
Aspectos Jurídicos e 

Financeiro 



Qual é a diferença entre Pessoa 

Física e Jurídica?



QUIZ - Quais das alternativas abaixo 

são Pessoas Jurídicas?

ONG

OSC

OSCIP

CEBAS

Associações

Fundações

Institutos

OS



O QUE É, AFINAL, UMA ONG?

A sigla ONG significa Organização Não

Governamental, criada originariamente pelo ONU

para designar as instituições que recebiam valores

públicos para aplicar em atividades de interesse

social

Em geral, ela é utilizada para designar as

instituições sem fins lucrativos e ao Terceiro Setor,

mas não se constitui como uma pessoa jurídica



COMO SÃO CONSTITUÍDAS AS PESSOAS JURÍDICAS 

DE DIREITO PRIVADO NO BRASIL? 

(Art. 44 do Código Civil Brasileiro)

Associações

Sociedades

Fundações

Organizações religiosas

Partidos políticos

Empresas individuais de responsabilidade Ltda.



QUANDO COMEÇA A 

EXISTÊNCIA LEGAL 

DAS PESSOAS JURÍDICAS?

Com a inscrição do seu ato constitutivo 

no respectivo órgão de registro



O QUE DEVE CONTER, OBRIGATORIAMENTE, 

EM SEU REGISTRO? 
(Art. 46 do CCB e art. 120 da Lei de Registros Públicos)

• A denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo

social, quando houver

• O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e

dos diretores

• O modo por que se administra e representa, ativa e

passivamente, judicial e extrajudicialmente

• Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de

que modo

• Se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas

obrigações sociais

• As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu

patrimônio, nesse caso



Sobre os setores...

1º Setor 2º Setor 3º Setor



QUAIS ENTIDADES PODEM SER CONSTITUÍDAS 

NO TERCEIRO SETOR?

Associações

Fundações



O QUE É UMA ASSOCIAÇÃO? 

(Art. 53 Código Civil Brasileiro)

Constituem-se as associações pela união de pessoas que

se organizem para fins não econômicos



O QUE DEVE CONSTAR EM SEU ESTATUTO, SOB PENA DE 

SER NULO? 
(Art. 54 do Código Civil Brasileiro)

• A denominação, os fins e a sede da associação

• Os requisitos para a admissão, demissão e

exclusão dos associados

• Os direitos e deveres dos associados

• As fontes de recursos para sua manutenção



O QUE DEVE CONSTAR EM SEU 

ESTATUTO, SOB PENA DE SER NULO? 

(Art. 54 do Código Civil Brasileiro)

Os modo de constituição e de funcionamento

dos órgãos deliberativos

As condições para a alteração das disposições

estatutárias e para a dissolução

A forma de gestão administrativa e de aprovação

das respectivas contas



COMPETÊNCIA PRIVATIVA

DA ASSEMBLEIA GERAL

Destituir os administradores

Alterar o estatuto



COMPETÊNCIAS IMPORTANTES DA 

ASSEMBLEIA GERAL

Eleição dos administradores

Aprovação de contas 

Extinção da associação



COMO SE DÁ A CONVOCAÇÃO 

DA ASSEMBLEIA GERAL?

Pelo modo que for estabelecido no estatuto

Pelo requerimento de 1/5 dos associados



COMO SE DÁ A EXTINÇÃO 

DE UMA ASSOCIAÇÃO?

Pelo modo que for estabelecido no estatuto

Por decisão judicial, quando houver desvio

de finalidade ou prática de atos ilícitos,

contrários à segurança, à ordem pública ou

social



O QUE É UMA FUNDAÇÃO? 

(Art. 62 do Código Civil 

Brasileiro)

Constitui-se como pessoa jurídica sem

finalidade econômica, criada por escritura

pública ou testamento, mediante a

destinação de um ou mais bens para uma

finalidade específica



QUEM PODE CONSTITUIR 

UMA FUNDAÇÃO?

Pessoas físicas

Pessoas jurídicas com personalidade jurídica de direito

privado (associações, sociedades, partidos políticos,

entidades religiosas, sindicatos, cooperativas)

Pessoas jurídicas com personalidade jurídica de direito

público (União, Estado, Municípios)



DE QUE FORMA PODEM 

SURGIR AS FUNDAÇÕES?

