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O que é o Terceiro Setor (I) 
Lester Salamon - Johns Hopkins University: Terceiro 
Setor composto de: (a) organizações estruturadas; (b) 
localizadas fora do aparato formal do Estado; (c) que não 
são destinadas a distribuir lucros auferidos com suas 
atividades entre os seus diretores ou entre um conjunto 
de acionistas; (d) autogovernadas; (e) envolvendo 
indivíduos num significativo esforço voluntário. 
Comentários:
* Exclui ações informais (grupos/movimentos etc), porém 
abrange a grande maioria das organizações da sociedade 
civil sem fins lucrativos (inclusive Sindicatos e Religião) 



.

O que é o Terceiro Setor (II)
Banco Mundial: ONG é toda associação, sociedade, 
fundação, charitable trust, entidade ou outra pessoa jurídica 
que seja considerada parte do setor não governamental 
no sistema legal de que se trate e que não distribua 
lucros. Não se incluem entre as ONGs os sindicatos, 
partidos políticos, cooperativas ou igrejas. Nesse sentido 
lato, quaisquer entidades do terceiro setor são genericamente 
chamadas de ONGs. 
Comentários:
* Exclui as organizações que possuem finalidades 
particulares e específicas, geralmente regidas por um 
legislação específica.



Terceiro Setor (Prisma Jurídico)
* Organização da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos ou 
Econômicos: Associações; Fundações; Organizações 
Religiosas; Partidos Políticos; Organizações Sociais; 
Cooperativas; Sindicatos; Serviços Sociais Autônomos; 
Conselhos Paritários). 
* Associações: uma união de pessoas, sem a necessidade 
de contar com um patrimônio prévio. 
* Fundações caracterizam-se como um patrimônio afetado a 
um fim, estando submetidas à fiscalização do Ministério 
Público. 
* Títulos ou Certificados (UPF, CNAS, CEBAS, OSCIP):
benefícios fiscais / incentivos fiscais / convênios e 
parceria com o poder público / repasse de recursos 
públicos. (continua)



O Terceiro Setor é um campo e um conceito recentes, 
que vêm sendo objeto de inúmeras discussões. Como 
estamos no início do processo de conhecimento das 
características, dos elementos e da própria essência e 
lógica do Terceiro Setor, não existe unanimidade no 
tocante a seu conceito e abrangência, e isto inclusive 
porque os conceitos variam conforme a ênfase dada a 
um dos elementos ou características do Terceiro Setor, 
tais como: diferenciação dos “outros setores”, 
abrangência, finalidade ou natureza jurídica das 
organizações que o compõem.



METODOLOGIA PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS 
ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR: CRITÉRIOS 
PARA A INCLUSÃO OU EXCLUSÃO.
Para definir e identificar quais são as organizações ou 
entidades sem fins lucrativos que integram o Terceiro Setor, 
vem sendo utilizadas metodologias baseadas em critérios e 
classificações internacionais, e isto inclusive para que seja 
possível a comparação dos dados em perspectiva nacional e 
internacional. Mais especificamente no tocante a definição e 
identificação das organizações, utiliza-se a metodologia 
baseada no “Manual sobre as Instituições sem Fins 
Lucrativos no Sistema de Contas Nacionais” recomendado 
pela ONU . 

(continua)



Segundo essa metodologia, para ser caracterizada como sem 
fins lucrativos e integrar, assim, o Terceiro Setor, a organização 
ou entidade deve preencher, simultaneamente, cinco critérios, 
quais sejam: privadas, sem fins lucrativos, institucionalizadas,
auto-administradas e voluntárias.
Os critérios acima respaldam dois estudos e pesquisas 
nacionais, que objetivaram dimensionar – mensurar e classificar 
– o Terceiro Setor no Brasil, quais sejam: 
(a) As Fundações Privadas e as Associações Sem Fins 
Lucrativos no Brasil: 2002, designada FASFIL, realizado pelo 
IBGE e pelo IPEA, em parceria com a ABONG e o GIFE .
(b) Mapa do Terceiro Setor, realizado pelo Centro de Estudos 
do Terceiro Setor – CETS – da Fundação Getúlio Vargas –
FGV, com o apoio de outras organizações .

