
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PARAPSICÓLOGOS DO SISTEMA 
GRISA – ABPSIG  

Os Parapsicólogos Clínicos, reunidos em Assembleia Geral, realizada aos 26 dias do            
mês de outubro de 2019, em Guararema, S. Paulo, resolveram constituir a            
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PARAPSICÓLOGOS DO SISTEMA GRISA -        
ABPSIG, e aprovar seu Estatuto Social, que passa a vigorar com as seguintes             
disposições:  

ESTATUTO 
SOCIAL  

CAPÍTULO 1 - Nome, sede, objetivos e duração  

Art. 1o A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PARAPSICÓLOGOS DO SISTEMA         
GRISA – ABPSIG, doravante designada simplesmente Associação, é uma         
associação de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial,          
administrativa e financeira, que se regerá pelas leis do País, pelo presente Estatuto             
Social, e pelos regulamentos internos da Associação.  

Art. 2o A Associação tem sede em Curitiba – PR, Alameda Dr Muricy, 390, sala 
1203  

Art. 3o A Associação é uma entidade que tem o objetivo de unir e fortalecer a                
profissão de Parapsicólogo Clínico do Sistema Grisa, além de difundir os conceitos,            
os benefícios e os profissionais da terapia por orientação parapsicológica do Sistema            
Grisa.  

Parágrafo único – Para a consecução da finalidade descrita no caput deste artigo, 
são objetivos específicos da Associação: I. Criar e manter um site da Associação que 
sirva como referência da profissão  

de parapsicólogo clínico do Sistema Grisa; II. Divulgar os conceitos, os benefícios 
e os profissionais associados por meio do  

site, de publicações midiáticas e redes sociais. III. Incluir cada profissional em uma 
página do site da Associação, com seu  

respectivo currículo sua atuação, palestras, cursos e entrevistas. IV. Unir a classe 
em torno de um objetivo comum: juntos somos mais poderosos. V. Difundir novas 
técnicas e conceitos alinhados à Parapsicologia Clínica do Sistema Grisa, por meio 



de sistemas informatizados que permitam manter o profissional atualizado. VI. 
Divulgar e promover junto ao grande público eventos (exclusivamente  

relacionados ao Sistema Grisa) gratuitos ou pagos em cada região e cidade. VII. 
Buscar junto à grande mídia entrevistas que possibilitem ao grande público conhecer 
mais sobre o que é a parapsicologia clínica do Sistema Grisa, expandindo assim o 
horizonte de atuação dos profissionais. VIII. Buscar junto à sociedade em geral o 
efetivo reconhecimento das vantagens da  

Parapsicologia Científica e Independente do Sistema Grisa. IX. Formar e dar 
suporte a grupos de estudo, pesquisa, edição de textos e  
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preparação de publicações, desde que relacionados à finalidade geral da 
Associação. X. Organizar e oferecer eventos, palestras, congressos e workshops 
relacionados  

à finalidade geral da Associação. XI. Elaborar, editar e distribuir publicações, com 
ou sem ônus, tais como materiais de áudio, vídeo, sites na internet, jornais, boletins, 
livros e revistas, entre outros, relacionados à finalidade geral da Associação. XII. 
Comercializar publicações e materiais de áudio e vídeo, entre outros, desde que os 
referidos materiais estejam relacionados à finalidade geral da Associação, e desde 
que o produto desta comercialização reverta para a realização desta mesma 
finalidade.  

Art. 4o A duração da Associação é indefinida e o número de seus membros 
ilimitado.  

Art. 5o A Associação não distribui entre os seus associados, conselheiros, diretores,            
empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos,         
dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos         
mediante o exercício de suas atividades, e os aplica na consecução das suas             
finalidades.  

CAPÍTULO 2 - Membros da Associação  

Art. 6o Poderão ser membros da Associação as pessoas físicas que foram            
aprovadas na realização do Curso de Especialização em Orientação Parapsicológica          
Social e Institucional – CEOP e Curso de Aperfeiçoamento em Orientação           
Parapsicológica Pessoal – CAOPP de formação em Parapsicologia Clínica, oferecido          
por qualquer unidade do IPAPPI SISTEMA GRISA. Serão membros pessoa jurídica,           
obrigatórios e permanentes, os Institutos de Parapsicologia e Potencial Psíquico –           



Sistema Grisa (IPAPPI), que existirem, em qualquer cidade ou unidade da federação            
brasileira.  