Por escritura pública

Por testamento



QUAIS AS FINALIDADES POSSÍVEIS 

PARA UMA FUNDAÇÃO?

(Art. 62, parágrafo único do CCB)

Assistência social

Cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e

artístico

Educação

Saúde

Segurança alimentar e nutricional



QUAIS AS FINALIDADES POSSÍVEIS PARA UMA FUNDAÇÃO?
(Art. 62, parágrafo único do CCB)

Defesa, preservação e conservação do meio ambiente

e promoção do desenvolvimento sustentável

Pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias

alternativas, modernização de sistemas de gestão,

produção e divulgação de informações e

conhecimentos técnicos e científicos

Promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos

direitos humanos

Atividades religiosas



QUAIS AS PECULIARIDADES 

DAS FUNDAÇÕES?

Constituem-se em torno de bens livres e disponíveis

Estatuto deve ser aprovado pelo Ministério Público

do Estado onde são constituídas

Não podem ter suas finalidades alteradas



COMO SE DÁ A EXTINÇÃO 

DE UMA FUNDAÇÃO?

Quando sua finalidade se tornar ilícita, impossível ou inútil

Quando não houver recursos suficientes para manutenção
de suas finalidades

Quando houver vencimento do prazo de constituição



DIFERENÇAS ENTRE ASSOCIAÇÕES 

E FUNDAÇÕES

Associações Fundações 

Finalidades 

• Fins próprios, conforme definido 

pelos associados 

• Fins alteráveis, na forma prevista 

em seus estatutos, os associados 

podem alterar ou adaptar as 

finalidades segundo seus interesses 

• Fins sem especificação definida por 

Lei das finalidades 

Finalidades 

• Fins alheios, conforme desejo do 

instituidor 

• Fins imutáveis, isto é, as 

finalidades não podem ser 

alteradas. É possível que algumas 

regras do estatuto sejam 

modificadas, desde que não afetem 

as finalidades. As alterações serão

deliberadas pela maioria absoluta 

dos órgãos de administração e 

aprovação do Ministério Público

• Fins especificados pelo Código

Civil 
Fonte: IDIS



DIFERENÇAS ENTRE ASSOCIAÇÕES 

E FUNDAÇÕES

Associações Fundações 

Patrimônio

• Não há exigência de patrimônio

inicial ou de recursos mínimos para 

constituição

• É um instrumento de gestão

constituído ao longo da vida da 

associação

Patrimônio

• É um componente essencial e 

alocado pelo instituidor 

• O patrimônio inicial deve ser 

suficiente para o cumprimento dos 

objetivos sociais da fundação

Fonte: IDIS



DIFERENÇAS ENTRE ASSOCIAÇÕES 

E FUNDAÇÕES

Associações Fundações 

Alienação

Os bens das associações podem ser 

alienados, conforme seus estatutos e 

mediante deliberação dos 

administradores. 

Alienação de Bens 

Via de regra, os bens imóveis das 

fundações são inalienáveis. 

Fonte: IDIS



DIFERENÇAS ENTRE ASSOCIAÇÕES 

E FUNDAÇÕES
Associações Fundações 

Administração

• Associados podem ter 

representatividade e poder de 

deliberação; 

• Deliberações pautadas pelo estatuto; 

• Órgãos dominantes; 

• Órgãos típicos: 

• Assembléia - deliberação

• Diretoria – execucução ou também

deliberação; representação da 

organização; se optar pela qualificação

de OSCIP pode remunerar a diretoria; 

• Conselho Deliberativo –

representação e execução; 

• Conselho Consultivo – direito a voz; 

• Conselho Fiscal – fiscalização interna. 

