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APMIs e APMIFs SOB A ÉGIDE DO MARCO REGULATÓRIO 

 

  Com a advinda do Marco Regulatório do Terceiro Setor, o Estatuto 

das Organização da Sociedade Civil- OSCs deverá seguir o regramento do 

Código Civil Brasileiro em leitura conjunta com a Lei 13.019/2014 atualizada pela 

Lei 13.204 em 2015. Pelo Código Civil e pela referida Lei, o Estatuto deve conter 

cláusulas especificadas pela legislação que, ausentes, invalidam o mesmo e assim, 

consequentemente, desqualificam a Organização como OSCs. 

    O registro do Estatuto no Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos, primeira etapa estabelecida pela Lei, faz com que a OSC adquira 

personalidade jurídica e também a sujeita a direitos e obrigações sendo que a 

manutenção de documentos e contabilidade em dia são fundamentais para o bom 

desempenho de suas atividades.   

 

Como está sua Organização? 

 

a) Quanto à Existência Legal 

A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição 

do ato constitutivo no respectivo registro. 

O direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por 

defeito do ato respectivo, decai para três anos, contado o prazo de publicação de 

sua inscrição no registro. 

 

b) Quanto ao registro da Organização da Sociedade Civil? 

Para obter o Registro, a OSC deve encaminhar o pedido, por ofício, ao Cartório de 

Registro de Pessoas Jurídicas na Comarca de sua constituição, acompanhado por 

seu Estatuto (2 vias). Devem constar, também, a Ata de Fundação na qual conste 

a aprovação do Estatuto e a eleição da Diretoria (2 vias); relação dos componentes 
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da Diretoria Social Atual e Conselhos (2 vias) e relação dos associados fundadores 

(2 vias). 

De posse do registro efetuado pelo Cartório, a OSC deve encaminhar à Receita 

Federal os documentos necessários para registro do CNPJ. 

c) Conteúdo do Estatuto 

Sob pena de nulidade, o Estatuto deverá conter: 

a) A denominação, os fins e a sede da Instituição; 

b) Os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos integrantes; 

c) Direitos e deveres dos associados / fundadores; 

d) Fontes de recursos para sua manutenção; 

e) O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos; 

f) As condições para alteração das disposições estatutárias e para a dissolução; 

g) Forma de gestão administrativa e aprovação das respectivas contas; 

h) Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública 

e social; 

i) Que, em caso de dissolução da Entidade, o respectivo patrimônio líquido seja 

transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza, que preencha os requisitos da 

Lei nº 13.019/14 e, cujo objeto social, seja, preferencialmente, o mesmo da 

Entidade extinta; 

j) Escrituração de acordo com os princípios de contabilidade e com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade. 

 

d) Direitos dos Associados das OSCs 

Os associados deverão ter direitos iguais, mas o Estatuto poderá instituir 

categorias com vantagens especiais. 

 

e) Intransmissibilidade da Qualidade de Associado 

Se o Estatuto não dispuser o contrário, a qualidade de associado é intransmissível. 
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f) Exclusão de Associado 

A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida 

em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso nos termos previstos 

no Estatuto. 

 

g) Exercício do Direito de Associado 

Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que tenha 

sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou 

no Estatuto. 

 

h) Competência Privativa da Assembleia Geral 

Compete, privativamente, à Assembleia Geral: 

I) destituir os administradores; 

II) alterar o Estatuto 

Para essas deliberações, é exigida Assembleia especialmente convocada para 

esse fim, cujo quorum será o estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de 

eleição dos administradores. 

 

h) Regulamentação Contábil 

As Entidades sem Fins Lucrativos, são regulamentadas pela Resolução do 

Conselho Federal de Contabilidade 926/2001, com a alteração dada pela 

Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 966/2003. 

 

i) Do Processo Eleitoral 

O Estatuto fará previsão do processo eleitoral de sua diretoria social, com as 

regras do procedimento eleitoral. 

 

j) Mandato Diretoria Social 
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O Estatuto fará previsão do tempo de mandato da Diretoria Social que pode ser de 

2, 3, 4 ou 5 anos. O Estatuto pode estabelecer reeleição que, também, será 

regrada no processo eleitoral. 

 

k) Alteração Estatutária e Registro de Atas 

O registro de alterações estatutárias exige a apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) requerimento dirigido ao Serviço de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

Comarca assinado pelo representante legal, indicação da residência do requerente, 

nome completo e endereço da Entidade e declarando a observância dos antigos 

estatutários que fundamentam as alterações (Art. 121, Lei 6015/73); 

b) comprovação da condição de inscrito no CNPJ expedido pela Secretaria da 

receita Federal, obtida pela Internet (www.receitafazenda.gov.br)  Inst. Normativa 

nº 200 (13/09/2002); 

c) documentos originais comprobatórios das alterações (Ata e/ou Alteração 

Estatutária), em 2 vias, rubricados e assinados, contendo: 

c.1) indicação do nome, nacionalidade, profissão, estado civil, número de RG e CPF 

de todos os membros eleitos para cargos de administração (Diretoria, Conselho 

Fiscal, suplentes e outros); 

c.2) nas atas de eleições, assinatura e rubricas do presidente e do secretário; 

c.3) no caso de alteração estatutária, além do Estatuto Social, juntar a ata de 

assembleia que aprovou as alterações, com assinatura do presidente e secretário: 

c.4) visto de advogado, com número e inscrição na OAB, para todas as hipóteses 

de alteração estatutária, na ata e no Estatuto. 

 

Dúvidas decorrentes sobre o assunto, manter contato com a UNAPMIF, em Curitiba 

vivianepresidencia@unapmif.org 

atendimento@unapmif.org 
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