Parágrafo primeiro – Cada unidade do IPAPPI SISTEMA GRISA, além dos direitos            
de Associado, terá direito a indicar um membro para representa-lo junto à            
Associação, em qualquer situação, inclusive nas Assembleias Gerais. Cada unidade          
também terá direito a indicar um membro para o Conselho Consultivo.  

Parágrafo segundo – Para efeitos do caput desse artigo, o Curso de            
Especialização em Orientação Parapsicológica Social e Institucional – CEOP e o           
Curso de Aperfeiçoamento em Orientação Parapsicológica Pessoal – CAOPP,         
oferecido pelo Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico Ltda. – IPAPPI,           
ministrado segundo a Parapsicologia Científica e Independente de Pesquisa,         
Análise e Orientação Parapsicológica Dr. Pedro Antonio Grisa – SISTEMA GRISA.  

Art. 7o Além do que está previsto no caput do artigo 6o, são requisitos para tornar-se 
associado, dentre outros a serem eventualmente definidos em Assembleia Geral: I. 
requerimento formal de adesão à Associação;  
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II. simpatia e adesão aos objetivos e finalidade da Associação; III. comprovada 
retidão de conduta e seriedade na dedicação à profissão de Parapsicólogo Clínico do 
Sistema Grisa; IV. aprovação consensual da Diretoria, observando exclusivamente 
os requisitos estabelecidos neste Estatuto;  

Art. 8o São direitos dos Associados: I. participar das Assembleias Gerais, desde que 
não esteja inadimplente com qualquer obrigação perante a Associação. II. participar 
de todos os eventos, cursos e atividades realizadas pela Associação, sujeitando-se 
ao regulamento dos mesmos. III. votar e ser votado para cargos eletivos, respeitado 
o disposto nos artigos 13 e 14 deste Estatuto.  

Art. 9o São deveres dos Associados: I. cumprir as disposições estatutárias e 
regimentais. II. apoiar real e concretamente as atividades realizadas pela Associação 
e suas finalidades. III. ser fiel aos objetivos da Associação, e ao seu próprio 
desenvolvimento profissional. IV. estar ligado a todos os demais sócios por laços de 
lealdade, auxílio e respeito mútuos. V. contribuir financeiramente com a Associação, 
conforme os valores e a periodicidade a serem definidos pela Diretoria. VI. obedecer 
o disposto no Código de Ética Profissional da categoria.  



Parágrafo único – Os Associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, 
pelos encargos da Associação.  

Art. 10. Um Associado pode ser afastado e, consequentemente, excluído da 
Associação, perdendo a condição de associado, por faltas graves, como são: I. 
descuido habitual de seus compromissos para com a Associação; II. escândalo grave 
causado por conduta não condizente com as finalidades da Associação e ao 
compromisso com o próprio desenvolvimento humano, moral e intelectual; III. 
conduta, habitual ou permanente, contrária aos objetivos da Associação; IV. 
desrespeito a este Estatuto; V. descumprimento do Código de Ética Profissional da 
categoria.  

Parágrafo primeiro – O procedimento de afastamento terá início quando solicitado 
por três ou mais Associados.  

Parágrafo segundo – O afastamento será decidido pela Diretoria, por maioria de 
votos, e somente será levado a efeito após advertência por escrito, na forma que se 
segue: a. passados vinte dias da advertência por escrito encaminhada ao Associado 
após o  
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recebimento do pedido de afastamento, se persistirem as causas ensejadoras da 
abertura do tal procedimento, o Presidente notificará o Associado para apresentar 
justificativa, oral ou escrita, no prazo de cinco dias. b. reunidas as provas, a 
Assembleia Geral convocada especificamente para essa finalidade, deliberará sobre 
o afastamento, excluindo o Associado da entidade e comunicando a decisão a todos 
os demais Associados.  

Parágrafo terceiro – Os Associados poderão ser afastados por abandono de suas            
funções na Associação, comprovada pela ausência, sem justificativa, em três          
Assembléias Gerais consecutivas, devendo o afastamento ser aprovado em         
Assembléia Geral pela maioria absoluta dos presentes, sem necessidade de          
advertência por escrito ou comunicação do sócio excluído.  