Administração

• Prevalece a vontade do instituidor, 

inclusive quanto à forma de 

administração; 

• Deliberações delimitadas pelo 

instituidor e fiscalizadas pelo Ministério

Público; 

• Órgãos servientes 

• Órgãos típicos: 

• Conselho Curador – deliberação e 

estabelecimento diretriz; 

• Conselho Administrativo ou Diretoria –

gestão

e representação da organização; 

• Conselho Fiscal - fiscalização interna. 
Fonte: IDIS



DIFERENÇAS ENTRE ASSOCIAÇÕES 

E FUNDAÇÕES

Associações Fundações 

Fiscalização

• A fiscalização das associações é

realizada pelos próprios associados; 

• Beneficiários, financiadores e demais 

stakeholders indicam e expressam a 

boa gestão e fiscalização das 

associações; 

• Está se tornando usual a exigência de 

fiscalização através de auditoria 

externa, especializada e independente 

das associações; 

• Fiscalização similar a estabelecimento 

empresarial, através de Fiscais com a 

verificação de alvarás, laudos, 

recolhimento de tributos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais entre outros. 

Fiscalização

• Compete ao Ministério Público velar 

pelas fundações; 

• Beneficiários e demais stakeholders

indicam e expressam a boa gestão e 

fiscalização das fundações; 

• Fiscalização similar a estabelecimento 

empresarial, através de Fiscais com a 

verificação de alvarás, laudos, tributos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais 

entre outros. 

Fonte: IDIS



DIFERENÇAS ENTRE ASSOCIAÇÕES 

E FUNDAÇÕES

Associações Fundações 

Titulação dos Membros 

As associações podem conceder títulos

aos seus membros, por exemplo, 

associados eméritos, beneméritos, 

honorários, etc. 

Titulação dos Membros 

As fundações não podem conceder 

títulos aos seus integrantes. 

Fonte: IDIS



DIFERENÇAS ENTRE ASSOCIAÇÕES 

E FUNDAÇÕES

Associações Fundações 

Pontos Fortes 

• Facilidade de constituição, 

procedimentos mais simples, menor 

burocracia; 

• Inexigência de patrimônio prévio; 

• Maior flexibilidade para se organizar, e 

eventualmente alterar seus estatutos e 

missão

programática; 

• Maior autonomia. 

Pontos Fortes 

• Recurso é destinado a um fundo 

permanente; 

• Segurança em relação à perenidade 

dos fins 

definidos pelo instituidor; 

• Presença de um Conselho Curador 

que tem 

independência para administrar os fundos 

com respeito ao desejo do instituidor; 

• A vida da Fundação é independente 

do 

instituidor; 

• Credibilidade fortalecida pela 

obrigatoriedade 

de controle externo. 

Fonte: IDIS



DIFERENÇAS ENTRE ASSOCIAÇÕES 

E FUNDAÇÕES

Associações Fundações 

Pontos Fracos 

Como não existe obrigação de 

patrimônio mínimo, não há como 

garantir a sustentabilidade da 

organização, mesmo em curto prazo. 

Pontos Fracos 

• O Ministério Público, por meio do 

Curador de Fundações, deve ser 

consultado para qualquer decisão

que envolva o patrimônio ou 

mudança de missão de uma 

fundação, como é um procedimento 

excepcional torna-se mais lento e 

burocrático; 

• Os membros do Conselho Curador 

devem ser aprovados pelo Curador 

de Fundações. 

Fonte: IDIS



O QUE É UMA 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -

OSC?
(Art. 2º, inciso I, da Lei 13.019/2014, acrescido pela 

Lei 13.204/2015)

1 - As entidades privadas sem fins lucrativos que não

distribuam resultados sob qualquer forma a

associados, conselheiros, diretores, empregados,

doadores ou terceiros e que os aplique integralmente na

consecução do respectivo objeto social, de forma

imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial

ou fundo de reserva



O QUE É UMA 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -

OSC?
(Art. 2º, inciso I, da Lei 13.019/2014, acrescido 

pela Lei 13.204/2015)

2 - As cooperativas sociais



O QUE É UMA 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC?
(Art. 2º, inciso I, da Lei 13.019/2014, acrescido pela Lei 

13.204/2015)

3 – As sociedades cooperativas integradas por

pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade

pessoal ou social; as alcançadas por programas e

ações de combate à pobreza e de geração de trabalho

e renda; as voltadas para fomento, educação e

capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de

agentes de assistência técnica e extensão rural; e as

capacitadas para execução de atividades ou de

projetos de interesse público e de cunho social



O QUE É UMA 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -

OSC?
(Art. 2º, inciso I, da Lei 13.019/2014, acrescido 

pela Lei 13.204/2015)

