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CApiTULo Ill -DA CATEGORIA DE ASSOCIADOS

•

cApfruLo lv-DAAssEMBLEIA GERAL

•
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•

CApiTULOvl-DAVACANCIA

•

CApiTULOvll -DO PATRIM6NIO, RECURSOS E REGIME FINANCEIRO

•

cApfruLOvill-DAS Disposi¢6ES GERAis

cAP[TUL0 I

Denominacao, Sede e Finalidade
Artigo 19 - A Associac5o Nacional de Editores de Revistas -ANER 6 uma associac5o civil de ambito
nacional, com fins nao econ6micos, com sede na cidade de Brasilia-DF, no SAF/SUL, Quadra 2,
BIoco D, Edificio Via Esplanada, sala 101, Parte C -CEP 70070L600, fundada no dia 16 de dezembro
de 1986, por empresas editoras de revistas, em Assembleia de Constitui¢5o da entidade realizada
na sala 1 do Hotel Nacional, em Brasilia, e reger-se-a pelas normas deste Estatuto e pelas
disposic6es legais que lhe forem apliciveis.

Artigo 29 - Tern a Associa¢5o por objetivos:
a) Complementar, apoiar e coordenar as empresas de revistas, suas associadas, na defesa da
democracia e da livre iniciativa;

b) Sustentar, por todos os meios, a liberdade de express5o do pensamento e de imprensa,
compreendida como a liberdade de informar, ser informado, de propaganda e publicidade;
c) Estimular a iniciativa privada como forma de realiza¢5o de todos os ideais de
imprensa livre;
d) Defender as Editoras de Revistas em suas prerrogativas como propugnadoras do interesse

ptiblico assim coma a direito de livre exerci'cio de suas atividades, suas garantias legais e principios
de responsabilidade;

e) Representar seus associados junto aos poderes pdblicos, independentemente de outorga de
mandato especl'fico, assim como representar os associados em juizo ou fora dele, sempre que a lei
o permitir, por outorga de mandato para urn fim especifico; em nenhuma hip6tese a Associa¢5o
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agir5 em conflitos de quak]uer natureza entre associados, nem agir5 contra associado que nao seja
em raz5o de infracao co presente Estatuto;

f)

Assessorar seus associados no desenvolvimento de servicos especializados nos campos da

publicidade, redac5o, circulag5o e indilstria gr5fica e midia digital;

g) Postular medidas legais de prote¢5o dos interesses morais e materiais de seus associados;
h) Promover a realiza¢5o de congressos, semin5rios, simp6sios, encontros, debates e demais
certames, nacionais e internacionais, que objetivem ampliar as regras de mercado, a livre
circulac5o de ideias e publica¢6es e a melhoria de qualidade das revistas;
i) Manter intercambio com entidades cong6neres de ambito nacional ou internacjonal e com
empresas privadas de comunicae5o, sempre objetivando o desenvolvimento de suas atividades;

j) Celebrar conv€nios com entidades t6cnicas e institui¢6es que tenham como objetivo o estudo
para a melhoria de qualidade das revistas e a ampliac5o de sua ciroula¢5o;
k) Desenvolver projetos culturais e cientificos que estimulem a produc5o e difusao de hens
oulturais de valor universal, formadores e informadores de conhecimento, oultura, mem6ria, com o
objetivo de preservar os bens materiais e imateriais do patrim6nie cultural brasileiro;
I) Contribuir para o aprimoramento das empresas editoras de revistas;
in) Manter urn C6digo de Etica atualizado, a set observado pelas editoras, de acordo com as novas

tecnotogiv

cAp fro 11
Associados, Ihireitos e Deveres
AArtigo 39 - Poderao filler-se a Associac5o Nacional de Editores de Revistas - ANER as empresas

nactonais constituidas de acordo com as leis brasileiras que editem pelo menos 1 (uma) revista
impressa ou digital com circulag5o minima de 1 (urn) ano.
§ 19 - Cabe ao Conselho Diretor aprovar as propostas de filiae5o de candidatos a associados da
ANER.

§ 29 - As propostas de filiac5o serao preenchidas pelas empresas que desejarem participar da
AAssociac5o, entendendo-se que, com esse preenchimento, s5o inequivocamente aceitas todas as
normas deste Estatuto e dos demais regulamentos da Associac5o, assim como suas inclus6es e
alterac6es posteriores.

