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CAPíTULO I

Do Instituto e seus fins

Art. 1.0 - O Instituto Histórico e Geo-
gráfico de São Paulo, fundado em 1.0 de
novembro de 1894 na capital paulista, on-
de tem sede e domicílio jurídico, é uma
sociedade civil de caráter científico e cul-
tural, reconhecida de utilidade pública, com
duração ilimitada e a finalidade precípua
de promover o estudo e a divulgação da
História, da Geografia e das ciências e
disciplinas correla tas, especialmente das
que se relacionam com São Paulo, regida
pelos presentes estatutos.. pelo seu regi-
mento interno e, subsidiàriamente, pelo Có-
digo Civilc;e outras leis. vigentes -no País.

Art. 2.° - Para realização de seus fins,
O· Instituto obriga-se a ~

a) Reunir-se em sessões ou assem-
bléias.

b) Manter correspondência e permuta
de publicações com sociedades congêneres.

c) . Promover, quando os seus fundos o
permitirem,' ~xcursões científicas, comemo-
rações cívicas, e outros certames compre-
endidos em seus objetivos sociais.

d), Manter os vários departamentos es-
tabelecidos no capítulo X dêstes estatutos,
criando os que, propostos, recebam aprova-
ção da assembléia.

Fundação
c fins

Prop ô sitos
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CAPíTULO II

Da classificação e eleição de sócios

Art. 3.° - As categorias de sócios do
Instituto Histórico e Geográfico de São
Paulo assim se denominam e se limitam:

I - Titulares - em número de 100.
II - Eméritos - pelo acesso.

III '- Beneméritos - em número de 20.
IV - Grandes Beneméritos - em núrne-

ro de '10.'
V - Correspondentes Nacionais - em

número de 100.
VI - Correspondentes Estrangeiros

número ilimitado.
VII ':..:...H onorários em número ilimi-

tado.
·VIII --"-Benfeitores em número ilimi-

tado ..
Art. 4.° - O quadro social do Instituto

será integrado pelas categorias constantes
do artigo anterior, nas condições e com os
deveres em seguida rnencionados :

a) Sócio Tittltar Será admitida
quando, houve·r vaga" cumpridas as prescri-
ções regulamentares, a pessoa que, residiu-
do na cornarca de São Paulo, apresente tra-
balho meritório de. sua lavra sôbreassunto
relacionado com a finalidade' estabelecída
no artigo primeiro dêste diploma estatucio-
nal, e alcance na eleição a votação exigi-
da. Os sócios titulares são obrigados a com-
parecer, pelo menos, quatro 'Vêzes'durante
o ano às sessões do Instituto. Os que não
o fizerem, salvo caso de fêlrça maior devi-
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damente comprovada e aceita, poderão ser
autornàticamente transferidos para outra ca-
tegoria.

b) Sócio Emérito - Constituirão esta
categoria os sócios titulares que fizerem

. parte do Instituto há mais de vinte anos,
abrindo-se, assim, vaga na categoria de
titular.

c) Sócio Benemérito - A vaga que se
verificar nesta categoria deverá ser. preen-
chida por sócio titular ou honorário que
haja prestado ao Instituto serviços de ex-
cepcional relevância,

d) Sócio Grande Benemérito - Verifi-
cando-se vaga nesta categoria,' poderá ser
ela preenchida por sócio emérito ou bene-
mérito, que, havendo prestado grandes ser-
viços ao Instituto, possua valiosa bagagem,
de produção publicada, e haja mantido no-
tá vel assiduidade ao sodalício.

e) Sócio Correspondente Nacional
Preencherão as vagas desta categoria as'
pessoas que, residindo no território nacio-
nal, fora da cornarca de São Paulo, satis-
fizerem as condições de merecimento esta-
belecidas na alínea "a" do presente artigo.

f) Sócio Correspondente Estrangeiro -
Preencherão as vagas desta categoria as

.pessoas que, residindo fora do território na-
cional, satisfizerem as condições de mereci-
mento estabelecidas na alínea "a" do pre-

.sente artigo.
g) Sócio Honorário - Constituirão esta

categoria as pessoas de excepcional proje-
ção social, científica ou cultural, mesmo que
se não dediquem a estudos históricos.
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h) Sócio Benfeitor - Integrarão esta
classe as pessoas que, não pertencendo a
qualquer das categorias anteriores, houve-
rem, direta ou indiretamente, prestado ser-
viços de grande monta ao Instituto.

