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CONCEITO DE TERCEIRO SETORCONCEITO DE TERCEIRO SETOR

* Terceiro Setor: campo e conceito recentes.

* Processo de conhecimento das características, dos 
elementos, da própria essência e lógica.

* Não existe unanimidade sobre conceito e abrangências.

* Conceitos variam conforme a ênfase dada a um dos 
elementos ou características: diferenciação dos outros 
“setores”, abrangência, finalidade ou natureza jurídica.



MANUAL SOBRE INSTITUIMANUAL SOBRE INSTITUIÇÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DO ÕES SEM FINS LUCRATIVOS DO 
SISTEMA DE CONTAS NACIONAIS DA ONU SISTEMA DE CONTAS NACIONAIS DA ONU –– FASFIL E MAPAFASFIL E MAPA

5 CRITÉRIOS: (a) Privadas: não integram o Estado; (b) Sem Fins 
Lucrativos: não distribuem excedentes; (c) Institucionalizadas: 
legalmente constituídas; (d) Auto-Administradas: capazes de gerar suas 
próprias atividades; e, (e) Voluntárias: constituídas livremente por 
qualquer grupo de pessoas / esforço voluntário (bens e serviços)

* Comentários:
- Metodologia: Projeto Comparativo Internacional – 22 países – John 
Hopkins University-JRU (Lester Salamon) e ISER (Leilah Landin) 

- FASFIL: Associações / Fundações / Organizações Religiosas. 

- Exclusões FASFIL: Sindicatos / Partidos Políticos / Entidades do 
Sistema “S” / Cooperativas (sociedade cooperativa).

- Divergência: Mapa/FASFIL: Exemplo - Sindicatos



PESSOAS JURPESSOAS JURÍÍDICAS DE DIREITO PRIVADO SEM FINS DICAS DE DIREITO PRIVADO SEM FINS 
ECONÔMICOS (SEM FINS LUCRATIVOS) SEGUNDO O ECONÔMICOS (SEM FINS LUCRATIVOS) SEGUNDO O 

CCÓÓDIGO CIVILDIGO CIVIL

(a) Associações (arts. 44 e 53): União de pessoas que se organizam 
para fins não econômicos;

(b) Fundações (arts. 44 e 62): Dotação especial de bens livres 
destinado ao fim especificado pelo instituidor, que poderá, inclusive, 
declarar a maneira que a fundação será administrada. A fundação 
apenas poderá constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou de 
assistência;

(c) Organizações Religiosas (art. 44, §1º): Liberdade de criação, 
organização, estruturação interna e o funcionamento, sendo vedado ao 
poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos 
constitutivos e necessários ao seu funcionamento;

(d) Partidos Políticos (art. 44, §3º): São organizados e funcionarão 
conforme o disposto em lei específica.



IDENTIFICAIDENTIFICAÇÇÃO DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS ÃO DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 
PELA CFPELA CF

* Observações:
- Liberdade de associação para fins lícitos (art. 5º, XVII);
- Liberdade de associação sindical e profissional (art. 8º, caput);
- Liberdade de crença e de exercício de cultos religiosos (art. 5º, 
VI).

* Entidades sem fins lucrativos:
- Associações (art. 5º, XVIII e XIX)
- Fundações Privadas (art. 150, VI, “c”)
- Sindicatos (art. 8º, incisos I à VIII, e art. 150, VI, “c”)
- Partidos Políticos (art. 17 e art. 150, VI, “c”)
- Cultos Religiosos e Igrejas (art. 19, I, e art. 150, VI, “b”)
- Serviço Social Autônomo (art. 240, e art. 62 dos Atos das 
Disposições Constitucionais Transitórias)



TERCEIRO SETOR SOB O PRISMA JURTERCEIRO SETOR SOB O PRISMA JURÍÍDICO DICO (1)(1)

* O que é ONG?

Conceito não jurídico. Organizações da sociedade civil sem fins 
lucrativos (associação e fundação) que têm como finalidade a 
defesa de direitos sociais, difusos e emergentes.
(cidadania/conquista e expansão dos direitos sociais e da 
democracia). Instituição, Instituto ou Entidade também não têm 
um significado jurídico-fiscal.

* Quais são as pessoas jurídicas que integram as “instituições 
sem fins lucrativos” (art. 150, VI, “c”, da  CF – imunidade de 
impostos)?