AArtigo 49 - Os associados, pessoas juridicas, ser5o representados ne entidade por 2 (duas)
pessoas fisicas, indicadas dentre seus proprietarios, diretores ou funcionarios de comprovada
importancia em sua estrutura de funcionamento.

Artigo 59 - S5o direitos exclusivos dos associados:
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a) Indicar urn dos seus representantes para votar e set votado nas elei¢6es para a Conselho
Diretor, entendendo-se como norma a cada editora urn voto;
b) Solicitar a convoca€ao de Assembleias Gerais Extraordin5rias, mos termos do presente Estatuto;
c) Participar de todas as atividades da Associac5o;
d) Participar, nos termos do presente Estatuto, das Assembleias Gerais, do Conselho Diretor, do
Conselho Fiscal e de todas as Comiss6es de Trabalho que forem instituidas para assessoria aos
associados;
e) Ter acesso, usar e participar de todos os estudos, campanhas, pesquisas e demais eventos que a
Associa¢5o promover, objetivando o aprimoramento das revistas e sua melhor participa¢5o no
mercado de circulacao e de publicidade.
§ 19 - 0 exercicio, pelos associados, dos direitos acima enumerados condiciona-se a fiel
observancia, do disposto no Artigo 69, "b", do presente Estatuto.
§ 29 - Os associados Colaboradores e Convidados terao direito a praticar apenas os atos previstos
nos itens "c", "d" e `'e" do Artigo 59, sem direito a voto.
§ 39 - E direito do associado desfiliar-se, quando julgar necess5rio, protocolando junto a Associae5o
seu pedido neste sentido, ficando, por6m, respons5vel por todas as contribui¢6es associativas
vencidas ate a data do protocolo do pedido de desfiliac5o.

Artigo 69 -Sao deveres dos associados em geral:
a) Observar e fazer observar o Estatuto, o C6digo de Etica da ANER e todos os demais
regulamentos da entidade;
b) Pagar pontualmente todas as obriga¢6es sociais e demais encargos aprovados pelo Conselho
Diretor;

c) Colaborar com a entidade para que sejam alcancados os seus objetivos;
d) Exercer seus direitos e prerrogativas associativas de boa-fe e com lealdade para com a
administrac5o da Associac5o e os demais associados

Artigo 79 - A exclusao do associado se da fa nas seguintes quest6es:
a)
Grave viola¢5o do Estatuto a ser apreciada e decidida pelo Conselho Diretor, com direito a
defesa;
b)
Atividades que contrariam decis6es de Assembleias;
c)
Falta de pagamento de 3 (tres) parcelas consecutivas das contribuic6es associativas;
d)
Deixarde exercera atividade de edi¢ao de revistas.
§ 19 -0 associado excluido per falta de pagamento poderd ser readmitido mediante o pagamento
de seu d6bito total junto a tesouraria da Associac5o.
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§ 2e - A perda da qualidade de associado sera comunicada ao associado faltoso e da decis5o
cabers recurso a Assembleia Geral.
§ 39 - E vedada ao ex-associado a utilizag5o do selo ANER em suas publicae6es, bern como usufruir

de todos os beneficios conferidos par este Estatuto.
AArtigo 89 - Os associados da ANER podem usar a sua condie5o de associados em tudo o que
desejarem, dentro dos principios cticos que devem prevalecer ne atividade editorial, mas em
nenhuma hip6tese serf admitido a uso de quaLquer ativo, facilidade, recurso, instalag5o ou nome
da Associag5o para a promap5o ou no interesse individual de qualquer associado.
Pafagrafo Onico: Eventuais concess6es e exceg5es relativas ao artigo 89 ser5o apreciadas
oportunamente pelo Conselho Diretor.

