário a serem 
fixados pelo Presidente do Conselho Diretor do IVC, com uma antecedência mínima de 21 
(vinte e um) dias corridos da data de sua realização. 
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Art.22 A Assembleia Geral Extraordinária, convocada através de edital enviado aos 
associados por meio eletrônico (e-mail) realizar-se-á na Cidade do Rio de Janeiro ou em São 
Paulo/Capital, quando convocada regularmente pelo Presidente do Conselho Diretor do IVC 
ou, excepcionalmente, por um mínimo de 20% (vinte por cento) dos associados quites com o 
IVC, quando os interesses da entidade exigirem, devendo ser expressamente mencionados 
os fins de sua convocação, que deverá realizar-se num prazo mínimo de 21 (vinte e um) dias 
corridos. 
 
Art.23 A Assembleia Geral Extraordinária não poderá tratar de assuntos alheios aos 
mencionados em sua convocação. 
 
Art.24 A Assembleia Geral somente poderá deliberar, em primeira convocação, com um 
quorum mínimo correspondente à metade mais um dos associados com direito a voto e 
quites com o IVC, podendo, em segunda convocação deliberar com qualquer quorum, 
ressalvados os quoruns qualificados previstos neste Estatuto Social. 
 

Parágrafo Único: Não havendo quorum necessário na primeira convocação, o 
Presidente do Conselho Diretor do IVC ou o Presidente Executivo do IVC, a realizará em 
segunda convocação, cumprindo o prazo mínimo de meia hora, contada da hora marcada 
para a primeira. 
 
Art.25 As decisões da Assembleia Geral serão tomadas em escrutínio nominal, cabendo a 
cada associado presente, quites com o IVC, e/ou legalmente representado, direito a um 
voto. 
 

Seção II - Do Conselho Diretor 
 
Art.26 O Conselho Diretor será composto por 24 (vinte e quatro) Conselheiros 
representantes de Associados com direito de voto, todos eleitos por ocasião da Assembleia 
Geral Ordinária e, com a seguinte distribuição: 
 
I – 12 (doze) conselheiros representantes de agências ou anunciantes, podendo ser 
integrado por representante de associado participativo. 
II – 12 (doze) conselheiros representantes de veículos, podendo ser integrado por 
representante de associado participativo. 
 

 Parágrafo 1º: São requisitos para a composição do Conselho Diretor que dentre os 
associados candidatos, além da regularidade associativa, que dentre os veículos integrantes 
do Conselho, haja ao menos um regularmente associado a cada uma das entidades 
seguintes: ANJ, ANER, ANATEC e IAB, e no caso dos representantes dos anunciantes e/ou 
agências, haja ao menos um regularmente associado a uma das entidades seguintes: ABA, 
ABAP, GMSP e GMRJ. 
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 Parágrafo 2º: Qualquer membro do Conselho Diretor deixará de exercer o cargo 
quando lhe for retirada a representação outorgada pelo associado ou quando da ocorrência 
de suspensão (enquanto perdurar a penalidade) ou exclusão, ou renúncia do associado que 
representar. No ato da substituição por um outro representante será necessária a anuência 
do Conselho Diretor. 
 
Art.27 O Conselho Diretor é órgão executivo das deliberações sociais, exercendo também a 
administração da entidade, com o Presidente Executivo. Seus membros reunir-se-ão para 
deliberação conjunta pelo menos uma vez a cada 06 (seis) meses. 
 

  Parágrafo Único: Nenhum membro do Conselho Diretor perceberá da entidade 
qualquer tipo de remuneração, ainda que presidente ou vice-presidente do órgão. 
 
Art.28 Compete ao Conselho Diretor: 
 

a. estabelecer diretrizes do IVC na execução dos seus objetivos sociais; 
b. elaborar e recomendar orçamento anual, com fixação dos valores das contribuições 

associativas, “ad referendum” da Assembleia Geral; 
c. eleger o Presidente, os Primeiro e Segundo Vice-Presidentes que compõem a 

Presidência do Conselho Diretor; 
d. contratar o Presidente Executivo; 
e. deliberar sobre aquisição, oneração ou alienação de bens imóveis do IVC, com 

prévia autorização de uma Assembleia Geral Extraordinária, especialmente 
convocada para esse fim; 

f. deliberar sobre a exclusão de associados, “ad referendum” da Assembleia Geral; 
g. deliberar sobre fixação de verbas extraordinárias e contribuições dos Associados 

“ad referendum” da Assembleia Geral; 
h. conceder autorização para a entidade representar, postular e defender seus 

Associados, em juízo ou fora dele, assim como perante quaisquer pessoas de 
direito público e privado; 

i. definir e aprovar plano estratégico; 
j. definir a remuneração do Presidente Executivo. 
k. referendar comitês e grupos de trabalho instituídos pelo Presidente Executivo, 

definindo suas atribuições e condições de funcionamento; 
l. referendar as Normas Técnicas; 
m. deliberar sobre outras matérias em consonância com as Normas Técnicas. 

