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ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

PSICOTERAPIA REENCARNACIONISTA – ABPR 

 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DA NATUREZA, 

DOS OBJETIVOS E TEMPO DE DURAÇÃO 

 

Art.  1º.  Sob  a  denominação  de  Associação  Brasileira  de Psicoterapia  

Reencarnacionista - ABPR, com sede na Avenida Taquara, n.º 198, Sala 404, CEP 

90460-210, Bairro Petrópolis,  na cidade de Porto Alegre, nos termos doravante 

designados neste Estatuto  e  Regimentos  dele  decorrentes,  fica constituída 

uma associação sem finalidades lucrativas, destinada  a  promover  a  Psicoterapia 

Reencarnacionista,  apoiar  a  formação  de  psicoterapeutas reencarnacionistas, 

contribuindo com a capacitação de profissionais e estudantes da área de saúde, 

profissionais e estudantes de terapias integrativas, profissionais e estudantes da 

psicologia, colaboradores de centros espíritas ou espiritualistas de qualquer 

congregação ou crença, promover e participar de congressos,  simpósios,  

seminários  e  outros  eventos  pertinentes  ou afins, para transmitir os 

ensinamentos da Psicoterapia Reencarnacionista e Investigação do Inconsciente. 

Parágrafo 1°.  A Associação fica autorizada a intermediar o contato entre 

psicoterapeutas reencarnacionistas que realizem trabalhos beneficentes e 

pessoas carentes, a fim de oportunizar serviços gratuitos aos cidadãos cuja renda 

familiar per capita seja inferior a R$ 600,00 (seiscentos reais), apenados ou jovens 

integrantes do sistema nacional de atendimento socioeducativo de crianças e 

adolescentes.  

Parágrafo 2°. A Associação observará os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, pautando-se pela 

promoção do bem de todos e eliminação de toda a forma de discriminação, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, ideologia, credo, idade ou quaisquer 

outras formas de segregação. 

Parágrafo 3°. A Associação não está atrelada a nenhuma congregação religiosa, 

partido político, agremiação esportiva, sindicatos ou qualquer outra sociedade 

civil pública ou privada. 

Art. 2º. A Associação, por intermédio deste Estatuto, em homenagem ao trabalho 

desenvolvido e sua trajetória na instituição, reconhece o Dr. Mauro Kwitko, 
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nascido na República Federativa do Brasil em 17 de novembro de 1947, filho de 

Rafael e Paulina Kwitko, como Patrono da doutrina da Psicoterapia 

Reencarnacionista e guardião da metodologia de ensino do método ABPR de 

Psicoterapia Reencarnacionista e Investigação do Inconsciente, em caráter 

irrevogável, irretratável, intransferível e vitalício. 

Parágrafo 1º. O Patrono é o responsável pela canalização das mensagens da 

Psicoterapia Reencarnacionista com o grupo de seres do plano astral, criadores 

da psicoterapia reencarnacionista na terra e a este fica reservada a competência 

privativa de propor alterações no método de ensino (programa do curso, textos, 

slides, exercícios em aula, meditação inicial e táticas de investigações do 

inconsciente, material didático e audiovisual) do curso de Psicoterapia 

Reencarnacionista e Investigação do Inconsciente, para ulterior aprovação do 

Conselho de Administração, independentemente de sua presença ou não nos 

quadros da diretoria da ABPR. 

Parágrafo 2º. Ao Patrono compete indicar seu(ua) sucessor(a) ou seus(uas) 

sucessores(as), dentre os associados ministrantes em dia com suas obrigações 

estatutárias, que terá ou terão as mesmas atribuições, devendo propor mudanças 

no programa de ensino por unanimidade se for mais de um(a). 

Art. 3º. São objetivos da ABPR: 

I – a assistência social e a propagação da cultura, em benefício da comunidade, 

visando à proteção da saúde através da promoção da Psicoterapia 

Reencarnacionista e Investigação do Inconsciente; da formação de novos 

profissionais para o exercício da Psicoterapia Reencarnacionista; do 

aperfeiçoamento dos psicoterapeutas reencarnacionistas em sua prática 

profissional, zelando pelo bom nome da Associação, de seus associados e da 

doutrina da Psicoterapia Reencarnacionista; 

II – a manutenção de intercâmbio com associações congêneres e com 

autoridades no assunto, nacionais ou estrangeiras, a fim de realizar debates e 

estudos sobre Psicoterapia Reencarnacionista e Investigação do Inconsciente, 

bem como todos os assuntos pertinentes à área; 

III – a promoção de reuniões culturais e recreativas para associados e interessados 

em geral; 

IV – a integração dos associados em eventos sociais, com o objetivo de manter a 

coesão destes na promoção dos fins da Associação; 

V – a criação de núcleos estaduais ou municipais, constituídos por um(a) 

coordenador(a) e um(a) secretário(a), subordinado ao departamento de núcleos, 

para a integração dos psicoterapeutas reencarnacionistas locais, sua permanente 

atualização, para a implementação de grupos e estudo e outras atividades 

didáticas, para a implementação de departamento beneficente e de grupos 
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gratuitos de atendimento, para a implementação de cursos de formação e de 

aprofundamento; 

VI – criar coordenadorias regionais e a coordenadoria nacional de núcleos; 

VII – oferecer tratamento com a Psicoterapia Reencarnacionista às pessoas em 

estado de vulnerabilidade social, famílias, idosos, adultos, pais, homens, 

mulheres, adolescentes e crianças, através do departamento beneficente e dos 

grupos gratuitos de investigação do inconsciente não-pessoal, visando: 

a) a melhoria da qualidade de vida e a manutenção da saúde de todos; 

b) ser veículo de aproximação de pessoas da comunidade para gerar e difundir 

conhecimentos e práticas que contribuam para a construção coletiva de uma 

cultura voltada para a melhoria da qualidade de vida e para a manutenção da 

saúde; 

c) promover pesquisas que aprofundem o conhecimento sobre a contribuição da 

Psicoterapia Reencarcionista e Investigação do Inconsciente, enquanto terapia 

integrativa, com o tratamento de patologias e transtornos, físicos e mentais; 

d) promover a divulgação dos resultados dos trabalhos realizados pela ABPR 

através da publicação em revistas especializadas e sítios digitais, com fins 

informativos e científicos; 

e) estimular a parceria, o diálogo local e a solidariedade entre os diferentes 

segmentos sociais, participando junto a outras entidades de atividades que visem 

interesses comuns; 

f) relacionar-se com organizações da sociedade civil, fomentando a troca de 

tecnologia e de informações no país e no exterior; 

g) resguardar a ética como referência nos atendimentos, para proteger a 

vulnerabilidade dos envolvidos, sob pena de responsabilidade a ser definida pelo 

Código de Ética; 

h) apoiar a educação e a capacitação de novos profissionais para o exercício de 

atendimentos em Psicoterapia Reencarnacionista e Investigação do Inconsciente, 

através monitorias e, quando possível, espaço de treinamento; 

i) promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros 

valores universais; e 

j) promover a parceria da Associação, através de convênios, com empresas e 

organizações públicas ou privadas para o desenvolvimento de projetos com fins 

comuns. 

Parágrafo 1°. A Associação se dedica às suas atividades por meio de execução 

direta de projetos, programas ou planos de ações. Todas as atividades da 

Associação deverão ser consentâneas com seus objetivos, além de não incidirem 

em vedações legais. 
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Parágrafo 2º. A ABPR não distribui entre os seus associados, conselheiros, 

diretores, empregados ou doadores, sob nenhuma forma ou pretexto, eventuais 

excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 

participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidas mediante o exercício de 

suas atividades, e as aplica integralmente na manutenção, consecução e 

desenvolvimento do seu objetivo social. 

Parágrafo 3º. A Associação poderá criar grupos de trabalho regionais temporários 

para atender círculos específicos de instruendos ou de pessoas atendidas pela 

Psicoterapia Reencarnacionista, mediante deliberação do Conselho de 

Administração que decidirá sobre a denominação, o objeto, o modo de gestão e 

operação do projeto de trabalho, nos termos das disposições estatutárias e 

regimentais. 

Parágrafo 4º. A Associação buscará seus resultados com ética e transparência, 

através de investimentos sociais, privados ou públicos, oriundos de capital 

nacional ou estrangeiro, disponibilizado de forma eventual ou sistemática, 

voltado ao interesse público e contribuindo para o desenvolvimento sustentável. 

Art.  4º. O prazo de duração da Associação é por tempo indeterminado. 

