
 

 

ESTATUTO SOCIAL DA FUNDAÇÃO ESTUDAR 

Capítulo I - Denominação, Sede, Foro e Duração 

Artigo 1º - A Fundação Estudar (a "Fundação") é uma fundação de direito privado com               
finalidade educacional e social, beneficente, sem fins lucrativos, regida por este Estatuto            
Social e pelas leis aplicáveis.  

Artigo 2º - A Fundação tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,                  
podendo, por resolução do Conselho Curador, abrir, transferir e extinguir filiais e quaisquer             
outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional.  

Artigo 3º - O prazo de duração da Fundação é indeterminado.  

Capítulo II - Fins e Objetivos  

Artigo 4º - Constituem finalidades da Fundação:  

I - Promover a educação e a integração ao mercado de trabalho, pela concessão de ajuda                
gratuita a estudantes, para que possam realizar seus estudos em cursos médio, superior ou de               
pós graduação, podendo, para tal, exercer as seguintes atividades: 

a. Conceder bolsas de estudo em qualquer nível, dentro das áreas prioritárias a            
serem determinadas pelo Conselho Curador, eleito na forma deste Estatuto          
Social; 

b. Custear total ou parcialmente despesas escolares, livros e quaisquer outros          
equipamentos ou materiais necessários ao bom desempenho do estudante         
selecionado; 

c. Promover a aceleração do desenvolvimento pessoal e profissional de seus          
bolsistas; e 

d. Promover eventos e/ou palestras que tenham como objetivo divulgar a          

 



Fundação e/ou suas atividades.  

II - Promover a educação através da arte, dentro das áreas temáticas escolhidas pelo Conselho               
Curador, podendo para tal, exercer as seguintes atividades:  

a. Promover atividades de arte-educação abertas à população em geral,         
desenvolvendo projetos, cursos, materiais didáticos e produtos culturais        
voltados para o fomento da educação através da arte; 

b. adquirir, receber em comodato ou por outra forma legal que lhe outorgue a             
posse, obras de arte sobre temas determinados por seu Conselho Curador; 

c. Custear, total ou parcialmente, atividades de pesquisa, restauração, guarda,         
exposição e divulgação de obras de arte e das informações técnicas, históricas e             
educativas a seu respeito; 

d. Construir, alugar, adquirir a propriedade ou a posse de locais para a realização             
das atividades relacionadas no item acima, com as condições técnicas e de            
segurança satisfatórias; e 

e. Desenvolver, custear ou patrocinar o desenvolvimento e a publicação de meios           
de divulgação das obras de arte sob sua guarda ou posse, e das informações              
técnicas, históricas e educativas a seu respeito, respeitados os direitos autorais           
cabíveis.  

III - Outras atividades relacionadas que concorram e facilitem a consecução das finalidades             
descritas acima, incluindo, mas não se limitando as atividades previstas no Artigo 6°, abaixo.              
Ainda, para tais fins, entre outros, a Fundação poderá prestar serviços permanentes e sem              
discriminação de clientela, revertendo-se eventuais resultados integralmente para as         
finalidades e a manutenção da Fundação.  

Parágrafo Único - Para facilitar a consecução de suas finalidades e objetivos, a Fundação              
poderá celebrar convênios, contratos e parcerias com outras instituições.  

Capítulo III - Patrimônio e Receitas  

Artigo 5º - O patrimônio da Fundação será constituído:  

a. Pelas dotações feitas no ato de sua instituição;  
b. Pelas doações, legados, contribuições, subvenções e auxílios de qualquer natureza, que  
c. venha a receber, para tal fim, de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou               

privado, nacionais ou estrangeiras;  
d. Pelos bens e direitos que adquirir; e  
e. Pelo fundo patrimonial constituído pelas doações e contribuições a ele expressamente           

 



destinadas, bem como por parcelas da receita operacional da Fundação, quando           
aprovadas em reunião do Conselho Curador (o "Fundo Patrimonial"). 