4 - As organizações religiosas que se dediquem

a atividades ou a projetos de interesse público

e de cunho social distintas das destinadas a fins

exclusivamente religiosos



Relações trabalhistas no Terceiro Setor –

Modalidades de trabalho

Trabalho Voluntário

Aprendiz

Trabalho Autônomo

Trabalho Remunerado



Trabalho voluntário

Previsto na Lei nº 9.608 de 1998 que regulamento os 

tipos de trabalho voluntário no Brasil, considerando para 

essa modalidade que não há vínculo empregatício entre 

a ONG e o voluntário, nem recolhimento de contribuições 

previdenciárias ou afins. Como o próprio nome diz, o 

trabalho deve ser voluntário e gratuito, sendo restado por 

um cidadão (e nunca por uma organização).



Aprendiz

Tanto a nossa Constituição Federal quando a nossa CLT 

permitem a contratação de menores de idade (com idade 

entre 14 e 18 anos) desde que esses tenham contrato 

como menores aprendizes, sempre estando de comum 

acordo com a Lei nº 10.097/2000.



Trabalho Autônomo

Realizado por pessoa física e em caráter de não 

exclusividade, o trabalho autônomo diz respeito a 

determinado serviço prestado, não havendo subordinação 

hierárquica. O pagamento do trabalho, geralmente se dá 

por meio do chamado RPA (Recibo de Pagamento de 

Autônomo). O RPA é a maneira legal de realizar 

pagamento para qualquer pessoa física que preste serviço 

pontual a uma empresa ou organização e que não possua 

emissão de notas fiscais.



Trabalho Remunerado

Na posição de EMPREGADOR o terceiro setor não difere dos demais, 
tendo que cumprir todas as obrigações trabalhistas.

Deve-se observar alguns princípios regidos pela CLT, tais como:

Pessoalidade: é imprescindível que seja aquela pessoa a desempenhar o 
papel no serviço

Remuneração: sempre seguindo o piso da categoria e no caso de 
sua negativa, o salario mínimo vigente

Continuidade: ser um serviço que se presta todos os dias, ou de 
acordo com o combinado em contrato

Subordinação: essa pessoa contatada precisa responder a alguém



Reforma Trabalhista

Jornada de trabalho – duas opções de contrato foram criadas pela 

reforma trabalhista – de até 30 horas semanais, sem horas extras, ou 

de até 26 horas semanais, com até seis horas extras.

Férias – poderão ser divididas em até três períodos, mas nenhum deles 

pode ser menor do que cinco dias corridos, e um deve ser maior do que 

14 dias corridos. Outra determinação: as férias não podem começar 

nos dois dias antes de um feriado ou do dia de descanso na semana.

Almoço – geralmente com duração mínima de uma hora, o intervalo 

poderá ser negociado, desde que tenha, no mínimo, 30 minutos em 

jornadas maiores do que seis horas.



Reforma Trabalhista

Banco de horas – a reforma liberou o banco de horas por acordo 

individual. Entretanto, para dar segurança ao trabalhador, se o banco 

de horas não for compensado em seis meses, essas horas terão de 

ser pagas como horas extras, com um adicional de 50% ao valor.

Trabalho intermitente – Esta modalidade permite a contratação de 

funcionários sem horários fixos de trabalho. Eles serão remunerados 

de acordo com o tempo que trabalharem, portanto não têm garantia 

de jornada mínima. Se não trabalharem, nada recebem. Ao final de 

cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o 

pagamento imediato das seguintes parcelas: remuneração; férias 

proporcionais com acréscimo de um terço; décimo terceiro salário 

proporcional; repouso semanal remunerado; e adicionais legais.



Reforma Trabalhista

Gestantes – Uma das mudanças mais polêmicas trazidas pela reforma 

trabalhista é a possibilidade de que essas trabalhadoras atuem em condições 

que podem fazer mal à saúde, como barulho, calor, frio ou radiação em 

excesso, desde que a insalubridade seja de grau mínimo ou médio. A gestante 

poderá atuar em locais insalubres, de grau médio e mínimo, por vontade 

própria, apresentar um atestado médico que autorize a continuidade de seu 

trabalho.

