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Resumo  

O presente documento tem por objetivo relatar a experiência de receber a qualificação 

de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) por um time Enactus. Relata-

se o que é uma OSCIP, as vantagens em se obter o título de OSCIP para um time Enactus, os 

passos necessários e as ações realizadas pela equipe em questão para se tornar uma OSCIP.  

 

Como toda equipe Enactus, o patrimônio do time é, em grande parte, obtido por meios 

de patrocínios e doações de empresas do setor privado. Todo valor obtido é de extrema 

importância, pois, é o combustível dos projetos da equipe. No entanto, em 2014, nossa equipe 

ainda em fase de estruturação, não conseguia apresentar resultados satisfatórios aos respectivos 

patrocinadores e/ou doadores. A fim de contornar esse problema, a equipe passou a buscar 

novos meios de fomentar a colaboração de possíveis patrocinadores. 

       Após diversas pesquisas, chegamos ao termo “OSCIP”. OSCIP é na verdade uma sigla 

que significa “Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público”. É um título dado pelo 

Ministério da Justiça e representa um reconhecimento do governo de que determinada 

organização, não governamental, atua de maneira benéfica para o Estado. Porém, para alcançar 

o título de OSCIP é necessário realizar uma série de burocracias. Mas todo esse trabalho 

burocrático vale a pena? Acreditamos que sim, pois, empresas que optaram pela forma de 

tributação Lucro Real (utilizado para grandes faturamentos) podem redirecionar a uma OSCIP 

o valor cobrado pelo sistema tributário, desde que o valor doado não ultrapasse 2% do total dos 

impostos. Num primeiro momento pode parecer que 2% é um montante pequeno, porém, se 

pensarmos em grandes empresas essa porcentagem pode ser algo realmente significativo. Por 

exemplo, uma empresa que paga R$ 100.000,00 de imposto pode redirecionar R$ 2000,00 (2% 

de 100.000,00 são 2.000,00) a nossa organização, uma quantia significativa para nossos 
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projetos. 

      Para conseguirmos o título de OSCIP, tivemos que pedir junto ao Ministério da 

Justiça, cumprindo os seguintes requisitos, conforme prevê o art. 5º da Lei nº 9.790/99 

(BRASIL, 1999):  

a) Requerimento pedindo qualificação como OSCIP;  

b) Estatuto registrado em cartório; 

c) Ata de eleição da atual Diretoria; 

d) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado de Exercício; 

e) Declaração de Isenção do Imposto de Renda;  

f) Inscrição no Cadastro Nacional de Contribuintes;  

g) Declaração de estar em regular funcionamento há, no mínimo, 3 anos, de acordo com 

as respectivas finalidades estatutárias. 

Todas as informações detalhadas sobre como se tornar uma OSCIP podem ser 

encontradas no próprio site do Ministério da Justiça cujo link é: 

“http://www.justica.gov.br/seus-direitos/entidades-sociais/oscip/modelos”. Além desse site 

existe um contato do Ministério da Justiça específico para as instituições OSCIP, feito pelo 

email: sac.dejus@mj.gov.br. A maioria das equipes já deve estar familiarizada com alguns 

documentos como Estatuto e CNPJ, porém, outros não são tão conhecidos. No intuito de ajudar 

aos grupos que buscam enquadrar-se como OSCIP, descrevemos a seguir o processo que nosso 

time realizou. 

 

Inscrição no Cadastro Nacional de Contribuintes 

Nossa primeira ação foi a realização de um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas), já que para obter a inscrição no Cadastro Nacional de Contribuintes é necessário que 

o time o tenha. Portanto, a obtenção do CNPJ envolve um processo que antecede o processo de 

obtenção do título de OSCIP. 

 De forma breve, um time Enactus se enquadra no que a lei chama de Associação Sem 

Fins Lucrativos. Dessa forma, para um time obter o CNPJ é necessário, inicialmente, a 

elaboração do seu Estatuto Social que, inclusive, já pode ser escrito dentro dos critérios 

requeridos para o título de OSCIP. Após a elaboração do Estatuto, deve-se convocar, a partir 

de um Edital de Convocação, uma Assembleia de Fundação, na qual cada artigo do Estatuto 

será apresentado, avaliado, alterado (quando necessário) e aprovado pelos presentes, registrados 

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/entidades-sociais/oscip/modelos
mailto:sac.dejus@mj.gov.br


 

 

 

em uma Lista de Presença. Uma vez realizada a Assembleia, deve-se elaborar uma Ata de 

Fundação. 

 Todos os documentos citados (Estatuto Social, Edital de Convocação, Lista de Presença 

e Ata de Fundação) devem ser encaminhados a um cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas da comarca sede de sua cidade. Neste momento, a documentação será analisada e 

podem surgir alterações. Após aprovação em cartório, basta levar os documentos à Receita 

Federal e aguardar alguns dias para obter o número do CNPJ e, consequentemente, o Cadastro 

Nacional de Contribuintes. 