Parágrafo Primeiro - A Fundação poderá destinar parte de sua receita operacional ao Fundo              
Patrimonial, mediante deliberação do Conselho Curador, quando apurada a disponibilidade de           
tais recursos financeiros.  

Parágrafo Segundo - A renda auferida pelo Fundo Patrimonial será utilizada exclusivamente            
para garantir a sustentabilidade e perpetuação da Fundação e a expansão de suas iniciativas              
em acordo com seu objetivo social.  

Parágrafo Terceiro - O Fundo Patrimonial será regido por regulamento próprio, cuja            
aprovação, bem como posteriores reformas, dependerão de deliberação do Conselho Curador           
que conte com o voto favorável de, no mínimo, 5 (cinco) de seus membros, sendo pelo menos                 
2 (dois) membros vitalícios do Conselho Curador, e estarão sujeitas à aprovação do Ministério              
Público.  

Artigo 6º - Constituem receitas da Fundação, a serem empregadas exclusivamente na            
manutenção de seus fins e atividades, os seguintes recursos:  

a. Doações, contribuições, subvenções e auxílios, não destinados especificamente à         
incorporação em seu patrimônio, que a Fundação venha a receber de pessoas naturais             
ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras;  

b. Receitas operacionais e patrimoniais, incluindo receitas de aplicações financeiras;  
c. Receitas oriundas da venda de bens e serviços;  
d. Receitas provenientes da venda de ingressos ou outras rendas originadas por           

exposições ou outros eventos culturais patrocinados pela Fundação; e  
e. Receitas provenientes da venda de livros, CDs e outras mídias, artigos e outros             

produtos artísticos e culturais patrocinados pela Fundação.  

Parágrafo Primeiro - A Fundação aplica integralmente no território nacional e nas suas             
finalidades estatutárias, suas rendas, recursos e eventual resultado operacional obtido na           
manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos institucionais.  

Parágrafo Segundo - A Fundação não constitui patrimônio exclusivo de um grupo            
determinado de indivíduos, famílias, entidades de classe ou de sociedades sem caráter            
beneficente ou de assistência social.  

Parágrafo Terceiro - A Fundação não remunera, não concede vantagens ou benefícios, não             
distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio,          
direta ou indiretamente, sob nenhuma forma ou pretexto a seus diretores, conselheiros,            

 



benfeitores ou equivalentes, ou a seus familiares. 

Parágrafo Quarto - No momento em que for efetuada uma doação à Fundação, o doador,               
seja ele pessoa física ou jurídica, poderá determinar a finalidade que deverá ser dada ao bem                
doado, desde que tal finalidade esteja de acordo com os fins e objetivos da Fundação. Para                
tanto, a Fundação compromete-se a aplicar os referidos bens, recebidos a título de doação, de               
acordo com a finalidade indicada pelo respectivo doador.  

Capítulo IV - Administração  

Artigo 7º - A Fundação será administrada por um Conselho Curador e por um Comitê               
Executivo, conforme as disposições deste Capítulo IV.  

Parágrafo Primeiro - O Conselho Curador e o Comitê Executivo, na gestão das atividades e               
interesses da Fundação, observarão os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,          
publicidade, economicidade e eficiência, e adotarão práticas de gestão administrativa          
necessárias e suficientes para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios              
ou vantagens pessoais ou em favor de pessoas jurídicas vinculadas, em decorrência da             
participação no respectivo processo de decisão. Da mesma forma, o Conselho Curador e o              
Comité Executivo providenciarão para que estes princípios e normas de gestão sejam            
observados e seguidos pelos empregados da Fundação.  

Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho Curador e do Comitê Executivo não             
perceberão remuneração, vantagens ou beneficios, direta ou indiretamente, por qualquer          
forma ou título, em razão das atribuições, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas.  

Parágrafo Terceiro - Os membros do Conselho Curador e do Comitê Executivo não             
responderão, em conjunto ou individualmente, solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações          
contraídas pela Fundação, através de ato regular de gestão ou por atos negociais praticados na               
direção da entidade.  

