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Procedimentos para correção do endereço no estatuto social e CNPJ 

 

Para realizar a alteração de dados cadastrais no CNPJ como, por exemplo, a mudança de 

endereço, é necessário seguir as instruções abaixo: 

 

Inscrição e alteração do CNPJ – Orientações
1
 

Documentação necessária: 

a) DBE (Documento básico de entrada)/Protocolo original, impresso na Internet.  

b) procuração, se o DBE for assinado por procurador. 

 

Procedimentos do contribuinte para obter a inscrição e alteração no CNPJ através 

da Junta Comercial: 

 

1º) Preencher a FCPJ (Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica) e/ou QSA (Quadro de Sócios 

e Administradores) de acordo com os dados que constarão do ato constitutivo ou 

alterador; 

2º) Gravar a FCPJ/QSA; 

3º) Transmitir, pelo Receitanet ou pelo Aplicativo de Coleta WEB, a FCPJ/QSA; 

4º) Imprimir o Recibo de Entrega 

5º) Imprimir, na página da RFB na Internet, o DBE (Documento Básico de Entrada) ou 

o Protocolo de Transmissão, se for o caso; 

Obs 1: O DBE/Protocolo será disponibilizado na Internet para impressão se não houver 

pendências. 

Obs 2: Quando se tratar de eventos praticados no âmbito de convênios celebrados com 

a Junta Comercial, o DBE poderá ser apresentado sem o reconhecimento de firma do 

responsável, preposto ou procurador. 
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 FONTE:
 http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-nacional-de-
pessoas-juridicas-cnpj/juntas-comerciais-conveniadas-para-inscricao-e-alteracao-do-cnpj/inscricao-e-
alteracao-do-cnpj-2013-orientacoes 



Obs 3: O DBE/Protocolo conterá o código de acesso para acompanhamento do pedido 

transmitido pela Internet, na opção "Consulta da Situação do Pedido de CNPJ Enviado 

pela Internet". 

6º) Anexar o DBE/Protocolo (identificado com o nome empresarial) ao processo de 

constituição ou alteração da pessoa jurídica encaminhado para a Junta Comercial 

conveniada; 

* Após o deferimento do processo de constituição ou alteração pela Junta Comercial, 

será disponibilizado na página da RFB, na Internet, o "Comprovante de Inscrição e de 

Situação Cadastral" que é o documento hábil para o contribuinte comprovar a condição 

de inscrito no CNPJ. 

* As Juntas Comerciais não estão habilitadas a fazerem correções na solicitação 

preenchida pelo contribuinte. Em caso de indeferimento no ato cadastral (inscrição ou 

alteração) o contribuinte deverá solicitar novamente a realização do Ato Cadastral na 

RFB. Esta correção do Ato Cadastral corresponderá a uma nova solicitação. 

Obs.: os eventos de baixa de inscrição não poderão ser praticados nas Juntas 

Comerciais, somente na RFB. 

 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

1º) A data do evento da FCPJ/QSA será a data do preenchimento; 

 Esta data será posteriormente substituída pela Junta Comercial, passando a ser a do efetivo 

registro. 

2º) Mesmo se a empresa estiver solicitando enquadramento de ME ou EPP na Junta 

Comercial, não deverá acrescentar na FCPJ a expressão ME ou EPP em seguida ao nome 

empresarial; 
3º) O número do NIRE na inscrição não deverá ser informado na FCPJ. 

Este número será posteriormente informado pela Junta Comercial. 

Procedimentos para solicitação de alvará de funcionamento 

 

O responsável pela ONG deverá ir à Prefeitura realizar uma consulta prévia, dizendo o 

que quer fazer e onde quer fazer. Após a consulta, a Prefeitura irá avaliar e dar a 

resposta da possibilidade de ser feito. 

Dada a autorização, o responsável deverá ir ao Espaço Cidadão, localizado na esquina 

da Rua Halfeld com a Av. Rio Branco, onde dará início ao procedimento. Contudo, é 



necessário confirmar se a ONG já deu início a este em outro momento, tendo em vista 

que será criado um número de protocolo, onde não poderá haver duas solicitações 

idênticas. 

Em relação à questão de duração para a solicitação/fornecimento de alvará trata-se de 

dias para conseguir. 

Telefone do setor de atendimento da Prefeitura: 3690-8256. 