Segundo José Eduardo Sabo Paes: “ ... qualquer entidade 
permitida em lei: associações, fundações e serviço social 
autônomo”. 



TERCEIRO SETOR SOB O PRISMA JURTERCEIRO SETOR SOB O PRISMA JURÍÍDICODICO (2)(2)

* Conceito de Terceiro Setor: 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.

* Não integram: Sociedades Cooperativas; Partidos Políticos; 
Sindicatos; Serviços Sociais Autônomos e Organizações Religiosas.

* Integram: Associações e Fundações.



TERCEIRO SETOR SOB O PRISMA JURTERCEIRO SETOR SOB O PRISMA JURÍÍDICODICO (3)(3)

* Categorias pelas finalidades “sociais” – conveniente à
“sociedade” (gênero): (a) Interesse ou caráter público: 
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”), e (b) 
Ajuda Mútua (Auto-Ajuda): 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). 

* Títulos, Registros e Certificados concedidos às entidades de 
interesse público (FAVORECEM benefícios e incentivos fiscais e 
acesso aos recursos públicos): UP Federal (Estadual e Municipal), 
CNAS (Conselho Estadual e Municipal), CEAS, OSCIP, OS, Outros 
Conselhos (Criança e Adolescente, Idoso).



DIMENSÃO DO TERCEIRO SETOR NAS ECONOMIAS DIMENSÃO DO TERCEIRO SETOR NAS ECONOMIAS 
DESENVOLVIDAS DESENVOLVIDAS –– 1990 1990 -- JHU (1)JHU (1)

PARTICIPAÇÃO NO PIB E RECURSOS MOVIMENTADOS:

* EUA: 6,30% do PIB 340,9 bilhões

* Reino Unido: 4,80% do PIB 46,6 bilhões

* Alemanha: 3,60% do PIB 53,7 bilhões

* França: 3,30% do PIB 39,9 bilhões

* Japão: 3,20% do PIB 94,9 bilhões

* Itália: 2,00% do PIB 21,6 bilhões

* Hungria: 2,30% do PIB 3,9 bilhões

* Média/Total:              3,50% do PIB 601,5 bilhões



DIMENSÃO DO TERCEIRO SETOR NAS ECONOMIAS 
DESENVOLVIDAS – 1990 - JHU (2)

EMPREGO: 

* Total de Empregados: 11,8 milhões de empregados

* Terceiro Setor: 4,5%

* Serviços: 11,8%

* Governo: 27,6%



TERCEIRO SETOR NO BRASIL (1)TERCEIRO SETOR NO BRASIL (1)
–– 1995 1995 –– JHU/ISER JHU/ISER –– 22 pa22 paíísesses

* 220 mil instituições
* US$ 10,9 bilhões – 1,5% PIB
* 16% da população maior de 18 anos faz trabalho 
voluntário: Igreja e Assistência Social (predomínio)
* 36 milhões doaram $ ou bens
* 1,12 milhão de pessoas remuneradas

Fontes de Receita:
- Receitas Próprias: 68,3% 
- Governo: 14,5%
- Indivíduos: 14%
- Empresas: 3,2%



TERCEIRO SETOR NO BRASIL (2)TERCEIRO SETOR NO BRASIL (2)
–– 2002 2002 –– FASFILFASFIL

* 276 mil entidades

* 1,5 milhão de pessoas remuneradas

* Expressivo crescimento: 62% das instituições
foram criadas a partir de 1990

* Sugestão: Ler a Pesquisa



TENDÊNCIAS FUTURAS (PERSPECTIVAS) PARA O TERCEIRO TENDÊNCIAS FUTURAS (PERSPECTIVAS) PARA O TERCEIRO 
SETOR NO BRASIL SETOR NO BRASIL -- EXPANSÃOEXPANSÃO

* Crescimento na participação do PIB

* Crescimento no emprego da mão-de-obra ativa

* Aumento no seu grau de profissionalização

* Aumento no grau de formalização



CENCENÁÁRIO ATUAL RIO ATUAL -- PARADOXOS (1)PARADOXOS (1)

Se por um lado, existem  fatores que IMPULSIONAM O 
DESENVOLVIMENTO  do Terceiro Setor (FORTALECIMENTO):

* Constituição Federal (Constituição Cidadã).