Artigo 8º - o Conselho Curador será composto por até 14 (quatorze) membros, sendo 3 (três)                
membros vitalícios e até 11 (onze) membros não vitalícios, e terá um Presidente e um Vice                
Presidente, eleitos por maioria absoluta entre seus membros.  

Parágrafo Primeiro - Os 3 (três) membros vitalícios do Conselho Curador serão os             
instituidores da Fundação (os "Instituidores"), a saber:  

Jorge Paulo Lemann (qualificação omitida); 

Carlos Alberto da Veiga Sicupira (qualificação omitida); e  

 



Marcel Herrmann Telles (qualificação omitida).  

Parágrafo Segundo - Observado o disposto no caput deste Artigo 8º, o mandato dos              
membros não vitalícios do Conselho Curador será de 5 (cinco) anos, admitida a reeleição,              
sendo que o mandato do Presidente do Conselho Curador e do Vice-Presidente do Conselho              
Curador será até o término do prazo do mandato dos respectivos membros do Conselho              
Curador eleitos para tais posições, admitida a reeleição.  

Parágrafo Terceiro - Ressalvados os membros vitalícios do Conselho Curador, caberá ao            
Conselho Curador eleger seus membros. A eleição se fará separadamente para cada posição,             
nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 9º, abaixo.  

Parágrafo Quarto - Podem integrar o Conselho Curador as pessoas, nacionais ou            
estrangeiras, ainda que com domicílio fora do Brasil, eleitas na forma prevista neste Estatuto              
Social, observado que para Presidente do Conselho Curador e Vice-Presidente do Conselho            
Curador deverão ser indicadas pessoas que possuam domicílio no Brasil.  

Artigo 9º - O Conselho Curador se reunirá, ordinariamente, a cada ano, e,             
extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de seu Presidente ou de seu            
Vice-Presidente, ou de 3 (três) dentre seus membros.  

Parágrafo Primeiro - As reuniões do Conselho Curador se instalarão com a maioria absoluta              
de seus membros e suas deliberações ocorrerão sempre também por maioria absoluta, exceto             
nos casos de alteração deste Estatuto Social, ou de eleição de seus membros, quando será               
necessária a unanimidade de votos. Não obstante, em caso de empate, as deliberações             
ocorrerão conforme os votos dos Instituidores, em sua maioria.  

Parágrafo Segundo - A convocação para as reuniões do Conselho Curador será feita por              
escrito (carta, correio eletrônico, fax ou anúncio em jornal de circulação nacional), com             
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.  

Parágrafo Terceiro - A reunião do Conselho Curador à qual comparecerem todos os seus              
membros será considerada regular, dispensando a necessidade de comprovação da          
convocação prevista no parágrafo anterior.  

Parágrafo Quarto - Os membros domiciliados fora da Cidade de São Paulo, Estado de São               
Paulo, poderão participar das reuniões do Conselho Curador à distância, por intermédio de             
conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação          
eletrônico, sendo considerados presentes à reunião e devendo (i) confirmar seus votos através             
de declaração por escrito encaminhada ao secretário da referida reunião por carta, fax ou              

 



correio eletrônico, logo após o término da reunião, sendo que uma vez recebida a declaração,               
referido secretário ficará investido de plenos poderes para assinar a ata de reunião em nome               
de referidos membros ou (ii) firmar posteriormente os originais, os quais deverão ser             
devolvidos pelo correio.  