Art. 5.0 - A eleição de sócios titulares e
honorários será precedida de proposta as-
sinada pelo candidato e por dez sócios, e
conterá ainda o nome, a residência e os tí-
tulos ou méritos do interessado, além de
minuciosas notas bio-bibliográficas.

§ 1.0 - A eleição para as outras cate-
gorias será precedida de proposta justi fi-
cada e assinada por dez sócios. .

§ 2.0 - O modus [aciendi para a eleição
de sócios será estabelecido pelo Regimento
Interno.

Art. 6.0 - Os pareceres das comissões
sôbre admissão de sócios serão lidos,
discutidos e votados em duas sessões ordi-
nárias do Instituto.

Paráçrajo único - O resultado da pri-
meira votação, quando negativo, elimina a
proposta. .

Art. 7.0 - A votação de propostas e pa-
receres relativos à admissão de sócios, ou
à sua transferência de uma para outra ca-
tegoria, será sempre feita simbolicamente,
por escrutínio secreto, com emprêgo
de esferas ou cubos, sendo considerada se-
creta a parte da sessão em que se discuti-
rem os pareceres da Comissão de Sindicân-
cia e Admissão de Sócios, bem como os
das comissões técnicas. Deverá o Presiden-
te, para êsse fim, convidar a que se retirem
do recinto as pessoas estranhas ao quadro
social.
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Art, 8.0 - O teor dos pareceres e o das
discussões sôbre a admissão ou transferên-
cia de sócios, não serão publicados, nem
dêles se dará cópia a quem quer que seja.

~rt. 9.° - Os candidatos não eleitos só
poderão ser novamente propostos .depois de
decorrido um ano da decisão negativa.

Art. 10.° - O sócio correspondente na-
cional, que vier a residir na comarca de São
Paulo, passará, automàticarnente, para a ca-
tegoria de titular, e vice-versa, caso único
em que se modificará a limitação nos qua-'
dros respectivos.

§ 1.0 - A proposta para transferência
de sócio de uma para outra categoria, in-
depende de nova qualificação e de audiên-
cia das comissões, mas deve ser fundamen-
tada por escrito, acompanhada de currículo
do sócio proposto e sujeita também a dois'
escrutínios.

§ 2.° - O SOClO só poderá pertencer a
uma das categorias enumeradas no arti-
go 3.°.

Art. 11 - No ato da posse, o recipien-
dário prestará o seguinte compromisso:
"PROMETO CUMPRIR FIELMENTE
OS DEVERES DE SÓCIO DO INSTI-
TUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO
DE SÃO PAULO, PUGNANDO PELA
PROSPERIDADE DO SODALfCIO EM
TODOS OS ASPECTOS DE SUA VI-
DA SOCIAL E CULTURAL. NESTES
T~RMOS, ASSUMO O PRESENTE
COMPROMISSO POR MIM DATADO
E ASSINADO. SALA DAS SESSÕES,
etc."

Transf erência
automática
de sócios
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Art. 12 - A qualidade de PRESIDEN-
TE HONORARI:O só poderá ser atribui-
da, excepcionalmente e em caráter vitalício,
a uma personalidade do mais alto relêvo

I social e científico, mediante proposta assi-
-nada por cinqüenta ou mais sócios em 'pleno
gôzo de 'seus direitos.

CAPíTULO III

Dos deveres e direitos dos sócios

Art. 13 - Todos os sócios reconhecem
como de seu dever cumprir e fazer cum-
prir os Estatutos e o Regimento Interno.

Art. 14 - São direitos dos sócios:
a) Freqüentar a sede do Instituto, ses·

sões, assembléias ou departamentos e utili-
zar-se das suas diversas secções e depen-
dências.

b) Discutir, votar, eleger e ser eleito ou'
nomeado para qualquer cargo.

c) Apresentar e ler trabalho de sua la-
vra nas sessões ou assembléias.

d) Colaborar na Revista e receber um
exemplar de cada volume editado' pelo De-
partamento de Publicações a partir de sua
admissão como sócio.

e) Apresentar ponto de tese para ser
discutido e elucidado.