* Leis Específicas (Voluntariado – Lei nº 9.608/98 , OSCIP – Lei nº
9.790/99 e Decreto nº 3.100/99, OS – Lei nº 9.637/98 )

* Discussão em todos os setores da sociedade (acadêmico, 
empresarial, público, comunitário etc.) das questões envolvendo 
o Terceiro Setor (dimensão, papel, conceito, projetos e ações  
sociais, inclusão social, atuação dos conselhos paritários, 
voluntariado, capacitação específica decorrente das 
particularidades do setor, responsabilidade social corporativa e
individual, investimento social privado, balanço social, evolução 
de paradigmas (caridade/cidadania, filantropia/investimento 
social) etc.



CENCENÁÁRIO ATUAL RIO ATUAL -- PARADOXOS (2)PARADOXOS (2)

Por outro lado, existem fatores que DIFICULTAM que as 
organizações da sociedade civil  sem fins econômicos ou 
lucrativos, que compõem  o Terceiro Setor, operem em 
CONFORMIDADE com a legislação e com as EXIGÊNCIAS dos 
órgãos públicos, o que  AFETA A SUSTENTABILIDADE  
(ENFRAQUECIMENTO): 

* Insegurança Jurídica (Normas esparsas, confusas, contraditórias 
e inconstitucionais / interpretação restritiva dada pelo Poder 
Público – arrecadação em primeiro plano).

* Burocracia (Morosidade na concessão de títulos, exigências 
indevidas para o reconhecimento da imunidade, excesso de 
formalismo na prestação de contas etc).

* Falta de profissionais capacitados que tenham conhecimento 
das particularidades das organizações sem fins lucrativos.



CENCENÁÁRIO FUTURO ???????????? (1)RIO FUTURO ???????????? (1)

* COMO O PODER JUDICIÁRIO VAI INTERPRETAR A 
LEGISLAÇÃO? 

Vale mais o que está escrito na CF ou o que está escrito na 
legislação que contraria ou restringe suas determinações –

Leis, Decretos, Portarias, Resoluções etc. ?



CENCENÁÁRIO FUTURO ???????????? (2)RIO FUTURO ???????????? (2)

* COMO O PODER EXECUTIVO VAI APLICAR E CUMPRIR A 
LEGISLAÇÃO ? 

Se não tem recursos para a promoção dos direitos sociais, não 
deveria  facilitar a atuação da organizações do Terceiro Setor? 

Priorizará a contratação,  celebração de convênios e parcerias 
com as organizações do Terceiro Setor? 

Continuará agindo de maneira restritiva, especialmente nas 
questões tributárias, tratando “Imunidade” com se fosse 

“Isenção”? 

Destinará recursos para o aparelhamento dos órgãos 
concessores de títulos, para agilizar os processos?



CENCENÁÁRIO FUTURO ???????????? (3)RIO FUTURO ???????????? (3)

* COMO O PODER LEGISLATIVO VAI LEGISLAR ? 

Promoverá uma reforma legislativa mais ampla, que 
fortaleça as organizações do Terceiro Setor – Incentivos 
Fiscais, por exemplo - e  que possibilite que os direitos 

reconhecidos na CF sejam efetivados, inclusive revogando 
leis contrárias e que restringem as disposições 

constitucionais? 

Continuará propondo PL’s incoerentes, inconstitucionais e 
que enfraquecem e confundem as organizações do 

Terceiro Setor, tais como o Cadastro Nacional de ONG’s, 
redação original do NCC, inclusão Auxílio Financeiro na Lei 

do Voluntariado? 



CENCENÁÁRIO FAVORRIO FAVORÁÁVELVEL
CF/1988 CF/1988 -- PRINCPRINCÍÍPIOS FUNDAMENTAIS E DIREITOS SOCIAISPIOS FUNDAMENTAIS E DIREITOS SOCIAIS

“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.”

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.”



CENCENÁÁRIO FAVORRIO FAVORÁÁVELVEL
CF/1988CF/1988 (CONSTITUI(CONSTITUIÇÇÃO CIDADÃ) (1)ÃO CIDADÃ) (1)

* Priorizou a adoção de medidas necessárias ao enfrentamento 
dos problemas sociais.

* Assegurou o amparo, proteção e inclusão dos segmentos 
populacionais desfavorecidos (vulneráveis).

* Colaborou para garantir a elaboração de diversas leis, que 
vieram atender as expectativas demandadas pelos diversos 
segmentos sociais (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Estatuto do Idoso, Lei  
das Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB etc.).



