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Objetivo
Este curso tem o objetivo de promover

a capacitação sobre os aspectos

fundamentais de gestão das

associações, estimulando a autonomia

dos alunos e possibilitando a

participação efetiva em editais de

seleção. Ao fim do curso, espera-se que

os alunos sejam capazes de

compreender e praticar os preceitos de

gestão associativa .

Programação

Módulo 1:

Introdução, conceitos e contextualização

Módulo 2:

Práticas de gestão e monitoramento

Módulo 3:

Obrigações legais e acessórias



Módulo 1

Introdução, Conceitos  e 
Contextualização



O que são associações?

Conceito legal – conforme o Novo Código Civil (lei
10.406/02):

Art. 53:

“Constituem-se as associações pela união de pessoas que se
organizem para fins não econômicos.

Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e
obrigações recíprocos.”



Compreendendo o conceito legal

Conforme a legislação, as associações se dão a partir:

- Da união de pessoas:

significa dizer que a constituição não ocorre a partir da existência

de um patrimônio, por exemplo, e sim da reunião de pessoas

envolvidas com um objetivo comum.



Compreendendo o conceito legal

- para fins não econômicos:

Portanto, as associações não podem ter o objetivo, por exemplo,

de produzir ou circular bens ou prestar serviços com finalidade

de obter e distribuir lucros.

É inerente à natureza da associação que seus fins não sejam de

ordem econômica.



Compreendendo o conceito legal

Então as associações não 
podem realizar atividades 

que gerem receitas?



Compreendendo o conceito legal

Podem. As associações não estão proibidas de exercer 
atividades geradoras de receitas, desde que:

I. as receitas sejam revertidas para a própria instituição, 
para que os objetivos estatutários sejam cumpridos;

II. e não gerem lucro para os associados.



Compreendendo o conceito legal

A legislação não determina que a associação está vetada de
exercer atividade econômica. O que é mencionado no Código
Civil são apenas os fins econômicos.

Portanto, é importante compreender que:

Atividade Finalidade



Compreendendo o conceito legal

A renda gerada deve ser um meio para a 
obtenção do fim da associação.

Lembre-se:



Compreendendo o conceito legal

- ausência de direitos e obrigações recíprocos entre os
associados:

Uma associação plenamente constituída está apta a contrair

deveres e direitos tanto perante terceiros, quanto perante seus

associados. Todavia, ao contrário do que ocorre nas sociedades,

os associados não adquirem direitos e deveres entre uns e

outros reciprocamente.



O que deve conter nos estatutos das 
Associações?

Sob pena de nulidade, os estatutos das associações devem
conter os seguintes itens:

I. a denominação, os fins e a sede da associação;

II. os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;

III. os direitos e deveres dos associados;

IV. as fontes de recursos para sua manutenção;

V. o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos
deliberativos;

VI. as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a
dissolução.

VII. a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas.



Compreendendo o conceito legal

Significa que os estatutos 
não podem conter outros 

itens além desses? 



Compreendendo o conceito legal

Não. Os itens citados anteriormente são o mínimo
necessário. São os pontos obrigatórios para que o estatuto
não seja considerado nulo.

Entretanto, outras questões podem ser abordadas.
Inclusive, é até mesmo recomendável que sejam.

O objetivo de um estatuto é definir as regras para
funcionamento e administração da Associação. Portanto,
quanto mais esclarecedor ele for, mais eficiente será.



A liberdade de associação

Desde que os fins da associação
sejam lícitos, a liberdade de se
associar é plena e independe de
autorização ou interferência
estatal no seu funcionamento.

Você sabia?

Base legal:
Constituição Federal:

Art. 5º, XVIII, XIX, XX e XXI.



Natureza Jurídica das Associações

Pessoas jurídicas de direito 
privado particulares.

As associações são classificadas 
como:



Compreendendo a Natureza Jurídica

Direito 
Privado

• Diz respeito ao regime jurídico a que a instituição 
está submetida.  As associações e suas prerrogativas 
encontram-se disciplinadas no âmbito do direito 
privado. 

Particulares

• Diz respeito à origem dos recursos empregados ao 
constituir a pessoa jurídica. No caso das associações, 
os recursos de sua constituição são exclusivamente 
particulares. Não há contribuição do Poder Público.



Compreendendo a Natureza Jurídica

As pessoas jurídicas de direito privado particulares sem fins
lucrativos podem assumir duas formas diferentes:

Pessoas jurídicas de direito 
privado particulares sem fins 

lucrativos

Associações Fundações



Associações x Fundações

Você sabe por que estamos constituídos
sob a forma de Associação, e não de
Fundação? Quais são as diferenças entre
elas?



Associações x Fundações

Associações Fundações

É constituída por pessoas É constituída por um patrimônio, que deve 
ser previamente aprovado pelo Ministério 
Publico

Para ser criada, pode ter patrimônio 
ou não

Só pode ser criada se tiver patrimônio

Os associados definem a finalidade Necessariamente a finalidade deve ser: 
religiosa, moral, cultural ou de assistência.

A finalidade pode ser alterada Não pode alterar a finalidade

Regidas pelos arts. 53 a 61, do Código 
Civil

Regidas pelos arts. 62 a 69, do Código Civil



O que são Cooperativas?

Cooperativas também são fruto da
união de pessoas em prol da
realização de objetivos em
comum, sem finalidade de obter
lucro.

Você sabia?

Legislação aplicável:

• Constituição – art.5º, XVII a XXI e art. 
174, §2º 

• Código civil (Lei nº 10.406/2002) 

•Lei nº 5.764/1971



Associações x Cooperativas

E o que diferencia uma Associação de
uma Cooperativa? Você sabe por que
estamos constituídos sob a forma de
Associação, e não de Cooperativa?



Associações x Cooperativas

Associações Cooperativas

Têm finalidade  e assistência social, 
educacional, cultural, representação 
política, defesa de interesses de 
classe, ou filantropia.

Têm finalidade essencialmente econômica

Exerce atividade social Exerce atividade comercial de forma 
coletiva

Mínimo de 02 pessoas para ser 
constituída

Mínimo de 20 pessoas para ser constituída

Os associados não são donos do 
patrimônio. E os ganhos obtidos são 
da associação, e não dos seus 
integrantes.

Os cooperados são os donos do 
patrimônio e os beneficiários dos ganhos.

Não possui capital social. Possui capital social formado por quotas.



O que veremos no módulo 2?



A próxima unidade irá abordar as principais
práticas de gestão e monitoramento de
Associações, destacando alguns pontos
importantes sobre governança. .

Não perca!