 

CAPÍTULO II 

DOS ASSOCIADOS 

 

Art.  5º. A ABPR será composta de um número ilimitado de associados, que se 

disponham a viver seus fins sociais e estatutários, não havendo obrigações 

recíprocas entre associados, tampouco responsabilidade solidária ou subsidiaria 

dos associados pelos encargos da associação. 

Art. 6º. Os associados serão divididos nas seguintes categorias: 

I – Associado Fundador: psicoterapeutas reencarnacionistas que assinaram a Ata 

de Constituição da Associação; 

II – Associado Ministrante: pessoa física, vocacionada para a missão espiritual de 

difundir os ensinamentos da Psicoterapia Reencarnacionista e Investigação do 

Inconsciente, que preencha os requisitos estatutários de capacidade técnica e 

compromisso ético para o desempenho da formação de novos psicoterapeutas 

reencarnacionistas, bem como fomentar criação de núcleos locais nas cidades 

onde ministra o curso de formação; 

III – Associado Psicoterapeuta Reencarnacionista: pessoa física, qualificada por 

curso de formação, vocacionada para auxiliar pessoas na busca de evolução e de 

autoaperfeiçoamento; e 
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IV – Associado Benemérito: pessoa física ou jurídica agraciada com o título por 

decisão do Conselho de Administração, mediante indicação da Presidência. 

Parágrafo 1º. Será considerado(a) Psicoterapeuta Reencarnacionista a pessoa 

egressa do curso de formação em Psicoterapia Reencarnacionista que alcançar o 

êxito nas avaliações, testes e no TCC, nos termos do certificado emitido pelo 

ministrante. 

Parágrafo 2º. Ascenderá à categoria de Associado Ministrante o Associado 

Psicoterapeuta Reencarnacionista, indicado por seu ministrante ou convidado 

pelo(a) Diretor(a) de Ensino, que comprovar a realização de uma monitoria júnior 

e de uma monitoria sênior, que demonstrar brilhantismo, capacidade, 

maturidade, senso de comprometimento e idealismo, que concluir com êxito o 

Curso Preparatório de Ministrantes, que se submeter e for aprovado por sabatina 

de Banca de Ministrantes, nos termos do regulamento próprio e sob a 

coordenação do(a) Diretor(a) de Ensino, ou de outro Ministrante convidado pela 

Diretoria de Ensino, mediante delegação de funções. 

Parágrafo 3º. Em caso de urgência, diante da necessidade de implementação 

imediata de turma do Curso de Formação em Psicoterapia Reencarnacionista e 

Investigação do Inconsciente em cidade em que houve a interrupção do curso, 

poderá ascender à categoria de Associado Ministrante o associado que estiver 

realizando o Curso Preparatório de Ministrantes, uma vez preenchidos os demais 

requisitos. 

Parágrafo 4º. Todos os associados terão direito a participar das atividades de 

congraçamento, convenções, seminários, ações coletivas de difusão da doutrina 

da Psicoterapia Reencarnacionista; bem como os benefícios de eventuais 

convênios firmados pela ABPR. 

Parágrafo 5º. Todas as categorias de associados têm direito a voto, de idêntica 

importância, em Assembleia Geral, desde que devidamente inscritos e 

cadastrados até à véspera da solenidade. 

Parágrafo 6º. Apenas a categoria de associado Psicoterapeuta Reencarnacionista 

poderá desempenhar função de monitoria, em caráter voluntário e gracioso, 

auxiliando os ministrantes no desenvolvimento de seus Cursos de Formação e de 

Aprofundamento em Psicoterapia Reencarnacionista. 

Parágrafo 7º. A monitoria é compreendida como uma atividade voluntária, 

graciosa e espontânea que confere ao Psicoterapeuta Reencarnacionista o 

aprofundamento no aprendizado da Psicoterapia Reencarnacionista e 

Investigação do Inconsciente, ao passo que acompanha um ministrante na 

condução de turmas de formação e de aprofundamento, sendo reconhecida 

como experiência necessária para futura habilitação como ministrante. 
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Parágrafo 8º. Os associados psicoterapeutas reencarnacionistas e associados 

ministrantes não poderão ser agraciados com o título de associado benemérito 

e respectivos benefícios. 

Parágrafo 9º. Uma vez comprovada falta grave, a prática reiterada de infrações 

disciplinares, bem como a desatenção ao Estatuto ou às normativas e decisões 

do Conselho de Administração, o associado ministrante poderá perder a 

habilitação para o desempenho da função de instrutor do curso de formação de 

psicoterapeutas reencarnacionistas, o que ocorrerá por decisão do Corpo de 

Conselheiros, em procedimento administrativo que respeite o contraditório e a 

ampla defesa. 

Parágrafo 10. O Associado Ministrante pode, a qualquer tempo, optar por 

suspender ou reativar sua habilitação para ministrar cursos, permanecendo como 

Associado Psicoterapeuta Reencarnacionista no caso de suspensão. 

Parágrafo 11. A pessoa matriculada no curso de formação poderá realizar 

cadastro prévio na ABPR, na condição de aluno, a fim de participar das atividades 

sociais, convenções, seminários e gozar de isenção da anuidade nos primeiros 

365 dias (após formatura) como Associado Psicoterapeuta Reencarnacionista. 

Parágrafo 12. Para gozar do benefício do parágrafo 11, deste artigo, o aluno deve 

se cadastrar e manifestar interesse de se associar, ato jurídico que se consumará 

com a conclusão com êxito do curso de formação. 

Art.  7º. Além dos cargos de administração da ABPR, com o fim de contribuir com 

o objetivo primo da Associação, os associados poderão realizar funções especiais, 

de caráter voluntário e sem vínculo empregatício, junto à ABPR. 

Parágrafo 1º. Não existe vínculo empregatício entre os associados que ocupem 

cargos estatutários de administração, neles compreendidos os componentes do 

Corpo de Conselheiros, os coordenadores de departamento e os coordenadores 

de núcleos estatuais e municipais, tratando-se de atividade decorrente de vínculo 

estatutário personalíssimo. 

Parágrafo 2º. Não há vínculo empregatício entre ministrantes e a ABPR, tampouco 

entre os psicoterapeutas reencarnacionistas que realizem monitoria de cursos e 

a ABPR.  

Art. 8º. Para inscrição como associado é necessário: 

I – capacidade civil; 

II – compromisso com o Código de Ética do associado e demais normativas 

instituídas pelo Conselho de Administração; 

III – inexistência de elementos probatórios que indiquem conduta criminosa 

habitual, reiterada ou profissional, ou vinculação a organizações criminosas; e 

IV – idoneidade moral; e 
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V - compromisso com as obrigações estatutárias, sem ressalvas. 

Parágrafo único. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver 

sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. 

Art.  9º.  São deveres dos Associados: 

I - cumprir com as prescrições estatutárias e regimentais da ABPR; 

II - respeitar e cumprir com as decisões da Assembleia Geral, do Conselho de 

Administração e do Corpo de Conselheiros, bem como as normativas aprovadas 

pelos órgãos de decisão da ABPR; 

III - zelar pelo bom nome da Associação; 

IV - defender o patrimônio e os interesses da Associação; 

V - denunciar qualquer irregularidade verificada dentro da Associação, para que 

o Corpo de Conselheiros tome providências; 

VI - obedecer fielmente ao Código de Ética do associado e seguir as orientações 

emanadas do Conselho de Administração da ABPR; 

VII - colaborar para o alcance dos fins da Associação; 

VIII - manter seus dados cadastrais atualizados junto à secretaria da Associação; 

IX - honrar pontualmente com as anuidades e mensalidades associativas; 

X - manter a cordialidade e urbanidade no trato com os demais associados, seja 

no convívio pessoal como nos meios virtuais; 

XI - cooperar para o desenvolvimento e prestígio da Associação, bem como 

difundir seus objetivos, ações sociais e culturais; e 

XII – atentar para o cumprimento de normativas, diretrizes e manuais de 

padronização das atividades associativas. 

Parágrafo 1º. É considerada falta grave do associado, passível de exclusão, a ação 

de provocar ou engajar-se em desavenças, brigas ou conflitos nos espaços 

públicos ou privados, nos grupos de comunicação telemática ou no ambiente das 

redes sociais virtuais. 