Meios para celebração de termos de voluntariado 

 Trabalho Voluntário - Requisitos para celebrar termo de voluntariado 

1.1.  Legislação e conceito 

- Lei 9.608/98 

- Serviço voluntário = atividade NÃO REMUNERADA (não assalariada), prestada 

por PESSOA FÍSICA a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada 

de fins não lucrativos, que tenha OBJETIVOS CÍVICOS, CULTURAIS, 

EDUCACIONAIS, CIENTÍFICOS, RECREATIVOS OU DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, inclusive mutualidade. 

- Ressarcimento de despesas: O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido 

pelas despesas que COMPROVADAMENTE realizar no desempenho das atividades 

voluntárias. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas 

pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. 

3.2. Requisitos para o termo: 

- É necessária a organização mínima das atividades por parte da entidade assistencial, 

com a estipulação de ORDENS GERAIS, DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS, 

ESCALA DE HORÁRIOS. 

 

 

3.3. O termo: 

 



- Termo de adesão: O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo 

de adesão entre a ENTIDADE, pública ou privada, e o PRESTADOR DO SERVIÇO 

VOLUNTÁRIO, dele devendo constar o OBJETO E AS CONDIÇÕES DE SEU 

EXERCÍCIO.  

3.4. Observações importantes: 

 

OBS: Após discussões sobre a existência do vínculo empregatício em caso de prestação 

de serviço voluntário, a Lei nº 9.608/98, determinou que referida prestação de serviço 

NÃO GERA VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NEM OBRIGAÇÃO DE NATUREZA 

TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA OU AFIM.  

OBS²: Art. 3
o
-A. Fica a União autorizada a conceder auxílio financeiro ao prestador de 

serviço voluntário com idade de dezesseis a vinte e quatro anos integrante de família 

com renda mensal per capita de até meio salário mínimo. (Incluído pela Lei nº 10.748, 

de 22.10.2003). 

Não existe ressalva legal a respeito das testemunhas do termo de voluntariado. 

Entretanto, cabe ressaltar que o testemunho de um terceiro que não possui interesses na 

ONG, mas que conhece o seu dia a dia, poderá conferir maior credibilidade em uma 

hipotética ação judicial 

Caso seja de interesse do voluntário continuar com as atividades, o termo poderá ser 

renovado anualmente. Importa, neste caso, constar no próprio termo a validade da 

atividade voluntária prestada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. TERMO DE ADESÃO DE VOLUNTARIADO 

 

 
________________________(ONG), instituição privada sem fins lucrativos, com sede na cidade de 

______________, na Rua ______________________________, bairro__________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº _________________________, vem, através deste instrumento, celebrar o presente 

“TERMO DE ADESÂO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO” , com: 

 

Voluntário: 
Nome: ____________________________________________________________  

RG: ___________________         CPF: _______________________ 

Endereço: _________________________________________________________ 

Tel.: ______________________________ e-mail:__________________________ 

 

1. O(A) voluntário(a) se compromete a auxiliar a ______________________________________ 

(instituição) na implementação e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ (esclarecer qual será a atuação) observando as 

diretrizes aqui traçadas, bem como aquelas informadas pelo responsável da área de Voluntariado 

(conforme o caso). 

 

2. As despesas previamente autorizadas pelo ______________________________________ 

(instituição) e realizadas em benefício deste poderão ser reembolsadas ao voluntário mediante a 

comprovação dos gastos. 

 

3. O presente Termo de Adesão tem prazo indeterminado tendo seu término efetivado com o 

desligamento do(a) voluntário(a), quando da vontade de uma das partes. 

 

4. O(A) voluntário(a) está ciente de que o serviço voluntário, conforme a Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro 

de 1998, “não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, 

não cabendo portanto, ao(à) voluntário(a) qualquer remuneração ou ressarcimento pelos serviços 

prestados ao ______________________________________ (instituição). 

 

Juiz de Fora, ___ de __________ de 201___. 

 

 

 

 

_____________________________ 

VOLUNTÁRIO (A)  

 

______________________________ 

REPRESENTANTE DO 

__________(instituição)

Testemunhas:

 

1. ________________________ 

Nome: ________________________ 

CPF: _________________________ 

 

2. ________________________ 

Nome: ________________________ 

CPF: _________________________



Revisão e sugestão de alterações no estatuto social 

Foram feitas algumas alterações nos estatutos da Casa da Criança e do Axé Criança, 

buscando conferir uma aparência mais “jurídica” para os mesmos. Contudo, as alterações 

vão se mostrar adequadas de acordo com as futuras pretensões das ONGs.  

Os estatutos seguem anexados à cartilha. 