(continua)



Destaca-se, também, que embora ambos os estudos tenham 
utilizado a mesma metodologia na primeira etapa –
preenchimento simultâneo dos cinco critério para a definição e 
identificação – eles discordam em alguns aspectos, e isto 
devido à divergência na interpretação e aplicação dos cinco 
critérios. Um bom exemplo é o fato dos sindicatos terem sido 
excluídos no FASFIL e incluídos no MAPA. Outro aspecto que 
merece ser ressaltado, é o fato de que ambos os estudos 
incluíram um grupo denominado religião, elucidando, entretanto, 
que nesse grupo foram incluídas apenas as organizações que 
têm como finalidade cultivar crenças religiosas; ficando certo, 
assim, que as instituições de origem religiosa que desenvolvem 
outras atividades e que têm personalidade jurídica própria, 
como, por exemplo, escolas, hospitais, creches etc, foram 
classificadas levando em conta as atividades que exercem.



O FASFIL, que segundo nossa opinião é mais adequado à
realidade brasileira por utilizar as informações do Cadastro 
Central de Empresa – CEMPRE - do IBGE, excluiu do universo 
das organizações “sem fins lucrativos” que integram o Terceiro 
Setor, em síntese, as seguintes entidades pelos motivos abaixo 
sintetizados:
(a) Cooperativas, previamente excluídas, por terem um objetivo 
de caráter econômico, visando à partilha dos resultados aos 
membros cooperados. Observe-se, ainda, que elas estão 
classificadas no CEMPRE como “Entidades Empresariais”
(código de natureza jurídica iniciada por 2);
(b) Entidades de Mediação e Arbitragem, que são 
essencialmente de cunho mercantil.

(continua)



(c) Caixas Escolares e Similares, cemitérios, cartório, 
conselhos, consórcios, e fundos municipais, que são 
reguladas pelo governo.
(d) Partidos políticos, sindicatos e entidades do sistema “S”, 
que são gerenciadas e financiadas a partir de um arcabouço 
jurídico específico, não sendo, portanto, facultada livremente a 
qualquer organização o desempenho dessas atividades.

Para evitar uma compreensão equivocada, elucida-se que as 
entidades excluídas citadas no item “d” acima – partidos 
políticos, sindicatos e entidades do sistema “S” - não deixam 
de ser entidades sem fins lucrativos. Deixam, sim, de integrar 
o Terceiro Setor, e isto levando em conta o critério adotado.



O FASFIL conclui que preenchem simultaneamente os cinco 
critérios, três figuras jurídicas dentro do novo Código Civil: 
associações, fundações e organizações religiosas.

(1) Consensos e Desacordos, sob o Prisma Jurídico.
Destaca-se, sob o prisma jurídico, alguns pontos de consenso e 
desacordo:
(a) Existe consenso que as figuras jurídicas básicas do sistema 
legal brasileiro que integram o Terceiro Setor são as 
associações e as fundações; assim como que essas entidades, 
desde que desenvolvam atividades de interesse público, podem 
ser detentoras de títulos e certificados que lhe possibilitam o 
gozo de benefícios e incentivos fiscais e o acesso aos recursos 
públicos.

(continua)



(b) Caminha-se ao consenso de que a idéia de finalidade pública 
não está vinculada ao formato jurídico de uma associação ou 
fundação, assim como que é uma distorção relacionar o conceito 
de Terceiro Setor a entidades privadas sem fins lucrativos com 
finalidade pública. Desta forma, caminha-se para a conclusão de 
que seriam de interesse social, ou seja, seriam convenientes à
sociedade e, assim, integrariam ao Terceiro Setor, tanto as 
entidade de interesse (ou caráter) público, quanto as 
organizações de ajuda mútua ou de auto-ajuda.
(c) Caminha-se ao consenso de que as sociedades cooperativas 
não integram o Terceiro Setor, e isto em virtude delas se 
organizarem como um objetivo de caráter econômico, visando a 
partilha dos resultados dessa atividade entre seus membros 
cooperados.