CAPíTULO IV

Da Diretoria
Ârt. 15 - A Diretoria do Inst'itt;rO 'com-

por-se-à de catorze cargos, gratuitamente
exercidos e assim relacionados: .
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Presidente
1.0 Vice-Presidente
2.° Vice-Presidente
3.° Vice-Presidente
1.° Secretário .
2.° Secretário
3.° Secretário
4.° Secretário
1.0 Tesoureiro
2,° Tesoureiro
1.0 Orador Oficial
2.0 Orador Oficial
1.0 Bibliotecário
2.° Bibliotecário.

Paráçrafo único - O presidente e mais
dois secretários constituem a mesa para as
sessões ou assembléias.

Art. 16 - A Diretoria compete:
a) Reunir-se ordinàriamente uma vez por

mês, por convocação do presidente ou, ex-
traordinàriamente, por solicitação do presi-
dente ou de quatro de seus membros, quan-
do o presidente se negar a fazê-Io.

b) Cumprir e fazer cumprir os esta-
tutos e o regimento interno, bem como
tôdas as deliberações tomadas nas sessões
e assembléias.

c) Resolver tôdas as questões adminis-
trativas previstas ou não previstas nestes
estatutos, dando de suas deliberações co-
nhecimento à casa, em sessões ou assem-
bléias ordinárias,

d) Nomear, suspender e demitir quais-
quer empregados e auxiliares do Instituto,
marcando-lhes vencimentos, atribuições e de-
veres.

Atribuições
da
Diretoria
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e) Apresentar na sessão da primeira
quinzena de janeiro, como determina o ar-
tigo 27 dêstes estatutos, o relatório dos fa-
tos ocorridos durante o ano findo e relati-
vos à administração, dando' conta do estado
financeiro do Instituto e das atividades de-
senvolvidas pelo esfôrço conjugado de seus
integrantes.

-f) Autorizar despesas, tais como ordena-
dos estabelecidos, compra de livros, móveis,
utensílios e objetos necessários ao expedien-
te e administração do sodalício.

g) Aplicar penalidades aos societários Ial-
tosos, cumprindo deliberação do plenário.

h) Nomear os chefes de departamento
. e os componentes das várias comissões.

i) Estabelecer os orçamentos anuais pa-
ra os vários departamentos.

j) Dar posse à Diretoria que lhe suceder.
Art. 17 - Ao presidente compete;
a) Representar o Instituto em juizo ou

fora dêle e em tôdas as suas relações com
terceiros. .

b) Convocar assembléias, sessões plená-
rias especiais e administrativas, sempre que
se fizerem necessárias, ou quando requeri-
das por quatro membros da diretoria, ou
vinte sócios.

c) Organizar as ordens do dia para os
trabalhos das sessões ou assembléias.

d ) Abrir, dirigir, suspender e encerrar
os trabalhos das sessões e assembléias, man-

o tendo a ordem nas discussões e votações.'
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e) Assinar diplomas, atas das reunioes
da Diretoria e de sócios, bem assim despa-
char o expediente e subscrever ou rubricar,
quando necessário, a correspondência do so-
dalicio.

f) Dedicar-se, como coordenador da ad-
ministração, a tudo quanto interessar ao de-
senvolvimento e progresso da instituição e
à fiel observância dos estatutos e do regi-
mento interno.

Poráqrafo único - Nos impedimentos do
presidente, será êle substituído pelo 1.0, 2.0,
ou 3.0 vice-presidente, e assim subsequente-
mente, obedecendo-se à ordem enumerada
no Art. 15.

Art. 18 - São atribuições do 1.0 secre-
tário;

a) Proceder, em sessão, à chamada dos
sócios, sempre que ela se torne necessária,
bem como à leitura do expediente, parece-
res e papéis encaminhados à mesa, e comu-
nicar ao plenário as ofertas recebidas pelo
Instituto.

b) Preparar e assinar todo o expediente,
atas, diplomas, circulares, comunicações, re-
soluções da Diretoria, e expedir os avisos
de convocação para as reuniões de sócios c
da Diretoria juntamente com o presidente
na parte que a êste também compete na
conformidade do artigo 17.

c) Remeter às comissões ;)5 trabalhos e
propostas sôbre os quais hajam elas de emi-
tir parecer.

d) Manter em ordem a Secretaria, ve-
lando pela sua conservação.