Parágrafo 2º. Considera-se desavença, para os fins do Parágrafo 1º deste artigo, 

a manifestação desrespeitosa, a injúria, a calúnia, a difamação, a ofensa pessoal, 

a coação moral, a discriminação, a designação de atributos negativos para definir 

o interlocutor, a tentativa de fazer impor a vontade pessoal pela disputa, pela 

discriminação, pela segregação, além da tentativa de fazer silenciar a opinião 

alheia. 

Parágrafo 3º. Compreende-se por falta leve qualquer descumprimento de 

obrigações estatutárias ou normativas, aprovadas pelo Conselho de 

Administração ou pela Assembleia Geral 
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Parágrafo 4º. Ao corpo de conselheiros cumpre decidir sobre a gravidade da falta, 

aplicando uma advertência em caso de falta leve e a exclusão em caso de falta 

grave, baseando-se na razoabilidade e proporcionalidades que devem ser 

aplicadas ao caso concreto. 

Parágrafo 5º. Também incorre em falta grave, passível de exclusão, o associado 

que após advertido da prática de uma infração antecedente, reincide em outra 

conduta vedada pelo Estatuto, por normativas aprovadas pelo Conselho de 

Administração ou pela Assembleia Geral. 

Parágrafo 6º. Após um ano da notificação de advertência, a punição deixará de 

ser considerada para fins de reincidência. 

Parágrafo 7º. A advertência que deixar de ser considerada para fins de 

reincidência não impede que novas sanções sejam aplicadas e, como consectário, 

o associado seja classificado como reincidente. 

Art.  10. São direitos dos associados quites com suas obrigações sociais: 

I - comparecer e votar, por ocasião das eleições e decisões assembleares, ou no 

caso de residir em lugar distante da sede da ABPR, enviar seu voto pelos correios, 

comunicação telemática (e-mail) ou sistema eletrônico de cômputo 

automatizado de votos, nos termos do Edital de Convocação da Assembleia Geral, 

aprovado pelo Conselho de Administração; 

II – compor chapa concorrente à Diretoria; 

III - usufruir dos benefícios oferecidos pela Associação, na forma prevista neste 

Estatuto; 

IV - recorrer ao Corpo de Conselheiros, contra qualquer ato da Presidência, 

Diretoria ou Departamento, que considerar equivocado, ilícito ou prejudicial aos 

fins da Associação, desde que o faça por escrito; 

V - atuar, quando convidado, como monitor de Curso de Formação em 

Psicoterapia Reencarnacionista e Investigação do Inconsciente, por sua livre e 

espontânea vontade, sem nenhum vínculo empregatício com o Ministrante ou 

com a ABPR; 

VI - submeter-se à sabatina de banca examinadora para se tornar integrante da 

categoria Associado Ministrante, desde que honrados os critérios das normativas 

e regimentos específicos do Curso de Preparação de Ministrantes, sem prejuízo 

dos regramentos deste Estatuto e demais normativas aprovadas pelo Conselho 

de Administração; 

VII – participar de todas das atividades sociais promovidas pela ABPR; 

VIII – ter acesso às atividades e dependências da ABPR; 

IX – apresentar petições, propostas e reivindicações a qualquer dos órgãos da 

ABPR; 
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X – fiscalizar as atividades, contas, processos e documentos da ABPR;  

XI – ser reconhecido como Psicoterapeuta Reencarnacionista quando alcançados 

os requisitos estatutários e regimentais;  

XII – o associado ministrante tem o direito de emitir Certificados de Conclusão 

do Curso, que devem ser reconhecidos pela ABPR, uma vez atendidos os 

requisitos estatutários e regimentais; 

XIII – ter certificada a atividade de monitoria, quando comprovados os requisitos 

estatutários e regimentais, especificando o local, o período da monitoria e o 

nome do Ministrante que dirigiu a atividade; 

XIV – receber o certificado de Psicoterapeuta Reencarnacionista e certificado de 

Ministrante, uma vez preenchidos os requisitos estatutários e regimentais; e  

XV – integrar a Diretoria, nos termos deste Estatuto. 

Art. 11. É direito do associado encerrar o vínculo estatutário com a Associação, 

quando assim desejar, protocolando requerimento escrito junto à secretaria, 

permanecendo obrigado pelos encargos associativos vencidos até a data do 

protocolo do pedido de afastamento. 

Parágrafo único. O associado que encerrar seu vínculo poderá retomar a sua 

qualidade anterior a qualquer tempo, desde que atenda aos requisitos deste 

Estatuto no momento de seu reingresso, exceto o associado excluído. 

Art.  12. O desligamento de associado se dará pelo afastamento voluntário ou 

pela exclusão, nos seguintes termos: 

I - o afastamento voluntário será promovido a partir de requerimento escrito do 

interessado, enviado à Presidência, que encerrará seu vínculo estatutário com a 

quitação de suas obrigações; e 

II – a exclusão será objeto de decisão do Corpo de Conselheiros, devendo ser 

fundamentada na prática de falta grave pelo associado, comprovada a 

materialidade e a autoria do fato, ou na prática reiterada de infrações estatutárias 

ou disciplinares. 

Parágrafo 1º. O associado excluído por inadimplência poderá ser readmitido se 

colocar em dia suas obrigações. 

Parágrafo 2º. Uma vez excluído o associado será considerado reabilitado após 

transcorridos três anos, circunstância em que poderá ser readmitido no quadro 

associativo. 

Art.  13. O procedimento administrativo de apuração de falta grave, de infração 

ao Estatuto e de violação das normativas do Conselho de Administração, das 

decisões do Conselho de Administração e decisões do Corpo de Conselheiros, 

deverá atender aos seguintes requisitos mínimos de forma: 
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I – ser consolidado em arquivo físico, de documentos escritos, juntados em ordem 

cronológica, com numeração certificada por um conselheiro designado 

sindicante ou um diretor designado escrivão; 

II – notificação do associado com descrição dos fatos para que apresente defesa 

prévia em cinco dias; 

III – notificação do associado para o comparecimento em audiência de instrução, 

na presença do Corpo de Conselheiros, com antecedência mínima de três dias; 

IV – realização da audiência de instrução, oportunidade em que o interessado 

apresentará as provas documentais que julgar necessárias e até três testemunhas, 

sendo ao final ouvido pelo Corpo de Conselheiros, que poderá ainda poderá ouvir 

as pessoas que julgar essenciais à elucidação dos fatos; 

V – produção de um relatório pelo conselheiro sindicante, que será votado em 

solenidade do Corpo de Conselheiros, com a oportunidade de presença do 

associado, prevalecendo a decisão da maioria; e 

VI – oportunidade de recurso para o Conselho de Administração, que decidirá 

sobre a reversão da decisão do Corpo de Conselheiros em benefício do associado. 

Parágrafo único. O procedimento discriminado neste artigo também se aplica à 

desabilitação de associado ministrante ou de associado psicoterapeuta 

reencarnacionista. 

Art.  14. As regras de atuação dos ministrantes na condução do curso constarão 

do Manual de Ministrantes ou outros regulamentos, instruções normativas e 

resoluções, aprovadas após consulta ao Patrono e, ao cabo, validadas pelo 

Conselho de Administração para esse fim. 

Parágrafo único. O Manual de Ministrante é o documento que delimita a atuação 

do associado ministrante na formação de novos psicoterapeutas 

reencarnacionistas, garantindo a fidedigna transmissão da mensagem do grupo 

de seres do plano astral, criadores da psicoterapia reencarnacionista na terra, e o 

cumprimento de suas diretrizes é obrigatória por parte do associado que recebe 

autorização e se licencia para promover o curso. 

Art. 15. A avaliação da capacidade do candidato à categoria de associado 

ministrante será realizada após a conclusão do curso preparatório de 

ministrantes, o cumprimento de uma monitoria júnior e uma monitoria sênior, 

bem como a sabatina da banca examinadora, composta de três ministrantes 

convidados pela Diretoria de Ensino. 

Parágrafo 1º. A candidatura do associado à ascensão para a categoria de 

Associado Ministrante tem início com a indicação de seu ministrante ou do(a) 

Diretor(a) de Ensino. 
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Parágrafo 2º. O associado candidato deverá, previamente, apresentar à banca 

examinadora um documento audiovisual, referente a uma palestra de uma hora 

de duração proferida em turma de formação ou em eventos externos, com 

comprovação de público. 

Parágrafo 3º. O associado candidato ainda deverá apresentar um estudo de caso 

clínico à banca examinadora. 

Parágrafo 4º. Encerrada a avaliação, a banca examinadora produzirá o termo de 

avaliação e, em caso de aprovação, submeterá a decisão de mérito ao Conselho 

de Administração, que emitirá o certificado de Ministrante, para ulterior 

conferência da Presidência, responsável por verificar a regularidade formal do 

procedimento. 