 

Requerimento pedindo qualificação como OSCIP 

Em seguida, diversos sites foram consultados para redigir um requerimento pedindo 

qualificação como OSCIP, sendo que utilizamos basicamente o que era proposto pelo 

Ministério. É interessante ressaltar que essa é a melhor maneira de se obter uma aprovação, 

contudo, é necessário que a equipe esteja de acordo com o proposto. A seguir apresenta-se o 

modelo do documento emitido pelo nosso time.  

REQUERIMENTO 

_____________, ____ de _______________ de 201__ 

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça, 

A [Nome do time Enactus em questão], fundada ou instituída _______________________, 

sediada em _______________ e cadastrada no CNPJ sob o nº ______________________, vem 

por meio deste, requerer a Vossa Excelência a qualificação como Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público instituída pela Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada 

pelo Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999, por se tratar de entidade dedicada à promoção 

gratuita da educação, do desenvolvimento econômico e social; combate a pobreza; e promoção 

da paz, cidadania, ética, direitos humanos, democracia e outros valores universais; todos esses 

para a população em geral, para a que apresenta a documentação anexa. (Observação: veja se 

os direitos acima são um resumo dos mesmos apresentados no estatuto da sua equipe). 

Atenciosamente, 

__________________________________ 

Nome do diretor presidente 

Diretor Presidente da Enactus em questão 

RG do diretor presidente 



 

 

 

 

Ata de eleição da diretoria atual 

Outra etapa consistiu na ata de eleição da diretoria atual. No nosso caso, nossa equipe 

já possuía um Registro Civil no cartório e já tinha no Estatuto um Conselho Fiscal. Assim, foi 

necessária apenas a cópia autenticada da ata da atual diretoria. Se a equipe não possuir Conselho 

Fiscal, é necessário fazer alterações estatutárias. Caso a equipe não possua Estatuto, é 

necessário gerar uma ata de fundação da equipe, porém, devido a alteração na lei atualmente é 

necessário que o time tenha pelo menos 3 anos de atividades regulamentadas em cartório.  

 

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado de Exercício 

Nossa equipe contratou o serviço de um contador para o qual encaminhou a planilha de 

controle financeiro, contendo as entradas e saídas do fluxo de caixa da última gestão. O 

profissional fez uma análise e elaborou o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado 

de Exercício. 

 

Declaração de Isenção do Imposto de Renda  

Para elaboração da Declaração de Isenção de Imposto de Renda consultamos diversos 

sites, inclusive o do Ministério da Justiça e acabamos por montar a declaração que abaixo segue. 

Contudo, existem outros modelos disponíveis na internet, inclusive no site do próprio 

Ministério. 

DECLARAÇÃO 

______________, ____ de _______________ de 201_ 

Eu, ______________________, representante da entidade [Nome da equipe], 

CNPJ___________________, com sede na cidade de ____________, estado de 

______________, situada em ________________________, CEP _________, declaro para os 

devidos fins, que a referida entidade é isenta de imposto de renda sob penas da Lei. 

Atenciosamente, 

__________________________________ 

Nome do diretor presidente 

Diretor Presidente da Enactus em questão 

RG do diretor presidente 

 



 

 

 

Estatuto registrado no cartório 

O Estatuto foi um dos pontos mais difíceis para a obtenção do título, já que deve atingir 

diversas exigências para se enquadrar em uma OSCIP. Sendo assim, desde o início de sua 

elaboração buscou-se satisfazer todos os seus requisitos. O Estatuto é uma das questões mais 

delicadas, pois, alterações posteriores demandam altos custos e bastante tempo. Para obter todos 

os documentos é necessário arcar com alguns custos dada a necessidade de registros e 

autenticações em cartórios. 

No nosso caso, a Diretoria do Administrativo Financeiro assumiu a frente por esse 

procedimento, sendo ela a responsável por gerenciar os recursos do time. Após obter todos os 

documentos e exigências necessários, finalmente, enviamos o documento para Brasília, 

endereçado ao Ministério da Justiça e, então, era necessário esperar 30 dias pela resposta 

referente ao enquadramento ou não do time como OSCIP. O envio foi feito no fim de 2014 e 

acabamos, devido a alguns problemas com o serviço de expedição de arquivos da nossa 

Universidade, recebendo o resultado enviado por carta, apenas em 2015. Infelizmente, nessa 

primeira tentativa, não fomos enquadrados como OSCIP. 

        Sendo assim, optamos por entender os motivos de nossa reprovação e tentar mais uma 

vez obter esse título. A equipe passou a usar as análises da primeira tentativa para reformular o 

Estatuto, ponto com maior número de problemas. Para isso, o time buscou uma consultoria 

jurídica. Para evitar dependência em relação a algum membro, o time evitou a consultoria 

jurídica de familiares, não dependendo assim da presença do membro na equipe. Dessa forma, 

entrou-se em contato com empresas juniores jurídicas e firmamos uma parceria com uma 

empresa júnior do curso de direito da USP São Francisco. Após essa consultoria, conseguimos 

elaborar o Estatuto que atendia às mudanças exigidas pelo Ministério da Justiça, especificadas 

na carta recebida como resposta. Será descrito a seguir o procedimento feito na segunda 

tentativa, que foi bem sucedida.  