Artigo 99 - Os associados nfo respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos e
obrigag6es sociais da Associae5o.

cApfroro ili
Categoria de Associados
AArtigo109-Osassociadosclassificam-seem:
a)

EFETIVOS -empresas editoras de revistas que tiverem a sua proposta de admiss5o aprovada

pelo Conselho Diretor, enquanto em dia com suas obrigae6es estatut6rias;
b)

COI\IVIDADOS -empresas editoras ou n5o editoras e entidades, nacionais ou do exterior, que
nfo rellnem condi¢6es estatutarias para associarem-se come EFETIVAS, mas, que possam
contribuir para os objetivos associativos;

c)

COLABORADORES -empresas nfo editoriais que prestem servicos e/ou forneeam produtos ou
insumos para a inddstria de revistas, ou que tenham parte de seu faturamento proveniente da
indtistria de revistas.

§ 19 - Os associados contribuir5o mensalmente com a Associag5o de acordo com sous respectivos
faturamentos cabendo ao Conselho Diretor fixar o valor, a periodicidade e o indexador dos
reajustes mediante proposta do Presidente e Diretor TesoLJreiro.
§ Ze - Eventual solicitag5o de revis5o no valor da contribuic5o mensal por s6cio devefa ser enviada a
Diretoria Executiva ate o mts de setembro e, ap6s a\raliada e aprovada pelo Conselho Diretor, sera incluida
no or¢amento do ano subsequente.
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CApfTULO IV

Assembleia Geral
Artigo 11 - A Assembleia Geral 6 o 6rgao maximo de decis5o da entidade, com poderes, dentro
da lei e do presente Estatuto, para tomar toda e qualquer deliberac5o de interesse social, a qual
vinculara todos os associados, ainda que ausentes ou discordantes.
Par5grafo Onico: As Assembleias Gerais s5o:
a) Ordin5rias;

b) Extraordinfrias.

Artigo 12 -Compete i Assembleia Geral:
a) Discutir e deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse da entidade para o qual for
convocada;
b) Eleger e destituir os membros e suplentes do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal;

c) Proceder a alteracao deste Estatuto Social, por proposta do Conselho Diretor;
d) Deliberar a respeito da dissoluc5o voluntaria da Associa¢5o e liquidac5o de seu patrim6nio, por
proposta do Conselho Diretor;
e) Apreciar as contas e o relat6rio do Conselho Diretor, acompanhado dos pareceres do Conselho
Fiscal e da auditoria, bern coma aprovar o orcamento anual;
0 Decidir sobre a conveniencia de alienar, hipotecar, permutar bens patrimoniais, concedendo
autorizac5o para o Conselho Diretor.

Artigo 13 - A Assembleia Geral reunir-se-a, ordinariamente, no primeiro trimestre de cada ano,
para fim de:
a)
Deliberar sobre o relat6rio anual do conselho Diretor;
b)
Discutir e aprovar o parecer da auditoria jndependente contratada, bern como o parecer do

c)

Conselho Fiscal sobre as contas e o balan€o anual;
Aprovara proposta de ongamento,

Pafagrafo Onico: A cada 2 (dois) anos, em dezembro, os associados deverao reunir-se em
Assembleia Geral para:
a)
Elegeros membros e suplentes do conselho Diretor;

b)
c)

Elegeros membros e suplentesdo conselho Fiscal;
Aprovaro balancete dejaneiro a outubro do ano corrente.

Artigo 14 - A Assembleia Geral sera convocada pelo Presidente da Associa¢5o com 20 (vinte) dias

de antecedencia, mediante convoca¢5o enviada aos associados por circulares, pela midia
eletr6nica ou per outros meios adequados, na qual constard a ordem do dia, data, hora e local de
realiza¢5o.
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§ 19 - A Assembleia Geral decidir5 por maioria dos votos presentes. Funcionar5 em primeira
convoca€ao com a majoria absoluta de seus associados e, em segunda convocac5o, meia hora ap6s
a primeira, com qualquer ndmero.

§ Z9 - Para alteracao do presente Estatuto, bern como para a destitui¢ao de quaisquer dos
membros dos Conselhos Diretor e Fiscal, 6 exigido o voto concorde de 2/3 (dois tercos) dos
presentes a Assembleia especialmente convocada para esse fim.
Artigo 15 -Para a elei¢5o do Conselho Diretor serao apresentadas chapas compostas por 10 (dez)
representantes e seus suplentes indjcados pelos associados com direito a voto.
§ 19 Na eventualidade de se constituir apenas uma chapa, a elei¢ao podera se realizar por
aclamae5o.