Art. 11 Os Associados que se retirarem da Associação, seja por decisão própria ou              
mediante processo de afastamento, nada poderão exigir em retribuição a qualquer           
prestação anteriormente realizada na Associação ou para ela.  



CAPÍTULO 3 - Organização, Administração e Eleições  

Art. 12 A Associação é composta pelos seguintes órgãos: 
I. Diretoria II. Conselho Fiscal III. Assembleia Geral IV. 
Conselho Consultivo  

Art. 13 A Diretoria é composta pelos seguintes cargos, que podem ser ocupados 
apenas por Associados pessoa física: I. Presidente II. Diretor Administrativo e 
Financeiro III. Diretor Técnico  

Parágrafo primeiro – No caso de vacância do cargo de Presidente, o Diretor             
Administrativo e Financeiro assumirá o cargo até as eleições seguintes, que poderão            
ser convocadas extraordinariamente por decisão dos demais membros da Diretoria.  

Parágrafo segundo – No caso de vacância de qualquer dos outros cargos de que              
tratam os incisos deste artigo, o Presidente indicará um Associado para ocupar a             
função, até que se realizem as eleições seguintes.  

Art. 14 Os membros da Diretoria serão eleitos pela Assembléia Geral, por maioria de              
votos, para um mandato de três anos, podendo ser reeleitos. A eleição será efetuada              
por chapa, que deverá ser composta por todos os membros a serem eleitos, ou seja,               
três diretores e três conselheiros fiscais.  

Parágrafo primeiro – As eleições realizar-se-ão em Assembléia Geral convocada 
especialmente para este fim, a qual deverá ser realizada antes do término do  
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mandato
.  

Parágrafo segundo – Todos os Associados pessoa física, mediante prévia 
candidatura, poderão concorrer, na data da eleição, aos cargos de diretoria.  

Parágrafo terceiro – Não há limitação para o número de reeleições permitidas aos 
cargos de Diretoria.  

Parágrafo quarto – O mandato dos eleitos iniciar-se-á no dia 1o de fevereiro do              
mesmo ano da data da realização das eleições, ou no dia seguinte à realização das               



mesmas, caso elas não se realizem no mês de janeiro, ficando o mandato vigente              
prorrogado até a data de realização da referida eleição.  

Parágrafo quinto – O processo eleitoral será oportunamente organizado, divulgado 
e coordenado pela Diretoria.  

Art. 15 Compete à Diretoria: I. representar e defender os interesses da Associação 
e os interesses individuais e coletivos dos membros da categoria profissional, 
podendo a Diretoria nomear mandatário por procuração; II. organizar o quadro de 
empregados da Associação, fixando os respectivos salários e demais vantagens 
contratuais; III. executar as determinações das Assembleias Gerais, emitindo as 
resoluções que se fizerem necessárias; IV. apresentar relatórios de atividades, 
financeiros e programas de trabalho ao término de cada ano; V. convocar a 
Assembleia Geral na forma deste Estatuto; VI. efetuar o registro administrativo, 
contábil-financeiro e patrimonial dos bens da Associação; VII. constituir procurador 
e advogado para a defesa dos interesses da Associação perante qualquer órgão ou 
empresa pública ou privada e órgãos da Administração Pública direta ou indireta, 
Federal, Estadual ou Municipal;  

Parágrafo primeiro – A Diretoria reunir-se-á quando necessário, com o quórum de            
metade mais um do total dos membros efetivos. O membro da Diretoria que faltar a               
5 (cinco) reuniões, consecutivas ou intercaladas, sem justo motivo, será destituído,           
a critério desta, cabendo recurso à Assembleia Geral.  

Parágrafo segundo – As decisões da Diretoria serão tomadas por maioria simples 
dos seus membros.  

Art. 16 Compete ao Presidente, sem prejuízo de outras atribuições definidas em 
Assembléia Geral: I. convocar, mediante solicitação ou aprovação da Diretoria, 
Assembleias Gerais Extraordinárias. II. presidir as reuniões da Diretoria e a 
Assembleia Geral.  
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III. representar ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente a Associação. IV. assinar 
os documentos oficiais da Associação. V. concentrar, em conjunto com o Diretor 
Administrativo e Financeiro, a função de ordenador de despesas da Associação. VI. 
promover a consecução dos objetivos e a observância do Estatuto e dos 
regulamentos da Associação. VII. exercer uma função controladora e fiscalizadora 
das atividades da Associação, bem como zelar pelo seu patrimônio.  



