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INSTITUTO TENIS

CNPJ/MF nQ 05.206.043/0001-41
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

1. Data, hora e local: Aos quatro dias do mes de julho de dois mil e dezoito, as nove
horas, no municipio de Barueri, Estado de Sao Paulo, na Rua Mari, n.2 100, sala 02 Jardim
California, CEP 06409-020.
2. Convocacao e comparecimento: Considerando o comparecimento da totalidade dos
Associados, consoante se verifica das assinaturas ao termino da presente ata, foi
dispensada a convocac;:ao, nos termos do artigo 12, paragrafo terceiro, do Estatuto
Social.
3. Mesa: Uma vez instalada a Assembleia, com a presenc;:a de todos os Associados do
Institute Tenis, sendo que os Associados Roberto Lage e Aloisio Wolff participaram por
meio eletr6nico, respeitada a regulac;:ao estatutaria e conforme o artigo 13, paragrafo
42, do Estatuto Social, o Associado Eduardo Jorge Curto, assumiu a presidencia da mesa,
por aclamac;:ao unanime, convidando a mim, Cristiano Moyses Borrelli, para secretarialo.
4. Ordem do dia: A presente Assembleia tern por objetivo: a) aprovar as contas do
Institute Tenis relativas aos exercfcios de 2013 a 2017; b) ratificar a lista de Associados
do Institute Tenis; c) eleger os novos membros do Conselho Administrative para urn
mandate de 4 (quatro) anos; d) eleger os novos membros do Conselho Fiscal, para urn
mandate de 2 (dois) anos; e) reformar o Estatuto Social; f) consolidar o Estatuto Social,
na forma do Anexo I da presente Ata; g) eleger o novo Diretor Executive do Institute
Tenis, para urn mandate de 4 (quatro) anos; e h) que o Diretor Executive do Institute
Tenis, ora eleito, no exerdcio de suas atribuic;:6es estatutarias, aprove o regulamento do
Programa S6cio Torcedor do Institute Ten is, na forma do Anexo II da presente Ata.
5. Quorum deliberative: Ap6s deliberac;:ao, os Associados aprovaram, por unanimidade:

a) as contas do Institute Tenis relativas aos exerdcios de 2013 a 2017;
b) a ratificac;:ao da lista de associados do Institute Tenis, quais sejam:
FERNANDO BUNKER GENTIL, brasileiro, casado, administrador

de empresas, portador da cedula de identidade RG n2 3.262.470
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n2 760.378.008-04, residente
e domiciliado na cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, na
Alameda Casa Branca, n2 909, Apto. 604, CEP 01408-001;
brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da cedula de identidade RG n2

HUGO

EDUARDO

PASSARELLI

SCOTT,

6.760.887-05 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n• 055.606.
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06, residente e domiciliado na cidade de Sao Paulo, estado de
Sao Paulo, na Pra<;:a Germania, nQ 28, Apto. 131, CEP 01455-080;
ALOiSIO WOLFF, brasileiro, casado, administrador de empresas,

portador da cedula de identidade RG nQ 3.021.790 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nQ 364.778.348-04, residente e
domiciliado na cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, na
Avenida Manoel dos Reis Araujo, nQ 412, Jardim Marajoara, CEP
04664-000;
ROBERTO COLLARES LAGE, brasileiro, casado, economista,

portador da cedula de identidade CRE nQ 18.559, inscrito no
CPF/MF sob o nQ 402.711.967-34, residente e domiciliado na
cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, na Rua lnhambu, nQ
430, Apto. 111, Moema, CEP 04520-010;
brasileiro,
solteiro,
administrador de empresas, portador da cedula de identidade
RG nQ 24.641.785-7, inscrito no CPF/MF sob o nQ 222.740.98867, residente e domiciliado na cidade de Sao Paulo, estado de
Sao Paulo, na Rua Cristiano Viana, nQ 250, Apto. 34, CEP 05411000;e
CRISTIANO

MOYSES

BORRELLI,

EDUARDO JORGE CURTO, brasileiro, casado, administrador de

empresas, portador da cedula de identidade RG nQ 26.212.822
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nQ 221.531.298-00, residente
e domiciliado na cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, na
Alameda Santos, nQ 1.325, Bloco C, Apto. 95, CEP 01419-001.

c) a elei<;:ao dos novos membros do Conselho Administrative, para urn mandate de
4 (quatro) anos, quais sejam:
1)
FERNANDO
BUNKER
GENTIL,
brasileiro,
casado,
administrador de empresas, portador da cedula de identidade n.
3.262.470 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob on. 760.378.008-04,
residente e domiciliado na Alameda Casa Branca, 909,
Apartamento 604, Sao Paulo/SP, CEP 01408-001;
2) HUGO EDUARDO PASSARELLI SCOTT, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da cedula de identidade n. 6.760.88705 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 055.606.178-06,
residente e domiciliado na Pra~;a Germania, 28, Apartamento
131, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP. CEP 01455-80; e
3) LUIZ GUSTAVO MARIANO, brasileiro, casado, empresario,
portador da cedula de identidade n. 25.257.911 SSP/SP, inscrito
no CPF/MF sob on. 302.417.298-07, residente e domiciliado
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Avenida Barao de Monte Mor, 341, Real Parque, Sao Paulo/SP,
CEP 05687-010.
d) a elei~ao dos novos membros do Conselho Fiscal, para um mandate de 2 (dois)
anos, quais sejam:
1) ROBERTO COLLARES LAGE, brasileiro, casado, economista,
portador da cedula de identidade CRE n. 18.559, inscrito no
CPF/MF sob on. 402.711.967-34, residente e domiciliado na Rua
lnhambu, 430, Apartamento 111, Moema, Sao Paulo/SP, CEP
04520-010; e

2) ALOiSIO WOLFF, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da cedula de identidade n. 3.021. 790
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob on. 364.778.348-04, residente e
domiciliado na Avenida Manoel dos Reis Araujo, 412, Jardim
Marajoara, Sao Paulo/SP, CEP 04664-000;
e) a reforma do Estatuto Social do Institute Tenis, para incluir a alfnea "b" no artigo
7Q, renumerando as demais, alterar o artigo 18, alterar o artigo 21 para
acrescentar a alfnea "i" e renumerar as seguintes e acrescentar o Capitulo IXDo S6cio Torcedor, e seus respectivos artigos, paragrafos e alfneas,
renumerando-se todos os posteriores, os quais passam a vigorar com as
seguintes reda~oes:
" Artigo ]!! - Constituem receitas do IT, a serem empregadas
exclusivamente no manuten~iio de seus servi~os e atividades, os
seguintes recursos:

a) Doa~i5es, contribui~i5es, subven~i5es e auxflios, niio
destinados especificamente
incorpora~iio em seu
patrim6nio, que o IT venha a receber de pessoas natura is ou
jurfdicas, de direito publico ou privado, nacionais ou
estrangeiras;

a

b) Contribui~i5es a serem pagas par soctos torcedores no
ambito de programas estabelecidos pelo Diretor Executivo;

c) Receitas operacionais e patrimoniais, incluindo receitas de
aplica~i5es financeiras;
d) Receitas oriundas do venda de bens e servi~os;

e) Receitas provenientes do venda de ingressos ou outras
par
competi~i5es,
exposi~i5es,
rendas
originadas
lan~amentos ou outros eventos esportivos patrocinados pe/o