 
Art.29 As deliberações serão tomadas pela maioria simples dos votos, individualmente. 
 

Parágrafo Único: Em caso de empate, caberá ao Presidente do Conselho Diretor o 
voto de desempate. 
 
Art.30 As reuniões terão lugar em local e data previamente comunicadas pelo Presidente do 
Conselho Diretor do IVC. 
 
Art.31 A falta injustificada a três reuniões consecutivas do Conselho Diretor determinará a 
perda do mandato do membro faltoso e a vacância de seu cargo, devendo o Associado ser 
comunicado do fato. 
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  Parágrafo único São consideradas faltas justificáveis: a ausência por viagem, por 
doença e por serviço de interesse do Associado que o Conselheiro representa. 
 
Art.32 O Presidente Executivo tomará parte nas reuniões do Conselho Diretor, sem direito a 
voto. 
 

Subseção I - Da Presidência do Conselho Diretor 
 
Art.33 Na primeira reunião do Conselho Diretor serão eleitos dentre seus membros o 
Presidente, o Primeiro e o Segundo Vice-Presidentes que devem ser representantes de 
agências ou anunciantes. 
 

  Parágrafo 1º: O mandato do Presidente e dos Vice-Presidentes será de dois anos, 
podendo, cada um deles, ser reeleito para um segundo mandato. 
 

  Parágrafo 2º: Caso o Primeiro Vice-Presidente assuma a presidência do Conselho 
Diretor definitivamente, seu cargo será assumindo pelo Segundo Vice-Presidente e outro 
membro do Conselho Diretor deverá ser escolhido, pelo próprio Conselho, para o cargo 
deixado vago, para cumprir o período remanescente do mandato. 
 
Art.34 São atribuições do Presidente do Conselho Diretor do IVC: 
 

a. representar a entidade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, assim como 
perante quaisquer pessoas de direito público e privado; 

b. convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões do Conselho Diretor junto 
com o Presidente Executivo; 

c. assinar em conjunto com o presidente executivo quaisquer documentos que 
impliquem em responsabilidade social, inclusive procurações, quando o valor 
envolvido for superior ao que venha a ser estipulado pelo Conselho Diretor 
anualmente; 

d. submeter ao Conselho Diretor o balanço patrimonial do exercício social, o 
orçamento anual, a proposta de alteração das contribuições associativas, as 
solicitações de verbas orçadas e quaisquer outros assuntos cabíveis de sua 
competência; 

e. autorizar despesas dentro das verbas orçamentárias e extraordinárias aprovadas; 
f. promover a arrecadação das contribuições associativas;  
g. cumprir e fazer cumprir este Estatuto  Social e as deliberações dele decorrentes;  
h. outorgar conjuntamente com um dos Vice-Presidentes, quando necessário, 

procuração ao Presidente Executivo de acordo com critérios estabelecidos pelo 
Conselho Diretor, para gerir a entidade; 

i. outorgar em conjunto com um dos Vice-Presidentes ou em conjunto com o 
Presidente Executivo procuração “ad judicia”.  

 
Art.35 Nos seus impedimentos, o Presidente do Conselho Diretor será substituído pelo 
Primeiro Vice-Presidente e no impedimento deste pelo Segundo Vice-Presidente. 
 
 
 



                                                                                                                                            

                                                                                                                                        
Estatuto Social - IVC  29 de abril de 2016 

________________________________________________________________________________________    

11  

 
Art.36 A Presidência do Conselho Diretor juntamente com o Presidente Executivo preparará 
proposta de orçamento para o exercício social vindouro a ser apreciada pelo Conselho 
Diretor antes de encaminhamento à Assembleia Geral. 
 
Art.37 Poderá ser outorgada procuração pelo Presidente do Conselho Diretor em conjunto 
com um dos Vice-Presidentes do Conselho Diretor a funcionário(s) ou a terceiro(s) para a 
prática de atos previstos no Estatuto Social. Todas as procurações, excetuadas as 
outorgadas com cláusula “ad judicia”, terão validade máxima obrigatória de um ano. No 
instrumento, excetuadas as outorgadas com cláusula “ad judicia”, serão fixadas alçadas de 
competência com indicação de valor máximo para sua plena utilização, estipulado em 
reunião do Conselho Diretor. 
 

Seção III - Da Presidência Executiva 
 
Art.38 O Conselho Diretor contratará um Presidente Executivo, não vinculado a Associado, 
que exercerá as funções administrativas do Instituto, conforme as atribuições especificadas 
neste Estatuto Social. 
 