Parágrafo 5º. O associado que ascende à categoria de ministrante tem 

conhecimento de que a nova condição importa em aquiescência com todas as 

disposições deste Estatuto, às decisões do Corpo de Conselheiros e às normativas 

editadas pelo Conselho de Administração (manual do ministrante).  

Parágrafo 6º. Os Ministrantes de Curso comprometem-se a seguir fiel e 

rigorosamente o Conteúdo Programático do Curso de Formação de 

Psicoterapeutas Reencarnacionistas, sob pena de desabilitação ou exclusão, a 

depender da gravidade da falta funcional e da decisão do Corpo de Conselheiros, 

que dispõe de discricionaridade para definir a gravidade da conduta. 

Parágrafo 7º. Não é permitida a inovação, a alteração, o acréscimo ou retirada de 

conteúdo, modificação do tempo de duração ou formato do curso por iniciativa 

do ministrante. 

Parágrafo 8º. Apenas os associados psicoterapeutas reencarnacionistas poderão 

ascender à categoria de associado ministrante. 

Art. 16. A duração do curso de formação em Psicoterapia Reencarnacionista e 

Investigação do Inconsciente seguirá regulamento específico a ser aprovado após 

consulta ao Patrono e, ao cabo, validado pelo Conselho de Administração nos 

termos deste estatuto. 

Art. 17. É dever estatutário do associado ministrante, assegurar-se de contar com 

o número mínimo de monitores capacitados para auxiliar os mentores espirituais 

dos alunos em suas Investigações do Inconsciente, definido por este Estatuto 

como um monitor para cada quatro alunos. 

Parágrafo único. Não será autorizado curso com menos de um monitor para cada 

quatro alunos. 

Art. 18. É expressamente proibida a transmissão simultânea ou divulgação de 

outros Cursos ou Terapias durante as aulas; o tempo da aula deve ser 

integralmente ocupado para o estudo, interpretação e retransmissão das 
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mensagens do grupo de seres do plano astral, criadores da psicoterapia 

reencarnacionista na terra. 

Parágrafo único. Os espaços de comunicação telemática adotados pela turma 

como meio oficial de comunicação e transmissão de dados também devem ser 

reservados para a interpretação das mensagens do grupo de seres do plano 

astral, criadores da psicoterapia reencarnacionista na terra, concentrando a 

atenção dos alunos na experiência da Psicoterapia Reencarnacionista e 

Investigação do Inconsciente. 

Art. 19. Todo o conteúdo licenciado aos ministrantes conta com o devido registro 

de propriedade intelectual e sua violação não autorizada importa na 

responsabilidade civil e criminal do agente violador, além das penas contidas 

neste Estatuto. 

Art. 20. A ABPR poderá produzir conteúdo pedagógico e autorizar/licenciar os 

respectivos direitos autorais para a condução de cursos de aprofundamento em 

Psicoterapia Reencarnacionista e Investigação do Inconsciente, que serão 

realizados por associados ministrantes, com forma e método estabelecido em 

regimento próprio, aprovado pelo Conselho de Administração. 

Parágrafo único. Os Cursos de Aprofundamento serão disponibilizados aos 

associados psicoterapeutas reencarnacionistas, associados ministrantes e 

pessoas que desenvolverem ao menos 50% do curso de formação. 

 

CAPÍTULO III 

DA RECEITA 

 

Art. 21. Os associados psicoterapeutas reencarnacionistas contribuirão, em 

caráter compulsório, com anuidade no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), que deverá ser paga até o dia 25 de janeiro de cada exercício, sem prejuízo 

da atualização anual deste valor pelo índice IGP-M, mediante decisão prévia do 

Conselho de Administração. 

Parágrafo 1°. Na hipótese de a anuidade não ser honrada no prazo estabelecido 

no caput deste artigo, serão cobrados multa de 2% e juros de mora de 1% ao 

mês, de acordo com a legislação civil aplicável. 

Parágrafo 2°. A anuidade é devida a cada exercício e independe da data de 

inscrição, podendo ser exigida no próprio ato de inscrição. 

Art. 22. Os associados ministrantes contribuirão mensalmente, em caráter 

compulsório, com R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) até o dia 25 de 

cada mês, sem prejuízo da atualização anual deste valor pelo índice IGP-M, 

mediante decisão prévia do Conselho de Administração, desde sua certificação. 
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Parágrafo 1°. Na hipótese de a anuidade não ser honrada no prazo estabelecido 

no caput deste artigo, serão cobrados multa de 2% e juros de mora de 1% ao 

mês, de acordo com a legislação civil aplicável. 

Parágrafo 2º. A ABPR fica autorizada a licenciar onerosamente os direitos autorais 

de suas obras aos ministrantes, cujo valor será definido pelo Conselho de 

Administração, como o objetivo de auferir receita para a manutenção de suas 

atividades. 

Art. 23. Ocorrendo mais de 3 (três) meses de atraso, da anuidade ou da 

mensalidade, sem iniciativa de regularização da contribuição por parte do 

associado, sua inscrição poderá ser suspensa ou cancelada. 

Parágrafo único. Em caso de suspensão ou cancelamento de inscrição por 

inadimplência, por decisão da Presidência, a ABPR fica autorizada a encerrar o 

suporte técnico prestado ao associado, interrompendo ou bloqueando seu 

acesso aos benefícios de sua página pessoal no Portal da Associação. 

Art.  24. Ficam beneficiados com a isenção da contribuição anual: 

a) os formandos em Psicoterapia Reencarnacionista e Investigação do 

Inconsciente, previamente cadastrados como aluno, nos primeiros 365 dias após 

a conclusão do curso; e 

b) os associados beneméritos, que poderão contribuir espontânea e 

voluntariamente. 

Parágrafo único. O Conselho de Administração tem discricionariedade para 

conferir isenção de anuidade ao associado psicoterapeuta reencarnacionista que 

integre projeto beneficente da ABPR em comunidades carentes ou grupos de 

pessoas vulneráveis. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PATRIMÔNIO DA ASSOCIAÇÃO 

 

Art. 25. O patrimônio da ABPR será constituído e mantido por bens móveis e 

imóveis, registrados em seu nome; valores em dinheiro, recebidos em razão da 

anuidade ou mensalidades dos associados, pelo licenciamento de direitos 

autorais e pela realização de cursos ou congressos, nos termos da lei, igualmente 

depositados em seu nome, que só poderão ser aplicados no atendimento dos 

objetivos da Associação; doações de pessoas físicas  ou  jurídicas,  legados,  bens,  

direitos  e  valores  adquiridos  e suas  possíveis  rendas  e,  ainda,  pela  

arrecadação  dos  valores obtidos através  da  realização  de  festas  e  outros  

eventos,  desde  que revertidos  totalmente  em  benefício  da  Associação;  

aluguéis  de imóveis  e juros  de  títulos  ou depósitos. 
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Parágrafo 1°. A venda de bens imóveis desta Associação só poderá ser efetuada 

mediante aprovação do Conselho de Administração e deliberação específica 

tomada em Assembleia Geral Extraordinária, por decisão de maioria absoluta. 

Parágrafo 2°. A aquisição de bens de capital, bens móveis e imóveis poderá ser 

promovida por decisão do Conselho de Administração. 

Parágrafo 3º. A alienação de bens móveis poderá ser promovida por decisão do 

Conselho de Administração. 

Parágrafo 4º. Para a concretização de seus objetivos poderá, ainda, licenciar 

direitos autorais de obras autorais e comercializar livros, publicações (impressas 

ou audiovisuais), camisetas, adesivos, materiais destinados à divulgação e 

informação, respeitados os objetivos da Associação, desde que o produto desta 

comercialização se reverta integralmente para a realização dos objetivos previstos 

neste Estatuto. 

Parágrafo 5º. Fica vedada a cessão gratuita ou onerosa de direitos autorais 

detidos pela ABPR, quaisquer que sejam as obras. 

 

CAPITULO V 

DA ADMINISTRACÃO 

 

Art. 26. São órgãos de decisão da ABPR: 

I – A Assembleia Geral; 

II – O Conselho de Administração; e 

III – O Corpo de Conselheiros. 

Parágrafo 1º. O Corpo de Conselheiros é composto por cinco membros 

integrantes das categorias associados ministrantes ou associados 

psicoterapeutas reencarnacionistas e poderá operar com a ausência de até dois 

de seus integrantes, mantendo um quórum mínimo de três Conselheiros. 