Artigo 10 - São atribuições do Conselho Curador:  

a. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social;  
b. Eleger os membros do Comitê Executivo, observado o disposto no Artigo 11, abaixo;  
c. Estabelecer e modificar o organograma da Fundação;  
d. Estabelecer normas para o funcionamento da Fundação e para orientar seus           

empregados;  
e. Avaliar regularmente as atividades da Fundação;  
f. Aprovar o orçamento anual da Fundação e suas modificações;  
g. Reunir-se 1 (uma) vez por ano para aprovar o planejamento estratégico e operacional,             

proposto por qualquer de seus membros ou pelo Comitê Executivo;  
h. Contratar auditores externos e substituí-los;  
i. Determinar a contratação ou a demissão, de acordo com a legislação trabalhista em             

vigor, de quantos empregados forem necessários para assegurar o bom funcionamento           
da Fundação e gerir suas atividades objeto, definindo, ainda, entre estes, o responsável             
por intermediar e auxiliar a relação entre o Conselho Curador e o Comitê Executivo (o               
"Gerente Executivo");  

j. Eleger um representante para, pelo prazo de 3 (três) anos admitida a prorrogação,             
requerer informações, inscrições, registros e alterações, extrair certidões, assim como          
requerer, examinar, apresentar e retirar documentos, perante as autoridades         
municipais, estaduais e federais (o "Gerente Adjunto");  

k. Solicitar pareceres de especialistas nas áreas jurídica, fiscal, contábil, técnica e           
educacional;  

l. Deliberar sobre alienação e oneração de bens, operações financeiras e outros atos e             
negócios que exorbitem da administração ordinária, consultando previamente o         
Ministério Público;  

m. Autorizar a celebração de acordos, contratos e convênios que exorbitem a           
administração ordinária;  

n. Alterar o presente Estatuto Social, ouvido previamente o Ministério Público;  
o. Alterar o endereço da sede e de quaisquer estabelecimentos e abrir, transferir e             

extinguir filiais da Fundação;  
p. Deliberar sobre o uso de parcelas do patrimônio do Fundo Patrimonial;  
q. Aprovar e reformar o Regulamento do Fundo Patrimonial; e  
r. Dirimir os casos omissos do presente Estatuto Social.  

Artigo 11 - O Comitê Executivo será composto por 3 (três) membros, os quais serão eleitos                

 



pelo Conselho Curador, sendo que pelo menos um dos membros do Comitê Executivo deverá              
ser também membro do Conselho Curador.  

Parágrafo Primeiro - O mandato dos membros do Comitê Executivo será de 2 (dois) anos,               
admitida a reeleição, observado que, em benefício da continuidade das tarefas do Comitê             
Executivo, o término do mandato de todos os seus membros não poderá coincidir.  

Parágrafo Segundo - Na hipótese de o membro do Comitê Executivo eleito dentre os              
membros do Conselho Curador ser destituído de sua posição no Conselho Curador, este será              
automaticamente destituído de sua posição no Comitê Executivo.  

Parágrafo Terceiro - O Comite Executivo se reunirá, ordinariamente, a cada semestre, ou             
extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de qualquer um de seus           
membros ou do Presidente do Conselho Curador, através de carta, correio eletrônico ou fax,              
com antecedência mínima de 3 (três) dias.  

Artigo 12 - O Comité Executivo terá como principal função colaborar no desenvolvimento e              
no planejamento estratégico e operacional de cada uma das áreas da Fundação, submetendo             
seus pareceres ao Conselho Curador, para aprovação.  

Artigo 13 - A representação legal da Fundação, em Juízo ou fora dele, perante os poderes                
públicos ou terceiros em geral, observado o disposto no item "j" do Artigo 10, incluindo em                
relação a todos os documentos que criarem obrigações para a Fundação ou exonerem terceiros              
de obrigações para com a Fundação, como, exemplificativamente, (i) a abertura,           
movimentação ou extinção de contas de depósito bancário (contas bancárias e aplicações            
financeiras), (ii) celebração de contratos e atos de qualquer natureza, competirá, sob pena de              
não produzirem efeitos contra a Fundação:  

a. ao Presidente e ao Vice-Presidente do Conselho Curador conjuntamente; ou 
b. ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Conselho Curador em conjunto com qualquer            

membro do Conselho Curador; ou  
c. ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Conselho Curador em conjunto com 1 (um)             