Art.39 Compete ao Presidente Executivo: 
 

a. cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias, bem como as deliberações da 
Assembleia Geral e do Conselho Diretor; 

b. colaborar com a Presidência do Conselho Diretor na elaboração da previsão 
orçamentária; 

c. elaborar e responder perante o Conselho Diretor pelo Plano Estratégico; 
d. aplicar aos associados as punições cabíveis exceto a de expulsão; 
e. encaminhar ao Conselho Diretor as propostas de admissão e expulsão de 

associados; 
f. administrar a entidade e executar as medidas de caráter administrativo, financeiro 

e econômico necessárias à consecução dos objetivos sociais; 
g. criar e extinguir cargos remunerados e contratar funcionários; 
h. criar comitês e grupos de trabalho, “ad referendum” do Conselho Diretor e indicar 

seus integrantes;  
i. celebrar acordos e convênios, “ad referendum” do Conselho Diretor; 
j. emitir, endossar e avalizar títulos de crédito e movimentar contas correntes 

bancárias, respeitando os limites fixados anualmente pelo Conselho Diretor, 
assinando em conjunto com o Presidente ou um dos Vice-Presidentes do Conselho 
Diretor ou com procurador designado pelo Conselho Diretor, os compromissos que 
importem em valores superiores ao referido limite; 

k. representar o IVC junto aos órgãos da administração pública federal, estadual e 
municipal e perante instituições privadas, com vistas ao cumprimento dos objetivos 
fundamentais da entidade; 

l. planejar, organizar e coordenar as atividades de promoção e relações públicas; 
m. reportar, trimestralmente, ao Conselho Diretor os resultados e indicadores do IVC; 
n. outorgar em conjuto com o Presidente do Conselho Diretor ou um dos Vice-

Presidentes procuração “ad judicia”; 
o. deliberar sobre outras matérias em consonância com as Normas Técnicas. 
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  Parágrafo 1º: Para efeito do cumprimento das atribuições da alínea “j” supra, o 
Presidente Executivo poderá outorgar procuração a pessoa de sua confiança, em caso de 
sua ausência temporária. 

 

Parágrafo 2º: Os demais instrumentos não mencionados na letra “j” deste artigo, e 
que resultem responsabilidades para o IVC, tais como contratos, convênios e acordos serão 
assinados em conjunto com o Presidente do Conselho Diretor ou procurador designado pelo 
Conselho Diretor nos termos deste Estatuto Social. 
 

Seção IV - Do Comitê de Ética 
 
Art.40 As reclamações e denúncias quanto ao não cumprimento de qualquer disposição 
deste Estatuto Social, das Disposições Legais, de Normas Técnicas e do Código de Ética, 
quando existir, deverão ser levadas ao conhecimento do Comitê de Ética do IVC, para que 
sejam apreciadas e discutidas, com emissão do parecer respectivo. 
 
Art.41 O Comitê de Ética será composto por 7 (sete) membros titulares.  
 
Art.42 Os membros do Comitê de Ética serão indicados pelo Presidente do Conselho Diretor 
e eleitos por este. 
 
Art.43 Os membros do Comitê de Ética não terão mandato definido, sendo excluídos do 
cargo por deliberação do Conselho Diretor ou por renúncia, devendo o cargo vacante ser 
preenchido por deliberação do Conselho Diretor. 
 

  Parágrafo 1º: O quorum de instalação será de 3 (três) membros e, de deliberação, da 
maioria. 
 

  Parágrafo 2º: Não poderá votar o membro do Comitê de Ética  vinculado a associada 
envolvida na questão objeto da deliberação, devendo nesse caso ser indicado, pelo 
Conselho Diretor, um substituto provisório. 
 
Art.44 As penalidades determinadas ou propostas pelo Comitê de Ética são definidas 
conforme os parágrafos a seguir: 
 

  Parágrafo 1º: Como resultado do procedimento de apuração das reclamações e/ou 
denúncias, o Comitê de Ética poderá determinar a aplicação da pena de agravo ou 
suspensão temporária e determinar medidas corretivas em relação à associada faltosa e 
sugerir ao Conselho Diretor que seja ainda aplicada a pena de exclusão dos quadros do IVC. 
 

  Parágrafo 2º: A pena de agravo, que consiste em moção de desaprovação de 
conduta, será reduzida a escrito e lida na primeira reunião de cada um dos comitês do IVC e 
do Conselho Diretor que ocorrer, a partir da data da decisão definitiva do Conselho Diretor, 
como ato de abertura de cada uma dessas reuniões, devendo o associado punido fazer 
retificação de seu ato pelo mesmo meio e evidência do objeto da penalidade. 
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  Parágrafo 3º: A proposta de aplicação da pena de exclusão será submetida à 
primeira reunião do Conselho Diretor que se seguir à deliberação do Comitê de Ética. 
 

  Parágrafo 4º: Todas as deliberações do Comitê de Ética serão tomadas com o 
impedimento do voto dos representantes das associadas denunciantes e denunciadas dos 
atos que impliquem inobservância de qualquer dos seus dispositivos. 
 

 Parágrafo 5º:  O Comitê de Ética poderá promover tentativa de conciliação entre os 
associados em litígio. 
 