Parágrafo 2º. A Associação não remunerará os integrantes da diretoria, mas 

poderá ressarcir despesas para o desempenho da função em missão de 

representação, como o transporte, alimentação, hospedagem, entre outros. 

Parágrafo 3º. Eventuais despesas, pessoalmente empenhadas pela presidência, 

diretoria e conselheiros serão reembolsadas mediante apresentação de 

comprovantes e aprovação do conselho de administração, em deliberação 

reduzida a termo em ata escrita em documento físico, a ser arquivada na sede da 

ABPR.  



 
ANEXO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA N.º 01 DE 2022 

 
(Continuação do Estatuto da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista .... FL 15) 

 
ANEXO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA N.º 01 DE 2022 

 

Parágrafo 4º. A Presidência e as Diretorias constituem órgãos executivos, com 

competência circunscrita ao determinado pelos órgãos de decisão e ao disposto 

neste Estatuto. 

Parágrafo 5º. A iniciativa de propor alteração do programa de ensino do Curso 

de Psicoterapia Reencarnacionista é competência privativa do Patrono da 

doutrina e os termos de sua proposta de alteração poderão ser ou não aprovados, 

mas jamais modificados no processo de aprovação. 

Parágrafo 6º. O Conselho de Administração é composto por todos os dez 

membros da diretoria. 

Parágrafo 7º. O Conselho de Administração, diante do afastamento de diretores 

por falta grave, motivo de saúde ou razão de foro íntimo, poderá substituir, por 

votação concorde de maioria absoluta dos integrantes remanescentes, até três 

integrantes da diretoria durante o período da gestão, exceto o(a) Presidente, que 

será substituído nas hipóteses estatutárias de sucessão ou por eleição de nova 

diretoria em Assembleia Geral. 

Parágrafo 8º. Diante da necessidade de substituir um quarto diretor, deverá ser 

convocada Assembleia Geral para a eleição de nova diretoria, por decisão de 

maioria simples. 

Parágrafo 9º. Diante do afastamento de Diretores, por motivo de saúde ou 

indisponibilidade por razão de foro íntimo, suas funções poderão ser 

desempenhadas interinamente por outra Diretoria, vedada a cumulação de 

funções de diretoria por parte da Presidência ou de integrantes do Corpo de 

Conselheiros. 

Parágrafo 10. Após o afastamento de quatro diretores ou após o afastamento de 

três conselheiros, quaisquer que sejam os motivos, deverá ser convocada nova 

Assembleia Geral e eleita nova diretoria. 

Parágrafo 11. O afastamento de diretores por falta grave deverá ser feito por voto 

da maioria simples dos presentes em Assembleia Geral, nos termos do inciso I, 

do art. 59, do Código Civil. 

Parágrafo 12. As decisões do Corpo de Conselheiros, do Conselho de 

Administração, serão tomadas por maioria absoluta, sempre que não for 

especificado um quórum qualificado. 

Parágrafo 13. As competências e atribuições dos órgãos de decisão são 

indelegáveis. 

Parágrafo 14. Ao Corpo de Conselheiros incumbe eleger um de seus integrantes 

como Primeiro-conselheiro, que presidirá as reuniões e será o sucessor da 

Presidência em caso de ausência ou impedimento. 



 
ANEXO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA N.º 01 DE 2022 

 
(Continuação do Estatuto da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista .... FL 16) 

 
ANEXO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA N.º 01 DE 2022 

 

Art.  27. Os Departamentos são órgãos permanentes ou temporários de gestão, 

execução e/ou aconselhamento, criados pelo Conselho de Administração para o 

desempenho de atividades específicas. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ASSEMBLEIAS 

 

Art. 28. A Assembleia Geral, órgão soberano da Associação, composta por todos 

os associados em pleno gozo de seus direitos estatutários, tem poderes para 

decidir sobre toda a matéria relativa aos fins institucionais. 

Art.  29. A ABPR se reunirá anualmente, no mês de março, em Assembleia Geral 

Ordinária, para tratar dos assuntos rotineiros e apreciar o relatório do exercício 

financeiro, o relatório das atividades da Diretoria e, em Assembleia Geral 

Extraordinária, com pauta especial, tantas vezes quantas forem necessárias. 

Parágrafo 1°. A convocação das Assembleias será feita pelo Conselho de 

Administração, por edital publicado no sítio digital, com pelo menos cinco dias 

de antecedência, através de comunicação pessoal aos associados, por via postal 

ou correio telemático e mediante cópia do edital afixada em local visível, na sede 

da Associação. 

Parágrafo 2°. As Assembleias Gerais também poderão ser convocadas por 

iniciativa de no mínimo 1/5 (um quinto) dos associados, que estejam em pleno 

gozo de seus direitos associativos, nos termos deste Estatuto. 

Parágrafo 3°. No edital de convocação de Assembleia Geral deverá constar o dia, 

o local, a hora, o prazo/período de votação, o método de execução e a pauta 

determinante da Assembleia. 

Parágrafo 4º. Nenhuma regra do edital poderá ser alterada no curso da votação. 

Parágrafo 5º. Após a publicação, será conferido o prazo de cinco dias para a 

impugnação do edital de convocação da Assembleia Geral. 

Parágrafo 6º. Não há distinção de valor e importância entre os votos dos 

associados em Assembleia. 

Art.  30. Por conta do caráter nacional da instituição, a Assembleia Geral poderá 

acontecer na forma virtual, mediante gravação, que depois será reduzida a termo, 

possibilitando, assim, uma maior presença de associados. 

Parágrafo único. As votações da Assembleia Geral poderão ser realizadas 

mediante a contratação de plataformas digitais de governança corporativa e 

sistemas virtuais de Assembleia online. 

Art.  31. Compete exclusivamente à Assembleia Geral: 
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I – eleger a Diretoria; 

II – destituir a Diretoria; 

III – alterar o Estatuto; e 

IV – eleger os membros do Conselho de Administração e Corpo de Conselheiros 

a cada quatro anos. 

Parágrafo 1º. Para as deliberações da Assembleia, bem como para a reforma dos 

regimentos adotados, é exigido o voto concorde de maioria simples dos 

presentes. 

Parágrafo 2º. A convocação para a Assembleia deverá ser amplamente divulgada 

nos canais oficiais de comunicação da ABPR (sítio digital, portal do associado, 

canais em redes sociais e mural de publicação de atos oficiais). 

Parágrafo 3º. A competência de eleger a Diretoria não impede a faculdade do 

Conselho de Administração eleito realizar as substituições que se fizerem 

necessárias, nos termos do Parágrafo 9º, do art. 26, deste Estatuto. 

Parágrafo 4º. As normativas do Conselho de Administração poderão ser 

submetidas à Assembleia, hipótese em que só poderão ser alteradas por nova 

decisão da Assembleia, segundo o princípio da simetria das formas. 

Parágrafo 5º. As regras de transição serão aplicáveis para a recomposição da 

diretoria eleita no ano de 2021. 

 

CAPÍTULO VII 

DA DIRETORIA 

 

Art. 32. A Diretoria da Associação terá mandato de 04 (quatro) anos, permitida a 

reeleição, limitada a dois mandatos consecutivos, e será constituída de: 

I – Presidente; 

II – Corpo de Conselheiros; 

III - Diretoria Financeira; 

IV – Diretoria Administrativa; 

V – Diretoria de Ensino; e 

VI – Diretoria de Processos. 

Parágrafo 1º. Os diretores e conselheiros da ABPR devem, obrigatoriamente, ser 

associados e estar em dia com a anuidade, a mensalidade e obrigações 

estatutárias. 

Parágrafo 2º. Não é admitida a cumulação de cargos da diretoria. 
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Parágrafo 3º. Todos os integrantes da diretoria, bem como os integrantes do 

Corpo de Conselheiros, têm igual direito de voto, em equivalência de condições 

e de importância, nas reuniões do Conselho de Administração. 

Parágrafo 4º. A chapa que não guardar identidade com a gestão em exercício 

poderá concorrer. 

Parágrafo 5º. Para fins de reeleição, não será considerada idêntica a chapa que 

alterar a Presidência, e no mínimo dois integrantes do Copo de Conselheiros e no 

mínimo 3 membros da Diretoria. 

Parágrafo 6º. O(a) Diretor(a) de Ensino deve obrigatoriamente ser um Associado 

Ministrante. 