JTf:\
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Receitas provenientes da venda de livros, COs, e outras mfdias,
artigos e outros produtos esportivos patrocinados pelo IT.
Artigo 18 - 0 Conselho Administrativo sera composto par, no

minima, 3 (tres) e, no maximo, 4 (quatro) membros.
Artigo 21 - Siio atribui~oes do Diretor Executivo, concedidas pel a
Conselho Administrativo, a/em da representa~iio do IT, na forma

e termos do Artigo 22 e seu paragrafo unico, e das
especificamente estabe/ecidas pelo Conselho Administrativo na
ocasiiio de sua admissiio.
a) Elaborar regularmente, pianos estrategicos, propostas de

trabalho,
institui~iio

or~amento

e demonstra~oes financeiras da
e submete-los ao Conselho Administrativo,·

b) Fornecer relat6rios ao Conselho Administrativo e quaisquer

outras informa~oes solicitadas par este 6rgiio;
c) Avaliar e emitir parecer sabre projetos enviados ao IT,

submetendo a aprecia~iio do Conse/ho Administrativo as
projetos que ju/gar pertinentes;
d) Acompanhar e emitir parecer e relat6rios sabre projetos,

convenios e simi/ares financiados, apoiados au celebrados
com o IT, zelando pela veracidade e acuidade das
informa~oes prestadas;
e) Administrar as hens e dirigir as servi~os e neg6cios do IT,
praticando todos OS atos necessarios a manuten~iio das
atividades, de acordo com a legisla~iio vigente;
f) Assessorar-se de especia/istas para auxiliar na tornado de
decisoes nos areas jurfdicas, fiscal_ contabil, tecnica
educacional, etc., com or~amentos previamente aprovados
pelo Conselho Administrativo, coso estes servi~os resultem
em onus au obriga~oes para o IT;
g) Manter as compromissos financeiros e fiscais em dia, assim
como toda documenta~iio pertinente ao funcionamento do
IT;
h) Ce/ebrar as contratos e convenios de intere5se do IT, uma vez

aprovados pe/o Conselho Administrati
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i)

Criar, elaborar e aprovar, sem a necessidade de autoriza~ao
ou aval do Conselho Administrativo, programa de s6cio
torcedor do lnstituto Ten is;

j)

Cumprir e fazer cumprir as
Administrativo;

decisoes

do

Conse/ho

k) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social.

Capitulo IX- Do S6cio Torcedor
"Artigo 25 - Qualquer pessoa que preencha os requisitos
exigidos pelo Programa 56cio Torcedor do lnstituto Tenis, podera
fazer parte desta categoria, contribuindo de acordo com o plano
ao qual aderir.
Artigo 26- 0 56cio Torcedor nao sera considerado Associado,

em nenhuma hip6tese, nao fazendo jus aos direitos e nao
possuindo os deveres que competem a esta ultima categoria.
Artigo 27 - Os direitos e deveres do 56cio Torcedor estao

previstos no regulamento do Programa 56cio Torcedor do
lnstituto Tenis, que passa a ser parte integrante deste Estatuto.
Artigo 28 - 0 56cio Torcedor obriga-se, de plena direito, a

cumprir fie/mente o regulamento do Program a 56cio To reedor do
lnstituto Tenis, sob pena de ap/ica~ao das san~oes nele
previstas."
f)

a consolida~ao do Estatuto Social, na forma do Anexo I da presente Ata;

g) a elei<;:ao do novo Diretor Executivo do lnstituto Tenis, para um mandato de 4
(quatro) anos qual seja:
CRISTIANO
MOYSES
BORRELLI,
brasileiro,
solteiro,
administrador de empresas, portador da cedula de identidade
RG nQ 24.641.785-7, inscrito no CPF/MF sob o nQ 222.740.98867, residente e domiciliado na cidade de Sao Paulo, estado de
Sao Paulo, na Rua Cristiano Viana, nQ 250, Apto. 34, CEP 05411-

000
h) No mesmo ato, o Diretor Executive ora eleito, o Sr. Cristiano Moyses Borrelli, no
exercfcio de suas atribui~oes estatutarias, aprovou o regulamento do Pr?rama
S6cio Torcedor do Institute Ten is, na forma do Anexo II da presente r~~

~ \•
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Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o presidente suspendeu a

a

uu"''"'""'""' embleia pelo tempo necessaria lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessao, foi
achada conforme e assinada pelos presentes.
Barueri/SP, 4 de julho de 2018.

{Presidente)

(Secreta rio)

H
TABEUAO

DeNOTAS

(Esta folha de assinaturas e parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinaria
datada de 4 de ju/ho de 2018}
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ANEXO I
CONSOLIDAc;AO DO ESTATUTO SOCIAL
INSTITUTO TENIS- ESTATUTO SOCIAL

Capitulo I - Da Denomina~ao, Sede, Foro e Dura~ao
Artigo lQ - 0 INSTITUTO TENIS, doravante apenas denominado "IT", constituldo em
19/07/2002 sob a forma de Associa~ao, e uma pessoa jurldica de dire ito privado,
beneficente, sem fins lucrativos, sem finalidade polltica ou religiosa, regido por este
Estatuto e pela legisla~ao aplicavet incluindo a Lei n. 9.615/98 (Lei Pele) e seus decretos
regulamentadores.
Artigo 2Q- 0 IT tern sede no municipio de Barueri, Estado de Sao Paulo, na Rua Mari, nQ
100, sala 2, Jardim California, CEP 06409-020, e foro no municipio de Barueri, Estado de
Sao Paulo.
Artigo 3Q- 0 prazo de durac;ao do IT e indeterminado.

Capitulo II - Dos Fins e Objetivos
Artigo 4Q - Constituem finalidades e objetivos do IT:
I - Propiciar ajuda e apoio a atletas, para que possam realizar seus treinamentos e
preparac;ao, podendo, para tal, exercer as seguintes atividades:
a) Conceder incentive, manutenc;ao e acompanhamento de atividades esportivas,
identificando e desenvolvendo novos talentos, dentro das areas prioritarias a
serem determinadas pelo Conselho Administrative, eleito na forma deste
Estatuto;
b) Custear total ou parcialmente despesas de treinamento, viagens e quaisquer
outros equipamentos ou materiais necessaries ao born desempenho do atleta
selecionado; e
c)

Promover a acelerac;ao do desenvolvimento pessoal, esportivo e profissional de
seus atletas.

II - Desenvolver e promover atividades esportivas, dentro das areas tematicas
escolhidas por seu Conselho Administrative, podendo para tat exercer as seguintes
atividades:
a) Adquirir, receber em comodato ou por outra forma legal que lhe outorgue a
posse, locais, materiais did ' ticos e equ ipamentos esportivos determinados por
seu Conselho Administrati
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b) Gerenciar eventos esportivos, atividades de pesquisa, exposi.;ao e divulga.;ao de
obras e das informa.;oes tecnicas, hist6ricas e educativas a seu respeito;
c) Operar, alugar, adquirir a propriedade ou a posse de locais para a realiza.;ao das
atividades relacionadas no item acima, com condi.;oes tecnicas e de seguran.;a
satisfat6rias; e
d) Desenvolver, custear ou patrocinar o desenvolvimento e a publica.;ao de meios
de divulga.;ao do esporte, e das informa.;oes tecnicas, hist6ricas e educativas a
seu respeito, respeitados os direitos autorais cabfveis.
Ill - Outras atividades relacionadas que concorram ou facilitem a consecu.;ao das
finalidades descritas acima.
Paragrafo Primeiro - Para facilitar a consecu.;ao de suas finalidades e objetivos, o IT
podera utilizar todos os meios adequados e permitidos na lei para consecu.;ao das
finalidades, podendo, inclusive, desenvolver outras atividades acess6rias voltadas ao
desenvolvimento dos objetivos institucionais par meio de: execu.;ao direta de projetos,
programas ou pianos de a.;oes, celebra.;ao de convenios, contratos e parcerias com
outras institui.;oes e com o Poder Publico, conforme previsto na legisla.;ao em vigor.
Paragrafo Segundo - A fim de cumprir suas finalidades, o IT se organizara em tantas
unidades de presta.;ao de servi.;os quantas se fizerem necessarias, as quais se regerao
pelas disposi.;oes estatutarias e eventualmente par regimentos internos, os quais
poderao disciplinar seu funcionamento.
Paragrafo Terceiro - 0 IT prestara servi.;os gratuitos, permanentes e sem qualquer
discrimina.;ao de clientela, sempre de maneira transparente.
Paragrafo Quarto- 0 IT nao distribui, entre os seus Associados, conselheiros, diretores,
empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou lfquidos,

dividendos, bonifica.;oes, participa.;oes ou parcelas do seu patrimonio, auferidos
mediante o exerdcio de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecu.;ao
do respectivo objeto social.
Artigo 52 ~ No desenvolvimento de suas atividades, o IT observara os prindpios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparencia, economicidade e
da eficiencia e nao fara qualquer discrimina.;ao de ra.;a, cor, genera ou religiao.
Paragrafo Primeiro- 0 IT se dedica as suas atividades par meio de execu.;ao direta de
projetos educacionais de incentivo ao esporte, projetos sociais com tenis comunitario
em parceria com escolas publicas, programas de treinamento de tenis de alto
rendimento, encontros peri6dicos nacionais com equipes de alto rendimento, pianos de
a.;oes correlatas, par meio de doa.;ao de recursos ffsicos, humanos e financeiros, ou
ainda pela presta.;ao de servi.;os intermediarios de apoio a outras organiza.;oes sem fins

lucrativos e a OrgOos do setor pUblico que atuem em areas aflls j
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Paragrafo Segundo- 0 IT respeita e atende aos seguintes requisites :
a) Aplicac;ao integral de seus recursos na manutenc;ao e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
b) Manutenc;ao de escritura<;ao completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidao;
c) Conserva<;ao em boa ordem, pelo prazo de 6 (seis) anos, contados da data da
emissao, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetiva<;ao de suas despesas, bern assim a realizac;ao de quaisquer outros atos au
operac;oes que venham a modificar sua situac;ao patrimonial; e
d) Apresentac;ao, anual, de Declarac;ao de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

