
 

 

Acompanhamos com atenção as notícias que, recentemente, circularam na 

imprensa a respeito das Organizações da Sociedade Civil, também chamadas de 

ONGs.  

Segundo as reportagens, documentos em discussão no Conselho Nacional da 

Amazônia Legal, aos quais o jornal Estado de São Paulo obteve acesso, há 

proposta para que o Governo tenha "controle" de 100% das entidades na região 

até 2022, bem como limitar entidades que, na avaliação do Executivo, violam 

"interesses nacionais".  

Cabe-nos refletir a respeito das oportunidades que tais fatos nos apresentam 

neste momento, sem deixar de registrar que discussões em torno do mesmo tema 

não são novas, se apresentando continuamente permeadas pela deslegitimação 

de papéis e desrespeito ao ordenamento constitucional pátrio.  

Assim, tendo em consideração o propósito institucional da Comissão de Direito do 

Terceiro Setor da OAB/SP de pugnar pela aplicação das leis, pela defesa da 

Constituição e do Estado Democrático de Direito, cumpre-nos reafirmar que a 

participação da sociedade civil é elemento distintivo e qualificador de uma 

sociedade que preza pela liberdade de associação como direito fundamental, a 

ser severamente defendido.  

Assegura nossa Constituição em seu o Artigo 5º, incisos XVII e XVIII, o direito a 

plena liberdade de associação para fins lícitos. Na forma da lei, a instituição de 

entidades sem fins lucrativos e de cooperativas independem de autorização, 

sendo vedada a interferência estatal no seu funcionamento.  

Nossa compreensão do interesse nacional é justamente a proteção das 

Organizações da Sociedade Civil, a compreensão clara deste segmento tornará 

possível um diálogo cada vez mais franco e amplo sobre os desafios na 

implementacão das políticas públicas. 

Devemos recordar que as organizações da sociedade civil são pessoas jurídicas 

formadas por pessoas físicas que em regra, se unem em prol de uma causa de 

interesse público e social, a grande maioria, identificados nos dados oficiais, são 

pessoas que atuam em causas fundamentais, como educação, saúde, assistência 

social, meio ambiente, cultura, desporto, pessoa com deficiência entre outras 



 

legitimidades pelos seus próprios atendidos. 

Ainda que os recursos públicos federais não sejam a principal fonte de custeio 

das organizações, visto que segundo estudos de Órgãos como IPEA e IBGE 

apenas 2,7% das OSCs utilizam-se desta modalidade de financiamento, 

consideramos a indispensável aplicação dos princípios de gestão que se aplicam 

ao interesse público e temos reafirmado nossa disposição para a disseminar 

conhecimento técnico para todos os segmentos do Terceiro Setor.   

No tocante a presença internacional, reconhecemos a previsão legal contida no 

Decreto Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942 que dispõe sobre a Lei de 

Introdução à Normas do Direito Brasileiro, submetendo às regras previstas ao 

funcionamento de pessoa jurídica de natureza privada estrangeira, destinada 

exclusivamente à consecução de fins de interesse coletivo. Reconhecemos, 

ainda, a atribuição delegada pelo Decreto n. 3.441 de 26 de abril de 2000 ao 

Ministro de Estado da Justiça para autorizar o funcionamento do Brasil de 

organizações estrangeiras, assim como o controle de resultados preconizados da 

Lei 13.019/2014, conhecido como o Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil. 

Por fim, a respeito da complexidade em acomodar expectativas, desafios e novas 

formas organizativas que, com as inovações tecnológicas, revelaram fronteiras 

desconhecidas diante do potencial tradicionalmente explorado e pouco 

preservado, nos induzem à urgência em tomar parte na construção de um 

arcabouço que contemple a preservação, a defesa e o incentivo ao 

desenvolvimento sustentável contemporizando a cooperação e, ao mesmo tempo, 

garantindo a autonomia, legitimidade e sustentabilidade das organizações da 

sociedade civil.  

Seguimos visando a garantir a existência e contribuir com o fortalecimento da 

sociedade civil para que, dentro da competência e experiência do fazer local por 

meio de associações, fundações, movimentos e representações de populações 

tradicionais de forma eficiente, transparente e alinhada às políticas públicas 

possamos avançar em agendas que nos impõem ações efetivas.  

Reiteramos completa disposição ao diálogo, a fim de colaborar no entendimento 

das questões concernentes à defesa e garantia do regular exercício das 

atividades das Organizações da Sociedade Civil no país, inclusive para contribuir 

nos espaços de participação social, com o devido respeito a cada um dos poderes 

regularmente constituídos que atuam em áreas estratégicas para garantir de 



 

acesso a serviços de interesse social, sobretudo às camadas da população 

expostas à vulnerabilidade e afastadas de seus direitos fundamentais.  

A Comissão de Direito do Terceiro Setor agradece a todos os seus membros pelas 

contribuições nesta nota, em especial as Dra. Alessandra Christina de Oliveira, 

Dra. Daniela Sinhorini de Moura e Dra. Rozangela Borota Teixeira. 
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Presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB/SP 

 

 