Seção V – Dos Comitês Especialistas 
 
Art.45 O IVC terá Comitês definidos pelo Conselho Diretor de acordo com as modalidades 
auditadas. 
 

a. Jornais de Circulação Paga 
b. Revistas de Circulação Paga 
c. Publicações de Circulação Controlada e Mista 
d. Digitais 
e. Eventos 
f. Publicações Gratuitas 
g. Mercado Publicitário 
h. Mídia Exterior 

 

Parágrafo 1º: O Conselho Diretor poderá instituir novos comitês na categoria 
especialistas, definindo sua composição, atribuições e condições de funcionamento, o(s) 
qual(is), sem prejuízo de seu imediato funcionamento, serão referendados pela Assembleia 
Geral, para efeito da respectiva adequação estatutária. 

 

Parágrafo 2º: O Conselho Diretor definirá a competência, a responsabilidade, 
abrangência e condições de funcionamento de cada Comitê Especialista, podendo delegar e 
eles a elaboração de seu regimento, sempre  sujeito ao referendo do Conselho Diretor. 
 
Art.46 Compete aos Comitês Especialistas elaborar e revisar as Normas Técnicas e emitir 
pareceres sobre sua área de competência, os quais serão encaminhados para deliberação 
do Conselho Diretor. 
 
Art.47 Os Comitês Especialistas serão compostos, cada um, por ao menos um membro de 
cada categoria, assim entendidos Auditados, Agências e Anunciantes. As deliberações 
serão tomadas pela maioria simples dos votos, individualmente. Em caso de empate, caberá 
ao Presidente do Comitê o voto de desempate. 

 

  Parágrafo 1º: Poderão integrar os Comitês Especialistas membros de outros órgãos 
do IVC, inclusive componentes do Conselho Diretor. 
 

 Parágrafo 2º: O Presidente de cada Comitê será indicado pelo Conselho Diretor e 
participará das reuniões do Conselho Diretor, sem direito a voto. 
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Art. 48 Cada Comitê Especialista será composto por no mínimo 06 (seis) e no máximo 12 
(doze) membros, todos escolhidos pelo Conselho Diretor, com mandato de 02 (dois) anos e 
se reunirá bimestralmente, com a participação do Presidente Executivo e gerentes do IVC. 
 

  Parágrafo Único: O membro do Comitê Especialista que faltar a três reuniões 
consecutivas sem justificativa perderá o mandato, sendo substituído por outro da mesma 
categoria, escolhido pelo Conselho Diretor. 
 
Art. 49 Os pareceres solicitados aos Comitês Especialistas deverão obedecer o prazo que 
for fixado pelo Conselho Diretor.    
 
Art.50 As normas técnicas e metodologias de auditoria estabelecidas pelos Comitês 
Especialistas entrarão em vigor no prazo de 30 (trinta) dias da sua comunicação ao 
Conselho Diretor e aos demais comitês do IVC. 
 

  Parágrafo Único: Caso antes da entrada em vigor de alguma norma técnica ou 
metodologia de auditoria algum presidente de outro Comitê Especialista ou membro do 
Conselho Diretor manifeste sua objeção, a entrada em  vigor respectiva ficará suspensa até 
a aprovação formal do Conselho Diretor, que poderá ser convocado extraordinariamente 
para análise da norma ou metodologia. 
 
 

CAPÍTULO V: DAS ELEIÇÕES. 
 
Art.51 As eleições dos membros para o Conselho Diretor serão realizadas nas Assembleias 
Gerais Ordinárias dos anos pares, devendo haver inscrições por chapas completas para 
todos os cargos eletivos. 
 

  Parágrafo 1º: A solicitação de inscrição de chapa, acompanhada da indicação do 
associado, quando este for pessoa jurídica, deverá ser feita com até 15 (quinze) dias 
corridos de antecedência da data da Assembleia Geral Ordinária, mediante carta com aviso 
de recebimento, protocolo da segunda via, fax ou e-mail do pedido de inscrição, 
encaminhado à sede do IVC no Rio de Janeiro. 
 

  Parágrafo 2º: É condição para ser candidato, cumulativamente: 
 

a. Ser representante credenciado por associado com direito a voto; 
b. Participar de cargo de direção da empresa ou entidade que representar. 

 

Parágrafo 3º: A eleição será por escrutínio secreto, exceto em caso de uma única 
chapa onde poderá ser feito por aclamação. 
 

  Parágrafo 4º: O mandato terá a duração de 2 (dois) anos, contados da Assembleia 
Geral Ordinária após a qual se deu a posse, até a Assembleia Geral Ordinária em que 
ocorrer a próxima eleição, sendo estas sempre nos meses de abril dos anos pares. 

 

 



                                                                                                                                            

                                                                                                                                        
Estatuto Social - IVC  29 de abril de 2016 

________________________________________________________________________________________    

15  

 

  Parágrafo 5º: Será declarada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos. 
Havendo empate será eleita a que tiver dentre seus integrantes o que representar o 
associado mais antigo.  
 