(continua)



(d) Caminha-se ao consenso de que, por serem 
identificadas, tratadas e reguladas por legislação específica, 
assim como por terem finalidades particulares, não integram 
o Terceiro Setor: os sindicatos e os partidos políticos.

(e) Ainda não existe um posicionamento claro sobre o 
enquadramento ou não no Terceiro Setor das organizações 
religiosas e dos serviços sociais autônomos (entidades dos 
sistema “S”).



(2) Conceito de Terceiro Setor Proposto pelo Autor, Dr. 
Rodrigo Mendes Pereira :
“Terceiro Setor é o espaço ocupado pelas organizações 
da sociedade civil, sem fins lucrativos ou econômicos, de 
interesse social, e que não possuem finalidade, natureza 
ou legislação específicas; assim como pelos projetos, 
ações e atividades de interesse social desenvolvidos por 
indivíduos, empresas e governo, normalmente por meio 
de grupos, movimentos ou alianças (parcerias) 
intersetoriais, com o objetivo de fomentar, apoiar ou 
complementar a atuação das organizações formalmente 
constituídas e acima caracterizadas”.

(continua)



Para melhor compreensão do conceito acima formulado, 
alguns pontos e elementos merecem ser destacados:
(a) Não integram o Terceiro Setor as organizações estatais 
(Primeiro Setor) e as organizações com fins lucrativos ou 
caráter econômico (Segundo Setor). Por terem caráter 
econômico, ficam excluídas as sociedades cooperativas.
(b) Embora sejam organizações da sociedade civil sem fins 
lucrativos ou econômicos e, inclusive, de interesse social, 
não são abrangidas pelo conceito formulado os partidos 
políticos, os sindicatos, os serviços sociais autônomos e as 
organizações religiosas, e isto porque elas possuem 
finalidade, natureza ou legislação específicas. Ressalta-se 
que as organizações religiosas são aquelas que têm como 
finalidade cultivar crenças religiosas e administrar serviços 
religiosos e rituais.                                           (continua)



(c) Pela atual legislação de nosso país, estariam incluídas no 
Terceiro Setor, segundo o conceito proposto, as organizações 
constituídas sob a modalidade de associações ou fundações.
(d) Pelo conceito formulado, caracterizam-se como organizações 
de interesse social, ou seja, convenientes à sociedade, tanto as 
organizações de interesse ou caráter público, que são aquelas 
que objetivam o benefício de toda a sociedade ou de segmentos 
do conjunto da sociedade (entidades assistenciais, beneficentes,
filantrópicas, de defesa de direitos, de origem empresarial -
”braço social” -, etc.), quanto as organizações de ajuda mútua ou 
de auto-ajuda, que objetivam defender interesses coletivos, mas 
num círculo restrito, específico, de pessoas, ou seja, o benefício 
mútuo ou interno de um determinado grupo (associações de 
classe, associações de moradores, associações comerciais, 
clubes sociais, recreativos e esportivos etc.).                 (continua)



(e) O conceito proposto levou em conta dois aspectos. O 
primeiro, jurídico-formal, quando explicita as organizações da 
sociedade civil, sem fins lucrativos ou econômicos 
(associações e fundações), de interesse social (caráter 
público e ajuda mútua). E o segundo, não-jurídico e informal, 
quando explicita os projetos e ações de fomento, apoio e 
complementação das atividades desenvolvidas pelas 
associações e fundações de caráter público e ajuda mútua.



Os princípios são as linhas orientadoras da 
prática cooperativista  a saber:
EXTRAÍDO DO SITE : www.portaldocooperativismo.org.br

• ADESÃO VOLUNTÁRIA E LIVRE
As cooperativas são organizações abertas à
participação de todos, independentemente de sexo, 
raça, classe social, opção política ou religiosa. Para 
participar, a pessoa deve conhecer e decidir se tem 
condições de cumprir os acordos estabelecidos pela 
maioria.