Art. 19 - São atribuições do 2.0 secre-
tário;

Atribuições
do
1.° secretário

Atribuições
do
2. o secretário
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a) Redigir as atas das sessões ou a·5-
sembléias sociais e das reuniões da Diret0-
ria, transcrevê-Ias ou mandar transcrevê-
Ias nos respectivos livros, lê-Ias em sessão
e assiná-Ias juntamente com o presidente
e com o 1.0 secretário na parte que a êstes
compete na conformidade dos artigos 17
e 18.

b) Substituir o 1.0 secretário em suas
faltas ou impedimentos.

§ 1.0 - Compete ao 3.0 e ao 4.° secretá-
rio substituir o 1.0 e 2.° secretários nos
seus impedimentos, obedecida a ordem hie-
rárquica.

§ 2.° - Quando, nas sessões, se verifi-
car a ausência dos secretários, o presidente
nomeará um secretário ad-hoc, dentre os
sócios presentes.

Art. 20 - São atribuições do 1.0 te-
soureiro :

a) Arrecadar tôda a receita do Institu-
to, qualquer que seja a, sua origem ou fim
a que tenha de ser aplicada.

b) Efetuar todos os pagamentos autori-
zados pelo presidente, quando dentro da res-
pectiva verba orçamentária.

c) Assinar com o presidente os cheques
para a retirada de quantias depositadas em
estabelecimentos bancários ou congêneres.

d) Assinar os recibos fornecidos pelo
Instituto e, com o presidente e o 1.0 secre-
tário, os diplomas concedidos.

e) Ter os saldos dos fundos sociais de-
positados em bancos ou em estabelecimen-
tos congêneres oficiais de crédito, escolhi-
dos de acô'rdo com os demais membros da
Diretoria.

- 13-

Prestar contas dos fundos SOCiaiS,
eis em seis meses, por meio de balan-

cet s acompanhados dos respectivos com-
pr vantes.

) Apresentar, no início do ano social,
o alanço da receita e despesa do ano fin-
d , acompanhado pelos documentos de que
t ta a letra anterior, os quais, juntamente
c' m o balanço, serão encaminhados pelo 1.0
s lcretário à comissão de contas para exa-
I e e parecer; e, a seguir, submetidos a
d~CUSSãOe votação em plenário.

) Manter em dia e ordem a escritura-
çã do Instituto.

Parágrafo uruco - Nos impedimentos
do ° tesoureiro, será êle substituído pelo
2.° te~oureiro.

Art. 21 - São atribuições do 1.0 orador
oficial:

a) Fllar ou responder, em nome do
Instituto, tanto em atos festivos como lu-
tuosos, exceto se o presidente o fizer.

b) Fazer, na sessão magna', a realizar-
se na segunda quinzena de outubro, o elo-
gio dos sócios falecidos durante o ano
social.

Parágrafo único - Nos impedimentos do
1.0 orador oficial, será êle substituído pelo
2.° orador oficial.

Art. 22 - Cabe ao 1.0 bibliotecário ze-
lar pela biblioteca e seus anexos, inclusive
pela guarda das publicações do Instituto,
providenciando a catalogação adotada na
classificação dos livros e elementos que
compõem a secção.

1
J

Atribwições
do
orador

Atribuições
do
bibliotecário
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Paráçrajo único - Cumpre ao 2,° I ,-

bliotecário auxiliar o 1.0 nos seus trabal~S
e substitui-lo nos seus impedimentos,

Art. 23 - As substituições eventuais u
interinas de membros da Diretoria, Ear-se- o
por outros de seus integrantes por ela in i-
cados e durante um período máximo de s s
meses, respeitada a hierarquia prevista o
artigo 15.

CAPíTULO V

Das Comissões Permanentes
Art. 24 - O Instituto terá as Comissões

Permanentes que forem determinadas o
regimento interno, além das que se, fre-
rem necessárias segundo as circunstâncias
de momento e as atividades do sodalíc·6.

CAPITULO VI

Do Conselho Consultivo
Art. 25 - O Conselho Consultivo com-o

por-se-á dos ex-diretores do Instituto.
§ 1.0 - Os membros do Conselho Consul-

tivo poderão acumular tais funções com as
de qualquer comissão permanente ou com
as de chefia de departamento, não, porém,
com as de diretor em exercício.