 

CAPÍTULO VI: DO DESCUMPRIMENTO E DAS SANÇÕES. 
 
Art.52 O Presidente Executivo poderá aplicar, “ad referendum” do Conselho Diretor, após 
ouvido o Comitê de Ética, as penas de aviso, advertência, agravo ou suspensão a qualquer 
associado que infringir este Estatuto Social ou às Normas Técnicas aprovadas pelo 
Conselho Diretor, bem como as decisões emanadas da Assembleia Geral. 
 
Art.53 Os associados (Anunciantes, Agências de Propaganda, Auditados, Participatívos ou 
Assinantes) considerados infratores, quando enquadrados nas situações previstas, 
receberão uma pontuação proporcional à gravidade da falta cometida, de caráter cumulativo, 
conforme estabelecido em Normas Técnicas da entidade. 
 

  Parágrafo Único: No caso de Auditados, quando a infração se referir 
especificamente à um de seus meios de comunicação, a pontuação não será computada 
diretamente ao Auditado e sim ao meio de comunicação onde se operou a infração. 
 
Art.54 Dependendo da gravidade da falta cometida, o Conselho Diretor, poderá fixar prazo 
para o associado regularizar a irregularidade. O não cumprimento da determinação, dentro 
do prazo estabelecido, levará o associado à decisão do Conselho Diretor, ficando sujeito à 
nova penalidade. 
 

  Parágrafo 1º: A decisão pela penalização em qualquer caso, será precedida de 
notificação ao associado respectivo, concedendo-lhe prazo de 10 (dez) dias para apresentar 
sua resposta, que será analisada pelo Presidente Executivo, e encaminhada para parecer do 
Comitê de Ética, após o que deliberará sobre a sanção a ser imposta ou pelo arquivamento 
do procedimento disciplinar sem punição. 
 

  Parágrafo 2º: No caso de expulsão, o procedimento será encaminhado e julgado pelo 
Conselho Diretor. 
 

  Parágrafo 3º: Da decisão condenatória do Presidente Executivo caberá recurso ao 
Conselho Diretor, e da decisão condenatória do Conselho Diretor caberá recurso à 
Assembleia Geral, sempre no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência da decisão a ser 
recorrida.   
 
Art.55 No caso de inadimplência, sujeitar-se-á o associado inadimplente às seguintes 
punições, contadas da data do vencimento da obrigação pecuniária: 
 

a. atraso de um mês - Advertência escrita; 

b. atraso de dois meses - Suspensão até a regularização; 

c. atraso de três meses - Exclusão. 
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Parágrafo 1º: No caso de inadimplência, além das penalidades já especificadas, o 
associado ficará sujeito à multa sobre o valor do principal, de 0,33% ao dia até o limite de 
10%, correção monetária pela variação do IGP-M (FGV), ocorrida no período, acrescida de 
juros de um por cento ao mês. 
 

  Parágrafo 2º: No caso de extinção do IGP-M, automaticamente se adotará o novo 
índice que o substituir, ou na ausência de substituto, aquele que o Conselho Diretor do IVC 
vier a indicar. 
 
Art.56 O associado que for excluído, ou que, por qualquer motivo, peça seu desligamento do 
quadro de associados, não poderá solicitar nova admissão antes de decorridos 360 
(trezentos e sessenta) dias da oficialização do desligamento ou exclusão e, desde que, já 
tenha regularizado a situação geradora do fato. 
 
Art.57 Mediante parecer do Comitê de Ética e votação do Conselho Diretor do IVC, a pena 
de exclusão poderá ser aplicada ao associado que: 
 

a. faltar à verdade nas informações juradas prestadas ao IVC; 
b. impedir ou restringir o trabalho de auditoria do IVC; 
c. violar qualquer convênio firmado com o IVC; 
d. cometer ato que o Conselho Diretor considere prejudicial aos interesses do IVC; 
e. praticar atraso na entrega das Informações Juradas do Auditado, depois de já ter 

recebido as penas de advertência e suspensão pelo mesmo motivo; 
f. der divulgação pública, sem ter autorização formal, aos atos e decisões do 

Conselho Diretor, Presidência Executiva ou das Assembleias Gerais Ordinárias ou 
Extraordinárias, que são privativas dos associados ao IVC; 

g. agir com dolo ou má fé, prejudicando o IVC; 
h. acumular um total de pontos, previsto nas Normas Técnicas, que justifique tal 

pena. 
 
Art.58 O associado suspenso, não importa por qual motivo, permanecerá obrigado a cumprir 
os deveres exigidos dos demais associados ao IVC, na sua categoria. 
 
 

CAPÍTULO VII: DA DENÚNCIA. 
 