Quanto ao estatuto do IBPeron, percebeu-se o caráter genérico de algumas cláusulas, 

tendo o objetivo amplo e genérico. Tendo em vista que a ONG tem um direcionamento 

maior das suas atividades para atender as crianças da comunidade e as suas famílias, o 

estatuto poderia ser canalizado nesse objetivo. É importante frisar que um objetivo muito 

vago pode ser um empecilho para a conquista de alguns títulos, porém, isso deverá ser 

observado em cada situação. 

Meios para obtenção de títulos de utilidade pública (em diferentes níveis) e 

para habilitações pertinentes visando financiamento externo 

 

5.1. Certificados de utilidade pública 

 As entidades do Terceiro Setor podem requerer títulos que as concedam reconhecimento 

da idoneidade, isenção de tributos e outros benefícios, proporcionando, ainda, 

credibilidade, lisura e atração de investimentos. 

Os Títulos podem ser de natureza privada ou pública, como os certificados de utilidade 

pública federal, estadual e municipal (UPF, UPE, UPM), certificado de entidade 

beneficente de assistência social (CEBAS), entre outros. 

Recomenda-se que antes da requisição de qualquer certificado, porém, a entidade 

interessada informe-se sobre as obrigações decorrentes de cada título concedido, 

avaliando o custo benefício desta opção. 

Confira a seguir as informações sobre os documentos necessários e procedimentos para a 

requisição dos certificados de utilidade pública. 

 5.2. Certificado de Utilidade Pública Federal 

 O certificado de utilidade pública federal é um dos requisitos exigidos pela Lei para 

requerer ao INSS a isenção da quota patronal. Ademais, este certificado permite que a 



entidade forneça um recibo dedutível em Imposto de Renda às pessoas jurídicas doadoras 

de benefícios, bem como possibilita receber doações da União e também receitas das 

loterias federais, permitindo, ainda, realizar sorteios, constituindo, por fim, um dos 

requisitos para instrução do pedido de certificado de entidade beneficente de assistência 

social (CEBAS). 

 Conforme estabelecido pelo Ministério da Justiça, os seguintes documentos são 

necessários para a requisição do certificado de Utilidade Pública. 

 (1)     Ficha de cadastramento da entidade (modelo). 

(2)     Requerimento; 

Modelo de Requerimento Fundações e Associações 

 Concessão do Título de Utilidade Pública Federal 

 Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

____________________________________(nome da requerente), associação (ou 

fundação) fundada (ou instituída, se se tratar de fundação) em _________, sediada em 

_____________________________, vem, por meio deste, solicitar a Vossa Excelência a 

concessão do título de Utilidade Pública Federal instituído pela Lei nº 91, de 28 de agosto 

de 1935, regulamentada pelo Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961, por se tratar de 

entidade dedicada à ___________________________ (indicar a finalidade da 

instituição), para o que apresenta a documentação anexa. 

(Local e data) 

__________________________________________ 

(Assinatura do presidente ou de quem o estatuto da entidade conferir poderes para 

representá-la) 

 

(3)      Cópia autenticada do Estatuto, destacando a cláusula que informa que a instituição 

não remunera, por qualquer forma, os cargos de sua diretoria, conselhos fiscais, 

deliberativos ou consultivos, e que não distribui lucros, bonificações ou vantagens a 

dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhum pretexto; 

(4)      Certidão de breve relato ou documento equivalente expedido por autoridade 

cartorária competente, em que conste a data do 1º registro do estatuto, bem como data e 

breve teor das alterações estatutárias posteriores, de modo a comprovar a existência, há 

mais de três anos da cláusula de não remuneração dos membros da diretoria e não 



distribuição de lucros de qualquer espécie.  Caso, porém, a prova por meio do registro do 

estatuto não seja possível por não constar expressamente a cláusula de não remuneração, 

pode ser apresentada a declaração anual de informações sociais (RAIS) dos últimos três 

anos, juntamente com a declaração de próprio punho de todos os dirigentes da associação 

afirmando que nos últimos três anos não foram remunerados, bem como que a entidade 

não distribui lucros; 

(5)      Cartão do CNPJ; 

(6)      Atestado de autoridade local (prefeito, Juiz de Direito, Delegado de Polícia etc) 

informando que a instituição esteve, e está, em efetivo e contínuo funcionamento nos 

últimos três anos, com exata observância dos princípios estatutários; 

A T E S T A D O 

Atesto para os fins de requerimento do título de utilidade pública federal que a  __ 

_________________________________________________ (nome da entidade), inscrita 

no CNPJ sob o n.º ___________________________, sediada em ______ 

_____________________________, esteve em efetivo e contínuo funcionamento nos 3 

(três) anos anteriores ao presente, cumprindo com suas finalidades estatutárias. 