§ 29 - Se, em virtude do mecanismo de composicao previsto neste Estatuto, nao tiver sido
registrada nenhuma chapa ate a data marcada para a eleieao, cabers ao Conselho Superior
estipular regras especiais de composi¢5o das chapas para a elei¢5o em quest5o.
Artigo 16 -Terminada a apura¢5o, sera proclamado a resultado do pleito e suspensos os trabalhos
por 15 (quinze) minutos para deliberac5o sobre a cerim6nia de posse.

Parfgrafo dnico. A posse dos membros do Conselho Diretor ocorrer5 com a reinstalac5o da
Assembleia por seu Presidente.
Artigo 17 - Logo ap6s a posse dos Conselheiros e seus suplentes, o Conselho Diretor reunir-se-a
para eleger seu Presidente e demais cargos previstos no art. 21.

Artigo 18 - Na mesma data sera eleito o Conselho Fiscal, mediante a inscri¢5o de chapas com 3

(tres) membros efetivos e 3 (tres) suplentes.
Artigo 19 - A Assembleia Geral Extraordinaria, que deliberara sobre todas as materias que nao
sejam da competencia da Assembleia Geral Ordinaria, sera convocada pelo Presidente da
Associac5o, ou, por requerimento, representando no minimo quarenta por cento (40%) dos
associados em dia com suas obriga¢6es estatutarias, com vinte 20 (vinte) dias de antecedencia,
mediante convoca¢ao enviada aos associados por circulares, pela mi'dia eletr6nica ou por outros
meios adequados, na qual constar5 a ordem do dia, data, hora e local de realiza¢5o.
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CApiTUIO V
Organizag5o Estmutural e Funcional

Artigo 20 -Os 6rg5os administrativos que integram a estrutura organizacional sao:
a)
b)
c)

d)

Conselho Diretor;
Diretoria Executiva;
ConselhoFiscal;

Conselho superior composto pelos ex-presidentes da entidade.

Artigo 21 - 0 Conselho Diretor, que tera a funcao diretiva da entidade, sera composto por ate 10
(dez) membros eleitos pelos associados e assim descritos: Presidente, 19 Vice-Presidente, 29 VicePresidente, Diretor Tesoureiro, Diretor Secretario e ate 5 (cinco) Diretores Conselheiros.

§ 19 - 0 mandato dos membros do Conselho Diretor sera de 2 (dois) anos, sendo permitida a
reeleicao.

§ 29 - 0 Presidente nomeafa o Diretor Executivo, que n5o fara parte do quadro de associados.
§ 3! - Os cargos relativos ao Conselho Diretor serao exercidos de forma gratuita, em nome das
empresas associadas, considerando-se como delas pertencentes.

§ 49 - 0 Diretor Executivo sera contratado pela Associacao, e sera escolhido em raz5o de seu
not6rio conhecimento do segmento editorial e ilibada reputac5o.
§ 5e -Nas faltas e nos jmpedimentos tempordrios, os suplentes substituirao os membros titulares.

Artigo 2Z - 0 Conselho Diretor, juntamente com a Diretoria Executiva, reunir-se-a no minimo uma
vez por trimestre, ou sempre que convocado.
§ 19 - Todas as decis6es do Conselho Diretor ser5o tomadas por maioria absoluta, tendo votado
pelo menos 1/2 (metade) mais 1 (urn) de seus membros.

§ 29 - Na hip6tese de empate ou de impasse em qualquer deliberac5o do Conselho Diretor, o
Presidente ter5 o veto de minerva.