 “Estatuto Registrado em Cartório (cópia autenticada), conforme os arts. 5º, inc. I da Lei 

nº 9.790/99. Ressalte-se que a expressão OSCIP não indica a natureza jurídica da organização, 

mas uma qualificação, um adjetivo, que adere à sua natureza. A qualificação como OSCIP 

somente pode ser requerida por associações ou fundações privadas e sem fins lucrativos, 

observadas as vedações do art. 2.º da Lei 9.790/99, abaixo reproduzido: 



 

 

 

CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS ESTATUTÁRIAS 

– art. 4º da Lei 9.790, de 1999:  

CONST

A (S/N) 

I) Observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade e da eficiência. 

 

II) Adoção de pratica de gestão administrativa, necessária e suficiente a 

coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou 

vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo 

decisório. 

 

III) Constituição do conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de 

competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e 

contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres 

para os organismos superiores da entidade. 

 

IV) Previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo 

patrimônio liquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos 

termos da Lei nº 9.790/99, preferencialmente que tenha o mesmo objeto 

social da extinta. 

 

V) Previsão de que, na hipótese da pessoa jurídica perder a qualificação, o 

respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos 

durante o período que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra 

pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei nº 9.790/99, preferencialmente 

que tenha o mesmo objeto social. 

 

VI) Possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade 

que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam 

serviços específicos, respeitados, em ambos os valores praticados pelo 

mercado, na região correspondente a sua área de atuação. 

 

VII a) Normas de prestação de contas com observância dos princípios 

fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade. 

 



 

 

 

VII b) Normas de prestação de contas determinando a publicidade, por 

qualquer meio eficaz, no encerrametno do exercício fiscal, ao relatório de 

atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as 

certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à 

disposição para exame de qualquer cidadão. 

 

VII c) Normas de prestação de contas determinando a realização de auditoria, 

inclusive por auditores externos independentes, se for o caso, da aplicação 

de eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em 

regulamento. 

 

VII d) Normas de prestação de contas de terminando que a prestação de 

contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas OSCIP 

será feita conforme o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. 

 

 

Declaração de estar em regular funcionamento há, no mínimo, 3 anos, de acordo com as 

respectivas finalidades estatutárias 

Após a elaboração do Estatuto que atendia às mudanças exigidas pelo Ministério da 

Justiça, estávamos com tudo pronto para tentarmos novamente. No entanto, descobriu-se que a 

lei da OSCIP sofreria uma alteração em um curto espaço de tempo e essa alteração passaria a 

exigir que para obtenção desse título a organização deveria estar registrada há pelo menos três 

anos.  A previsão para a modificação da lei era julho de 2015. Devido a atrasos com o cartório 

por pequenos detalhes no Estatuto acabamos perdendo esse prazo, o que impossibilitaria nossa 

candidatura, pois, na época tínhamos menos de três anos de existência.   

       Passados alguns meses, já em uma nova gestão do time, um novo membro na área 

do Administrativo Financeiro descobriu que havia prorrogado o prazo para alteração da lei e 

este prazo estava novamente próximo do fim. Como já possuíamos todos os documentos em 

mãos, reenviamos os documentos já em dezembro de 2015, antes da alteração na lei.  

Desse modo, esse item não foi necessário para nosso time, assim como não havia 

necessidade de um protocolamento online, como é apresentado atualmente. Contudo, essa 

informação pode ser obtida em sites ou por meio do contato do Ministério da Justiça específico 

para as instituições OSCIP pelo e-mail sac.dejus@mj.gov.br. 

Após esse longo processo burocrático, no dia 12 de janeiro de 2016, com muita alegria, 
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recebemos a notícia do deferimento no Diário Oficial. Desse modo, a equipe, ainda crescendo 

com as dificuldades de todos os projetos, se tornou o primeiro time Enactus do Brasil a ser 

reconhecido pelo Ministério da Justiça como OSCIP, uma grande conquista para todo o Enactus 

Brasil. 

         Desde então, a equipe faz pesquisas no tema sobre os direitos e os deveres que cabem 

à organização após a obtenção do título. Sendo assim, para manter a qualificação, basta que a 

entidade mantenha atualizados os dados perante o Ministério da Justiça e Cidadania (MJ), 

relativamente à razão social, endereço de sede e alterações estatutárias que influenciem o seu 

regime de funcionamento, sob pena de cancelamento de sua qualificação. Dessa forma, não é 

necessário apresentar relatórios de atividades anuais, porém, contratos mais complexos passam 

a ser exigidos na formação de parcerias com patrocinadores. Espera-se, com isso, que as 

atividades do Enactus colaborem cada vez mais para a construção de um Brasil melhor. 
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