Atesto, outrossim, que sua diretoria, cujos membros estão abaixo relacionados, é 

composta por pessoas de ilibada conduta social, nada conhecendo que desabone sua 

moral. 

Nome Identidade Profissão Cargo na entidade 

   

     

obs: incluir todos integrantes da diretoria e conselhos, titulares e suplentes 

______________________, ___/____/_____. (local e data) 

  

______________________________________________________ 

Assinatura e carimbo da autoridade declarante 

 

(7)     Ata de eleição de todos os membros da diretoria atual, registrada em cartório e 

autenticada; 



(8)     Qualificação completa dos membros da diretoria atual e atestado de idoneidade 

moral, expedido por autoridade local (modelo); 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 Nós, os dirigentes da _______________________________________ (nome da 

entidade), CNPJ n.º __________________, abaixo assinados, declaramos para os fins de 

requerimento do título de utilidade pública federal, e sob as penas de responsabilização 

impostas pela legislação pertinente, nos termos da Lei 7.115/83, que possuímos bons 

antecedentes, nada havendo que desabone nossa conduta moral frente à nossa 

comunidade. 

 Nome Identidade Cargo ocupado Assinatura 

        

  obs: incluir todos integrantes da diretoria e conselhos, titulares e suplentes 

  

_____________________, ____/____/_____. (local e data) 

 

 (9)      Qualificação completa dos membros da diretoria atual e declaração de idoneidade 

moral; 

(10)      Declaração da requerente de que se obriga a publicar, anualmente, o 

demonstrativo de receitas e despesas realizadas no período anterior, quando 

subvencionada pela União; 

(11)      Relatórios Circunstanciados dos serviços desenvolvidos nos três últimos anos 

anteriores à formulação do pedido, acompanhado dos demonstrativos contábeis daqueles 

exercícios (modelo). 

Estes documentos devem ser encaminhados para o Ministério da Justiça, ao 

Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação, com endereço na 

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Anexo II, sala 213, CEP 70064-901, Brasília – DF. 

 5.3. Certificado de Utilidade Pública Estadual 

 O certificado de utilidade pública estadual também é um dos requisitos exigidos pela Lei 

para requerer ao INSS a isenção da quota patronal. Ademais, traz como benefícios o 

reconhecimento da idoneidade no âmbito estadual. 



Qualquer associação que reúna os documentos (original e cópia autenticada) a seguir 

informados pode requerê-lo: 

 (1)      Requerimento dirigido ao Exmo. Sr. Secretário da Justiça e da Defesa da 

Cidadania do Estado de Minas Gerais; 

(2)      Certidão do Livro de Pessoa Jurídica, comprovando o registro dos Estatutos 

Sociais da entidade, expedida pelo Cartório competente e uma certidão de breve relato; 

(3)      Atestado de efetivo e contínuo funcionamento há mais de três anos, dentro de suas 

finalidades, subscrito por uma autoridade local, como, por exemplo um Juiz de Direito, 

membro do Ministério Público, Procurador do Estado, Delegado de Polícia etc, da 

comarca de sua sede; 

(4)      Exemplar dos Estatutos Sociais registrados em Cartório, deles constando, 

expressamente que o exercício dos cargos da Diretoria é gratuito, e que a entidade não 

distribui, por qualquer forma, direta ou indiretamente, lucros, bonificações ou vantagens 

a dirigentes, mantenedores ou associados; 

(5)     Em se tratando de entidade de caráter filantrópico, certificado de matrícula, 

expedido pela Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social; caso 

desenvolva atividades educacionais, atestado de registro no órgão competente da 

Secretaria do Estado da Educação; caso desenvolva atividades de assistência hospitalar, 

alvará de funcionamento expedido pela Coordenadoria de Assistência Hospitalar e 

Secretaria de Estado da Saúde; certificado de fins filantrópicos e comprovante de registro 

junto à Federação das Misericórdias, e cópia do CNPJ; 

(6)     Relatórios circunstanciados das atividades desenvolvidas nos três anos anteriores à 

formulação do pedido, devidamente subscrito; 

(7)      Ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente averbada em cartório e 

atestado de idoneidade moral, subscritos por uma autoridade local, em nome dos diretores 

constantes da referida ata (e de todos os membros com outros cargos que a compõem); 

(8)      Folha inteira do jornal contendo a publicação da demonstração da receita obtida e 

da despesa realizada, bem como balanço patrimonial, no exercício anterior ao da 

formulação do pedido. 