procurador, nomeado nos termos do parágrafo único deste Artigo 13, com poderes            
específicos, conforme indicado no respectivo instrumento de mandato; ou  

d. a 2 (dois) Procuradores, nomeados nos termos do parágrafo único deste Artigo 13,             
com poderes específicos, conforme indicado nos respectivos instrumentos de mandato;          
ou  

e. a 2 (dois) Procuradores, nomeados nos termos do parágrafo único deste Artigo 13,             
com poderes gerenciais (sem poderes específicos), conforme indicado nos respectivos          
instrumentos de mandato, desde que para obrigações de até R$ 10.000,00 (dez mil             
reais).  

 



Parágrafo Único - As procurações outorgadas pela Fundação deverão: (a) ser assinadas pelo             
Presidente do Conselho Curador e pelo Vice-Presidente do Conselho Curador conjuntamente;           
(b) especificar os poderes conferidos ao procurador; (c) conter prazo de validade limitado a,              
no máximo, 2 (dois) anos. O prazo previsto neste parágrafo não se aplica às procurações               
outorgadas a advogados para representação da Fundação em processos judiciais ou           
administrativos ou arbitrais.  

Capítulo V - Aspectos Financeiros e Contábeis  

Artigo 14 - O exercício financeiro da Fundação é anual e termina no dia 31 de dezembro de                  
cada ano.  

Artigo 15 - A Fundação levantará balanços gerais e procederá à apuração de resultados ao               
final de cada exercício.  

Parágrafo Primeiro - A Fundação adotará um plano de contas e balanço padronizados, com              
completa descrição de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que             
assegurem sua exatidão.  

Parágrafo Segundo - A Fundação conservará em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos,               
contados da data de sua emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a                 
efetivação de suas despesas, assim como a realização de quaisquer outros atos ou operações              
que venham a modificar sua situação patrimonial.  

Parágrafo Terceiro - A contabilidade da Fundação será obrigatoriamente verificada por           
auditoria externa.  

Parágrafo Quarto - A Fundação, através de seus representantes legais, enviará à Promotoria             
de Justiça Cível - Curadoria de Fundações, o relatório de atividades e o balanço contábil               
referentes ao exercício anterior e o plano de atividades e o orçamento para o exercício               
seguinte, até o dia 30 de abril e até o dia 31 de dezembro, respectivamente.  

Capítulo VI - Alterações Patrimoniais e Estatutárias  

Artigo 16 - Para as deliberações que impliquem alteração do Estatuto Social, alienação e              
aquisição de patrimônio, exige-se:  

a. que sejam previamente aprovadas pelo órgão do Ministério Público ou, caso este a             
denegue, seja tal autorização suprida pelo juiz, caso assim venha a ser requerido pela              

 



Fundação;  
b. que sejam aprovadas por unanimidade dos membros do Conselho Curador;  
c. que a alteração do Estatuto Social não contrarie ou desvirtue os fins e os objetivos da                

Fundação;  
d. que não comprometam a continuidade da Fundação; e  
e. que sejam formalizadas em ata a ser registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.  

Capítulo VII - Extinção  

Artigo 17 - A Fundação só será extinta, ou incorporada à outra instituição pública ou privada,                
se comprovada a impossibilidade de realização de seus objetivos com autonomia financeira e             
operacional.  

Parágrafo Único - A extinção da Fundação ou a sua incorporação a uma outra instituição só                
poderão ser deliberadas por unanimidade dos membros do Conselho Curador, em reunião            
convocada especialmente para este fim, e instalada com a presença de todos os seus membros,               
desde que ouvido previamente o Ministério Público.  

Artigo 18 - Em caso de dissolução ou extinção da Fundação, o seu patrimônio remanescente               
será revertido à outra instituição, registrada no CNAS - Conselho Nacional de Assistência             
Social, com finalidade semelhante à da Fundação, preferencialmente com sede e atividades na             
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou a uma entidade pública.  

*** 
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