Art.59 Qualquer associado poderá apresentar à Presidência Executiva, denúncia contra 
outro associado, devendo fazê-la por escrito, com todos os detalhes que a acusação 
comporte, a saber: 
 

a. cópia impressa do anúncio ou da matéria jornalística que o denunciante considere 
infratora, ou outra forma de documentação adequada, caso não seja impresso, 
sempre discriminando a data da ocorrência, demais aspectos relevantes da 
acusação e que sirvam de meios para confirmar a infração; 

b. indicação dos artigos das Normas Técnicas e/ou Estatuto Social, que o 
denunciante considere infringidos. 

 
 



                                                                                                                                            

                                                                                                                                        
Estatuto Social - IVC  29 de abril de 2016 

________________________________________________________________________________________    

17  

 

  Parágrafo 1º: O Presidente Executivo avaliará a consistência da denúncia para dar 
sequência ao andamento do processo, após o que notificará o denunciado para responder à 
denúncia, no prazo de dez dias e, decorrido o prazo, encaminhará a denúncia, com ou sem 
resposta, para parecer do Comitê de Ética. 
 

  Parágrafo 2º: Efetuar denúncia vazia, ou seja, apresentar denúncia contra outro 
associado sem provas bem fundamentadas, é considerada falta grave e tem penalidade 
prevista nas Normas Técnicas do IVC, conforme capítulo  que trata de Descumprimento e 
Sanções.  
 

  Parágrafo 3º: Os associados poderão enviar subsídios ao IVC, como por exemplo 
pesquisas detalhadas, realizadas por terceiros de reconhecida credibilidade, para identificar 
situações atípicas e aprofundar as auditorias do IVC, sem caracterizar denúncia. 
 
Art.60 A aceitação de denúncia sobre problema de divulgação está condicionada ao prazo 
de recebimento desta em até 90 dias após a data de capa da veiculação. 
 

  Parágrafo 1o: No caso da publicação não ter data de capa, se aceitará a denúncia até 
90 dias da data de início da circulação. 
 

  Parágrafo 2o: Para formalização da data de entrega da denúncia ao IVC, se 
considerará a data do protocolo de entrega desta, ou o aviso de recebimento (A.R.) dos 
Correios, dependendo do que ocorrer primeiro. 
 

  Parágrafo 3o: Em outras circunstâncias, diferentes das já descritas neste artigo, 
como por exemplo divulgação em TV, se manterá o prazo de 90 dias, condicionado aos 
meios de comprovação do cumprimento desse prazo. 
 
 

CAPÍTULO VIII: DO PATRIMÔNIO E RECEITAS SOCIAIS. 
 
Art.61 O patrimônio e as receitas sociais do IVC são constituídos pelos seguintes itens: 
 

a. bens e direitos a ele doados; 
b. bens adquiridos no exercício de suas atividades; 
c. bens provenientes de rendas patrimoniais; 
d. venda eventual de publicações sobre circulação; 
e. contribuição voluntária de pessoas, empresas ou entidades que desejam prestar 

sua colaboração ao IVC; 
f. contribuições sociais e subsídios; 
g. resultados de aplicações financeiras; 
h. outras fontes desde que previamente aprovadas pelo Conselho Diretor ou pela 

Assembleia Geral. 
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Art.62 Para efeito e critério de recolhimento das contribuições sociais relacionadas neste 
Estatuto Social, os associados das categorias de Anunciante, Agência de Propaganda e 
Assinantes, poderão receber informações estaduais, regionais ou nacionais, de acordo com 
a classificação que lhe for atribuída “ad referendum” pelo Conselho Diretor, que poderá 
considerar a atuação geográfica do associado, facultando-lhe recorrer da decisão até 10 
(dez) dias úteis da data do recebimento, por escrito, dessa decisão. 
 

  Parágrafo 1º: Compreende-se por informações estaduais o fornecimento de dados 
auditados pelo IVC, que tenham expressiva concentração de sua circulação no Estado onde 
se localiza a sede do associado. 
 

  Parágrafo 2º: Compreende-se por informações regionais o fornecimento de dados 
auditados pelo IVC de publicações, associadas ao IVC, no Estado onde se localiza a sede 
do associado e até mais dois outros Estados, podendo um deles ser São Paulo ou Rio de 
Janeiro. 
 

  Parágrafo 3º: Compreende-se por informações nacionais o fornecimento de dados 
auditados pelo IVC de todas as publicações associadas ao IVC, sendo que, caso o 
associado tenha interesses comerciais restritos a São Paulo e Rio de Janeiro, 
automaticamente será classificado de nacional. 
 

  Parágrafo 4º: O critério para classificação das informações será o geográfico e não o 
de circulação da publicação. 
 