(continua)



• GESTÃO DEMOCRÁTICA

Os cooperantes, reunidos em assembléia, discutem e 
votam os objetivos e metas do trabalho conjunto, 
bem como elegem os representantes que irão 
administrar a sociedade.Cada associado representa 
um voto, não importando se alguns detenham mais 
cotas do que outros.

(continua)



•AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA
O funcionamento da empresa é controlado pelos seus 
sócios, que são os donos do negócio. Qualquer acordo 
firmado com outras organizações e empresas deve 
garantir e manter essa condição.
•EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO
É objetivo permanente da cooperativa destinar ações 
e recursos para formar seus associados, capacitando-
os para a prática cooperativista e para o uso de 
equipamentos e técnicas no processo produtivo e 
comercial. Ao mesmo tempo, buscam informar o 
público sobre as vantagens da cooperação organizada, 
estimulando o ensino de cooperativismo nas escolas 
de 1º e 2º graus.

(continua)



•INTERCOOPERAÇÃO    
Para o fortalecimento do cooperativismo é importante 
que haja intercâmbio de informações, produtos e 
serviços, viabilizando o setor como atividade sócio-
econômica. Por outro lado, organizadas em entidades 
representativas, formadas para contribuir no seu 
desenvolvimento, determinam avanços e conquistas para 
o movimento cooperativista nos níveis local e 
internacional.    

•INTERESSE PELA COMUNIDADE
As cooperativas trabalham para o bem-estar de suas 
comunidades, através da execução de programas sócio-
culturais, realizados em parceria com o governo e outras 
entidades civis.
•OS VOCÁBULOS EM VERMELHO CONFLITAM FRONTALMENTE COM OS 
PRINCÍPIOS DO 3º SETOR



As cooperativas sociais e o terceiro setor

LEI COOPERATIVAS SOCIAIS

LEI Nº 9.867, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999.
Em 10 de novembro de 1999, o governo brasileiro 

promulgou a lei das cooperativas sociais, definindo-as 
legalmente.  A partir de então temos um novo tipo de 

sociedade no direito brasileiro, distinto dos outros.



Cooperativas, o que são

As cooperativas são um tipo antigo de sociedade, 
inclusive no direito brasileiro.  Sua forma legal e meio 
de atuação fazem juz ao nome.  Contudo, durante 
muito tempo a regulamentação das cooperativas foi 
vinculada ao Ministério da Agricultura, já que o Brasil 
não identificava a possibilidade concreta de existência 
deste tipo de sociedade em ambientes 
economicamente mais desenvolvidos. A história 
demonstrou que essa concepção estava errada.

(continua)



Cooperativas são entidades cuja atividade econômica 
produz resultado que é apropriado por seus sócios.  
Na verdade as cooperativas são organizações de 
auxílio mútuo, onde a entidade existe apenas para 
alavancar a capacidade produtiva de seus membros, 
que dela permanecem absolutamente distintos.



Vejam, por exemplo, as cooperativas de 
taxi.Não é a cooperativa que fatura, é o

taxista.  A cooperativa, neste caso,passa a 
ser o ponto de contato com um certo tipo 

de prestador de serviços, de certa 
qualificação, prestando ela

mesma serviços a seus associados.



Cooperativas de trabalho

As Cooperativas podem ser das mais variadas
espécies, a lei não tece maiores limitações quanto ao
objeto.  Podem ser de negócios, de prestação de
serviços, de agricultores, de produtores de mel, de
criadores de gado zebuíno, de pequenos fabricantes de
laticínios... enfim de muitas coisas.  Uma das formas
mais expressivas de cooperativas atuais são as de
trabalho.

(continua)



Cooperativas de trabalho são do tipo associação civil 
(não comercial), regida por um estatuto, uma 
sociedade de pessoas (em contrapartida a sociedade 
de capital), onde o trabalhador se vincula para 
prestar serviços a quem contratar consigo ou com a 
cooperativa.  As primeiras características são 
características genéricas existentes em qualquer 
cooperativa.

