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Agenda: 

 

1. CEBAS: a relevância do Estatuto;  

 

2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013; 

 

3. Conclusão. 

 



 
 

 

 

 

 

1. CEBAS: a relevância do Estatuto 
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1. CEBAS: a relevância do Estatuto 

 

 

Definições cruciais... 
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 1. CEBAS: a relevância do Estatuto  
 

 

 

 

Espécie de Pessoa 

Jurídica 

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: 

 

I - as associações; 

 

(...) 

 

III - as fundações; 

 

(...). 

 

 

Fundamento: Código Civil. 



 

 

 

 

 

 

 1. CEBAS: a relevância do Estatuto  
 

 

 

 

Estatuto das 

Associações: requisitos 

sob pena de nulidade  

 

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 modo de constituição e funcionamento dos órgãos 

deliberativos e administrativos; 

o 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.  

 

 

Fundamento: art. 54 do Código Civil. 



 

 

 

 

 

 

 1. CEBAS: a relevância do Estatuto  
 

 

 

 

Estatuto das 

Fundações: requisitos 

sob pena de nulidade  

Art. 120. O registro das sociedades, fundações e partidos 

políticos consistirá na declaração, feita em livro, pelo oficial, do 

número de ordem, da data da apresentação e da espécie do ato 

constitutivo, com as seguintes indicações:  

I - a denominação, o fundo social, quando houver, os fins e a 

sede da associação ou fundação, bem como o tempo de sua 

duração; 

II - o modo por que se administra e representa a sociedade, 

ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

III - se o estatuto, o contrato ou o compromisso é reformável, no 

tocante à administração, e de que modo; 

IV - se os membros respondem ou não, subsidiariamente, pelas 

obrigações sociais; 

V - as condições de extinção da pessoa jurídica e nesse caso o 

destino do seu patrimônio; 

VI - os nomes dos fundadores ou instituidores e dos membros 

da diretoria, provisória ou definitiva, com indicação da 

nacionalidade, estado civil e profissão de cada um, bem como o 

nome e residência do apresentante dos exemplares. 

 

Fundamento: Lei 6.015/73 (Registros públicos) 



 

 

 

 

 

 

 1. CEBAS: a relevância do Estatuto  
 

 

 

 

Estatuto das 

Fundações: alterações 

Art. 67. Para que se possa alterar o estatuto da 

fundação é mister que a reforma: 

I - seja deliberada por dois terços dos competentes 

para gerir e representar a fundação; 

II - não contrarie ou desvirtue o fim desta; 

III - seja aprovada pelo órgão do Ministério Público, e, 

caso este a denegue, poderá o juiz supri-la, a 

requerimento do interessado. 

 

Art. 68. Quando a alteração não houver sido aprovada 

por votação unânime, os administradores da fundação, 

ao submeterem o estatuto ao órgão do Ministério 

Público, requererão que se dê ciência à minoria 

vencida para impugná-la, se quiser, em dez dias. 

 

Fundamento: Código Civil 



 

 

 

 

 

1. CEBAS: a relevância do Estatuto  
 

 

Constituição Federal: 

 

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: 

 

b) templos de qualquer culto; 

 

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; 

 

 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. (...) 

Código  Tributário Nacional: 

 

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à 

observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: 

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 

qualquer título;  

 

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos 

seus objetivos institucionais;   

        

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos 

de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

 

 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no  1º do artigo 9º, 

a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. 

 

 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são 

exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais 

das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou 

atos constitutivos. (...) 

 

Estatuto: Reflexos na Área Tributária 



 

 

 

 

 

 

 1. CEBAS: a relevância do Estatuto  

 

 
Qual a natureza da atividade 

da entidade, para fins de 

CEBAS?  

O Estatuto deverá obedecer 

aos ditames da Lei 

12.101/2009 com as 

alterações da Lei 

12.868/2013. 

 

1) Educação; 

 

2) Saúde; 

 

3) Assistência Social 



 
 

 

 

 

 

2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013 
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 2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013 
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Lei 

12.868/2013 

 

Conversão da MP 620/2013 



 
 2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013 
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Lei 

12.101/2013 

Regulamento:  

Decreto 7.237/2010 

Lei 

12.868/2013 

Regulamento: 

 

 



2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013 

 

 

O Estatuto deverá estar  
de acordo com: 

Plano de Atividades  
realizadas e a realizar/ 

Plano Atendimento 
 

Site da Instituição! 