Capitulo Ill- Do Patrimonio e das Receitas
Artigo 6Q- 0 patrim6nio do IT sera constitufdo:
a) Pelas dotac;oes feitas no ato de sua instituic;ao;
b) Pelas doac;oes, legados, contribuic;oes, subvenc;oes e auxflios de qualquer
natureza, que venha a receber, para tal fim, de pessoas ffsicas ou jurfdicas, de
direito publico ou privado, nacionais ou estrangeiras; e
c)

Pelos bens e direitos que adquirir.

Artigo 7Q - Constituem receitas do IT, a serem empregadas exclusivamente na
manuten~ao de seus servi~os e atividades, os seguintes recursos:
a) Doac;oes, contribuic;oes, subvenc;oes e auxflios, nao destinados especificamente
incorporac;ao em seu patrim6nio, que o IT venha a receber de pessoas naturais
ou jurfdicas, de direito publico ou privado, nacionais ou estrangeiras;

a

b) Contribuic;oes a serem pagas par s6cios torcedores no ambito de programas
estabelecidos pela administrac;ao;
c)

Receitas operacionais
financeiras;

e

patrimoniais,

d) Receitas oriundas da venda de bens e servi
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e) Receitas provenientes da venda de ingresses ou outras rendas originadas por
competic;oes, exposic;oes,
patrocinados pelo IT; e
f)

lanc;amentos

ou

outros

eventos

esportivos

Receitas provenientes da venda de livros, CDs, e outras midias, artigos e outros
produtos esportivos patrocinados pelo IT.

Paragrafo Primeiro - 0 IT aplica integralmente no territ6rio nacional e nas suas

finalidades estatutaria, todas as suas rendas, recursos e eventual resultado operacional
na manutenc;ao e desenvolvimento dos objetivos institucionais descritos neste capitulo.
Paragrafo Segundo- 0 IT nao constitui patrim6nio exclusive de urn grupo determinado
de individuos, famflias, entidades de classe ou de sociedades sem carater beneficente
ou de assistencia social.
Artigo 8Q- No caso de dissoluc;ao do IT, o respective patrim6nio lfquido sera transferido
a outra pessoa juridica qualificada nos termos da Lei n. 13.204/2015 e da Lei n.
13.019/2014 e seus decretos regulamentadores, preferencialmente que tenha o mesmo
objetivo social ou o mais assemelhado possivel, observado o disposto no Capitulo XII
abaixo.
Artigo 9Q - Na hip6tese do IT obter e, posteriormente, perder a qualificac;ao institufda
pela Lei n. 13.204/2015 e da Lei n. 13.019/2014 e seus decretos regulamentadores, o
acervo patrimonial disponivel, adquirido com recursos publicos durante o perfodo em
que perdurou aquela qualificac;ao, sera contabilmente apurado e transferido a outra
pessoa juridica qualificada nos termos da mesma referida Lei, preferencialmente que
tenha o mesmo objetivo social ou o mais assemelhado possivel.

Capitulo IV- Dos Associados
Artigo 10 - Poderao associar-se ao IT quaisquer pessoas, naturais ou jurfdicas, com
interesse na realizac;ao dos objetivos descritos neste Estatuto Social e que, sem
impedimentos legais, satisfac;am as exigencias e condic;oes por ele estabelecidas.
Pessoas naturais e juridicas, com integridade etica, profissional e responsabilidade

social, reconhecidas profissionalmente e comprometidas com os objetivos do IT,
poderao atraves de aprovac;ao da Assembleia Geral, conforme artigo 14, alfnea "d", com
consenso do Conselho Administrative, associar-se e fazerem parte do IT.
Artigo 11 - Sao direitos e deveres dos Associados, alem daqueles expressamente
previstos em lei:

a) Decidir sobre a admissao dos Associados;
b)

decisao do Conselho Administrative que deliberar sobre a exclusao

,d
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c)

Eleger os integrantes do Conselho Administrative;

d) Supervisionar e dispor sobre as atividades da entidade, tendo acesso aos seus
registros e documenta~oes a qualquer tempo, os quais estarao disponfveis,
inclusive, no sftio eletronico do IT observando-se o prindpio da transparencia;
e) Votar, ser votado e apresentar candidates para exercer cargo no IT;
f)

Tomar parte nas Assembleias Gerais;

g) Apresentar projetos e pianos de trabalho para a concretiza~ao dos objetivos do
IT;
h) Colaborar com o IT na realiza~ao de seus objetivos;
i)

Cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social; e

j)

lnstalar o Conselho Administrative, eleger e/ou destituir os seus membros, fixar
a forma e a periodicidade de suas reunioes.

Paragrafo Primeiro- Os Associados nao respondem, em conjunto ou individualmente,
solidaria ou subsidiariamente, pelas obriga~oes contrafdas pelo IT.
Paragrafo Segundo - 0 falecimento ou incapacidade de qualquer um dos Associados
nao acarretara a dissolu~ao do IT.
Paragrafo Terceiro - Podem integrar o quadro social do IT as pessoas, nacionais ou
estrangeiras, ainda que com domicflio fora do Brasil, eleitas pela Assembleia Geral.
Paragrafo Quarto - Fica assegurado ao Associado o direito de retirar-se do IT, por
vontade propria, sem a necessidade de justificativa ou motiva~ao especffica, a qualquer
tempo, mediante notifica~ao por escrito, protocolada na sede do IT.
Artigo 12- Os Associados perdem seus direitos:

a) Se deixarem de cumprir quaisquer de seus deveres;
b) Se infringirem qualquer disposi~ao estatutaria, regimento ou qualquer decisao
dos 6rgaos sociais;
c) Se praticarem atos nocivos ao interesse do IT;
d) Se praticarem qualquer ato que implique em desabono ou descredito do IT ou
de seus membros; ou
e) Se praticarem atos ou valerem-ser
ou pessoal, para si ou para terceir-
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Paragrafo Primeiro - Em qualquer das hip6teses previstas acima, alem de perderem
seus direitos, os Associados poderao ser exclufdos do IT por decisao deste atraves do
Conselho Administrative, caso seja reconhecida justa causa para tanto, assegurado o
direito de o Associado exclufdo se defender, valendo-se de todos os meios de prova
admitidos em lei.
Paragrafo Segundo- Da decisao do Conselho Administrative que pretenda excluir urn
Associado, caber recurso a Assembleia Geral, que decidira, por maioria de votos, sobre
exclusao ou nao do Associado, em Assembleia Extraordinaria especialmente convocada
para esse fim.