§ 2.° - Compete ao Conselho Consultivo
reunir-se juntamente com a Diretoria, por
solicitação desta e sob a direção' do presi-
dente do Instituto, para opinar sôbre os
problemas que lhe sejam propostos, devendo
as suas opiniões e pareceres, antes de pos-
tos em execução, ser aprovados pela Dire-
toria ou pelas assembléias ordinárias; 0\1,

se fôr o caso, pelas extraordinárias.
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CAPíTULO VII

na Revista
Art. 26 - A Revista do Instituto será

publicada periodicamente, não devendo ser
maior de um ano o espaço de tempo decor-
rido entre números subseqüentes, e con-
terá, além das atas das sessões e assem-
bléias, a lista dos sócios, o relatório anual
da Diretoria, um resumo das atividades dos
vários departamentos, o balancete, os tra-
'balhos escritos e os documentos que forem
aprovados pela comissão de redação da Re-
vista, a qual, de acôrdo com a Diretoria,
determinará a sua distribuição.

CAPíTULO VIII

nas sessões do Instituto
Art. 27 - As sessões ou assembléias do

Instituto serão ordinárias, especiais ou ex-
traordinárias, realizando-se também uma na
primeira quinzena de janeiro, dedicada ao
expediente, apresentação do relatório anual
da Diretoria, do balancete e outros assuntos
do momento; outra, solene, inaugural das
atividades sociais, no dia 25 de janeiro, e,
por fim, na segunda quinzena de outubro,
a sessão magna para encerramento do
ano social, elogio dos sócios falecidos e
comemoração da fundação do sodalício.

Art. 28 - As sessões do Instituto reali-
zar-se-ão, salvo os casos previstos no art.
30 e seus parágrafos, com a presença de
seis sócios no mínimo, além dos membros
da mesa. As da Diretoria funcionarão com
o mínimo de quatro de seus integrantes.

Revista

Das sessões
e \Suas
espécies
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Art. 29 - O presidente, além do seu
voto de sócio, terá também o de qualidade,
nos casos de empate.

Art. 30 - Quando, por qualquer motivo,
o presidente deixar de convocar em tempo
devido as sessões ou assembléias regimen-
tais, ou sejam as ordinárias, cabe aos só-
cios, no gôzo de seus direitos, em número
nunca inferior a trinta, requerer essa COi1-

vocação ao próprio presidente e, se êste não
atender à petição dentro do prazo de dez
dias, poderá a convocação ser feita direta- .
mente pela maioria absoluta dos reque-
rentes.

§ 1.0 - As sessões extraordinárias po-
derão também ser convocadas diretamente
pelos sócios nas mesmas condições referi-
?as, tôda vez que, requeridas ao presidente,
este, dentro do mesmo prazo, não satisfizer
o pedido.

§ 2.0 - As sessões ordinárias realizar-.
s~-ão no. mínimo duas vêzes por mês, des-
tmando-se uma delas exclusivamente à
apresentação de trabalhos, e outra ao ex-
pediente, propostas e pequenas comunicações.

§ 3.0 - As sessões, extraordinárias real i-
zar-se-ão sempre que forem convocadas
pelo presidente, mesmo durante as férias
sociais.

§ 4:0 - Tôdas as convocações para ses-
sões ou assembléias, deverão ser feitas com
a maior publicidade inclusive pela impren-
s'}, principalmente quando se haja de deli-
berar sôbre a reforma dos estatutos e. one-
ração de bens imóveis.

J
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§ 5.° - Para a oneração de bens imó-
veis, além do parecer favorável do Conse-
lho Consultivo, é de mister, em duas ses-
sões consecutivas, a sua aprovação por dois
terços dos sócios que constituem as cate-
gorias de titulares, eméritos, beneméritos
grandes beneméritos e benfeitores. r

§ 6.° - A reforma dos estatutos terá
I~gar somente quando, proposta pela Direto-
na ou por cinqüenta sócios, obtiver, em
duas sessões consecutivas, a aprovação de
dOIS,terços dos sócios presentes, sendq que
o numero de presentes, em ambas as ses-
sões, nunca poderá ser inferior a trinta.

CAPíTULO IX

Das eleições da Diretoria
Art. 31 - Todos os cargos da Diretoria

serão preenchidos por eleição, diferentemen-
te do que se passa com os de membros do
Conse.1ho Consultivo, regulados pelo art. 25
e seus parágrafos .