Art.63 O Conselho Diretor fixará, anualmente, por ocasião da aprovação da proposta 
orçamentária, a Unidade Básica de Contribuição (UBC), para o exercício, que servirá de 
base para cálculo das contribuições mensais, de acordo com os procedimentos detalhados a 
seguir, para cada categoria de associados:  
 

CATEGORIA ESTADUAL REGIONAL NACIONAL 

Anunciante 30% da UBC  50% da UBC 1 UBC 

Agência de Propaganda 50% da UBC  1 UBC 2 UBCs 

Assinante 50% da UBC  1 UBC 2 UBCs 

Participativo Isento  Isento Isento 

 

  Auditados de Mídia Impressa: Para publicação com média de circulação / distribuição 
de até: 

 
 5.000 exemplares:   0,25 UBC 
 15.000 exemplares:   0,375 UBC 
 25.000 exemplares:   0,50 UBC 
 50.000 exemplares:   1 UBC 
 100.000 exemplares:  2 UBCs 
 200.000 exemplares:  3 UBCs 
 400.000 exemplares:  4 UBCs 
 600.000 exemplares:  5 UBCs 
 800.000 exemplares:  6 UBCs 
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 1.000.000 exemplares:  7 UBCs 
 1.200.000 exemplares:  8 UBCs 
 1.500.000 exemplares:  9 UBCs 
 Acima de 1.500.000 exemplares: 10 UBCs 

 

 Auditados de Eventos: 50% da UBC. 
 

 Auditados de Websites: Para websites com page impressions de até: 
 

 1.500.000 page impressions:  0,249 UBC 
 3.000.000 page impressions:  0,399 UBC 
 6.000.000 page impressions:  0,638 UBC 
 12.000.000 page impressions:  1,022 UBCs 
 25.000.000 page impressions:  1,636 UBCs 
 50.000.000 page impressions:  2,617 UBCs 
 100.000.000 page impressions:  4,188 UBCs 
 200.000.000 page impressions:  6,700 UBCs 
 400.000.000 page impressions:  10,722 UBCs 
 600.000.000 page impressions:  14,473 UBCs 
 800.000.000 page impressions:  17,154 UBCs 
 1.000.000.000 page impressions:  18,818 UBCs 

 

 Auditados de Mídia Exterior: Para empresas com pontos de publicidade de até: 
 

 100 pontos:   0,20 UBC 
 250 pontos:   0,40 UBC 
 600 pontos:   0,70 UBC 
 1000 pontos:   1 UBC 
 1500 pontos:   1,30 UBCs 
 2000 pontos:   1,50 UBCs 
 3000 pontos:   2 UBCs 
 6000 pontos:   3 UBCs 
 8000 pontos:   3,50 UBCs 
 10000 pontos:  4 UBCs 
 Acima de 10.000 pontos: 5 UBCs 
 

  Parágrafo 1º: Para cálculo da contribuição mensal de publicações impressas, a média 
de circulação será calculada semestralmente, tomando-se por base as IJAs – Informações 
Juradas dos Auditados – de abril a setembro, para vigorar no primeiro semestre do ano 
seguinte; e de outubro a março, para vigorar no segundo semestre do mesmo ano. Para 
websites será usada a média semestral de page impressions, para publicações gratuitas 
será usada a média semestral de distribuição e para mídia exterior será usada a média 
semestral dos pontos de publicidade, de abril a setembro, para vigorar no primeiro semestre 
do ano seguinte; e de outubro a março, para vigorar no segundo semestre do mesmo ano. 
 

  Parágrafo 2º: No caso de publicações impressas com periodicidade igual ou superior 
a semestral, para cálculo da contribuição mensal, de acordo com os períodos do parágrafo 
anterior, será considerada a média da última IJA. 
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Parágrafo 3º: Os Auditados, com mais de uma publicação impressa associada ao 
IVC, terão a sua contribuição mensal calculada pela soma total dos exemplares de suas 
publicações, acrescida de 20% (vinte por cento) do valor estabelecido para UBC do 
exercício, por publicação. 

 

Parágrafo 4º: No caso do Auditado de mídia impressa, que solicitar a filiação antes 
do lançamento de sua publicação (primeira edição), as suas primeiras contribuições mensais 
serão calculadas com base na tiragem prevista para a primeira edição. Depois de fechada a 
auditoria prévia, se aplicam os parágrafos anteriores deste artigo. 

 

  Parágrafo 5º: Se necessário, o valor da UBC que servirá para cálculo das 
contribuições mensais, poderá ser alterado a qualquer tempo, por deliberação do Conselho 
Diretor “ad referendum” da Assembleia Geral. 
 

Parágrafo 6º: Para efeito de cálculo da mensalidade de Auditado de mídia impressa, 
quando for condizente, se somará a circulação das publicações impressas com as das 
publicações eletrônicas. Por outro lado, quando não for condizente, em função do 
desenvolvimento de novas mídias eletrônicas e de novos critérios de medição, se aplicarão 
os procedimentos adequados, conforme estudos que venham a se desenvolver com a 
aprovação do Conselho Diretor do IVC.  
 

  Parágrafo 7º: No caso do cálculo da mensalidade de Auditado de mídia impressa, 
quando existir suplemento associado ao IVC, este contará como uma publicação normal. 
 