  5.4. Certificado de Utilidade Pública Municipal 

 O certificado de utilidade pública municipal traz como benefícios o reconhecimento da 

idoneidade da associação e instrui, em conjunto com outros documentos, o pedido de 

isenção da quota patronal – INSS. 

Qualquer associação que reúna os requisitos abaixo pode requerê-lo: 



(1)    Requerimento 

(2)    Cópia autenticada no estatuto da associação registrado no Cartório de Títulos e 

Documentos, do qual deve constar que o exercício das atividades dos membros da 

Diretoria é gratuito; 

(3)     Ata de eleição dos membros da atual diretoria devidamente registrada; 

(4)     Atestado de idoneidade moral de todos os membros da administração, assinado por 

juiz de direito ou promotor público que conheça a entidade requerente; 

(5)    Relatório de atividades (qualitativo e quantitativo) do exercício imediatamente 

anterior à formulação do pedido; 

(6)     Balanço financeiro do exercício imediatamente anterior ao pedido. 

5.5. Como criar uma OSCIP - Organização Social Civil de Interesse Público2 

O pedido de obtenção de qualificação como OSCIP, deve ser enviado ao Ministério da 

Justiça, através de um requerimento contendo os documentos exigidos (como por 

exemplo, o Estatuto registrado em cartório ou a declaração de isenção do Imposto de 

Renda). Sua desqualificação resulta do não cumprimento de quaisquer destes requisitos, 

mediante processo administrativo ou judicial. 

5.5.1 - Para se qualificar como OSCIP , a entidade deve: 

 

a) não ter fins lucrativos, conforme art. 1º da Lei 9.790/99;  

b) não ter nenhuma das formas de pessoas jurídicas listadas no art. 2º da Lei 9.790/99;  

c) ter objetivos sociais que atendam a pelo menos uma das finalidades estabelecidas no 

art. 3° da Lei 9.790/99;  

d) expressar em seu estatuto todas as determinações do art. 4° da Lei 9.790/99;  

e) apresentar cópias autenticadas dos documentos exigidos (art. 5º da Lei 9.790/99). A 

esse respeito ver capítulo 4 adiante.  

 

                                                           

2

 Fonte: 
 Manual de Orientação para a criação de uma ONG Ambientalista - Secretaria do Meio Ambiente 
de São Paulo – SMA/ PROAONG - Programa Estadual de Apoio às ONGs - - Fevereiro 2000 – Enrique 
Svirsky - Coordenador do PROAONG -http://www.ambiente.sp.gov.br/proaong/abertura.htm 



5.5.2 - Quanto à remuneração de dirigentes, a entidade para se qualificar 

como OSCIP deve expressar em seu estatuto uma das duas opções possíveis: 

 

a) não remunera os dirigentes, sob nenhuma forma;  

b) remunera os dirigentes que efetivamente atuam na gestão executiva da entidade ou lhe 

prestam serviços específicos, de acordo com os valores praticados no mercado da região 

onde atua.  

Segundo legislação tributária em vigor, se a entidade remunerar seus dirigentes não terá a 

isenção do Imposto de Renda (Lei 9.532/97). 

5.5.3 - Documentação 

A entidade que deseja se qualificar como OSCIP deve fazer uma solicitação formal ao 

Ministério da Justiça, na Coordenação de Outorga e Títulos da Secretaria Nacional de 

Justiça (ver sugestão de requerimento no Modelo II), anexando ao pedido cópias 

autenticadas em cartório de todos os documentos relacionados a seguir, conforme art. 5º 

da Lei 9.790/99: 

1. estatuto registrado em Cartório (ver sugestão de estatuto ); 

2. ata de eleição de sua atual diretoria; 

3. balanço patrimonial; 

4. demonstração do resultado do exercício; 

5. Declaração de Isenção do Imposto de Renda (Declaração de Informações Econômico-

fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ), acompanhada do recibo de entrega, referente ao ano 

calendário anterior; 

6. Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CGC/CNPJ). 

 



5.5.4 - Como solicitar a qualificação como OSCIP 

A entidade poderá encaminhar seu pedido de qualificação como OSCIP pelo correio ou 

apresentá-lo ao Protocolo Geral do Ministério da Justiça, que deverá indicar data e hora 

do recebimento. 

O endereço é: 

Ministério da Justiça 

Secretaria Nacional de Justiça/Coordenação de Outorga e Títulos 

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Anexo II, Brasília, Distrito Federal, CEP 

70064-900. 