Capitulo V- Da Assembleia Geral
Artigo 13- A Assembleia Geral eo 6rgao soberano de delibera<;ao coletiva do IT, dentro
dos limites legais e estatutarios, constitufda pelos Associados em pleno gozo de seus
direitos, e suas delibera<;6es vinculam a todos os Associados, ainda que ausentes ou
discordantes.
Paragrafo Primeiro- A Assembleia Geral se instalara, em primeira convoca<;ao, com a
presen<;a da maioria absoluta dos Associados do IT e, em segunda convoca<;ao, com
qualquer numero de Associados. As delibera<;6es serao tomadas por maioria simples,
assim entendida como a metade mais um dos votos dos presentes, exceto nos casos
expressamente previstos no Estatuto Social e na legisla<;ao vigente.
Paragrafo Segundo -A convoca<;ao para as Assembleias Gerais sera feita por qualquer
dos membros do Conselho Administrative, ou ainda por 1/5 dos associados com direito
a voto, por meio de aviso pessoal escrito (carta, correio eletr6nico, fac-simile, ou
anuncio de jornal de circula<;ao nacional), com antecedencia minima de 5 (cinco) dias
uteis da data de realiza<;ao da Assembleia.
Paragrafo Terceiro - Serao dispensadas as formalidades de convoca<;ao previstas no
Paragrafo Segundo acima, quando todos os associados estiverem presentes
Assembleia Geral.

a

Paragrafo Quarto - Os Associados poderao participar das Assembleias Gerais a
distancia, por intermedio de conferencia telef6nica, videoconferencia ou por qualquer
outro meio de comunica<;ao eletr6nico, sendo considerados presente Assembleia e
devendo: (i) confirmar seus votos atraves de declara<;ao por escrito encaminhada ao
secretario da Assembleia por carta, fax ou correio eletr6nico, logo ap6s o term ino da
Assembleia, sendo que uma vez recebida a declara<;ao, referido secretario ficara
investido de plenos poderes para assinar a ata da Assembleia em nome de referidos
Associad~; o , (ii) firmar posteriormente os originais, os quais deverao ser devolvidos

a

pelo corr~
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Artigo 14- A Assembleia Geral tern poderes para decidir a respeito de toda atua<;ao do
IT, podendo tamar todas as resolu<;5es que julgar convenientes a sua defesa e
desenvolvimento, incluindo, mas nao se limitando a:
a) Eleger e destituir membros do Conselho Administrative e do Conselho Fiscal;
b) Eleger e destituir o Diretor Executive;
c) Aprovar as contas do IT;
d) Decidir sabre a admissao e a exclusao de Associados;
e) Deliberar sabre a dissolu<;ao e extin<;ao do IT; e
f)

Alterar o Estatuto.

Capitulo VI- Da Administra~ao
Artigo 15-0 IT sera administrado porum Conselho Administrative e um Conselho Fiscal.
Paragrafo Primeiro - A administra<;ao, na gestao das atividades e interesses do IT,
observara os prindpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
transparencia, economicidade e eficiencia e adotara praticas de gestao administrativa,
necessarias e suficientes para coibir a obten<;ao, de forma individual au coletiva, de
beneffcios au vantagens pessoais au em favor de pessoas jurfdicas vinculadas, em
decorrencia da participa<;ao no respective processo de decisao. Da mesma forma, a
Administra<;ao do IT providenciara para que estes prindpios e normas de gestao sejam
observados pelos funcionarios.
Paragrafo Segundo - Os membros da administra<;ao do IT nao responderao, em
conjunto ou individualmente, solidaria ou subsidiariamente, pelas obriga<;oes
contrafdas pelo IT, atraves de ato regular de gestao au par atos negociais praticados na
dire<;ao da entidade.
Artigo 16 - A elei<;ao e destitui<;ao dos membros do Conselho Administrative e do
Conselho Fiscal sera feita mediante delibera<;ao tomada em Assembleia Geral por
Associados representando 2/3 (dais ter<;os) dos votos presentes
Assembleia
especialmente convocada para este fim.

a

Paragrafo Unico - Nao poderao ser eleitos para os cargos da administra<;ao do IT as
Associados que exer<;am cargos, empregos ou fun<;5es publicas junto aos 6rgaos do
Poder Publico.
Artigo 17- A convoca<;ao para as reunioes do Conselho Administrative e do Consel o
Fiscal sera feita par qualquer de seus respectivos membros, por meio de aviso pes
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escrito (carta, correio eletronico, ou anuncio de jornal de circulac;ao nacional), com
antecedencia minima de 5 (cinco) dias uteis da data de realizac;ao da reuniao.
Paragrafo Unico - Serao dispensadas as formalidades de convocac;ao aqui previstas
quando todos os membros do Conselho Administrative ou do Conselho Fiscal estiverem
presentes a reuniao.

Capitulo VII- Do Conselho Administrativo e Da Representa~ao do IT
Artigo 18 - 0 Conselho Administrative sera composto por, no mfnimo, 3 (tres) e, no
maximo, 4 (quatro) membros.
Paragrafo Primeiro- Os mandatos dos membros do Conselho Administrative serao de
4 (quatro) anos, admitida a reeleic;ao.
Paragrafo Segundo - Ao ser eleito, cada membro do Conselho Administrative podera
indicar um suplente que o substituira em seus impedimentos ocasionais e que lhe
completara o mandato em caso de vacancia, ocasiao em que se lavrara ata de posse do
suplente indicado.
Paragrafo Terceiro- Fica assegurado aos membros do Conselho Administrative o direito
de retirarem-se do Conselho Administrative, por vontade propria, a qualquer tempo,
mediante notificac;ao por escrito protocolada na sede do IT.
Artigo 19 - 0 Conselho Administrative se reunira, ordinariamente, a cada semestre e,
extraordinariamente, sempre que necessaria, por convocac;ao de quaisquer de seus
membros.
Paragrafo Unico- As reunioes do Conselho Administrative se instalarao com todos os
seus membros e suas deliberac;oes ocorrerao por maioria absoluta de votos.
Artigo 20- Sao atribuic;oes do Conselho Administrative:
a) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto;
b) Estabelecer e modificar o organograma do IT, criando ou extinguindo cargos,
admitindo ou demitindo empregados e fixando seus nfveis de remunerac;ao, bem
como admitir, no regime da CLT, funcionarios cujas func;oes estabelecera;
c) Estabelecer normas para o funcionamento do IT e para orientar seus
funcionarios, bem como a administrac;ao completa das atividades do IT;
d) Avaliar regularmente as atividades do IT;

f

e) Estabelecer e aprovar o orc;amento anual e suas modificac;

v
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Estabelecer e aprovar o planejamento estrategico eo operacional anual de cada
uma das areas do IT, sob proposta de qualquer um de seus membros;

g) Contratar auditores externos e substituf-los;
h) Solicitar pareceres de especialistas nas areas jurfdica, fiscal, contabil, tecnica e
educacional;

i)

Deliberar sabre alienac;ao e onerac;ao de bens, operac;oes financeiras,
endividamento e outros atos e neg6cios que exorbitem da administrac;ao
ordinaria, em especial aprovar a emissao de cheques em valor superior a R$
100.000,00 (cern mil reais) nos termos do paragrafo unico do artigo 22 abaixo;

j)

Autorizar a celebrac;ao de acordos, contratos e convenios que exorbitem a
administrac;ao ordinaria;

k) Propor alterac;oes ao presente Estatuto para deliberac;ao final da Assembleia
Geral;

I)

lndicar

aAssembleia Geral names para compor o Conselho Administrative;

m) Abrir filiais e alterar o enderec;o de quaisquer estabelecimentos do IT; e
n) Aprovar a prestac;ao de contas anual apresentada pelo Conselho Fiscal.
Paragrafo Primeiro- 0 Conselho Administrative pod era determinar a contratac;ao pelo
regime de CLT (Consolidac;ao das Leis do Trabalho), de quantos funcionarios Ihe parec;am
necessaries para assegurar o born funcionamento da administrac;ao do IT.
Paragrafo Segundo- 0 Conselho Administrative podera eleger, por maioria de votos de
seus membros, a figura que representara o IT, sendo denominado de "Diretor
Executivo", observando-se que: (i) o mandata do Diretor Executivo sera de 4 (quatro)
anos, permitida urn a (1) unica reconduc;ao; e (ii) vedac;ao eleic;ao do conjuge e parentes
consangufneos ou afins, ate o 2Q (segundo) grau ou por afinidade do presidente ou
dirigente maximo da entidade.

a

Artigo 21 - Sao atribuic;oes do Diretor Executivo, concedidas pelo Conselho
Administrative, alem da representac;ao do IT, na forma e termos do Artigo 22 e seu
paragrafo unico, e das especificamente estabelecidas pelo Conselho Administrative na
ocasiao de sua admissao.

a) Elaborar regularmente, pianos estrategicos, propostas de trabalho, orc;amento e
demonstrac;oes financeiras da instituic;ao e submete-los ao Conselho
Administrative;
b) Fornecer relat6rios ao Conselho Administrative e quaisquer outras informac;oes
solicitadas por este 6rg