CENCENÁÁRIO FAVORRIO FAVORÁÁVELVEL
CF/1988CF/1988 (CONSTITUI(CONSTITUIÇÇÃO CIDADÃ) (2)ÃO CIDADÃ) (2)

* Possibilitou a participação efetiva da sociedade no 
desenvolvimento das políticas públicas e de programas e 
projetos sociais, através dos Conselhos Paritários (de 
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, do Idoso 
etc.).

* Reconheceu o papel das organizações do Terceiro Setor 
na implementação (efetivo exercício) dos direitos sociais, 
que devem atuar  de forma complementar e integrada com 
as iniciativas do Poder Público. A Constituição, inclusive, 
priorizou a atuação das entidades, dispôs sobre a 
liberdade de associação e sobre a imunidade de tributos
(impostos e contribuições) a determinadas instituições sem 
fins lucrativos.



CENCENÁÁRIO FAVORRIO FAVORÁÁVELVEL
CF/1988CF/1988 (CONSTITUI(CONSTITUIÇÇÃO CIDADÃ) (3)ÃO CIDADÃ) (3)

* Reconheceu a relevância da responsabilidade social para a efetivação dos 
direitos sociais, inclusive dando diretrizes para uma definição, qual seja:  
responsabilidade social como o conjunto das atitudes concretas adotadas 
pelos indivíduos ou pelas empresas, objetivando a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária.

* Comentários:
Dimensões da responsabilidade social.  Individual: auto-realização (ser 
feliz), legal (obedecer às leis),  ética (fazer o que é certo e justo, evitando 
danos) e filantrópica (ser um bom cidadão, especialmente através da 
realização de doações e da prestação de serviço voluntário às entidades). 
Empresarial: econômica (ser lucrativo, obter lucros), legal (obedecer às 
leis), ética (integrar valores essenciais – honestidade, confiança, respeito e 
justiça – em suas políticas, práticas e no processo de tomada de decisões, ou 
seja, fazer o que é certo e justo, evitando danos) e  filantrópica (ser uma 
empresa responsável ou “cidadã”, especialmente através realização de 
investimento social privado, ou seja, repasse de recursos à comunidade).



INSEGURANINSEGURANÇÇA E BUROCRACIA (1)A E BUROCRACIA (1)

(1) PODER PÚBLICO TRATA A “IMUNIDADE” COMO SE FOSSE 
“ISENÇÃO”.  EXIGÊNCIAS INDEVIDAS.

(2) VEDAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES PARA A 
OBTENÇÃO DE TÍTULOS E PARA USUFRUIR A IMUNIDADE. 
SITUAÇÃO CONTRÁRIA À LÓGICA DA GESTÃO DE QUALQUER 
ORGANIZAÇÃO. 

* Hipóteses de Imunidade na CF:
(a) Art. 150, VI, “c”: Imunidade de impostos sobre o patrimônio, 
renda ou serviços das instituições de educação e assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

(b)  Art. 195, §7º: Imunidade de contribuições para a seguridade 
social às entidades beneficentes de assistência social que atendam 
às exigências estabelecidas em lei.



INSEGURANÇA E BUROCRACIA (2) 

Comentários : Para usufruir as imunidade as entidades 
DEVERIAM CUMPRIR APENAS  as exigências da Lei 
Complementar (Código Tributário Nacional – CTN – Art. 
14):

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou 
de suas rendas, a qualquer título; (Discussão: não distribuir 
é igual a não remunerar dirigente?)

II - aplicarem integralmente no País, os seus recursos na 
manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas
em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar 
sua exatidão.



INSEGURANÇA E BUROCRACIA (3) 

Comentários: Entretanto, o Poder Público determina outras 
exigências:

(a) Pedidos burocráticos e anuais de reconhecimento da 
Imunidade. Exigência de outros requisitos além do CTN 
(portadora de títulos e qualificações e adoção de algumas 
práticas – não remunerar dirigentes, atender percentual de 
gratuidade etc).



INSEGURANINSEGURANÇÇA E BUROCRACIA (4)A E BUROCRACIA (4)
Comentários: Entretanto, o Poder Público determina 
outras exigências:

(b) Segundo o Poder Público, para usufruir a Imunidade 
(“Isenção”) das Contribuições para a Seguridade Social, a 
entidade precisa do CEAS (Art. 55 da Lei 8.212/91). Para 
obter o CEAS, precisa da UPF. E para obter tanto o CEAS e a 
UPF não pode remunerar dirigentes.