Art.  33. A eleição da Diretoria será realizada sempre em Assembleia Geral, no 

mês de maio, por decisão de maioria simples dos presentes, a cada 4 (quatro) 

anos, com certificação em quarenta e oito horas e posse nos cinco dias 

subsequentes. 

Parágrafo 1º. É dever da Diretoria sucedida envidar esforços para a passar a 

função à Diretoria sucessora, transmitindo o conhecimento técnico adquirido no 

desempenho da administração da Associação, apresentando o status do 

inventário patrimonial, o status dos projetos em desenvolvimento e um relatório 

de exercício fiscal. 

Parágrafo 2º. O descumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo 

implica em falta grave, sujeita à sanção, nos termos deste Estatuto. 

Art. 34. Compete: 

I – ao Conselho de Administração: 

a) decidir em última instância sobre a gestão dos núcleos estaduais ou municipais; 

b) decidir sobre a criação de círculos específicos de instruendos ou de usuários 

da terapia reencarnacionista, em projetos específicos e temporários de trabalho; 

c) expedir diretrizes, resoluções e memorandos para instrumentalizar a gestão da 

ABPR; 

d) planejar, organizar e executar as Assembleias Gerais; 

e) planejar, organizar e executar as eleições da diretoria, nos termos deste 

Estatuto; 

f) decidir, em última instância, os recursos das decisões do Corpo de Conselheiros; 

g) aprovar a restituição de despesas da diretoria em missão de representação; 

h) decidir em última instância questões inerentes à administração da ABPR;  

i) convocar as Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias; 

j) avaliar o balancete trimestral produzido pela Diretoria Financeira; 
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k) aprovar despesas que superem as expectativas do planejamento orçamentário 

anual;  

l) criar departamentos;  

m) atualizar os valores das anualidades e mensalidades; 

n) definir o valor e a forma de cobrança da licença onerosa de direitos autorais 

do Curso de Psicoterapia Reencarnacionista;  

o) apreciar e aprovar o balanço anual, relatórios financeiros do exercício anterior 

e o orçamento do Plano de Trabalho Anual para o exercício conseguinte; 

p) aprovar aquisições e despesas superiores a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais). 

q) agraciar cidadãos com o título de associado benemérito; 

r) criar e instrumentalizar um sistema de condecorações e honrarias destinadas a 

reconhecer e louvar as contribuições feitas por cidadãos e associados à ABPR; 

s) editar normas, resoluções, instruções normativas, regulamentar as atividades 

da ABPR e a relação da Associação com seus associados, editar manuais de 

ministrantes, manuais de monitoria, regimentos específicos, códigos de ética 

gerais e específicos para cada categoria de associados; 

t) deliberar sobre casos omissos ou não previstos neste Estatuto, que não estejam 

abrangidos pela competência do Corpo de Conselheiros; 

u) validar, por maioria absoluta, as alterações no programa de ensino propostas 

pelo Patrono da doutrina da Psicoterapia Reencarnacionista; e 

v) aprovar normas gerais abstratas que impactem diretamente os direitos e 

deveres estatutários dos associados. 

II – ao Corpo de Conselheiros: 

a) zelar pelo cumprimento das determinações do Estatuto da ABPR e do Código 

de Ética do Associado ABPR, concentrando o poder de sancionar associados, 

monitores e ministrantes mediante procedimento administrativo que 

disponibilize o exercício do contraditório e ampla defesa, afastar, diante da 

urgência e verossimilhança das alegações, em caráter liminar e provisório, o 

associado ou ministrante que apresente conduta nociva à consecução dos fins 

estatutários; 

b) zelar pelo cumprimento do que determina os manuais e contratos entre 

ministrantes e ABPR, aplicando as sanções estatutárias e contratuais; 

c) fiscalizar o cumprimento fiel dos manuais e normativas por parte dos 

ministrantes e monitores no Curso de Formação em Psicoterapia 

Reencarnacionista, bem como nos ursos de Aprofundamento; 
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d) fiscalizar o cumprimento do que determinam os contratos firmados entre a 

ABPR e os ministrantes; 

e) instruir procedimentos administrativos disciplinares e sindicâncias;  

f) decidir sobre a aplicação das normas estatutárias, regimentos, resoluções, e 

normativas do Conselho de Administração nos casos concretos;  

g) exercer, em caráter interino, a presidência da ABPR, nas hipóteses previstas 

neste estatuto; 

h) eleger um de seus representantes para exercer a função de Primeiro-

conselheiro, cujas atribuições são definidas neste estatuto; 

i) convocar os Diretores para prestar esclarecimentos, sempre que seja necessário 

para o cumprimento de suas atribuições; 

j) aprovar o planejamento estratégico consolidado pela Diretoria Administrativa; 

k) decidir em última instância sobre a delegação de funções entre as diretorias; e 

l) exercer função consultiva, emitindo diretrizes e pareceres vinculantes sobre a 

interpretação do Estatuto, formar jurisprudências administrativas e pacificar 

controvérsias em torno de eventuais contingências administrativas e estatutárias, 

desde que não contrariem o Estatuto, não invadam as competências do Conselho 

de Administração e não contrariem decisões da Assembleia Geral. 

III – ao Presidente: 

a) presidir as reuniões do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto; 

b) convocar e presidir as Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias; 

c) representar a Associação em juízo ou fora dele, perante repartições públicas 

ou pessoas jurídicas de direito privado; 

d) autorizar despesas e pagamentos conforme autorizado pelo planejamento 

orçamentário ou decisão do Conselho de Administração;  

e) cumprir este Estatuto e regimentos em vigor, bem como, dentro de sua esfera 

de atribuições, fiscalizar o cumprimento do Estatuto pelos demais órgãos da 

Associação, participando eventuais irregularidades ao Corpo de Conselheiros, 

órgão responsável pela apuração de fatos controversos, inconsistências 

administrativas, fiscais e infrações ao Estatuto; 

f) outorgar e aceitar escrituras, firmar contratos de compra e venda, hipotecas, 

alienação fiduciária, arrendamento mercantil, locações e contratos em geral, dar 

recibos e termos de quitação, apresentar e exigir título aquisitivo, prestar 

declarações e esclarecimentos, transacionar, receber e transmitir posse, domínio 

e direitos, representar em mediações, arbitragens e conciliações, tudo de acordo 

com o que estabelece este Estatuto; 
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g) assinar todos os contratos de trabalho, e respectivas rescisões, de funcionários 

da Associação; 

h) executar as atividades administrativas dessa Associação, com a aprovação 

técnica do Diretor Administrativo; 

i) estabelecer e intensificar as relações desta Associação com a sociedade civil, 

atendendo o artigo 3º deste Estatuto e normas complementares adotadas; 

j) com autorização do Corpo de Conselheiros, delegar funções ao Primeiro 

Conselheiro e às Diretorias, para o melhor desempenho da atividade 

administrativa da ABPR; 

k) abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, juntamente com o Diretor 

Financeiro; 

l) redigir e assinar as convocações, avisos e correspondências da Associação; 

m) receber, processar e arquivar requerimentos, ofícios, portarias, despachos, 

editais, memorandos e circulares;  

n) coordenar eventos da ABPR; e 

o) distribuir requerimentos e pedidos dos associados à Presidência ou ao 

respectivo órgão competente, para ulterior solução da demanda. 

IV – ao(a) Primeiro-conselheiro: 

a) substituir o(a) Presidente em suas ausências ou indisponibilidades temporárias; 

b) escriturar as atas das reuniões deliberativas dos órgãos de decisão da ABPR;  

c) manter ativo o canal de comunicação oficial de demandas dos associados à 

ABPR; e 

d) suceder a Presidência em caso de renúncia, falecimento ou impedimentos. 

V – à Diretoria Financeira: 

a) ter sob seus cuidados e responsabilidades os valores pertencentes a esta 

Associação; 

b) receber e contabilizar as anuidades dos associados efetivos e provisórios desta 

Associação e doações; 

c) efetuar pagamentos e despesas de acordo com as determinações da 

Presidência, princípios definidos neste Estatuto ou deliberações especiais 

tomadas pela Associação em suas assembleias; 

d) abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em nome desta Associação 

juntamente com o(a) Presidente; 

e) manter a escrituração de livros contábeis rigorosamente em dia; 
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f) apresentar relatório detalhado e balancete final às Assembleias Ordinárias, 

segundo este Estatuto; 

g) elaborar anualmente o planejamento orçamentário do exercício seguinte;  

h) controlar o fluxo de caixa, produzindo relatório de desempenho; e 

i) submeter ao Conselho de Administração, trimestralmente, o balancete do 

movimento financeiro daquele do período e o desempenho fiscal do 

planejamento orçamentário do ano. 