;j

i

ril
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c) Ava liar e emitir parecer sabre projetos enviados ao IT, submetendo
do Conselho Administrative os projetos que julgar pertinentes;

aaprecia~ao

d) Acompanhar e emitir parecer e relat6rios sobre projetos, convenios e similares
financiados, apoiados ou celebrados com o IT, zelando pela veracidade e
acuidade das informa~oes prestadas;
e) Administrar os bens e dirigir os servic;:os e neg6cios do IT, praticando todos os
atos necessaries
manutenc;:ao das atividades, de acordo com a legislac;:ao
vigente;

a

f)

Assessorar-se de especialistas para auxiliar na tomada de decisoes nas areas
jurfdicas, fiscal, contabil, tecnica educacional, etc., com orc;:amentos previamente
aprovados pelo Conselho Administrative, caso estes servic;:os resultem em onus
ou obrigac;:6es para o IT;

g) Manter os compromissos financeiros e fiscais em dia, assim como toda
documentac;:ao pertinente ao funcionamento do IT;
h) Celebrar os contratos e convenios de interesse do IT, uma vez aprovados pelo
Conselho Administrative;
i)

Criar, elaborar e aprovar, sem a necessidade de autorizac;:ao ou aval do Conselho
Administrative, programa de s6cio torcedor do IT;

j)

Cumprir e fazer cumprir as decisoes do Conselho Administrative;

k) Cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social.
Artigo 22 - A representac;:ao legal do IT competira em jufzo ou fora dele, em conjunto
pelo: (i) Diretor Executivo e um dos membros do Conselho Administrativo; ou pelo (ii)
Diretor Executive e um procurador investido de poderes especfficos.
Paragrafo Unico- 0 Diretor Executive podera, sempre em conjunto de um procurador
investido de poderes especfficos, em nome do IT, pagar e receber prec;:os, sinais,
princfpio de pagamentos ou totais, dar, aceitar e assinar recibos e quitac;:oes, representalo perante Bancos em geral, podendo abrir, movimentar, transferir e encerrar contas
bancarias, emitir, endossar, sacar e assinar cheques, fazer depositos e retiradas
mediante recibos, solicitar saldos e extratos de contas, requisitar taloes de cheques,
desde que o valor envolvido nao exceda a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
sendo certo que acima desta quantia, sera necessaria aprovac;:ao expressa e inequfvoca
do Conselho Administrative por maioria simples de votos de seus membros.
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Artigo 23- 0 Conselho Fiscal sera composto par 2 (dais) membros.
Paragrafo Primeiro - 0 mandata do Conselho Fiscal sera coincidente com o mandata

do Conselho Administrative, admitida a reelei~ao .
Paragrafo Segundo - Ao ser eleito, cada membra do Conselho Fiscal indicara um

suplente que o substituira em seus impedimentos ocasionais e que lhe completara o
mandata em caso de vacancia.
Artigo 24- Compete ao Conselho Fiscal:

a) Examinar os livros de escritura~ao do IT;
b) Opinar sabre os balanc;os e relat6rios de desempenho financeiro e contabil e
sabre as operac;oes patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os
organismos superiores da entidade;
c)

Requisitar ao Conselho Administrative e ao Diretor Executive, a qualquer tempo,
documenta~ao comprobat6ria das opera~oes economico-financeiras realizadas
pelo IT;

d) Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral;

a

e) lnformar ao Conselho Administrative e Assembleia Geral qualquer erro ou
irregularidade relative as atividades do IT e sua documentac;ao;
f)

Elaborar mensalmente demonstra~ao de execuc;ao orc;amentaria; e

g) Elaborar parecer acerca da prestac;ao de contas anuais.

Capitulo IX- Do S6cio Torcedor

Artigo 25 - Qualquer pessoa que preencha os requisites exigidos pelo Programa S6cio

Torcedor do Institute Tenis, podera fazer parte desta categoria, contribuindo de acordo
com o plano ao qual aderir.
Artigo 26- 0 S6cio Torcedor nao sera considerado Associado, em nenhuma hip6tese,

nao fazendo jus aos direitos e nao possuindo os deveres que competem a esta ultima
categoria.
Artigo 27 - Os direitos e deveres do S6cio Torcedor estao previstos no regulamento do

Programa S6cio Torcedor do Institute Tenis, que passa a ser parte integrante deste
Estatu .j
IV
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Artigo 28 - 0 S6cio Torcedor obriga-se, de pleno direito, a cumprir fielmente o
regulamento do Programa S6cio Torcedor do lnstituto Tenis, sob pena de aplica~;ao das
san~;oes nele previstas.

Capitulo X- Dos Aspectos Financeiros e Contabeis
Artigo 29- 0 exercfcio financeiro do IT e anual e term ina no dia 31 de dezembro de cada
ano.
Artigo 30- 0 IT levantara balan~;os gerais e procedera
de cada exercfcio.

aapura~;ao de resultados ao final

Paragrafo Primeiro - 0 IT adotara um plano de contas e balan~;o padronizados, com
completa descri~;ao de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades
que assegurem sua exatidao.
Paragrafo Segundo - 0 IT conservara em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos,
contados da data de sua emissao, os documentos que comprovem a origem de suas
receitas e a efetiva~;ao de suas despesas, assim como a realiza~;ao de quaisquer outros
atos ou opera~;oes que venham a modificar sua situa~;ao patrimonial.
Paragrafo Terceiro - A contabilidade do IT sera obrigatoriamente verificada por
auditoria externa.

Capitulo XI- Da Presta~ao de Contas
Artigo 31- A presta~;ao de contas do IT observara as seguintes normas:

a) Os prinC1p1os fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de
Contabilidade;
b) A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercfcio fiscal, ao
relat6rio de atividades e das demonstra~;oes financeiras da entidade, incluindo
as certidoes negativas de debitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os
disposi~;ao para exame de qualquer cidadao;

a

c) A realiza~;ao de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for
o caso, da aplica~;ao dos eventuais recursos objeto de parcerias com o Poder
Publico, conforme previsto em regulamento; e
d) A presta~;ao de contas de todos os recursos e bens de origem publica recebidos
sera f.eit conforme determina o paragrafo unico do Art. 70 da Constitui~;ao

Fede ~
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Capitulo XII - Das Altera~oes Patrimoniais e Estatutarias

e aquisi~ao de patrim6nio, exige-se:
a) Que sejam aprovadas por maioria do Conselho Administrative e, ainda, no caso
de altera~ao do Estatuto Social, pela Assembleia Geral, conforme as disposi~oes
deste Estatuto e da legisla~ao aplicavel;
b) Que a altera~ao do Estatuto Social nao contrarie os fins e objetivos do IT;
c)

Que nao comprometam a continuidade do IT; e

d) Que sejam formalizadas em ata a ser registrada no Registro Civil das Pessoas
Jurldicas.

Capitulo XIII- Da Extin~ao
Artigo 33 - 0 IT s6 sera extinto, au incorporado a outra institui~ao publica ou privada,
se comprovada a impossibilidade de realiza~ao de seus objetivos com autonomia
financeira e operacional;
Paragrafo Unico -A extin~ao do IT au a sua incorpora~ao a uma outra institui~ao s6
poderao ser deliberadas por 2/3 (dais ter~os) dos Associados presentes a Assembleia
Geral especialmente convocada para este fim e instalada com a presen~a de todos as
seus membros.
Artigo 34 - Em caso de dissolu~ao ou extin~ao do IT, o seu patrim6nio remanescente
sera revertido a outra institui~ao qualificada nos termos da Lei n. 13.204/2015 e da Lei
n. 13.019/2014 e seus decretos regulamentadores, preferencialmente que tenha o
mesmo objetivo social ou o mais assemelhado possfvel.

Barueri/SP, 4 de julho de 2018.
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ANEXO II
REGULAMENTO DO PROGRAMA SOCIO TORCEDOR DO INSTITUTO TEN IS

PROGRAMA SOCIO TORCEDOR DO INSTITUTO TEN IS

REGULAMENTO E TERMO DE ADESAO

Institute Ten is, pessoa jurfdica de dire ito privado, com sede na cidade de Barueri, Estado
de Sao Paulo, na Rua Mari, nQ 100, sala 02, Jardim California, CEP 06409-020, inscrita no
Cadastre Nacional de Pessoas Jurfdicas do Ministerio da Fazenda sob o nQ
05.206.043/0001-41 ("Institute Tenis"), institui o presente Termo de Adesao, com o
objetivo de disciplinar as condic,:oes para adesao ao programa de relacionamento e
beneffcios denominado "Programa S6cio Torcedor".
A adesao ao programa S6cio Torcedor exige a leitura atenta dos termos e condic,:oes
abaixo e sera precedida da formal concordancia, pelo participante, com as regras
constantes deste Termo de Adesao.
I.