Uma vez recebido o pedido de qualificação, o Ministério da Justiça tem o prazo de trinta 

dias para deferi-lo ou não e mais quinze dias, a partir da decisão, para publicar o ato de 

deferimento ou indeferimento no Diário Oficial da União, mediante despacho do 

Secretário Nacional de Justiça (Lei 9.790/99, art. 6º e Portaria 361/99, do Ministério da 

justiça). 

No caso de indeferimento da qualificação, o Ministério da Justiça envia para as entidades 

parecer identificando as exigências que não foram cumpridas. 

Após fazer as alterações necessárias, a entidade pode apresentar novamente a solicitação 

de qualificação como OSCIP a qualquer tempo (Decreto 3.100/99, art. 3º, parágrafo 3º). 

A qualificação é ato vinculado ao cumprimento dos preceitos da Lei 9790/99. Portanto, é 

responsabilidade da organização da sociedade civil verificar se cumpriu todos os 

requisitos, antes de enviar o pedido de qualificação ao Ministério da Justiça. Para isso 

utilize o check-list. 

5.5.5 - Importante: 

1 - Antes de enviar ao Ministério da Justiça o pedido de qualificação como OSCIP, 

sugerimos que a entidade utilize a Lista de Conferência dos Requisitos para Qualificação 

como OSCIP , checando se todas as exigências foram atendidas como, por exemplo, os 

documentos necessários e se o estatuto da entidade contempla todas as normas 

estabelecidas na Lei 9.790/99. 



2 - Caso a OSCIP deixe de preencher qualquer um dos requisitos legais que a 

qualificaram, deverá comunicar ao Ministério da Justiça, o que implica a perda da 

qualificação (Portaria 361/99, art. 4º). 

Possibilidade de pagamento de pró labore para gestores da ONG 

 

Somente será possível caso haja o título OSCIP, conforme visto no item 5.1.2. 

- Relação empregatícia, conforme previsto na CLT. 

 Exemplos: 

  Contrato “provisório” regulado pela Lei 9.601/98 

  Contrato por obra certa: Lei nº 2.959/56 

  Contrato temporário: (lei nº 6.019/74) 

Meios para celebração de convênios com empresas, visando financiamento 

externo 

 

Convênio é todo ajuste celebrado entre as ONGs juntamente com organizações 

particulares, tendo como objeto a realização de interesses comuns. É, portanto, uma 

associação cooperativa, em que os partícipes se unem para a consecução de um fim 

comum. Visa à execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de 

interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. 

Não foi encontrado um modelo específico, contudo, é necessário/interessante o registro 

por meio de um contrato ou termo de parceria/cooperação. 

Questões apontadas posteriormente – casos específicos 

 

1. Na Casa da Criança o IPTU está em nome de terceiro, pois não houve alteração no 

cartório de registro de imóveis no ato de compra e venda. A pergunta feita é: Pode a 



ONG ser isenta do IPTU por ter sido o terreno comprado pela igreja, caso fosse 

registrado corretamente? 

 

DOIS IMÓVEIS, AMBOS ASSOCIADOS AO Nº 121 EM NOME DE ZULMIRA 

MONTINI DA SILVA OUTS (ANTIGA MORADORA DA CASA). CASA 

POSTERIORMENTE COMPRADA PELA IGREJA. HÁ CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA, CONTUDO, NÃO ALTEROU O REGISTRO. 

 

Cabe isenção ao IPTU a um terreno pertencente a uma igreja que, contudo, é onde 

funciona uma ONG? A ONG é administrada por duas irmãs da paróquia, por meio de 

acolhimento de crianças, com projetos sociopedagogicos. Posso considerar a súmula
3
 724 

do STF neste caso? Posso considerar como uma atividade essencial da entidade? 

 

SÚMULA 724: AINDA QUANDO ALUGADO A TERCEIROS, PERMANECE 

IMUNE AO IPTU O IMÓVEL PERTENCENTE A QUALQUER DAS ENTIDADES 

REFERIDAS PELO ART. 150, VI, "C", DA CONSTITUIÇÃO, DESDE QUE O 

VALOR DOS ALUGUÉIS SEJA APLICADO NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DE 

TAIS ENTIDADES. 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

VI - instituir impostos sobre:  

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 

entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, 

sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

 

                                                           
3
 Trata-se de pronunciamentos proferidos pelos Tribunais do nosso país, baseados em decisões reiteradas, que delimitam o 

entendimento e interpretação das leis sobre determinada matéria dada pelos nossos magistrados. É a "união" de várias decisões de um 

mesmo Tribunal, com idêntica interpretação sobre o mesmo tema. Pode ser conceituada também como um resumo da decisão. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=724.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas


CF, art. 150 omissis 

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o 

patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das 

entidades nelas mencionadas. 