CNAE (Cartão de CNPJ- 
Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas) - não raro 
os ministério s 

(MEC, MDS, MS) têm solicitado a  
alteração da  

CNAE de acordo com a  
“atividade preponderante do 

 Estatuto”.  
CNAES “genéricos”, “macro”  

não mais  
são aceitos.  



2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013 

Case alteração de CNAE 



 

 

 

 

 

 

 2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013  

 

Principais 

pontos: 

o que não 

mudou na Lei 

12.101/2009 

Para fins de CEBAS, o Estatuto deve: 

 

 Contemplar a natureza jurídica e a área 

de atuação (art. 1º e 3º, inciso I, da Lei 

12.101/2009). Note-e que a identificação 

da atividade predominante (Educação – 

Plano Nacional de Educação, Assistência 

Social – OAS, ECA ou Saúde- SUS), 

deve ser cristalina, a fim de que não 

pairem dúvidas quanto ao Ministério que 

analisará o pedido de CEBAS (MEC, 

MDS ou MS). Neste ponto, o controle 

interno de atividades é de suma 

importância (art. 1º e 3º da Lei 

12.101/2009) 



 

 

 

 

 

 

 2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013  

 

Principais 

pontos: 

o que não 

mudou na Lei 

12.101/2009 

Para fins de CEBAS, o Estatuto deve: 

 

 Contemplar cláusula no sentido de 

que em caso de dissolução ou 

extinção, da instituição, a 

destinação de eventual patrimônio 

remanescente à entidade sem fins 

lucrativos congêneres ou a 

entidades públicas (art. 3º, inciso II, 

da Lei 12.101/2009). 

 



 

 

 

 

 

 

 2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013  

 

 

Principais 

pontos: 

o que não 

mudou na Lei 

12.101/2009 

Para fins de CEBAS, o Estatuto deve: 

 

 Prever que a instituição obedece ao 

Princípio da Universalidade do 

Atendimento (art. 2º da Lei 

12.101/2009). 



 

 

 

 

 

 

 2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013  

 

 

Principais 

pontos: 

o que não 

mudou na Lei 

12.101/2009 

Para fins de CEBAS, o Estatuto deve: 

 

 

 Mencionar eventual atividade meio, 

a fim de evitar questionamento, 

tanto pelos Ministérios, quanto pela 

RFB.   



 

 

 

 

 

 

 2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013  

 

Principais 

pontos: 

o que não 

mudou na Lei 

12.101/2009 

Para fins de CEBAS, o Estatuto deve: 

 

 Contemplar cláusula de que a 

instituição aplica suas rendas, 

seus recursos e eventual superávit 

integralmente no território nacional, 

na manutenção e desenvolvimento 

de seus objetivos institucionais; 

 

 Atenção à nomenclatura: não há 

lucro/prejuízo mas, sim, 

superávit/deficit. 



 

 

 

 

 

 

 2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013  

 

O que mudou 

na 12.101/2009  

com e edição da 

Lei 12.868/2013 

– Estatuto 

Remuneração dos dirigentes (incongruência 

legislativa: art. 29, I x parágrafo 1º, incisos I e 

II!) 
 

“Art. 29.  A entidade beneficente certificada na forma do 

Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das contribuições 

de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 

1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes 

requisitos: 

 

I - não percebam, seus dirigentes estatutários, 

conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, 

remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou 

indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das 

competências, funções ou atividades que lhes sejam 

atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação 

dada pela Lei nº 12.868, de 2013) 

 

(...) 
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 2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013  

 

O que mudou na 

12.101/2009  

com e edição da 

Lei 12.868/2013 

– Estatuto 

Remuneração dos dirigente (incongruência 

legislativa: art. 29, I x parágrafo 1º, incisos 

I e II!) 

 
 1o  A exigência a que se refere o inciso I do caput não 

impede:  (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

 

I - a remuneração aos diretores não estatutários que 

tenham vínculo empregatício;  (Incluído pela Lei nº 12.868, 

de 2013) 

 

II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde 

que recebam remuneração inferior, em seu valor bruto, a 

70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a 

remuneração de servidores do Poder Executivo 

federal. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 
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 2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013  

 

O que mudou na 

12.101/2009  

com e edição da 

Lei 12.868/2013 

– Estatuto 

Remuneração dos dirigentes 

(incongruência legislativa: art. 29, I x 

parágrafo 1º, incisos I e II!) 
 

