
 
 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
GP. 137/2020 

Ref.: Medida Provisória nº 944/2020.  

 

São Paulo, 12 de maio de 2020. 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Senador Davi Alcolumbre 

Presidente do Senado Federal 

Brasília, DF 

 

 
 

 

 

Senhor Presidente, 
 

 

1) Considerando a Medida Provisória nº      

944/2020, que instituiu o Programa Emergencial de Suporte a Empregos,          

destinado à realização de operações de crédito com empresários,         

sociedades empresárias e sociedades cooperativas, excetuadas as       

sociedades de crédito, com a finalidade de pagamento de folha salarial de            

seus empregados; 

2) Considerando que os serviços sociais e de        

saúde desenvolvidos pelas organizações da sociedade civil de interesse         

social são fundamentais para a execução e manutenção das condições          

básicas de dignidade dos cidadãos mais vulneráveis;  

3) Considerando que a Medida Provisória      

944/2020 apesar de abarcar as sociedades empresárias referidas no artigo          

44 do Código Civil e de incluir cooperativas, não mencionou as associações            

e as fundações do referido codex; 

4) Considerando a significativa atuação das      

organizações da sociedade civil representando uma força de trabalho         

nacional de mais de dois milhões de pessoas empregadas diretamente nas           

atividades de acolhimento institucional a mulheres vítimas de violência, a          

menores e a idosos e, bem assim, em atuação no âmbito dos serviços de              

atendimento a pessoas em situação de rua, a portadores de deficiências, a            

pessoas que necessitam de tratamento de doenças raras, de segurança          

alimentar, entre outros vinculados às políticas públicas; e 

5) Considerando que as associações e      

fundações na atualidade estão limitadas ao exercício de atividades de  
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geração de renda própria, tais como bazares, eventos, venda de produtos           

produzidos por seus beneficiários, em função das medidas devidas de          

distanciamento social;  

A Seção de São Paulo da Ordem dos        

Advogados do Brasil e a sua Comissão Especial de Direito do Terceiro            

Setor , precedidas dos seus cumprimentos e almejando a mais dinâmica e           

fluida atuação das associações e fundações sem fins lucrativos com o apoio            

de toda a sociedade na união de esforços no combate à pandemia do             

Coronavírus (Covid-19), apoiam as Emendas nºs. 1, 2, 13, 57, 71, 75, 107,             

130, 177 e 207, todas que merecem atenção, e a inclusão das referidas             

associações e fundações em pé de igualdade às demais pessoas jurídicas às            

quais se dirige a Medida Provisória nº 944/2020. 

Com prévio agradecimento pela atenção que      

nos é dispensada, renovamos no ensejo os protestos de respeito e estima. 

Caio Augusto Silva dos Santos 

Presidente 

Ana Carolina Barros Pinheiro Carrenho 

Presidente da Comissão Especial de 

 Direito do Terceiro Setor 
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