 

Primeiramente, importa realizar a alteração do Registro do Imóvel constatando 

devidamente a compra e venda efetuada entre a Sra. Zulmira e a Instituição Religiosa.  

Ademais, deve ser analisada de forma pontual a questão da ONG funcionar em terreno da 

igreja, já que caberia a isenção do IPTU se caso o patrimônio, renda ou serviços fossem 

destinados às atividades essenciais da instituição (nesse caso, não sabemos explicar se 

ficaria em função da igreja, devido ao registro do imóvel para cobrança de IPTU, ou em 

função da própria ONG). 

Desse modo, somente por meios de decisões do STJ e do STF que podemos demonstrar 

que, de acordo com os Tribunais, estas atividades são consideradas essências e não 

podem ser tributadas. Importante ressaltar que devem ser comprovadas contabilmente. 

(Resposta dada pela professora de tributário da Faculdade de Direito - UFJF Elisabete 

Rosa de Melo) 

De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal
4
 “milita presunção relativa 

de que os imóveis da entidade religiosa seriam destinados às finalidades essenciais da 

instituição (art. 150, par. 4º da Constituição), sendo ônus do ente federativo provar 

eventual desvio de finalidade.”. Assim, a partir do momento em que for promovia a 

alteração no Registro do Imóvel, automaticamente deve ser concedida a imunidade 

tributária à Instituição Religiosa. Ademais, tendo em vista que a atividade desenvolvida 

no imóvel promove o auxílio e a caridade às pessoas carentes (crianças de baixa renda da 

comunidade), não há que se falar em desvio de finalidade, uma vez que está de acordo 

com a missão e o estatuto da instituição (Igreja Católica). 

 

                                                           
4
 Órgão de maior hierarquia do Poder Judiciário. 



 

2. Analisar o caso da professora de flauta. Segundo o profº Virgílio, as irmãs pretendem 

cortar o vínculo e ultimamente ela só tem ido uma vez por semana. Lembrando que a 

ajuda de custo oferecida ultrapassa o valor do vale transporte gasto. 

 

Considera-se empregado toda e qualquer pessoa física que prestar serviços de natureza 

não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Neste sentido, os 

requisitos para a caracterização do vínculo empregatício são: serviço prestado por pessoa 

física, pessoalidade, não eventualidade, SUBORDINAÇÃO (?) e onerosidade. 

A dúvida é se há subordinação ou não, visto que os outros requisitos para configurar 

vínculo empregatício estão presentes.  

Não obstante, não se trata de serviço voluntário, uma vez que este não pode ser 

remunerado, nem por ajuda de custo conforme ocorre no caso em concreto. Portanto, é 

uma situação bastante delicada, onde o melhor, juridicamente falando, é realmente 

encerrar o vínculo, mesmo que a professora de flauta contribuía essencialmente com sua 

atividade em relação ao desenvolvimento das crianças. 

Em momentos futuros, é possível desenvolver um contrato de prestação de serviço para 

regularizar situações semelhantes, conforme o modelo abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º _______/2015 

 

 

1 DAS PARTES 

 

1.1. CONTRATADA: (PRESTADOR DE SERVIÇOS): (ponha aqui o nome do 

professor)......... ....................... ............................. , domiciliado(a) à Rua, Av.) 

..................................................,sob CPF nº ..................................... 

1.2. CONTRATANTE (TOMADOR DE SERVIÇOS) : (Ponha aqui o nome da ONG) 

 

2. OBJETO 

 

Aulas particulares de música (escreva aqui o instrumento, ou se é de canto, etc) "x" vezes 

semanalmente com duração de ......... minutos cada, ( descreva de maneira mais ampla e 

detalhada possível) 

 

3. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

A ONG deverá disponibilizar o local e os instrumentos necessários para as aulas, 

conforme previamente estabelecido. 

 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Além dos serviços constantes da cláusula n.º 2, a serem prestado nos dia de 

....................... (dia de semana) às ___h___.  

Havendo necessidade de repor as aulas por falta do professor(a), será de acordo com a 

disponibilidade dos horários da escola(ou do professor). 