Art. 17 Ao Diretor Administrativo e Financeiro compete: I. a guarda dos documentos 
oficiais da Associação. II. redigir a ata de todas as reuniões da Diretoria, do Conselho 
Consultivo e da Assembleia Geral. III. promover e coordenar os trabalhos que lhe 
sejam encarregados pelo Presidente. IV. proceder a contabilidade da Associação, 
através de balanços anuais que serão submetidos à apreciação do Conselho Fiscal. 
V. elaborar políticas financeiras, buscando fundos e patrocínios para as atividades da 
Associação. VI. proceder, anualmente, o inventário dos bens da Associação. VII. 
concentrar, junto com o Presidente, a função de ordenador de despesas da 
Associação.  

Art. 18 Ao Diretor Técnico compete:  

I. zelar pela correta divulgação dos conceitos, dos benefícios e dos profissionais 
associados por meio do site, de publicações midiáticas e redes sociais, bem como 
por manter o site atualizado e em permanente funcionamento; II. promover a 
divulgação, por meio de sistemas informatizados, das novas técnicas e conceitos 
alinhados à Parapsicologia Clínica do Sistema Grisa, depois de aprovar sua 
divulgação junto à Diretoria. III. promover a divulgação dos eventos (exclusivamente 
relacionados ao Sistema Grisa) gratuitos ou pagos em cada região e cidade. IV. 
promover a formação e dar suporte a grupos de estudo, pesquisa, edição de textos e 
preparação de publicações, desde que relacionados à finalidade geral da 
Associação. V. organizar eventos, palestras, congressos e workshops relacionados à 
finalidade geral da Associação, desde que aprovados pela Diretoria. VI. promover a 
elaboração, edição e/ou distribuição de publicações, tais como materiais de áudio, 
vídeo, sites na internet, jornais, boletins, livros e revistas, entre outros, relacionados à 
finalidade geral da Associação, desde que aprovados pela Diretoria. VII. fiscalizar o 
cumprimento do Código de Ética Profissional da categoria.  

Art. 19 O Conselho Consultivo terá um membro indicado por cada uma das unidades 
do IPPAPI SISTEMA GRISA existentes no território nacional, mais o Presidente da  
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Diretoria. O mandato será de 3 (três) anos, sem limitação para o número de 
reeleições.  

Art. 20 Compete ao Conselho Consultivo: I. Reunir-se ordinariamente ao menos uma 
vez por ano, ou extraordinariamente quando for necessário para a solução de 
assuntos urgentes, sempre por convocação do Presidente da Diretoria. II. Opinar 



sobre a abordagem das novas técnicas e conceitos alinhados à Parapsicologia 
Clínica do Sistema Grisa. III. Opinar sobre temas específicos a serem abordados nos 
grupos de estudo ou sobre dados a serem coletados junto aos Associados, para 
desenvolvimento de pesquisa científica. IV. Atender às solicitações da Diretoria, 
sobre temas específicos que lhe sejam submetidos.  

Art. 21 A Assembléia Geral é o órgão máximo de administração da Associação, e              
será composta por todos os sócios, pessoas físicas e jurídicas, no gozo de seus              
direitos estatutários.  

Art. 22 A Assembléia Geral se reunirá ordinariamente uma vez por ano, no primeiro              
semestre, e extraordinariamente quando for convocada pelo Presidente, por edital          
afixado no interior da sede da Associação e enviado por e-mail aos Associados,             
conforme e-mail cadastrado junto à administração, com antecedência mínima de dez           
dias.  

Parágrafo único. As Assembleias Gerais Extraordinárias serão convocadas pelo         
Presidente, por edital afixado no interior da Associação e enviado por e-mail aos             
Associados, conforme e-mail cadastrado junto à administração, com antecedência         
mínima de trinta dias.  

Art. 23 Compete à Assembleia Geral: I. eleger os membros da Diretoria e do 
Conselho Fiscal, nos termos do art. 14 deste Estatuto. II. decidir sobre a extinção da 
Associação. III. decidir sobre alterações no Estatuto Social. IV. aprovar regulamentos 
internos. V. homologar as contas e o balanço aprovados pelo Conselho Fiscal.  

