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Considerações sobre o regramento básico do registro dos atos constitutivos das 

associações e fundações 

A existência legal das associações e fundações ocorre com a inscrição do ato 

constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme previsto no art. 45, caput, do 

Código Civil de 2002: 

“Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição 

do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou 

aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato 

constitutivo.” 

A criação da pessoa jurídica de direito privado compreende duas fases, quais 

sejam a fase do ato constitutivo, que será escrito, podendo ser pública ou particular, com 

exceção da fundação, que requer instrumento público ou testamento (art. 62, do CC/02), bem 

como a fase do registro público do estatuto ou contrato, para que possa existir legalmente, 

adquirindo, assim, a personalidade jurídica, passando a exercer todos os direitos (art. 45 

CC/02). 

Nos termos do art. 46 do Código Civil, o registro declarará: 

 
“I -a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver; 

II- o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e dos diretores; 

III- o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e 

extrajudicialmente; 

IV- se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e de que modo; 

V- se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais; 

VI- as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso.” 

A instituição das associações, que se constituem pela união de pessoas que se 

organizem para fins não econômicos (art. 53, do CC/02), será feita por escrito, revestindo-se 

de forma pública ou particular, e sob pena de nulidade, trará em seu estatuto social, segundo o 

art. 54 e incisos do CC/02, as seguintes informações: 

“I- a denominação, os fins e a sede das associações; 

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 funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos; 

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

Deve ainda o estatuto dessas entidades observar o disposto nos arts. 55/61 do 

CC/02. 

A fundação, para ser criada, necessita que o instituidor o faça por escritura pública 

ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim lícito e especial a que se 
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destina, declarando, caso queira, a maneira de administrá-las, conforme preceitua o art. 62 do 

CC/02. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a 

transferir-lhe a propriedade, ou outro direito real, sobre os bens dotados, e, se não o fizer, 

serão registrados, em nome dela, por mandado (art. 64, CC/02).  

Cumpre ressaltar que, ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO ÀS FUNDAÇÕES, 

além da previsão do CPC/15 em seu artigo 764 e das disposições expressas no CC/02, dispõe 

o Provimento 08/2014-CGJ em seu artigo 243 que: 

“O registro dos atos constitutivos e averbações das fundações, exceto de previdência 

privada, só se fará com a aprovação do Ministério Público”. 

Além do registro de seu ato constitutivo, para que se procedam a alterações 

estatutárias, também será necessária a aprovação do Ministério Púbico (art. 67, CC/02). 

Importante frisar, que tais exigências não recaem sobre os registros dos estatutos 

das associações, bem como de suas alterações, sob pena de ferir-se direito 

constitucionalmente protegido.  

Ou seja, não pode o oficial do registro exigir a autorização do Ministério Púbico 

para o registro do estatuto de associações e suas alterações, devendo, o mesmo ater-se ao 

exame da obediência às regras constantes nos arts. 54/61 do CC/02, tampouco, pode o 

Ministério Público criar exigências para o registro desses atos constitutivos. Ao MP, cabe, no 

caso de associações que exerçam atividades de interesse social, ou que recebam verbas 

púbicas, fiscalizar o exercício dessas atividades e o cumprimento das regras estatutárias, 

podendo, ainda, observando que o estatuto da entidade ainda não se adequou à nova 

legislação, determinar que a entidade o faça, sob pena do ingresso com as medidas judiciais 

cabíveis. 

 

Do local do registro do estatuto das fundações  

Não há na Lei de Registros Públicos – Lei 6.015/73, dispositivo que define o local 

onde se procederá ao registro dos atos constitutivos dessas entidades, e tal omissão traz 

insegurança e prejuízo ao seu acompanhamento, cadastro e fiscalização. 

Considerando essa lacuna legal, o poder Judiciário do Estado do Ceará, resolveu, 

através da Consolidação Normativa Notarial e Registral no Estado do Ceará- Provimento 

08/2014-CGJ que os atos constitutivos das pessoas jurídicas devem ser registrados nos locais 

onde estiverem situadas as suas sedes.  

Art. 234 – A existência legal da pessoa jurídica só começa com o registro de seus atos 

constitutivos no registro civil das pessoas jurídicas dos locais onde estiverem situadas as suas 

Sedes. 

Parágrafo único. Serão averbadas no registro todas as alterações por que passarem o ato 
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constitutivo. 

Caso surjam dúvidas, entrar em contato com este Centro de Apoio através do 

telefone 85.3265-1928. 

 

Rita d’Alva Martins Rodrigues 
Promotora de Justiça 

Coordenadora Auxiliar do CAODPP 

                     