(c) Também a Legislação Tributária Federal veda a 
remuneração de dirigentes quando  caracteriza as entidades 
que são consideradas imunes de impostos, nos temos Art. 
150, VI, “c”, da CF (Art. 12 da Lei 9.532/97). A lei 
excepciona, neste aspecto, as entidades qualificadas como 
OSCIP’s que, assim, podem remunerar.



INSEGURANINSEGURANÇÇA E BUROCRACIA (5)A E BUROCRACIA (5)

(3)  DISCUSSÃO SOBRE A DEFINIÇÃO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, GRATUIDADE (FILANTROPIA / BENEFICENTE) E 
CARÊNCIA. TAIS QUESTÕES REPERCUTEM NA OBTENÇÃO 
DE TÍTULOS E NO EXERCÍCIO DA IMUNIDADE.

Comentários: Embora as determinações da Constituição 
Federal sejam mais genéricas e abrangentes, objetivando 
facilitar o atendimento das necessidades básicas a quem 
delas necessitar (efetivação dos direitos sociais), inclusive 
com a participação das organizações do Terceiro Setor.



INSEGURANINSEGURANÇÇA E BUROCRACIA (6)A E BUROCRACIA (6)

Comentários: O Poder Público, de forma equivocada:

(a) Interpreta restritivamente o conceito de Assistência Social;

(b) Fixa percentuais de gratuidade e, ainda, através de Decreto 
(2.536/98) e Resolução (CNAS 177/00);

(c) Pretende exigir gratuidade em caráter exclusivo para o 
exercício da Imunidade (“Isenção”) das contribuições sociais (Art. 
55 da Lei 8.212/91, modificado pela Lei 9.732/98, suspenso pela 
ADIN 2028-5);

(d) Determina critérios quantitativos por Decreto (3.048/99) para 
a caracterização dos carentes.
Obs. Recente Resolução nº 191 do CNAS – Orientação para 
regulamentação do art. 3º da LOAS (Lei 8742/93)



INSEGURANINSEGURANÇÇA E BUROCRACIA (7)A E BUROCRACIA (7)

Posicionamentos do  STF: Rec. Ord. no MS nº 22.192-9 
da 1ª Turma / STF:

(a) Embora a Constituição use o termo “Isenção” (art. 195, 
§7º - Contribuições Sociais) trata-se de IMUNIDADE;

(b) Impossibilidade de Lei Ordinária dispor sobre a 
Imunidade - Art. 150, VI, “c” (Impostos) e Art. 195, §7º
(Contribuições Sociais). Somente a Lei Complementar pode 
dispor sobre Imunidade, nos termos do inc. II, do Art. 146, 
CF (“Cabe à lei complementar: (...) II - regular as 
limitações ao poder de tributar”;)



INSEGURANINSEGURANÇÇA E BUROCRACIA (8)A E BUROCRACIA (8)

Posicionamentos do  STF: ADIN nº 2028-5 (2.036-6 apensa) -
Relator Min. Moreira Alves, concessão da liminar por 10 a 0:

(a) A entidade não precisa ser exclusivamente filantrópica (pode 
mesclar a prestação de serviços gratuitos com serviços 
remunerados) para usufruir a Imunidade;

(b) A CF adotou o conceito mais lato de Assistência Social do que o 
decorrente do art. 203 da CF, englobando a Assistência Social, a
Educação, a Saúde;

(c) Ressaltou a consistência da tese da necessidade de Lei 
Complementar (CTN) para explicitar a Constituição em matéria de 
Imunidade, afirmando, entretanto, que a jurisprudência 
predominante do  STF é a de que é só exigível Lei 
Complementar  quando a Constituição a ela faz expressa 
alusão. O Min. Relator deixou para discutir a questão quando do 
julgamento do mérito.



INSEGURANINSEGURANÇÇA E BUROCRACIA (9) A E BUROCRACIA (9) 

Posicionamentos do  STF: Embargos de Divergência em 
Recurso Extraordinário nº 210.251, Pleno:

(a) Reconheceu  que a Imunidade Tributária prevista pelo 
Art. 150, VI, “c”, da CF abrange o ICMS sobre 
comercialização de bens produzidos por entidade 
beneficente.