 2o  A remuneração dos dirigentes estatutários 

referidos no inciso II do  1o deverá obedecer às seguintes 

condições:  (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

 

I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou 

parente até 3o (terceiro) grau, inclusive afim, de 

instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou 

equivalentes da instituição de que trata ocaput deste artigo; 

e  (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 
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 2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013  

 

O que mudou na 

12.101/2009  

com e edição da 

Lei 12.868/2013 

– Estatuto 

Remuneração dos dirigentes 

(incongruência legislativa: art. 29, I x 

parágrafo 1º, incisos I e II!) 
 

II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, 

pelo exercício das atribuições estatutárias, deve ser inferior 

a 5 (cinco) vezes o valor correspondente ao limite individual 

estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela Lei nº 12.868, 

de 2013) 

 

 3o  O disposto nos  1o e 2o não impede a remuneração 

da pessoa do dirigente estatutário ou diretor que, 

cumulativamente, tenha vínculo estatutário e empregatício, 

exceto se houver incompatibilidade de jornadas de 

trabalho.  (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 
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 2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013  

 

Remuneração dos diretores não 

estatutários que tenham vínculo 

empregatício.  

 

 

 

 

 

 não há limite de remuneração! 

 

 

Remuneração dos Diretores Estatutários. Regras: 

 

 

1) recebam remuneração inferior, em seu valor bruto, 

a 70% do limite estabelecido para a 

remuneração de servidores do Poder 

Executivo Federal (R$ 28.059,29); 

 

2) nenhum dirigente estatutário remunerado poderá 

ser cônjuge ou parente até 3o grau, inclusive afim, 

de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, 

benfeitores ou equivalentes da instituição; 

 

3) o total pago a título de remuneração para 

dirigentes, pelo exercício das atribuições estatutárias, 

deve ser inferior a 5 vezes o valor correspondente 

ao limite individual estabelecido no parágrafo 2º, 

do artigo 29, da Lei 12.101/2009; 

 

4) não há impedimento para a remuneração da 

pessoa do dirigente estatutário ou diretor que, 

cumulativamente, tenha vínculo estatutário e 

empregatício, exceto se houver incompatibilidade 

de jornadas de trabalho. 

Remuneração dos Dirigentes – Lei 12.868/2009 - Quadro Resumo – 

Atenção: Aguarda-se Regulamentação! 



 

 
 2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013 
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Remuneração dos Diretores 

Estatutários 

Ponto Positivo: possibilidade de remuneração. Atenção: 

confronto com as regras, da UPF, que não permitem a 

remuneração do Diretores 



 

 
 2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013 
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Remuneração dos Diretores Estatutários 

Ponto Negativo, remanesce a Responsabilidade: 

 

Cível: Artigo 50 do Código Civil; 

 

Criminal: Lei 8137/90- Crimes Contra a Ordem Tributária, art. 168-A do CP- 

Apropriação Indébita Previdenciária e art. 299 do CP- Falsidade Ideológica; 

 

 Tributária: artigo 135 do CTN e  

 

Trabalhista: Responsabilidade Subsidiária. 



 

 
 2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013 
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As Comunidades Terapêuticas, que acolhem dependentes químicos, poderão 

ser certificadas como entidades de saúde quando prestarem serviços ao SUS ou 

como entidades de promoção de saúde; 

Reflexão: 

 

Tal alteração legislativa demanda adequação estatutária? 



 
 

 

 

 

 

3. Conclusão 
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 2. Estatuto: Inovações da Lei 12.868/2013  

 

 

Portanto, antes de solicitar o 

pedido originário ou de 

renovação do CEBAS é 

recomendável verificar se : 

 

 

1) o Estatuto está de acordo com a 

legislação aplicável; 

 

2) as atividades mencionadas, no 

Estatuto, estão em consonância 

com aquelas efetivamente 

exercidas pela Instituição; 

 

3) a remuneração dos dirigentes esta 

sendo efetuada de acordo com a 

Lei 12.868/2009 (ainda não 

regulamentada!); 

 

4) se a prática contábil está sendo 

realizada de acordo com  as normas 

no CFC; 

 
 

3. Conclusão 



 

Obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

21/02/2014 

 
Dra. Lúcia Bludeni 

  

 

 

lucia@bludeni.com.br 
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