Termos Definidos

1.1.

Para fins do presente Termo de Adesao, os termos abaixo indicados terao os

seguintes significados:
"Beneffcios" sao todos os beneffcios, vantagens, promoc,:oes e descontos concedidos
pelo Institute Tenis ao S6cio Torcedor que aderir ao Programa e cumprir com as
obrigac,:oes definidas para o Plano escolhido, na forma deste Termo de Adesao.
"Custo do Plano" e o valor cobrado em cada Plano, de forma mensal, que o S6cio
Torcedor pagara ao Institute Tenis para fazer usa dos Beneffcios atribufdos pelo Plano
escolhido.
"Plano" constitui cada conjunto de Beneffcios atribufdo pelo Institute Tenis aos S6cios
Torcedores, mediante adesao e pagamento do correspondente Custo do Plano, na
forma deste Termo de Adesao.
"Programa" e o programa de Beneffcios oferecido pelo Institute Tenis as pessoas que
aderirem as condic,:oes previstas neste Termo de Adesao e cumprirem com as obrigac,:oes
assumidas neste instrumento.
"S6cio Torcedor"

ea

pessoa fisica que aceitou as condic,:oes do presente Termo de

~

Adesao, tendo aderido ao Programa S6cio Torcedor do Institute Tenis, e que cumpre
com suas obrigac,:oes previstas neste Termo de Adesao.
"Termo de Adesao" significa este instrume

·rp/
y
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"Website" significa a pagina mantida pelo Institute Tenis na rede mundial de
computadores, no enderec;o www.institutotenis.org.br
11.

Adesao ao Programa S6cio Torcedor

2.1.

0 Programa de S6cio Torcedor do Institute Tenis se caracteriza por oferecer um

conjunto de Beneffcios a todas as pessoas ffsicas que escolherem um Plano, aderirem
ao Programa 56cio Torcedor e efetuarem o pagamento mensal do Custo do Plano.
2.2.

Para se tornar S6cio Torcedor, o interessado deve ler atentamente este Termo

de Adesao e, caso concorde com todas as suas disposic;5es, deve preencher o formula rio
de adesao ao Programa, disponibilizado no Website, informando os dados pessoais ali
exigidos. Ao preencher o cadastre de adesao, o Torcedor estara concordando
formalmente com todas as condic;5es deste Termo de Adesao.
2.3.

0 cadastramento somente podera ser realizado para pessoas que possufrem

numero de Cadastre das Pessoas Ffsicas- CPF valido e ativo. Somente maiores de 18
anos de idade poderao formalizar a adesao ao Programa, sendo vedada a adesao por
menores de 18 anos, exceto na condic;ao de o menor ser representado ou assistido por
seus pais ou responsaveis legais, na forma da legislac;ao aplicavel.
2.4.

Somente serao confirmados os cadastros daqueles que preencherem todos os

campos obrigat6rios do formulario de adesao, sendo de inteira responsabilidade do
interessado em tornar-se S6cio Torcedor a inserc;ao de informac;oes precisas, exatas e
verdadeiras no respective formulario, como tambem de informar eventuais alterac;5es
dos dados cadastrais inicialmente preenchidos, cabendo a cada interessado responder
perante o Institute Tenis e perante terceiros pela veracidade e autenticidade das
informac;5es prestadas, isentando o Institute Tenis de qualquer responsabilidade pela
imprecisao destas informac;5es.

Edireito do Institute Tenis, a qualquer tempo e sempre que necessaria, utilizar
2.5.
todos os meios legais para verificar a correta identificac;ao do 56cio Torcedor
cadastrado, solicitando, inclusive, documentos comprobat6rios que confirmem as
informac;5es prestadas, sendo permitido ao Institute Tenis, na recusa da apresentac;ao
dos documentos solicitados ou na constatac;ao de qualquer irregularidade dos dados
cadastrais, sem qualquer obrigac;ao de ressarcimento ou indenizac;ao, suspender
temporariamente o cadastre de referido S6cio Torcedor ou ate mesmo cancela-lo
definitivamente, sem prejufzo de outras medidas que se fizerem necessarias.
2.6.

Cada 56cio Torcedor tera direito de realizar apenas um cadastre no Programa,

sendo que, na hip6tese de o Institute Tenis detectar cadastros em duplicidade, o
cadastre mais antigo sera desconsiderado, prevalecendo o mais recente.
2. 7.

0 56cio Torcedor sera o unico responsavel pel a veracidade das informac;5es que

incluir em seu cadastre, bem como pela preservac;ao da sua senha de acesso
Programa (a qual sera criada pelo 56cio Torcedor ao se cadastrar no Programa, por
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do WebsiteL sendo-lhe vedado, sob qualquer hip6tese, ceder, vender, emprestar ou
transferir sua senha ou conta de acesso a terceiro, sob pena de suspensao de sua
inscric;ao como S6cio Torcedor e/ou cancelamento de seu cadastre, a criterio do
Institute Ten is.
2.8.

0 S6cio Torcedor que desejar deixar o Programa devera requerer formalmente

seu desligamento do Programa diretamente ao Institute Tenis, por meio de contato
telef6nico com o numero informado no Website.
2.9.

0 S6cio Torcedor somente podera utilizar os Beneffcios atribufdos pelo Plano ao

qual aderir se estiver rigorosamente em dia com o pagamento das mensalidades
previstas para seu Plano, de acordo com a forma prevista neste Termo de Adesao e
conforme os valores informados no Website.

2.10. 0 S6cio Torcedor que deixar de cumprir suas obrigac;oes de pagamento sem que
se desligue, formalmente, do Programa, na forma prevista neste Termo de Adesao, nao
podera se utilizar dos Beneffcios inerentes ao Plano Contratado ate a regulariza<;ao da
sua condic;ao junto ao Institute Tenis. 0 S6cio Torcedor que se tornar inadimplente com
rela<;ao ao pagamento do valor do Plano somente podera regularizar sua situac;ao para
restabelecer imediatamente o direito de fruir de todos os Beneffcios inerentes ao seu
Plano se quitar todos os todos os debitos pendentes

2.11. 0 S6cio Torcedor que permanecer por mais de 12 meses na condic;ao de
inadimplente, ou seja, sem cumprir as suas obrigac;oes de pagamento e sem o direito de
fruir OS Beneffcios disponibilizados pelo Plano, sera automaticamente desligado do
Programa, sem necessidade de aviso formal previo, e deixara de ser urn S6cio Torcedor
do Institute Ten is.
Ill.

Direitos Oferecidos pelo Programa S6cio Torcedor

3.1.
0 S6cio Torcedor devidamente cadastrado e que preencher todas as condi<;oes
exigidas por este Termo de Adesao, especialmente estar adimplente com o pagamento
da mensalidade do Plano ao qual aderiu, tera direito aos Beneffcios previstas para cada
Plano, disponibilizadas pelo Institute Tenis.
3.2.
No memento da adesao ao Programa, o S6cio Torcedor devera escolher apenas
uma das modalidades disponfveis de Plano no Website, podendo usufruir dos Beneffcios
durante o perfodo em que permanecer adimplente com suas obrigac;oes.
3.3.
0 S6cio Torcedor inadimplente ficara impossibilitado de usufruir dos Beneffcios
do Programa ate que restabelec;a o adimplemento das suas obrigac;oes, na forma deste
Termo de Adesao.
3.4.

AIE~m

dos Beneffcios atribufdos por cada Plano, o Institute Tenis podera criar

ac;oes ou promoc;oes diarias, mensais ou sazonais aos S6cios Torcedores sem que is

1'

caracterize altera,ao das condi,Oes minimas do Programa ou que obrigue o lnstit t

~ ~
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Tenis a repetir as condi~oes das campanhas ou promo~oes em qualquer momenta
posterior.
3.5.

0 S6cio Torcedor que adquirir qualquer bern ou direito par meio do Programa

e

proibido de ceder referido bern ou direito a qualquer outra pessoa, a titulo gratuito ou
oneroso, sob pena de ter cancelado definitivamente seu cadastro no Programa, na
forma deste Termo de Adesao, ah~m de responder pelos prejulzos porventura causados
ao lnstituto Ten is.
3.6.

