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Ref.: doações a ONGs.  

 

São Paulo, 1º de abril de 2020. 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

João Doria 

Governador do Estado de São Paulo 
 

 

 

 

Senhor Governador, 
 

 

1) Considerando que a Seção de São Paulo da         

Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio da sua Comissão Especial de            

Direito do Terceiro Setor, atua diretamente em questões relacionadas às          

Organizações Não Governamentais (ONGs) e na articulação de soluções para          

a participação da sociedade civil na garantia dos direitos fundamentais do           

cidadão; 

2) Considerando que os maiores representantes      

do Terceiro Setor na atualidade são as Santas Casas de Misericórdia e            

demais hospitais filantrópicos, que desenvolvem suas atividades de forma         

incessante, com o único objetivo de salvar vidas; 

3) Considerando a significativa atuação das      

organizações da sociedade civil nas atividades de acolhimento institucional         

de menores e de idosos e, bem assim, dos serviços de atendimento a             

pessoas em situação de rua e de portadores de deficiências; 

4) Considerando que o Estado de São Paulo        

concentra grande parte das organizações de excelência e de transformação          

social que temos no Brasil; 

5) Considerando que as organizações da      

sociedade civil, em meio ao desafio da atualidade, precisam enfrentar óbices           

relacionados a questões formais e cartoriais quando se trata da          

materialização de doações que pessoas físicas e jurídicas realizam; 

6) Considerando que a legislação atual traz a        

necessidade de apresentação de uma série de documentos por meio físico,           

certificações, títulos e outras declarações públicas prévias para o exercício de           

imunidade constitucional e/ou isenção referente ao Imposto sobre        

Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD); 
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7) Considerando as necessidades de fomento à       

filantropia e de aperfeiçoamento da legislação estadual para estimular         

doações às entidades sem fins lucrativos; 

A Seção de São Paulo da Ordem dos        

Advogados do Brasil, precedida dos seus respeitosos cumprimentos e         

almejando a mais dinâmica e fluida atuação do Terceiro Setor com apoio de             

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

Coronavírus (Covid-19), requer o exame de proposta de ampliação da          

legislação estadual - mesmo que temporariamente - para viabilizar e          

incentivar doações por pessoas físicas e jurídicas às entidades sem fins           

lucrativos, mediante a isenção do ITCMD de forma desburocratizada e          

irrestrita, sem prejuízo, evidentemente, dos cuidados recomendados. 

Certos da zelosa atenção ao pleito postulado e        

reiterando nossos cumprimentos, permanecemos à disposição para auxiliar        

na busca de soluções a respeito da melhor forma de trabalho e de             

contribuição das ONGs para a sociedade paulista. 

 

  

 

Caio Augusto Silva dos Santos 

Presidente 

 

 

 

 

Ana Carolina Barros Pinheiro Carrenho 

Presidente da Comissão Especial de 

 Direito do Terceiro Setor 
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