Art. 32 - As eleições da Diretoria real i-
zar-se-âo de três em três anos, na primeira
sessão ordinária de outubro do último ano
do exercício; e a sua posse efetuar-se-á
na sessão solene inaugural do ano seguinte
a 25 de janeiro. '

Art. 33 - As eleições para membros da
Diretoria, salvo os casos previstos nestes
estatutos, serão sempre por escrutínio se-
creto e por maioria de votos dos sócios
presentes.

Parágrafo lmlCO - Em caso de empate,
decidirá a sorte.

Oneração de
bens

Reforma dos
Est atutos

Eleição de
membros da
Diretoria
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CAPíTULO X

Dos Departamentos

Art. 34 - O Instituto manterá, sempre
que os seus recursos o permitirem, os se-
guintes Departamentos:

a) Arquivo e Documentação
b) Cinema Educativo, visando fins cnl-

turais e de acôrdo com os moldes do ensino.
c) Cursos Públicos
d) Exposições
e) Herneroteca
f) Mapoteca
g) Publicações
h) Sede Social.
Parág-rafo único - Outros departamentos,

poderão ser criados pela Diretoria que, se
o julgar conveniente, extinguirá os' acima
instituídos ou procederá à sua fusão.

Art. 3S - Os chefes de Departamento
serão nomeados pela Diretoria, os quais até
o dia lS de janeiro de cada ano, a ela sub-
meterão, para discussão e aprovação, as ati-
vidades e programas a serem desenvolvidos
anualmente, bem como os orçamentos dos
gastos de cada Departamento nesse período.

Ptirúçrajo único - A cada chefe de De-
partamento caberá, ainda, no prazo de quin-
ze dias a contar de sua nomeação, elaborar
um regimento que, aprovado pela Diretoria,
vigorará no seu Departamento.

19 -

Art. 36 - A Diretoria poderá firmar
acordos ou convênios com os órgãos públi-
cos municipais, estaduais e federais, a fim
de serem permitidas ao público em geral
a consulta e frequência aos Departamentos'
do Instituto, devendo para isso estudar,
discutir e estabelecer as respectivas con-
dições.

CAPíTULO XI

D05 fundos sociais e do
patrimônio

Art. 37 - Os fundos sociais serão pro-
venientes das rendas dos bens patrirnoniais
do lnstituto, como o aluguel do prédio so-
cial e juros de títulos; de donativos, sub-
venções, auxílios e venda de publicações.

Parágrafo único - Os sócios ficam obri-
gados apenas às despesas com a carteira
social, diploma e distintivo, se os desej arem
possuir.

Art. 38 - O Instituto poderá também
aceitar doações ou legados, cumprindo à Di-
retoria promover os meios' para entrar na
sua posse e dar-lhes o conveniente destino,
ouvindo o plenário nas doações de vulto,
caso já não venham elas com destino es-
pecial determinado.

§ 1.0 - Os saldos dos fundos sociais se-
rão depositados em bancos ou em estabele-
cimentos congêneres oficiais de crédito.

§ 2.0 - A retirada dos fundos far-se-á
por meio de cheque, assinado conjuntamen-
te pelo presidente e tesoureiro.

Fundos
sociais
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CAPíTULO XII

Disposições gerais

Art. 39 - Considerar-se-á voluntària-
mente desligado do Instituto o sócio que
deixar de cumprir as disposições estatutá-
rias ou regimentais, e assim se mantiver,
embora por duas vêzes disso seja cientifi-
cado. .

Parágrafo único - O sócio que houver
deixado o Instituto em virtude da causa
prevista neste artigo, poderá ser readmitido,
a juizo da Diretoria, na categoria a que per-
tencia, uma vez cessados os motivos de seu
afastamento.

Ãrt. 40 - No caso da extinção do Insti-
tuto, o patrimônio social será entregue ao
Museu Paulista, instalado no Ipiranga.

.Art. 41 - Os sócios do Instituto, mes-
mo quando membros da Diretoria, não res-
pondem subsidiàriarnente pelas obrigações
contraídas, expressa ou subentendidamente,
em 110me da sociedade pelos seus represen-
tantes, sendo as ditas obrigações satisfeitas
tão só pelos bens sociais.

Art. 42 - E' vedado ao Instituto man-
ter polêmicas pela imprensa e envolver-se
em questões pessoais, políticas e religiosas.