 

5 - DO PAGAMENTO 

 

O valor da mensalidade será de R$ ........., até o dia ___de cada mês. Em caso de de atraso 

será cobrada multa de 1%, além de juros de ....% ao mês. 

 

6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O presente contrato tem validade de .../..../20xx.... a .../.../20xx....  

 

7. DA RESCISÃO 



 

O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, por mútuo acordo, ou 

desde que a parte interessada manifeste a intenção de dissolver a presente relação 

contratual, por notificação expressa à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

O descumprimento de quaisquer das cláusulas referentes a este contrato suscita a 

responsabilização do responsável, nos termos da legislação em vigor. 

 

 

09. FORO DE ELEIÇÃO 

 

As partes elegem o foro de Juiz de Fora, Minas Gerais, para dirimirem quaisquer dúvidas 

decorrentes do presente contrato. 

 

E, por estarem, assim, de comum acordo, as partes assinam o presente contrato em duas 

vias de igual teor. 

 

__________, ___ de ___________ de 20___. 

 

___________________________________ 

_____________________________________ 

Contratante 

 

Contratada 

___________________________________ 

_____________________________________ 

Testemunha 

 

Testemunha 

 

 

 

 

 



3. Analisar a cobrança do Sindicato; 

 

O SINIBREF é um sindicato que representa e assessorara as Instituições Beneficentes, 

Religiosas e Filantrópicas de MG visando o fortalecimento e sustentabilidade da 

categoria. Tendo em vista que a Casa da Criança não se filiou ao referido sindicato, 

nenhum tipo de cobrança pode ser feita.  

Observação – podemos entrar em contato com o sindicato no dia da visita à Casa da 

Criança para dirimirmos qualquer dúvidas das Irmãs.  

Contato -  (031) 3023-8887 sinibref@sinibref.com.br 

 

4. O que as crianças produzem pode ser vendido? 

 

Não há qualquer proibição à comercialização de mercadorias ou prestação de serviços por 

instituições sem fins lucrativos. É necessário, de todo modo, que o estatuto social preveja 

CLARAMENTE a realização dessas atividades como um MEIO e não como uma 

finalidade social e que as receitas decorrentes sejam aplicadas integralmente nos 

objetivos institucionais. 

Esse é um grande impasse, pois pode ser caracterizada a exploração do trabalho infantil.  

 

5. Responder: Podem ser contabilizadas as horas dos voluntários, como um caderno de 

pontos, por exemplo? E ainda, pode ser emitido certificado contabilizando as horas 

para os voluntários? 

 

Não há nenhum tipo de impedimento para emissão de certificado contabilizando as horas 

voluntárias prestadas, muito pelo contrário, pode ser utilizado um modelo como o abaixo 

apresentado: 

mailto:sinibref@sinibref.com.br


 

 

 

 

6. Pode haver alteração na quantidade de membros da direção, por exemplo, número de 

membros do Conselho Fiscal? 

 

Não foi encontrado nenhum impasse. Mas frise-se que a alteração deverá ocorrer na 

assembleia geral, por meio da anuência da direção. 

 

7. Qual a importância necessária para registrar um novo estatuto? 

 

Um novo estatuto pode possibilitar maior abertura na questão de esclarecimentos, os 

quais se encontram ocultos pelas ONGs. Promover a retificação do endereço do Axé 

Criança, mencionar a possibilidade de venda da comercialização advinda de trabalhos 

realizados dentro das ONGs, dentre outros detalhes. 

 

8. Acerca do registro de ata, pode ser uma ata só com a eleição e a votação das 

alterações estatutárias? 



 

Não se constatou nada que impeça. Lembrando que devem ser elaboradas atas das 

assembleias-gerais ordinárias e extraordinárias e registrar tais documentos em cartório. 

Isso se torna ainda mais importante quando se trata de mudanças no estatuto social ou 

quando eleitos novos dirigentes. Esse procedimento torna públicas tais alterações da vida 

institucional da organização, evitando problemas de representação, legitimidade e 

competência. 

 

9. Existe um cartão do CNPJ ou basta o documento emitido via internet? Se existe, qual 

o procedimento para solicitar um? 

 

 

 

10. A ONG pode emitir recibo de doação? Se sim, quais informações precisam constar 

neste recibo? 

 

Não só pode como deve ser emitido o recibo de doação de acordo com o modelo 

aprovado pela Secretaria da Receita Federal, sendo o comprovante necessário para a 



realização das deduções do imposto de renda da empresa doadora. Segue modelo que 

pode ser adotado pelas ONGs. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