VI – à Diretoria Administrativa: 

a) planejar, organizar, controlar, supervisionar e assessorar as áreas de recursos 

humanos, materiais e demais diretorias; 

b) gerir o acervo patrimonial; 

c) consolidar o planejamento estratégico da ABPR e acompanhar o desempenho 

das metas estabelecidas elaborando relatório anual; 

d) administrar as despesas; 

e) supervisionar os serviços internos da ABPR, participando irregularidades 

identificadas ao Corpo de Conselheiros; 

f) analisar, processar e atualizar dados de desempenho dos subsistemas da ABPR, 

sistematizar e interpretar dados, informações e indicadores dos coordenadores 

da área;  

g) coordenar o Shop ABPR;  

h) formular a política comercial da Associação, com seus objetivos específicos e 

gerais;  

i) elaborar relatórios de eficiência para análise da Presidência e Conselho de 

Administração; e 

j) supervisionar a conformidade administrativa e os serviços de secretaria, 

mantendo-os em dia. 

VII – à Diretoria de Ensino: 

a) avaliar o grau de satisfação dos alunos e ex-alunos em relação a todos os 

aspectos pertinentes aos cursos, como a didática, o aprendizado transmitido, o 

programa, o conteúdo, as práticas de duplas terapêuticas, o Trabalho de 

Conclusão de Curso e outros aspectos que os egressos dos cursos de formação 

julgarem importante; 

b) ser responsável pela orientação dos formandos, recém egressos dos cursos de 

Psicoterapia Reencarnacionista na ABPR; 

c) cuidar e ter atenção com a ampliação da capacitação e atualização permanente 

dos associados; 
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d) consultar o Patrono, que deve aprovar eventual modificação do programa de 

ensino; 

e) ser responsável pela obediência ao que preconiza o Manual de Ministrante, o 

Manual de Monitor e os Direitos do Aluno em relação às questões de ensino; 

f) coordenar as pesquisas realizadas pela ABPR a respeito de doenças, patologias, 

transtornos e demais temas sob a ótica da psicoterapia reencarnacionista; 

g) coordenar o Curso de Formação, o Curso de Preparação de Ministrantes, os 

Cursos de Aprofundamento e os Cursos de Formação no exterior;  

h) ser responsável por materiais de divulgação institucional e material publicitário; 

i) coordenar a criação, marketing e demais mídias; 

j) coordenar a parte artística da ABPR;  

k) coordenar o desenvolvimento de ações de manutenção e captação de novos 

associados, bem como de abrangência da ABPR a nível nacional e internacional; 

l) coordenar o desenvolvimento de campanhas audiovisuais, nos meios e 

comunicação ordinários e redes sociais, em todas as ações da ABPR que visam 

promover a Psicoterapia Reencarnacionista e a instituição; e 

m) coordenar a Revista Online Ponto Ótimo. 

VIII – à Diretoria de Processos: 

a) mapear todos os processos executivos das diretorias e departamentos, para 

que mais de uma área não execute a mesma tarefa nem tenha dúvidas em relação 

às suas atribuições, otimizando o emprego de recursos humanos e financeiros; 

b) coletar informações sobre como funcionam os processos das demais áreas, 

propor projetos de melhoria, buscar as ferramentas adequadas e coordenar como 

deve ser implementado o projeto e colocado em prática junto aos colaboradores; 

c) colaborar com os principais processos e suas atividades da organização para 

melhoria do desempenho em geral; 

d) realizar o estudo de viabilidade de criação de departamentos; 

e) informar à diretoria financeira sobre as atividades da comunicação que 

impliquem em custos financeiros para a ABPR; e 

f) organizar o processo de criação dos produtos e atividades específicas. 

Parágrafo 1°. Os atos da presidência só terão validade após aprovação técnica da 

respectiva diretoria, e mediante autorização dos literais termos do Estatuto, das 

decisões Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, naquilo que 

corresponder a suas respectivas competências. 
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Parágrafo 2º. Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento do(a) Primeiro-

conselheiro que tenha sucedido o(a) Presidente, o Corpo de Conselheiros elegerá 

um conselheiro substituto ao cargo de Primeiro-conselheiro. 

Parágrafo 3°. A abertura e movimentação de contas bancárias desta Associação 

serão, obrigatoriamente, realizadas em conjunto pelo(a) Presidente e pelo(a) 

Diretor Financeiro. 

Parágrafo 4º. A delegação de competência por parte da presidência não implica 

em precedência hierárquica sobre as diretorias ou sobre o Primeiro-conselheiro, 

tampouco o direito de impor ordens executivas além das diretrizes deliberadas 

pelo Conselho de Administração, mas tão somente a faculdade de compartilhar 

atribuições para o melhor desempenho das atividades executivas ou dar 

continuidade das atividades da presidência. 

Parágrafo 5º. A despesa que superar o planejamento orçamentário anual do 

exercício deverá, obrigatoriamente, ser submetida ao Conselho de Administração 

para providências. 

Parágrafo 6°. Em todos os atos de gestão, os órgãos da Administração deverão 

adotar práticas necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual 

ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação 

no respectivo processo decisório. 

Parágrafo 7°.  Para fins de atendimento ao previsto no parágrafo anterior, 

entendem-se como benefícios ou vantagens pessoais aqueles obtidos pelo 

dirigente da entidade e seus cônjuges, companheiros, parentes colaterais e afins 

até terceiro grau, ou por pessoas jurídicas dos quais os indivíduos anteriormente 

mencionados sejam controladores ou detenham mais de dez por cento das 

participações societárias. 

Parágrafo 8º. As aquisições superiores a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

devem ser objeto e deliberação do Conselho de Administração. 

Parágrafo 9º. O limite de dispensa de deliberação colegiada previsto no artigo 

antecedente poderá ser majorado pelo Conselho de Administração em resolução 

a ser arquivada na sede da ABPR. 

Parágrafo 10. Os membros da ABPR, de qualquer categoria associativa, poderão 

ser remunerados quando contratados para prestarem serviços à Associação, na 

condição de profissionais de uma atividade não estatutária. 

Parágrafo 11. As deliberações dos órgãos de decisão não comportam a 

participação de diretor(a) ou integrante do corpo de conselheiros que tenha 

conflitos de interesse com os objetivos sociais, circunstância que importa no seu 

afastamento da deliberação por decisão dos demais integrantes do Conselho de 

Administração. 
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Parágrafo 12. Para os fins do Parágrafo 11, deste artigo, entende-se por conflito 

de interesse a defesa de pretensões pessoais, do cônjuge ou companheiro(a) e 

de parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o terceiro grau. 

Parágrafo 13. A aprovação ou rejeição das contas apresentadas pela Diretoria 

Financeira, ao abrigo deste artigo, é competência do Conselho de Administração, 

valendo as deliberações tomadas por maioria simples de seus integrantes. 

Art.  35. A Associação não remunera nem concede vantagens e benefícios, sob 

qualquer forma, à sua Presidência, integrante do Corpo de Conselheiros ou a 

membros da Diretoria, bem como às atividades de seus associados, 

mantenedores, instituidores, benfeitores ou equivalentes, em razão das 

competências ou funções atribuídas por este Estatuto, sendo suas atuações 

voluntárias, espontâneas e graciosas, em prol do escopo associativo. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO EXERCÍCIO SOCIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Art. 36. O exercício social terá início em 1° de janeiro e encerrar-se-á em 31 de 

dezembro de cada ano. 

Art. 37. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço-geral, elaboradas as 

demonstrações financeiras e preparado o relatório anual da diretoria, contendo 

todas as atividades realizadas no ano, para análise e manifestação do Conselho 

de Administração e ulterior submissão à Assembleia Geral. 

Parágrafo 1°. As demonstrações financeiras e os relatórios de atividades 

referentes a cada exercício social observarão, plenamente, os princípios 

fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Parágrafo 2°.  Será dada publicidade, por qualquer meio eficaz, dando-se 

preferência para a publicação de dados no portal da transparência ABPR, no 

encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações 

financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas de débitos junto ao INSS 

e ao FGTS, colocando-os à disposição para o exame de qualquer cidadão. 

Parágrafo 3°. Será realizada auditoria, inclusive por auditores externos 

independentes, se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de 

Termo de Parceria, conforme previsto em regulamento. 