  Parágrafo 8º: No caso de filiação de agência de propaganda, anunciante ou 
assinante estrangeiro, para facilitar os procedimentos de emissão de fatura e cobrança, o 
IVC cobrará uma anuidade equivalente à 12 mensalidades da categoria pleiteada e utilizará 
o critério que for estabelecido peloa Conselho Diretor para proceder a conversão cambial 
desse valor. 
 

  Parágrafo 9º: Os associados Auditados de categorias não previstas neste Estatuto  
Social terão suas contribuições fixadas pelo Conselho Diretor.  
 
Art.64 Independente da contribuição mensal, o trabalho de auditoria e verificação será 
ressarcido pela empresa auditada, com base nos preços do homem/hora, cujo valor será 
fixado semestralmente pelo Conselho Diretor. Se necessário, o valor fixado poderá ser 
alterado a qualquer tempo, de forma a cobrir os custos diretos de execução do serviço. 
 
Art.65 Em localidade na qual não haja escritório do IVC, ocorrerão por conta da empresa 
auditada, as despesas de passagens e estadia da equipe designada para o trabalho de 
auditoria. 
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CAPÍTULO IX: DAS DESPESAS. 
 
Art.66 Constituem despesas sociais obrigatoriamente constantes do orçamento anual do  
IVC: 
 

a. o custeio de serviços, inclusive com pessoal e material; 
b. manutenção e conservação das sedes próprias ou alugadas, inclusive os aluguéis 

devidos; 
c. propaganda, promoção e publicações; 
d. tributos, seguros, taxas e emolumentos; 
e. as iniciativas destinadas ao cumprimento das finalidades estatutárias; 
f. quaisquer outros dispêndios que se tornem indispensáveis aos interesses do  IVC. 

 

 

CAPÍTULO X: DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
Art.67 Os membros do Conselho Diretor, o Presidente Executivo e os Associados não 
respondem, principal, solidária ou mesmo subsidiariamente pelas obrigações do IVC. 
 
Art.68 Os casos omissos neste Estatuto Social, nas Normas Técnicas e demais 
regulamentos do IVC serão resolvidos pelo Conselho Diretor, “ad referendum” da 
Assembleia Geral. 
 
Art.69 O presente Estatuto Social poderá ser modificado ou reformado na Assembleia Geral 
Ordinária ou na Assembleia Geral Extraordinária, regularmente convocada, mencionando o 
item “reforma de Estatuto Social” na Ordem do Dia da Assembleia Geral. 
 
Art.70 O IVC só poderá ser dissolvido por recomendação, por escrito, de 2/3 (dois terços) 
dos membros do Conselho Diretor, que dependerá de convocação específica e atendendo 
aos mesmos dispositivos estatutários, bem como por decisão da maioria absoluta de todos 
os associados, em Assembleia Geral Extraordinária convocada para tal fim, observando-se o 
disposto no artigo 61 da Lei 10.406/2002 (NCC). 
 
Art.71 As Normas Técnicas elaboradas e propostas pelos Comitês Especialistas e 
aprovadas pelo Conselho Diretor, em consonância com os dispositivos deste Estatuto 
Social, aplicam-se obrigatoriamente a todos os associados, sem distinção. 
 

  Parágrafo Único: Todas as Normas Técnicas devem estipular prazo para sua 
entrada em vigor, sendo certo que, em nenhuma hipótese, poderão elas retroagir em sua 
aplicação. 
 
Art.72 O exercício fiscal do IVC, inicia-se no dia primeiro de abril e se encerra no dia 31 de 
março de cada ano. 
 
Art. 73 Em caso de renúncia coletiva de 100% (cem por cento) do Conselho Diretor, novas 
eleições deverão ser convocadas pelo Presidente do Conselho Diretor, no prazo máximo de 
20 dias, para eleição de conselheiros que cumprirão o que faltar para o termo final dos 
mandatos dos renunciantes. 
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  Parágrafo Único: Até que os novos conselheiros sejam eleitos e empossados o 
Presidente do Conselho Diretor e respectivos Vice-Presidentes permanecerão respondendo 
pelos seus cargos.  
 
 

CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
Art. 74 Este Estatuto Social foi aprovado pelos membros do Conselho Diretor em reunião 
realizada no dia 27 de Abril de 2016 e pelos associados do IVC na Assembleia Geral 
Ordinária do IVC realizada no dia 29 de Abril de 2016 e entrarão em vigor a partir desta data. 
 
São Paulo, 29 de Abril de 2016 
 
 
 
Pedro Martins da Silva         
Presidente Executivo do IVC e Presidente da Assembleia Geral Ordinária 
 
 
 
Marcia Regina Ventura dos Santos 
Gerente Administrativo do IVC e Secretária da Assembleia Geral Ordinária  
 
 
 
Douglas de Souza 
Advogado – OAB / SP 83.659 
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