Home Office – Agora reconhecida, o home office (trabalho à distância) deve 

constar no contrato de trabalho, assim como as informações sobre a jornada 

(sem limite máximo) e as atividades desempenhadas pelo trabalhador. O 

documento deve também estipular de quem é a responsabilidade pelos custos 

e manutenção do material usado no trabalho.



Remuneração para Dirigentes

A proibição geral durou até 2002, quando ocorreu a primeira mudança 
legal — Medida Provisória 66/2002 — abrindo a possibilidade de 
organizações remunerarem dirigentes. No entanto, ela beneficiou apenas 
as entidades qualificadas como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP) ou como Organização Social (OS).

A Lei 12.868/2013 alterou a Lei 9.532/1997, passando as organizações 
não qualificadas como OSCIP ou OS também a ter permissão para 
remunerar seus dirigentes estatutários (sujeitas a um teto de 70% do 
limite de remuneração do funcionalismo público). A Lei alterou, ainda, a 
proibição de remuneração como requisito para gozo da isenção às 
contribuições sociais.

A Lei 9.532/1997 foi alterada novamente pela Lei 13.151/2015 e pela Lei 
13.204/15. Dessa forma, as associações e fundações estão autorizadas a 
remunerar seus dirigentes.



Remuneração para Dirigentes

As organizações sem fins lucrativos que promovem 

interesses públicos podem remunerar dirigentes que atuem 

efetivamente na gestão executiva (diretores), desde que elas 

não participem em campanhas de interesse político-partidário 

ou eleitorais, respeitados como limites máximos os valores 

praticados pelo mercado na região correspondente à sua 

área de atuação, devendo a remuneração ser fixada pelo 

órgão de deliberação superior da entidade (assembleia geral, 

no caso de associações, ou conselho curador, no caso de 

fundações).



Remuneração para Dirigentes

As organizações que não cumprem os requisitos acima (por 

não atuarem em prol de interesses públicos, promovendo 

primordialmente o interesse de seus associados, por 

exemplo), também podem remunerar dirigentes. No entanto, 

a remuneração não pode ser superior, em seu valor bruto, a 

70% do limite estabelecido para a remuneração de 

servidores do Poder Executivo federal.



Remuneração para Dirigentes

As mudanças na legislação federal ainda não foram 
acompanhadas pelas legislações estaduais e municipais. 

As leis de muitos Estados e municípios que tratam da concessão 
de certificações e outros registros em âmbito local ainda 
preveem a proibição. Desta forma, muitas organizações que 
poderiam passar a remunerar seus dirigentes não podem fazê-
lo, sob pena de comprometerem benefícios. 

É o caso, por exemplo, das organizações de assistência social. 
A inscrição nos Conselhos Municipais de Assistência Social é 
pré-requisito para a obtenção da CEBAS. Como muitas 
legislações locais que regulam a inscrição nesses conselhos 
ainda vedam a remuneração de dirigentes.



Diretor estatutário Diretor não estatutário

Formalidade inicial
Eleição do diretor por 
Assembleia

Registro em CTPS

Prazo do contrato
Prazo determinado, 
prorrogável

Prazo Indeterminado

Remuneração Pró-labore Salário

Formalidade para rescisão
Revogação dos poderes por 

ata de Assembléia ou 

termino do Mandato

Rescisão contratual 
unilateral

Vínculo empregatício Não Sim

Direitos trabalhistas – CLT 
(Horas extras, 13º, etc)

Não Sim

Férias Depende do contrato Sim

FGTS A critério Sim

Pessoalidade (contrato só 

pode ser exercido por uma 
pessoa)

Sim Sim

Tributos
IR – 27.5% IR – 27.5% e

INSS – 11% INSS – 11%

Carga tributária 20% sobre vencimentos Aproximadamente 70%

Empregados atuais Contrato suspenso Normal

Poderes para assinar pela 
organização

Sim Sim



Lição de casa

Faça um diagnóstico dos aspectos jurídicos da sua
Organização. Avalie:

• A redação do estatuto

• Certificados que a organização pode ter direito

• Relações trabalhistas com todas as pessoas que trabalham nela