Como qualquer cooperativa, a de trabalho pode ou 
não ter capital social, pode adotar qualquer tipo de 
responsabilidade para seus associados. 

(continua)



As suas características devem envolver a adesão 
voluntária com número ilimitado de associados, 
variabilidade de capital social representado por cotas-
partes, limitação dos números de cotas-partes do 
capital para cada associado, fundo de reserva fixo, 
retorno das sobras líquidas proporcionalmente às 
operações  realizadas pelo associado.

Assim, a cooperativa tem seu capital social, ou 
patrimônio de todos, dividido em cotas partes, como 
uma sociedade limitada, por exemplo.  Contudo nas 
sociedades limitadas um sócio pode ter mais cotas 
que o outro, o que, a princípio, lhe confere mais 
poder decisório.  Nas cooperativas isso não pode 
ocorrer. (continua)



Uma das maiores características das cooperativas é
que todo associado é igual em poder decisório. 
Assim também ocorre nas cooperativas de trabalho.

A febre das cooperativas de trabalho tem sido
crescente no Brasil desde fins dos anos oitenta, e isso
tem uma certa justificativa.  O cooperado não pode
ser um empregado, seja da cooperativa ou de quem a
contrata.  Assim, os famosos “encargos sociais”, que
por vezes não são encargos ou não são sociais, estão
fora de cogitação quando se contrata um trabalhador
cooperado para determinado tipo de tarefa.

(continua)



O fenômeno, contudo, tem uma extensa lista
de cooperativas fraudulentas, construídas
apenas para tentar burlar o contrato de
trabalho.  Naturalmente que não é destas
cooperativas que estamos falando.

As cooperativas sociais são um tipo de
cooperativa de trabalho.



As cooperativas sociais

A Lei e o Governo consideram que certos grupamentos
sociais e tipos de pessoas tem menos chances no
mercado de trabalho.  Assim, criou uma espécie
determinada de cooperativa onde a capacidade

produtiva das pessoas seja melhor aproveitada e onde
as vantagens para o contratante (o tomador dos

serviços) permaneçam inalteradas.



É isso o que diz o artigo 1° da Lei 9867/99:

Art. 1º As Cooperativas Sociais, constituídas com a 
finalidade de inserir as pessoas em desvantagem no 
mercado econômico, por meio do trabalho, 
fundamentam-se no interesse geral da comunidade 
em promover a pessoa humana e a integração social 
dos cidadãos, e incluem entre suas atividades: 

I - a organização e gestão de serviços sociossanitários 
e educativos; e

II - o desenvolvimento de atividades agrícolas, 
industriais, comerciais e de serviços. 



A leitura do último item do artigo 1° deixa evidente
que este tipo de cooperativa está sendo criada para
inserção de certo tipo de pessoas em todas
(absolutamente todas) as formas de atuação
produtiva em nossa sociedade.  Este ítem é marcado
pela abrangência de seus conceitos, nele cabe
tudo.

Para restringir e regular quem são as pessoas
abrangidas pela nova lei, o artigo 3°, por sua
vez, é bastante específico.



Art. 3º Consideram-se pessoas em desvantagem, para 
os efeitos desta Lei: 

I - os deficientes físicos e sensoriais;
II - os deficientes psíquicos e mentais, as pessoas
dependentes de acompanhamento psiquiátrico
permanente, e os egressos de hospitais psiquiátricos;
III - os dependentes químicos;
IV - os egressos de prisões;
V - (Vetado)
VI - os condenados a penas alternativas à detenção;
VII - os adolescentes em idade adequada ao trabalho
e situação familiar difícil do ponto de vista econômico,
social ou afetivo.