Art. 24 O Conselho Fiscal será composto por três pessoas físicas Associadas, 
eleitas por maioria de votos pela Assembléia Geral para um período de dois anos, 
sendo permitida a reeleição, e lhe competirá: I. reunir-se anualmente para examinar 
as contas da Associação que lhe serão entregues pelo Diretor Administrativo e 
Financeiro, aprovando-as, se for o caso. II. reunir-se extraordinariamente, quando 
convocado pela Diretoria, para emitir pareceres sobre a aquisição de bens ou 
assunção de obrigações por parte da Associação.  
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CAPÍTULO 4 - 
Patrimônio  



Art. 25 A Associação não tem fins lucrativos. Não obstante, poderá realizar todos os              
atos e contratos que são permitidos pela Lei Civil para a consecução de seus              
objetivos e administração de seus bens.  

Art. 26 Os recursos para manutenção da associação serão obtidos através das            
anuidades pagas pelos associados, as quais poderão ter valor diferenciado para           
pessoas físicas e jurídicas.  

Art. 27 O patrimônio da Associação será composto por: I. bens móveis e 
imóveis adquiridos pela Associação com recursos próprios. II. bens móveis 
e imóveis recebidos por doação de terceiros.  

Art. 28 A Associação poderá receber doações com ou sem encargos, desde que             
destinadas a finalidades que se ajustem aos seus objetivos e aprovadas pela            
Diretoria.  

Art. 29 Os bens e direitos da Associação não poderão ser utilizados para quaisquer 
outros objetivos além dos previstos neste Estatuto.  

Art. 30 São funções privativas do Presidente e do Diretor Administrativo e            
Financeiro, abrir, movimentar e encerrar contas correntes ou cadernetas de          
poupança, fazer retiradas monetárias, emitir, endossar ou descontar cheques,         
solicitar saldos e extratos de contas correntes ou de aplicações, conferir saldos e             
valores, requisitar talonários de cheques, efetuar aplicações em dinheiro e assinar           
todos os demais documentos necessários e suficientes ao giro bancário.  

Parágrafo único – Para que os atos mencionados no caput deste artigo tenham             
validade, não se faz necessária a assinatura em conjunto das pessoas ocupantes            
dos cargos acima mencionados, podendo tais atos ser realizados pelo Presidente ou            
pelo Diretor Administrativo e Financeiro, independente da assinatura do outro.  

Art. 31 Os bens da Associação poderão ser alienados mediante: I. deliberação da 
Diretoria em se tratando de bens móveis de qualquer valor. II. deliberação da 
Assembléia Geral em se tratando de bens imóveis de qualquer valor.  

Parágrafo único – O produto da alienação de qualquer bem da Associação será             
destinado integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos          
sociais, sendo vedado o rateio entre os sócios.  



Art. 32 Em caso de extinção da Associação, a Assembleia Geral convocada para             
este fim decidirá sobre a destinação que se dará ao seu patrimônio, sendo vedado o               
rateio entre os sócios.  
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CAPÍTULO 5 - Disposições 
gerais  

Art. 33 A Associação poderá ser dissolvida por decisão de Assembléia Geral            
especialmente convocada para esse fim, por voto secreto da maioria absoluta de            
seus membros, quando se tornar impossível a consecução de seus objetivos.  

Art. 34 O presente Estatuto poderá ser reformado a qualquer tempo por decisão da              
maioria absoluta dos Associados presentes na Assembléia Geral, sendo que tais           
alterações entrarão em vigor imediatamente após a realização da referida          
Assembléia Geral.  

Art. 35 Os casos omissos deste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria, sujeitos à 
aprovação da Assembleia Geral Ordinária subsequente.  

Curitiba, 26 de outubro de 2019.  

_________________________ 
Presidente Alejandro Francisco 
Rubio CPF: 724.081.899-34  

____________________________ ____________________________ Diretor 
Administrativo e Financeiro Diretor Técnico Jair Rebelo Antônio Regmunt 
Sobrinho CPF: 282.651.909-30 CPF: 368.615.619-91  

Visto do Advogado:  

_________________________ 



Marlos Gaio OAB/PR no 31062  
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