Artigo 23 - Compete ao Presidente do Conselho Diretor:
a) Representar a entidade em juizo ou fora dele, perante os 6rgaos de administra¢5o ptiblica,
podendo, para o fiel cumprimento de sua missao, delegar poderes aos Vice-Presidentes ou
outorgar mandatos ao Diretor Executivo ou, no impedimento deste, a urn dos Diretores;
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b) Convocar e presidir as reuni6es da Diretoria;

c) Convocar e instalar de acordo com o Estatuto as Assembleias Gerais da entidade;
d) Ordenar despesas, realizar operac6es bancarias, assinando, aceitando, emitindo, avalizando e
endossando, em conjunto com o Diretor Tesoureiro ou com o Diretor Executivo qualquer
movimentacao financeira;

e) Nomear procurador ou procuradores, em conjunto com urn dos Vice-Presidentes ou com o
Diretor Tesoureiro, devendo especificar expressamente os poderes conferidos, devendo o
instrumento de mandato, pdblico ou particular, conter prazo de validade limitado a, no miximo,
ao periodo do mandato do Conselho Diretor, com excec5o daqueles outorgados a advogados para
representacao da associac5o em processos judiciais ou administrativos, cujo prazo podefa ser
indeterminado;

f) Contratar e demitir funcionarios e fixar seus vencimentos;
g) Determinar medidas administrativas em geral, inclusive a elabora¢ao de relat6rios anuais para
serem submetidos a AGO;
h) Designar comiss6es de trabalho e estabelecer as prioridades administrativas da entidade;
i) Ter o voto de qualidade;
j) Determinar a elaborac5o e submeter ao Conselho Diretor o Plano Anual da entidade;
k) Cumprir e fazer cumprir o or¢amento anual da Associaeao.

Artigo 24 - Compete ao 19 Vice-Presidente e, na sua ausencia e/ou impedimento, ao 29 VicePresidente:
a) Substituir o Presidente em suas ausencias e impedimentos;
b) Assinar, quando substituir o Presidente em seu impedimento, em conjunto com o Diretor
Tesoureiro ou com o Diretor Executivo qualquer movimenta¢ao financeira da entidade;
c) Assinar qualquer movimentacao financeira em conjunto com o Presidente ou com o Diretor
Tesoureiro, quando substituir o Diretor Executivo.

Artigo 25 -Compete ao Diretor Tesoureiro:
a) A guarda dos valores da entidade;
b) Assinar em conjunto com o Presidente ou com o Diretor Executivo ou, em seu impedimento,
com os Vice-Presidentes qualquer movimentac5o financeira;
c) Dirigir e fiscalizar os trabalhos da Tesouraria;
d) Supervisionar o trabalho da Contabilidade e, ap6s os pareceres da Auditoria e do Conselho
Fiscal, submeter a Assembleia Geral Ordinaria os balan¢os contabeis da entidade;
e) Supervisionar os trabalhos de recolhimento de obriga€6es sociais da entidade;
f) Manter o caixa e autorizar saques de pequeno valor para despesas di5rias da entidade.

Artigo 26 - Compete ao Diretor Secret5rio:
a) Supervisionar todos os trabalhos de secretaria da entidade, inclusive sua correspondencia;
b) Manter organizado o arquivo, livros, documentos e demais pertences;
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c) Secretariar as reuni6es do Conselho Diretor.

Artigo 27 - Nas faltas e impedimentos do Diretor Tesoureiro e do Diretor Secret5rio, cumpre ao
Conselho Diretor, mediante proposta do Presidente, indicar urn Vice-Presidente ou Diretor para
acumular as fun¢6es.

Artigo 28 - Compete ao Diretor Executivo:
a)
Come Diretor contratado, cuidar de todo o trabalho interno da entidade, dirigir e coordenar o
setor burocratico e a atuacao e o cumprimento das obriga€6es legais na manuten¢ao regular
b}

c)

d)

de todas as atividades funcionais designadas pelo Conselho Diretor;
Exercer as func6es externas, por designac5o do Conselho Diretor, mantendo contatos

permanentes com os setores empresariais, governamentais, legislativos e judiciais, sempre
dentro do interesse da ANER e de seus associados;
Dar apoio ao funcionamento das Comiss6es de Trabalho e manter em dia toda a
documenta¢ao da entidade.
Rea[izar as operae6es banc5rias admitidas neste Estatuto em conjunto com a Presidente da
ANER ou o Diretor Tesoureiro.

Artigo 29 - 0 Conselho Fiscal da ANER sera composto por 3 (tres) membros efetivos e 3 (tres)
suplentes eleitos em Assembleia dentre os representantes dos associados, competindo-Ihes:
a) Emitir parecer sobre a proposta orcament5ria para o exercicio financeiro;
b) Emitir parecer sobre o balan¢o anual da entidade e as demonstrae6es financeiras anuais da
Associacao;

c) Reunir-se, uma vez por ano, para apreciar as contas da Diretoria e oferecer parecer a Assembleia
Geral Ordinaria.