Parágrafo único - A Revista e demais
publicações do Instituto não se desviarão
de tais prescrições, cabendo ao chefe do De-
partamento de Publicações e à Comissão de
Redação da Revista dirimir tôdas as dú-
vidas que a respeito se suscitarem.
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Art. 43' - Os casos omissos nestes esta-
tutos, ·éompete à Diretoria resolver" como
julgar mais conveniente aos interêsses do
Instituto.

Art. 44 - A pena de exclusão do sodalí-
cio, exceto G previsto no art, 39, só poderá
ser aplicada ao sócio em virtude de resolu-
ção tomada por escrutínio secreto, em as-
sembléia especialmente ·convocada para êsse
fim, reservando-se ao sócio, com antece-
dência, o direito de defesa.

Parágrafo único - Nos convites para
essa sessão secreta, apenas se mencionará
a finalidade geral, e nunca o nome do socie-
tário acêrca do qual se haja de tratar.

Art. 45 - Só poderão tomar parte ativa
nos trabalhos sociais, votar e ser votados,
os sócios em pleno direito de suas prerro-
gativas.. I

Art. 46 - Estes estatutos vigorarão jun-
tarnente com p regimento interno, podendo
ambos ser refoisuados, aquêles conforme o
estabelecido nQS parágrafos 4.° e 6.Q de
seu art.. 30, e iêste mediante proposta. assi-
nada no mÍ\li'llo por ' trinta sócios e apro-
vação em duas .assernbléias a serem convoca-
das pela imprensa com quinze dias de an-
tecedência. .

CAPíTULO XIII

Disposiçêes tranaitórias
Art. 47 - O -preenchirnento, tanto das

categorias de sócios criadas por êste diplo-
ma estatucional (titulares, correspondentes
estrançeiros, correspondentes nacionais,
grandes beneméeitos, bewieitores}, ·com~ das

Exclu sãa
de sócio

Estatutos e re-
gimento interno

Nova distribll,i.
ção e classiNca-
ção de sócios
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categorias .já anteriormente estabeleci das e
que. sofreram ou não. por êstes estatutos
limitação. no número de seus integrantes
(honorál'ios, eniéritos e belleméritos)".o
preenchimento será feito, de início, única-
mente com os atuais integrantes das várias.
categorias existentes, e mediante proposta .
de uma comissão que, .após um mês, de
prazo, apresentará o resultado de. seus es-
tudos . para ser discutido- e aprovado em
duas sessões ordinárias ou extraordinárias,

§ 1.0 - Os sócios cujos' nomes forem
indicados para transferência de cate-
'gotia, deverão ser informados por cartà
do ocorrido, dando-se-lhes :o prazo de quin-
·ze dias' para mani Iestarem a' sua prefe-
rência.

§ 2.° - Se sócios efetivos manifestarem
preferência para a conservação do título
sócio efetivo, deixando assim de ser,' de
imediato, preenchida totalmente a categoria
de titulares, esta só poderá ser completada
paulatinamente à medidaque forem desapa-
recendo os sócios efetivos, e guardar-se-ão,
nesse caso, 'as .devidas . proporções entre
o número remanescente de' efetivos e '''6
número' de vagas na categoria dos titulares,
de tal modo que a entrada para o sodalício
do centésimo sócio· titular' se processará
somente quando desaparecer o último sócio
efetivo remanescente, '-

§ 3,0 - Após a aprovação da nova dis-
tribuição ..e classificação de sócios,· o pre-
enchimento das vagas que ocorrerem, .tanto
nas categorias em que. haja limitação, co-
mo nas em que sejaIlimitado o. número .de
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componentes, processar-se-á de acôrdo com
o previsto no Capüulo II dos presentes
estatutos.

Art. 48 - A Diretoria providenciará,
imediatamente depois de aprovados êstes
estatutos, a elaboração do regimento in-
terno, cuja apresentação em plenário, para
discussão e aprovação, não deverá exceder
o prazo de seis meses, a contar da - data
em que forem aprovados os estatutos.

Paráçra]o Ú'/pico - Para entrar em vi-
gor, o regimento interno deverá ser apro-
vado em duas sessões ordinárias ou extra-
ordinárias.

Art. 49 - A atual Diretoria terá o seu
mandato terminado em 25 de janeiro de
1957.

Art. 50 - Os presentes estatutos entra-
rão em vigor na data de sua aprovação.

São Paulo, 18 de maio de 1955

Pela Diretoria,
(a) Ernesto de Souza Campos

Presidente
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