Art.  38. A Associação será dissolvida apenas nos casos expressamente previstos 

em lei, ou por decisão de Assembleia Geral, especialmente convocada para esse 

fim e por deliberação expressa da maioria de 2/3 (dois terços) de todos os 

associados em dia com suas obrigações estatutárias, sendo seus bens 

patrimoniais destinados a outra pessoa jurídica (dar nome a entidade) nos termos 
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do art. 61 do Código Civil, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social, 

cabendo, neste caso, ao liquidante nomeado pela Assembleia Geral exercer suas 

funções até a completa extinção da ABPR. 

Parágrafo único. Não havendo patrimônio, em caso de dissolução, isto constará 

da ata específica. 

Art. 39. A associação fica autorizada a firmar parceria, termo de cooperação, 

termo de fomento ou convênios com a administração pública. 

Parágrafo único. Na hipótese de a Associação obter e, posteriormente, perder as 

qualificações instituídas pelas leis nº. 9.790/99 e nº. 13.019/2014, o respectivo 

acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o 

período em que perdurou a qualificação, será contabilmente apurado e 

transferido a outra pessoa jurídica com os mesmos fins do instrumento. 

Art. 40. Os membros da diretoria e os associados não respondem pessoalmente 

ou com seus próprios bens, seja solidária, seja subsidiariamente, pelas obrigações 

ou compromissos assumidos pela ABPR. 

Art. 41. O associado que se retirar ou for excluído da Associação não fará jus a 

qualquer restituição ou reembolso de eventuais contribuições ou doações que 

tenha feito a entidade. 

Art. 42. Aos casos omissos, que não estejam abrangidos pela competência do 

Conselho de Administração, aplicar-se-ão as disposições da legislação vigente, 

ou o decidido em Assembleia Geral. 

Art. 43. A Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista – ABPR fica 

autorizada a constituir empresa exclusivamente sob a modalidade de Sociedade 

Unipessoal de Responsabilidade Limitada, mediante decisão de maioria simples 

dos presentes em Assembleia Geral, convocada especialmente para esse fim. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 44. A ABPR tem um Portal que tem por finalidade difundir e divulgar a 

Psicoterapia Reencarnacionista e a Investigação do Inconsciente, sua manutenção 

e despesas serão subsidiadas pelas anuidades e mensalidades pagas pelos 

associados, as contribuições dos Ministrantes de Curso, contratos de licença de 

direitos autorais, convênios e por doações espontâneas. 

Art. 45. É permitida a acumulação de cargos de diretoria com cargos de 

coordenação de departamentos. 
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Parágrafo único. O diretor financeiro figura como exceção a este artigo, não 

podendo acumular cargos de coordenação de departamentos. 

Art. 46. Esta Associação, nos termos deste Estatuto, poderá adotar normativas 

complementares, sob a forma de Regimentos, que vincularão todos os 

associados. 

Parágrafo único. Eventuais normativas produzidas ou alterações de normativas 

vigentes, se prejudiciais a uma ou mais categorias de associados, não terão efeito 

retroativo e deverão prever regra de transição para as situações jurídicas 

existentes e consolidadas. 

Art. 47. Os casos omissos neste Estatuto serão objeto de decisão de Assembleia 

Geral, devendo os casos emergenciais ser decididos pelo Corpo de Conselheiros, 

“ad referendum” da Assembleia Geral, no período de um ano. 

Parágrafo único. Em caso de reforma de uma decisão tomada pelo Conselho de 

Administração ou do Corpo de Conselheiros, ao abrigo do caput, seu efeito não 

retroagirá em prejuízo dos associados ou categorias de associados. 

Art. 48. Na transição entre o presente Estatuto e o regime antecedente aplicam-

se as seguintes disposições: 

I – será respeitada a eleição da administração promovida no ano de 2021, 

atualmente integrada por Mauro Kwitko, CPF n.º 179.848.660-15, Psicoterapeuta 

Reencarnacionista, no cargo de Diretor de Ensino, Marlene Klitzke, CPF n.º 

391.777.770-34, Psicoterapeuta Reencarnacionista, no cargo de Conselheira, 

Eduardo Ferronato, CPF n.º 307.149.070-49, Psicoterapeuta Rencarnacionista, no 

cargo de Conselheiro, e Mariangela Zanluchi Wiggers, CPF n.º 922.504.249-34, 

Administradora de Empresas, no cargo de Diretora Administrativa; 

II – a diretoria eleita no ano de 2021 conduzirá a gestão da ABPR até o fim do 

exercício do ano de 2024, transmitindo a administração para a nova Diretoria em 

maio de 2025; 

III – a diretoria que compõe a gestão eleita no ano de 2021, elencada no inciso I 

deste artigo, terá discricionariedade e liberdade para redistribuir cargos e nomear 

componentes, segundo a nova estrutura prescrita neste Estatuto, inclusive o 

cargo de Presidente; 

IV – os contratos temporários regulamentados pelas regras do regime 

antecedente deverão ser mantidos até o término do prazo ou adimplemento 

integral das obrigações pactuadas; 

V – os contratos permanentes deverão ser objeto de novação, repactuação, 

resilição ou resolução, com o objetivo de adequar as operações da ABPR ao 

regime jurídico do novo Estatuto; 
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VI – os associados até o momento do registro do presente Estatuto serão 

reclassificados, nos moldes do novo regime jurídico; 

VII – os associados ministrantes, habilitados pelo regime antecedente e inscritos 

até o registro do presente Estatuto mantém a condição de associado ministrante, 

independentemente de qualquer nova exigência de requisito formal prescrita por 

este estatuto, normativas aprovadas pelo Conselho de Administração ou pela 

Assembleia Geral. 

Parágrafo 1º. Os direitos e deveres de cada categoria de associado passam a ser 

regidos por este Estatuto, na data de seu registro no cartório competente. 

Parágrafo 2º. Para os fins do disposto nos incisos I, II e III, deste artigo, a 

nomeação de novos integrantes, para quaisquer cargos, deverá ser feita por 

decisão unanime dos atuais integrantes da administração da ABPR no prazo de 

seis meses, contados do registro deste estatuto no cartório competente. 

Art. 49. O associado autoriza que a ABPR disponha de seus dados pessoais e 

dados pessoais sensíveis, nos termos do que prescreve os artigos 7º e 11. da Lei 

n.º 13.709/2018, autorizando o controlador a realizar o tratamento dos seguintes 

dados pessoais: nome completo; data de nascimento; número e imagem da 

carteira de identidade; número e imagem da Carteira de Identidade; número e 

imagem do Cadastro de Pessoas Físicas; número e imagem da Carteira Nacional 

de Habilitação; número e imagem do Título de Eleitor; número e imagem do 

cartão de vale transporte; número e imagem da CTPS; fotografias; imagem da 

certidão de casamento ou declaração de união estável; imagem do diploma; 

endereço completo; números de telefone; comunicação telemática; dados 

bancários como agência e número de contas; comunicação verbal ou escrita; 

exames e atestados médicos; carteira de vacinação; e documentos de associação 

à ABPR. 

Parágrafo 1º. A autorização constante no caput deste artigo é conferida para: 

permitir que a associação, na figura de controladora, identifique e entre em 

contato com o contratante em razão deste contrato; para o cumprimento, pelo(a) 

contratado(a), de obrigações impostas pelos órgãos de fiscalização; quando 

necessário para a execução dos compromissos estatutários; a pedido do titular 

dos dados; para o exercício regular de direitos em processo judicial, 

administrativo ou arbitral; para a proteção da vida ou incolumidade física do 

titular e de terceiros; para a tutela da saúde do(a) contratante; quando necessário 

para atender interesses legítimos da controladora; para a inscrição voluntária 

do(a) contratante nos quadros associativos da ABPR; para alimentar os sistemas 

do Portal ABPR, utilizados pelo(a) contratado(a) para o gerenciamento das 

atividades do curso. 
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Parágrafo 2º. A ABPR fica autorizado(a) a compartilhar os dados pessoais do 

titular com os demais associados, caso seja necessário para as atividades listadas 

neste Estatuto, desde que, sejam respeitados os princípios da boa-fé, da 

finalidade, da adequação, da necessidade, do livre acesso, qualidade dos dados, 

transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e 

prestação de contas. 

Art. 50. O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação e registro 

no cartório competente, só podendo ser alterado pelo voto concorde de maioria 

simples dos associados presentes em Assembleia Geral, convocada 

especialmente para esse fim, em primeira convocação. 

Porto Alegre, 17 de março de 2022. 