0 lnstituto Ten is podera alterar, incluir, substituir ou excluir quaisquer vantagens

existentes no Plano e informadas neste Termo de Adesao, desde que observada a
antecedencia

minima de 30 dias entre a comunica~ao da

implementa~ao,

altera~ao

e sua

devendo referida altera~ao ser comunicada par meio do Website e do

envio de correspondencia eletr6nica a cada S6cio Torcedor afetado, para o endere~o de
correio eletr6nico cadastrado pelo S6cio Torcedor ao aderir ao Programa.
3.7.

0 lnstituto Tenis podera modificar a qualquer momenta os termos e condi~oes

deste Termo de Adesao, publicando versao atualizada no Website, na forma autorizada
par este Termo de Adesao, cabendo ao S6cio Torcedor que discordar das disposi~oes do
novo Termo de Adesao se retirar do Programa antes do inicio do mes seguinte

a

publica~ao,

quando o novo Termo de Adesao passara a vigorar. Referida altera~ao sera
comunicada ao S6cio Torcedor na forma referida em 3.6, acima.
3.8.
0 lnstituto Tenis mantera, no Website, as informa~oes atualizadas sabre os
Beneflcios e OS Pianos disponlveis a cada mes.
3.9.

0 S6cio Torcedor que desejar alterar seu Plano devera solicitar a

migra~ao

para

o novo Plano ao lnstituto Tenis, par meio dos mecanismos de solicita~ao informados no
Website, desde que o S6cio Torcedor esteja adimplente com todas as obriga~oes de
pagamento do Plano anterior.
3.10. 0 S6cio Torcedor que requerer a altera~ao do Plano continuara podendo fruir
dos Beneffcios atribuldos pelo Plano anterior ate o termino do perfodo contratado,
sendo que passara a se beneficiar dos Beneflcios atribuldos pelo novo Plano a partir do
mes subsequente ao pagamento do correspondente Custo do Plano.
IV.

Pianos Oferecidos no ambito do Programa S6cio Torcedor

4.1.

A pessoa que desejar aderir ao Programa e tornar-se urn S6cio Torcedor do

lnstituto Tenis podera escolher, no momenta de sua adesao, urn dos Pianos descritos
abaixo, mediante pagamento do Custo do Plano informado no Website:
[inserir tabela com descri~ao dos pianos, a qual sera enviada em arquivo separ
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V.

Forma de Pagamento

5.1.

0 S6cio Torcedor devera efetuar o pagamento do Custo do Plano mensalmente,

de forma online, por meio do website Pagseguro ou outre meio de pagamento que
venha a ser disponibilizado pelo Institute Tenis.
5.2.

0 S6cio Torcedor que aderir ao Programa tera as obriga~oes e condi~oes do

Plano renovadas continua e automaticamente a cada mes, a partir da data do seu
cadastre, ate que o Program a seja descontinuado pelo Institute Tenis ou ate que o S6cio
Torcedor requeira o cancelamento de sua inscri~ao, na forma deste Termo de Adesao.
5.3.
Somente o S6cio Torcedor em dia com o pagamento das mensalidades podera
usufruir de todos os Beneficios propiciados para o respective Plano, na forma deste
Termo de Adesao.
5.4.

Eventual pedido de cancelamento da adesao ao Programa podera ser feito em

qualquer dia do mes, mas somente produzira efeito a partir do primeiro dia do mes
subsequente a solicita~ao. Caso o Torcedor ja tenha efetuado o pagamento da
mensalidade do mes no qual solicitou o cancelamento, nao tera direito a devolu~ao do
valor pago e podera utilizar integral mente os Beneficios atribuidos pelo respective Plano
ate o final do periodo contratado.

VI.

Envio de Produtos e Polftica de Troca

6.1.

0 Institute Ten is enviara a camiseta ou outre produto a que o S6cio Torcedor faz

jus ao aderir a qualquer dos Pianos no prazo de ate 60 dias ap6s a confirmac;:ao da adesao
e do respective pagamento, cabendo ao S6cio Torcedor que desejar efetuar a troca de
sua camiseta ou outre produto entrar em contato com o Institute Ten is em ate sete dias
a contar do respective recebimento .
6.2.

A camiseta ou outre produto a ser objeto de troca devera ser enviado pelo S6cio

Torcedor, as suas expensas, ao

endere~o

que vier a ser indicado pelo Institute Tenis,

sem uso e dentro da sua embalagem original.
6.3.

A camiseta ou outre produto devolvido passara por uma analise do Institute

Tenis ou de seu fabricante, sendo que somente sera liberado o envio de urn novo
produto solicitado para troca ap6s a confirma~ao das condi~oes do produto devolvido.
6.4.

0 Institute Tenis tera o direito de nao aceitar o pedido de troca de qualquer

camiseta ou outre produto caso seja encontrada qualquer viola~ao a esta politica de
troca. Neste cas , o produto sera devolvido ao remetente sem necessidade de
comunicac;:ao pr 'v
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VII.

Disposi~oes

7.1.

Quaisquer duvidas relacionadas ao funcionamento do Programa S6cio Torcedor

Gerais

poderao ser esclarecidas pelos canais de atendimento do lnstituto Tenis informados no
Website, durante horario comercial.
7.2.

Na forma do artigo 39 do Estatuto do Torcedor- Lei nQ 10.671/2003, o S6cio

Torcedor que comprovadamente promover tumulto, praticar ou incitar a violencia, ou
invadir local restrito aos competidores em qualquer competil;ao desportiva tera seu
cadastro junto ao Programa definitivamente cancelado a pedido da autoridade
competente, ou desde que ocorra o transito em julgado da sentenc;a condenat6ria.

7.3.

0 lnstituto Tenis nao garante acesso e uso continuo ou sem interrupc;oes do

Website, informando que eventualmente o sistema podera estar indisponfvel por
motivos tecnicos ou por falhas da internet, ou por qualquer outra circunstancia alheia
ao lnstituto Tenis, hip6tese na qual o S6cio Torcedor podera praticar atos ou usufruir
dos Beneffcios por meio de contato telefonico com o lnstituto Tenis ate o
restabelecimento do acesso ao Website.
7.4.

Todas as informac;oes prestadas pelo S6cio Torcedor serao mantidas pelo

lnstituto T€mis, ficando autorizada a revelac;ao destes dados quando solicitados por
autoridades judiciais, administrativas, policiais ou governamentais, hip6tese na qual
cabera ao lnstituto Tenis colaborar com as autoridades para preservar a seguran~.;a do
Programa, dos eventos esportivos e dos expectadores presentes.
7.5.

0 S6cio Torcedor expressamente autoriza o lnstituto Tenis a utilizar ou

disponibilizar a terceiros todas as informac;oes cadastrais do Torcedor necessarias para
a disponibilizac;ao dos Beneffcios atribufdos pelo Plano contratado, tais como, e nao se
limitando, ao nome e CPF do S6cio Torcedor, alem de expressamente autorizar o envio
de material informative, promocional ou comercial ao S6cio Torcedor por correio,
telefone ou e-mail cadastrados.

7.6.

A adesao ao presente Termo de Adesao nao gera nenhum contrato de
associac;ao, sociedade, mandata, franquia ou relac;ao de trabalho entre o lnstituto Ten is
e o S6cio Torcedor.

7.7.

Qualquer conflito que possa decorrer deste Termo de Adesao sera dirimido pelo

Foro da Comarca de Barueri, Estado de Sao Paulo, com exclusao de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

7.8.

Ao informar que "ACEITA" as disposic;oes do presente Termo de Adesao, o S6cio

Torcedor declara que leu atentamente e aceitou todos os seus termos e condic;oes,
avaliando de forma livre e independente as obrigac;oes aqui assumidas, sendo que a
intenc;ao de participar do Programa S6cio Torcedor do lnstituto Tenis nao esta
relacionada com nenhuma outra manifesta~.;ao , garantia ou declarac;ao que nao sejam
as estabelecidas neste Termo de Ades
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Barueri/SP, 4 de julho de 2018.