§ 19 - 0 mandato dos membros do Conselho Fiscal tera a durag5o de 2 (dois) anos, acompanhando
a mandato do Conselho Diretor.
§ 2e -Logo ap6s a eleicao, os membros do Conselho Fiscal se reunirao para a escolha do Presidente
e de seu Secret5rio, sendo o primeiro responsavel pela representacao junto a AGO e o segundo

pelo trabalho burocratico indispens5vel ao exercicio de sua missao.
§ 39 -Nas faltas e nos impedimentos tempor5rios, os suplentes substituir5o os membros titulares.

Artigo 30 - 0 Conselho Superior reunir-se-5 sempre que houver necessidade e sera composto
pelos ex-presidentes da ANER que exercerem sua fun¢5o por mais da metade do mandato para os
quais foram eleitos, sendo ainda necessaria aceita€5o de seu none pelos demais ex-presidentes
que ja integram este Conselho.
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CAPITULO VI

Ira Vacande
AArtigo 31 - No caso de vacancia do cargo de Presidente do Conselho Diretor e dos demais cargos
previstos no artigo 21, cabe ao colegiado eleger o respecti\ro substituto no prazo miximo de 30
(trinta) dias de vacancia.

Parigrafo dnico. Durante a vacancia, substituirio o Presidente os Vice-Presidentes na forma do
art. 24.

Artigo 32 - Caso o Conselho Diretor, per impedimento ou desligamento, ficar com menos de 5
(cinco) membros, impedindo, dessa forma, seu funcionamento normal, novas eleic6es ser5o
convocadas em ate 30 (trinta) dias.

cAp fro vii
Patrim6nio, Recursos e Regime Financeiro
Artigo 33 - 0 patrim6nio da entidade sera constituido por:
a) M6veis, im6veis e direitos;
b) Fundos destinados a prestac5o de servicos;
c) Legados e doac6es.

Pafagrafo Onico: Todos os hens, direitos, fundos e legados, deduridas as despesas devidemente
autorizadas, integrar5o o patrim6nio da entidade e, no caso de dissolu¢5o, passar5o para
associac6es congeneres a criterio da Assembleia Geral.

tt::iA.-t``nesaf`aEaF>¢atENfeRcs]msQ>chrtebR:`
a)

b)
c)
d)
e)

Contribuicao mensal de cada associado, a ser definida pelo Presidente do Conselho Diretor
em conjunto com o Diretor Tesoureiro e aprovada pelo Conselho Diretor, sera de acordo com
seu respectivo faturamento;
Contribuic5o extraordin5ria dos associados, a crit6rio do conselho Diretor;
Doae6es, legados e patrocinios;
Rendimentos provenientes de aplica¢6es financeira dos recursos arrecadados;
Contribuic6es eventuais, tais como arrecada¢ao financeira de eventos e ag6es previstas ro
art. 29;

f)

Todas as contribui¢6es de associados como contrapartida por servigos prestados pela
entidade e receitas de eventos para custeio de prqjetos especiais de promog5o do meio
revista;
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g)

Todas as demais contribuic6es em dinheiro.

Artigo 35 - 0 exercfcio fiscal da entidade correspondera ao ano civil.

cAp fro viii
Disposigiv Gierais
Artigo 36 -0 Conselho Diretor podera baixar normas para o funcionamento da ANER.
Artigo 37 - A Associac5o podera ser dissolvida a qualquer tempo, par delibera¢5o da Assembleia

Geral especialmente convocada para este fin.

§19 - A dissoluc5o somente poderd ser efetivada pelo veto concorde de, no minimo, dois ter¢os
(2/3) de suas associadas com direito a voto;
§ Z9 -A mesma Assembleia Geral que deliberar a dissolug5o da Associa¢5o determinara o destino
de seu patrim6nto nos termos de lei civil.

Artigo 389 - Os casos omissos neste Estatuto, respeitados os preceitos legais, ser5o resol\ridoss
pelo Conselho Diretor, ad referendum da Assembleia Geral.
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