(b) Considerou que o objetivo da referida norma 
constitucional é assegurar que as rendas oriundas das 
atividades que mantêm as entidades filantrópicas sejam 
desoneradas exatamente para se viabilizar a aplicação e 
desenvolvimento dessas atividades, e que a cobrança do 
referido imposto desfalcaria o patrimônio, diminuiria a 
eficiência dos serviços e a integral aplicação das rendas de 
tais entidades.



INSEGURANINSEGURANÇÇA E BUROCRACIA (10) A E BUROCRACIA (10) 

Posicionamentos do  STF: ADIN nº 1.802 - Relator Min. 
Sepúlveda Pertence, Pleno, :

(a) Conforme precedente no STF (RE 93.770, Munõz, RT 
102/304), o que a Constituição remete à lei ordinária é a 
fixação de normas sobre a constituição e funcionamento 
da entidade;

(b) Segundo o acórdão, que não declarou inconstitucional o 
ventilado requisito, não seria inconstitucional exigir a 
“não remuneração de dirigente” para o gozo da 
imunidade. (alínea “a”, do § 2º, do art. 12, da Lei 
9.532/97). Voto Min. Nelson Jobim: não remunerar 
dirigente é que define se um entidade é ou não sem fins 
lucrativos?
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(4) INDEVIDA INTERFERÊNCIA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
ESTATUTÁRIA DAS ASSOCIAÇÕES, EFETIVADA PELO CC (LEI 
10.406/02). A LEI 11.127, DE 28.06.05, SANOU ALGUNS 
EQUÍVOCOS.

Comentários:
(a) Interferência indevida na organização institucional das  
entidades, que trouxe várias dúvidas, polêmicas e transtornos.  
Indevida porque a  Constituição Federal – art. 5º, XVII e XVIII –
dispõe sobre a liberdade de associação e de sua criação e 
funcionamento.

(b) Círculo vicioso: A entidade é obrigada a alterar seu  estatuto, 
modificando, inclusive, sua estrutura organizacional. E agora, se 
quiser voltar a sua estrutura organizacional original, deve 
novamente alterar seu estatuto. Dos males o menor, pois pode 
sanar interferências indevidas.
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(5) PROJETOS DE LEI INCOERENTES, INCOSTITUCIONAIS E QUE 
ENFRAQUECEM E CONFUNDEM AS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO 
SETOR: CADASTRO NACIONAL DE ONGS (PL 3.877/2004 DA CÂMARA -
PROPOSIÇÃO ORIGINÁRIA PLS 7/2003)

* Posicionamentos:
- Rubens Naves e Mariane Konder Comparato (Presidente e Consultora 
da Fundação Abrinq): “... surpreende pela incoerência e 
inconstitucionalidade permeada em seus artigos.”
- ABONG: “Embora o substitutivo aprovado seja um avanço, ainda 
guarda em si uma lógica cerceadora do Estado sobre as organizações da 
sociedade civil ... o projeto não avança em uma perspectiva ampliada 
de reconhecimento e fortalecimento da entidades ...”.
- Paulo Haus Martins (RITS): “o novo artigo da PLS 7/2003 é quase um 
auto-declaração de que o PL é de intenção, de natureza 
inconstitucional”.
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(6) INSUFICIÊNCIA DE INCENTIVOS FISCAIS 

- Poucos incentivos existentes;

- Beneficiam, em sua maioria, as pessoas jurídicas 
tributadas sob o regime do lucro real;

- Direcionados à área cultural/artística;

- Obtenção pela entidade de títulos/qualificação.
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CONCLUSÃO (1)CONCLUSÃO (1)

SENSAÇÃO DE QUE AS ORGANIZAÇÕES ESTÃO SEMPRE 
ERRADAS, QUE ELAS NÃO ESTÃO CUMPRINDO AS 
DETERMINAÇÕES LEGAIS.  (EQUÍVOCO)

SENSAÇÃO DE QUE AS ORGANIZAÇÕES SÃO COMPETENTES 
NAS ATIVIDADES-FIM E NÃO NAS ATIVIDADES-MEIO.  
(EQUÍVOCO)
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São Paulo: “Ainda que eu distribuísse todos os meus bens 
aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às 
chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me 

adiantaria” (Primeira Epístola ao Coríntios, Capítulo 13, 
Versículo 3)
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