Ao
lnstituto Tenis
Rua Mari, 100, Sala 2, Jardim California
Barueri, SP
CEP 06409-020
Ref. : Safda do quadro de associados do lnstituto Tenis e renuncia ao cargo de membra do Conselho
Administrativo

Prezados Senhores,
Por meio da presente, para todos os fins de direito, eu, JORGE PAULO LEMANN, brasileiro,
casado, empresario, inscrito no Cadastro da Pessoa Fisica do Ministerio da Fazenda (CPF/MF) sob
nQ 005.392.877-68, portador da Cedula de ldentidade RG nQ 1.566.020 IFP/RJ, residente e
domiciliado na cidade de Jona, Sui~a, na Rua Rebhalde, 35, CEP 8645, venho por meio desta
informar que desejo me retirar do quadro de associados do lnstituto Tenis, pessoa jurfdica de
direito privado, com sede na cidade de Barueri, Estado de Sao Paulo, na Rua Mari, 100, Sala 2,
Jardim California, CEP 06409-020, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurfdicas do Ministerio
da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nQ 05.206.043/0001-41 ("IT"), nos termos do artigo 11, paragrafo 4Q
do estatuto social do IT, bern como apresentar a minha renuncia ao cargo de membro do Conselho
Administrativo do IT para o qual fui eleito na Assembleia Geral Extraordinaria do IT, realizada em
15 de agosto de 2014.
Ainda, pela presente carta, outorgo a mais plena, rasa, geral irrevogavel e irretratavel
quita~ao com rela~ao a todos e quaisquer direitos que me pudessem ser atribufdos na qualidade
de associado e membra do Conselho Administrativo do IT, incluindo, mas nao se limitando a
quaisquer valores devidos, para nada mais reclamar da IT, a qualquer titulo ou sob qualquer
pretexto.

Atenciosamente,

~~~~1

~
JORGE PAULO LEMANN

Recebido:

c~ ~y~-

lnstituto Tenis

Data:

>!'<~~~)
·
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Barueri, 21 de junho de 2018.

Ao
Institute Ten is
Rua Mari, 100, Sala 2, Jardim California
Barueri, SP
CEP 06409-020
Ref.: Safda do guadro de associados do lnstituto Tenis e renuncia ao cargo de membra
do Conselho Administrativo

Prezadossenhore~

Por meio da presente, e para todos os fins de direito, eu, GUSTAVO KUERTEN,
brasileiro, casado, tenista, portador da Cedula de ldentidade n. 2.585.329-5, inscrito no
CPF/MF sob o n. 789.489.919-49, residente e domiciliado na cidade de Florianopolis,
estado de Santa Catarina, com enderec;o comercial na Avenida Madre Benvenuta, 1168,
Sala 101, Florianopolis/SC, CEP 88035-000 informo que desejo me retirar do quadro de
associados do Institute Tenis ("IT"), pessoa jurfdica de direito privado, com sede na Rua
Mari, 100, Sala 02, Jardim California, Barueri/SP, CEP 06409-020, inscrita no CNPJ/MF
sob on. 05.206.043/0001-41, nos termos do artigo 11, paragrafo 4Q, do Estatuto Social
do IT, bem como apresento minha renuncia ao cargo de membra do Conselho
Administrative do IT, para o qual fui eleito na Assembleia Geral Extraordinaria do IT,
realizada em 15 de agosto de 2014.

Ainda, pela presente carta, outorgo a mais plena, rasa, geral irrevogavel e
irretratavel quitac;ao com relac;ao a todos e quaisquer direitos que me pudessem ser
atribufdos na qualidade de associado do IT e membra do Conselho Administrative,
incluindo, mas nao se limitando a quaisquer valores devidos, para nada mais reclamar
do IT, a qualquer titulo ou sob qualquer pretexto.
Atenciosamente,

Recebido:
Institute Tenis

Data:
E'Tlolumentos : 3,15- Selo( s): 1,90

SELO NORMAL: FCV8511la-19 ED
'Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br
R1
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TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL ELEITOS PELA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 4 DE JULHO DE 2018

Nos termos da ata de assembleia geral extraordinaria realizada em 4 de julho de 2018,
foram eleitos como membros do Conselho Fiscal do Institute Tenis ("IT"), com mandata
de 2 (dois) anos, os Senhores (i) Roberto Collares Lage, brasileiro, casado, economista,
portador da cedula de identidade CRE n. 18.559, inscrito no CPF/MF sob o n.
402.711.967-34, residente e domiciliado na Rua lnhambu, 430, Apartamento 111,
Moema, Sao Paulo/SP, CEP 04520-010 e (ii) Aloisio Wolff, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cedula de identidade n. 3.021.790 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob on. 364.778.348-04, residente e domiciliado na Avenida Manoel
dos Reis Araujo, 412, Jardim Marajoara, Sao Paulo/SP, CEP 04664-000. Os membros do
Conselho Fiscal do IT, ora eleitos, declaram que que nao estao impedidos por lei
especial, tampouco estao condenados a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricac;:ao,
peita ou suborno, concussao, peculate; ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrencia, contra as relac;:oes de
consume, a fe publica ou a propriedade, e se comprometem a observar os objetivos
sociais do IT.
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TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO ELEITOS PELA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 4 DE JULHO DE 2018

Nos termos da ata de assembleia geral extraordinaria realizada em 4 de julho de 2018,
foram eleitos como membros do Conselho Administrative do Institute Tenis ("IT"), com
mandata de 4 (quatro) anos, os Senhores (i) Fernando Bunker Gentil, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cedula de identidade n. 3.262.470 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o n. 760.378.008-04, residente e domiciliado na Alameda Casa
Branca, 909, Apartamento 604, Sao Paulo/SP, CEP 01408-001, (ii) Hugo Eduardo
Passarelli Scott, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cedula de identidade n.
6.760.887-05 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 055.606.178-06, residente e
domiciliado na Pra<;:a Germania, 28, Apartamento 131, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP.
CEP 01455-80; e (iii) Luiz Gustavo Mariano, brasileiro, casado, empresario, portador da
cedula de identidade n. 25.257.911 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob on. 302.417.298-07,
residente e domiciliado na Avenida Barao de Monte Mor, 341, Real Parque, Sao
Paulo/SP, CEP 05687-010. Os membros do Conselho Administrative do IT, ora eleitos,
declaram que que nao estao impedidos por lei especial, tampouco estao condenados a
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou par
crime falimentar, de prevarica<;:ao, peita ou suborno, concussao, peculato; ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrencia, contra as rela<;:oes de consume, a fe publica ou a propriedade, e se
comprometem a observar os objetivos sociais do IT e os prindpios que orientam a
atua<;:ao dos Conselheiros Administrativos, conforme definido no Paragrafo Primeiro do
Artigo 15 do Estatuto Social do IT.

Barueri/SP, 4 de julho de 2018.

UIZ GUSTAVO MARIANr

Tabellae de Notas - Anderson Henrique Teixeira '~uy'J"'.!.II--:--
Rua Rego Freitas, 133 - Vila Buarque - Sao Paulo - SP
CEP 0~10- F ne: (111 ~5~8844- Fax: (11) 3221-v;o:.''O..\.•-
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TERMO DE POSSE DO DIRETOR EXECUTIVO ELEITO PELA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 4 DE JULHO DE 2018
Nos termos da ata de assembleia geral extraordinaria realizada em 4 de julho de 2018,
foi eleito como Diretor Executive do Institute Tenis ("IT"), com mandata de 4 (quatro)
anos, o Senhor Cristiano Moyses Borrelli, brasileiro, solteiro, administrador de
empresas, portador da cedula de identidade RG nQ 24.641.785-7, inscrito no CPF/MF
sob o nQ 222.740.988-67, residente e domiciliado na cidade de Sao Paulo, estado de Sao
Paulo, na Rua Cristiano Viana, nQ 250, Apto. 34, CEP 05411-000. 0 Diretor Executive do
IT, ora eleito, declara que que nao esta impedido par lei especial, tampouco esta
condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
publicos; ou par crime falimentar, de prevaricac;ao, peita au suborno, concussao,
peculate; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorrencia, contra as relac;oes de consume, a fe publica au a
propriedade, e se compromete a observar os objetivos sociais do IT e os prindpios que
orientam a atuac;ao do Diretor Executive, conforme definido no Paragrafo Primeiro do
Artigo 15 do Estatuto Social do IT.

Barueri/SP, 4 de julho de 2018.
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