
Insegurança Jurídica 
no Terceiro Setorno Terceiro Setor

Desafios para a sociedade 
civil brasileira
14.JUL.2008



HÁ EXATOS 219 ANOS....

� Na França, caia a Bastilha, símbolo do poder ilimitado do rei. Os 
princípios iluministas da revolução trariam ao mundo a “Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão”;
� (I) O fim da sociedade é a felicidade comum. O governo é instituído 

para garantir ao homem o gozo destes direitos natura is e 
imprescritíveis;imprescritíveis;

� (VI) A liberdade é o poder que pertence ao Homem de fazer  tudo 
quanto não prejudica os direitos do próximo : ela tem por princípio a 
natureza; por regra a justiça; por salvaguarda a lei; seu limite moral 
está nesta máxima: - " Não faça aos outros o que não quiseras que te 
fizessem“;

� (VII) O direito de manifestar seu pensamento e suas opiniões, quer seja 
pela voz da imprensa, quer de qualquer outro modo, o direito de se 
reunir tranqüilamente, o livre exercício dos cultos, não podem ser 
interditos. A necessidade de enunciar estes direitos supõe ou a  
presença ou a lembrança recente do despotismo.



PORÉM...

Anos depois, instala-se o Terror, um regime que 
suprime as liberdades civis em troca da fixação 

do limite máximo de preços e salários. 

É sempre bom lembrar que:

Os regimes autoritários suprimem a liberdade 
em nome do pão e não dão o pão que 

prometeram, nem devolvem a liberdade que 
tomaram.



DILEMAS CONTEMPORÂNEOS

� Governos estão se distanciando da sociedade civil, 
tornando-se burocracias voltadas para sim mesmas;

� Os partidos políticos tem pouca diferenciação de 
programas e práticas;

� Os sindicatos pedem força, ante às práticas acima e as 
agendas difusas da vida contemporânea;

� Cidadãos buscam nas ONGs outras formas de 
expressão de seus desejos coletivos;

� Portanto, ONGs representam uma nova forma de 
expressão democrática e, por isso, ameaçadora.



ASSIM...

� Nada mais natural que o controlador 
ameaçado busque sufocar, pelo controle 
burocrático, aquele que o ameaça;

� Devemos, pois, aceitar com naturalidade?

CLARO QUE NÃO!!!



MAS COMO FAZER?

� Contraponto internacional entre a primazia 
do Governo e da Sociedade Civil -> 
Bureaucracie d’Etat x Bill of Rights;Bureaucracie d’Etat x Bill of Rights;

� A liberdade de associação é absoluta? 
Comporta limites? Onde limitar? 

� Cuidado na escolha do foco.



CONTROLE GOVERNAMENTAL

� Qualquer um que alega atuar no interesse 
público deve estar preparado para dizer o 
que e como faz;que e como faz;

� O interesse público supera o direito 
individual;



CONTROLE GOVERNAMENTAL

� Nos países da common law, as instituições do Terceiro 
Setor têm ampla liberdade de gerir seus recursos 
(“porque são privados”), mas não estão protegidas pelo 
sigilo fiscal, tendo suas detalhadas declarações de 
imposto de renda disponibilizadas a qualquer cidadão imposto de renda disponibilizadas a qualquer cidadão 
pela própria autoridade fiscal (“porque são dedicadas a 
uma causa pública”). 

� O enfoque brasileiro, é assemelhado ao do direito 
continental europeu, nesse mesmo aspecto,onde a 
norma impõe certas restrições prévias ao uso dos 
recursos (“porque são dedicados a uma causa pública”), 
mas os protege com o sigilo fiscal (“porque são 
privados”).



PRESTAÇÃO DE CONTAS

� Deve focar o Resultado em detrimento da 
Forma; Os Fins em lugar dos Meios;

� Primazia da Boa Fé e da prática do homem 
médio;médio;

� Regras devem ser pré-estabelecidas; porém 
diligência do prestador de contas é necessária;

� Implantar cultura de prestação de contas;



PAPEL DO ADVOGADO

� Zelo na elaboração do contrato. Atenção para 
procedimentos de prestação de contas;

� Se envolver órgão público, conhecer as normas, 
recomendações e práticas dos Tribunais de 
Contas;
recomendações e práticas dos Tribunais de 
Contas;

� Gestão de contratos, um novo campo 
profissional;

� Exigir aprovação de contas. Poder liberatório de 
obrigações;

� Legalidade, acima de tudo.



OBRIGADO.