Poder-se-ia mesmo dizer que essa nova lei tenta 
combater o conceito de pária social.  Contudo, vai um 
pouco além da palavra de ordem, tenta estabelecer 
que para que sejam cooperativas sociais é necessário 
que profissionalizem formas especiais de prestação de 
serviços, formas que considerem as características das 
pessoas envolvidas e maximizem sua capacidade 
produtiva.  Esse é o sentido do parágrafo 2° do artigo 
3° que diz:
.
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Parágrafo 2º As Cooperativas Sociais organizarão 
seu trabalho, especialmente no que diz respeito a 

instalações, horários e jornadas, de maneira a levar 
em conta e minimizar as dificuldades gerais e 

individuais das pessoas em desvantagem que nelas 
trabalharem, e desenvolverão e executarão 

programas especiais de treinamento com o objetivo 
de aumentar-lhes a produtividade e a independência 

econômica e social



OAB OAB SP
Comissão de Direito do Terceiro SetorComissão de Direito do Terceiro Setor

Art. 4º O estatuto da Cooperativa Social poderá prever
uma ou mais categorias de sócios voluntários, que lhe 
prestem serviços gratuitamente, e não estejam 
incluídos na definição de pessoas em desvantagem. 

Assim,  a cooperativa social pode ser mais do que uma 
cooperativa de trabalho, pode se encaixar
perfeitamente no conceito que temos de Organizações 
da Sociedade Civil, que promovem, em última análise, 
a garantia de direitos sociais básicos que hoje ganham 
normalmente o nome de direitos de cidadania.
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Exemplo prático de atuação de quatro atores 
sociais em projeto destinado aos catadores de 
latinhas, visando a coleta seletiva do lixo 
urbano:
• O poder público;
• A cooperativa social e seus cooperados;
• A OSCIP (3º setor);
• A iniciativa privada
(2º setor – a empresa)
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Cooperativas sociais segundo Leandro Marins de 
Souza, mestre em Direito Econômico e Social pela 
PUC/PR,criadas na década de 1990, pela Lei nº
9.867/99, a partir do modelo italiano, até hoje, 
encontram pouca repercussão no país.  Desde sua 
conturbada criação, as cooperativas vêm gerando 
muitas dúvidas, poucos debates e repercussões de 
ordem prática ainda menores. Até o mês de dezembro 
de 2003, havia no Brasil apenas sete cooperativas 
especiais constituídas. Ele acredita que esse número é
inexpressivo diante da importância social que se 
pretendeu dar à participação das cooperativas sociais 
na sociedade.
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CONCLUSÕES:

O espírito da Lei das Cooperativas Sociais visou, 
efetivamente, encontrar mecanismos para a inclusão das 
pessoas elencadas em seu artigo 3ºque, visivelmente, 
encontram-se excluídas dentro do mercado socio-
economico nacional. Neste aspecto encontramos algumas 
identificações com o princípio maior do Terceiro Setor, 
qual seja, a inclusão dos excluídos, muitas vezes 
beneficiários não identificados, contrário senso do 
referido artigo de Lei que, taxativamente, elenca os atores 
sociais a quem a norma se destina.



OAB OAB SP
Comissão de Direito do Terceiro SetorComissão de Direito do Terceiro Setor

O Terceiro Setor se caracteriza pela mobilização de pessoas em 
prol do bem comum, seja ele nas mais variadas necessidades 
básicas sociais. Não visa lucro nem tampouco o distribui a 
quem quer que seja. Preocupa-se, fundamentalmente, com sua 
auto-sustentabilidade e na consecução de seus objetivos 
estatutários.

Diferentemente, o espírito cooperativista visa lucro, organiza-se 
de forma comercial e distribui superávit aos seus cooperados, 
individualizando-os e identificando-os.
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Nesse contexto, ainda que tenuamente, é possível encontrar, 
como já dito, algo em comum entre o terceiro setor e as 
cooperativas sociais: 

“A MOBILIZAÇÃO DE PESSOAS NA BUSCA PELA 
INCLUSÃO DE SEGMENTOS SOCIAIS 
DESFAVORECIDOS, ESQUECIDOS PELAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS, E MARGINALIZADOS PELA SOCIEDADE”.


