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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR NO BRASIL:
ASPECTOS LEGAIS, FORMATO JURÍDICO, CERTIFICAÇÕES E DESAFIOS ATUAIS

Resumo

O artigo apresenta uma construção histórica, evolução das Entidades do Terceiro Setor
(ETS),  que  no  caso  do  Brasil  podem  assumir  diversos  formatos  jurídicos  e  titulações,
segundo  seus objetivos  e  atuação.  O fisco pode estabelecer  exigências  para  conceder
isenções  e  imunidade  tributária.  Sob  o  aspecto  contábil,  ocorre  o  alinhamento  com as
normas internacionais  de contabilidade,  visando  melhorar  a  evidenciação  do patrimônio
social e dos recursos aplicados pela organização. Adotou-se uma abordagem metodológica
qualitativa, visando alcançar o objetivo de apresentar a evolução do Terceiro Setor, desde
as ações filantrópicas  até se chegar  a taxonomia das organizações.  Dessa forma, esta
pesquisa pode contribuir para uma melhor compreensão sistêmica e contextual do terceiro
setor do Brasil.

Palavras-Chave: Organizações Sociais, Terceiro Setor, Prestação de Contas, Legislação
Entidades Terceiro Setor, Sustentabilidade das ETS

HISTORICAL EVOLUTION OF THE ORGANIZATIONS OF THE THIRD SECTOR IN
BRAZIL: LEGAL ASPECTS, LEGAL FORMAT, CURRENT CERTIFICATIONS AND

CHALLENGES

Abstract
The article presents a historical construction, evolution of the Third Sector Entities (ETS),
which in the case of Brazil can assume various legal formats and degrees, according to their
objectives  and  performance.  The  tax  authorities  may  establish  requirements  to  grant
exemptions  and tax  immunity.  Under  the  accounting  aspect,  there  is  an alignment  with
international accounting standards, aiming to improve the disclosure of social assets and
resources applied by the organization. A qualitative methodological approach was adopted
in  order  to  reach  the  objective  of  presenting  the  evolution  of  the  Third  Sector,  from
philanthropic actions to the taxonomy of organizations. Thus, this research can contribute to
a better systemic and contextual understanding of the third sector of Brazil.

Key words:  Social  Organizations,  Third Sector,  Accountability,  Legislation  Entities  Third
Sector, Sustainability of the ETS

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR EN
BRASIL: ASPECTOS LEGALES, FORMATO JURÍDICO, CERTIFICACIONES Y

DESAFÍOS ACTUALES

Resumen
El artículo presenta una construcción histórica, evolución de las Entidades del Tercer Sector
(ETS), que en el caso de Brasil pueden asumir diversos formatos jurídicos y titulaciones,
según  sus  objetivos  y  actuación.  El  fisco  puede  establecer  requisitos  para  conceder
exenciones  e  inmunidad  tributaria.  En el  aspecto contable,  ocurre  la  alineación  con las
normas  internacionales  de  contabilidad,  con  el  objetivo  de  mejorar  la  evidencia  del
patrimonio social y de los recursos aplicados por la organización. Se adoptó un enfoque
metodológico cualitativo, buscando alcanzar el objetivo de presentar la evolución del Tercer
Sector, desde las acciones filantrópicas hasta llegar a la taxonomía de las organizaciones.
De esta forma, esta investigación puede contribuir a una mejor comprensión sistémica y
contextual del tercer sector de Brasil.



Palabras  clave: Organizaciones  Sociales,  Tercer  Sector,  Prestación  de  Cuentas,
Legislación Entidades Tercer Sector, Sostenibilidad de las ETS

1. Introdução

As Organizações sem Fins Lucrativos (OSFL), comumente no Brasil denominadas
de Entidades do Terceiro Setor (ETS) ou Organizações do Terceiro Setor (OTS). Mas a
legislação que trata das regulações destas entidades, não expressam como terceiro setor. 

Ao fazer uma investigação histórica verifica-se que a evolução destas organizações
passou por várias fases e houve iniciativas advindas do Estado, da Sociedade e de outras
Instituições,  como  por  exemplo  religiosas.  Os  governos  por  meio  de  iniciativas  e
especialmente legislando para que o “terceiro setor” pudesse assumir incumbências sociais
urgentes a que o estado não estava contemplando, como é citado por muitos autores a
sociedade assumindo o papel de ajudar a própria sociedade.

Apesar avanços alcançados o que há de novo para o terceiro setor no cenário do
Brasil. O que a história nos ensina? É possível identificar inovações e destacar expectativas
concretas para a contabilidade e gestão das Entidades sem fins lucrativos? Há de fato
questionamentos, que estimula pesquisas sobre este relevante segmento organizacional.

O  objetivo,  portanto,  é  discorrer  sobre  a  evolução  das  organizações  sem  fins
lucrativos que integram o Terceiro Setor e propor um frame visando esclarecer a sistêmica
terceiro setor do Brasil e sua relevância na atualidade.

Além desta  introdução,  o  artigo  está  divido  em cinco  tópicos.  Primeiramente  foi
destacado a metodologia da pesquisa, estratégia para construção desta revisão e  Frame
histórico. O segundo traz em formato de linha do tempo, iniciativas que tiveram destaque
para compreender a história destas organizações no mundo. No terceiro tópico apresenta a
evolução histórica do Brasil, e em seguida a legislação e regulações nacionais. O quarto
tópico  apresenta  a  discussão  dos  resultados.  E  por  fim,  o  último  tópico  traz  as
considerações finais e as recomendações de trabalhos futuros.

2. Aspectos Metodológicos
Quanto aos aspectos metodológicos para desenvolver e apresentar este artigo, que

se propôs   reunir resultados de revisão da literatura, busca de fontes documentais que
possibilitam apoiar  os resultados.  A revisão integrativa da literatura, tornou-se para este
trabalho  de  grande  importância,  uma  vez  que  ocorreram  alterações  e  mudanças  no
tratamento jurídico e contábil destas organizações especialmente nos últimos cinco anos. 

Com  base  em  Bauer  e  Gaskell  (2011)  a  abordagem  metodológica  adotada  é
qualitativa,  com pesquisa descritiva,  a fim de alcançar  o objetivo,  proposto de tratar  da
evolução do Terceiro Setor. 

Ao tratar este tema com um enfoque acadêmico-científico, a princípio a contribuição
é justamente dar compreensão sistêmica, ordenar as últimas alterações, com uma proposta
de evidenciação gráfica da legislação base, das normas contábeis e que por sua vez é
amplamente impactada pelas normas fiscais brasileiras. 

A revisão integrativa da literatura é útil para a definição de conceitos, geração de
novos conhecimentos sobre o tópico revisado, revisão de teorias e evidências, e análise de
problemas metodológicos de determinado campo de pesquisa (Andersen e Batova, 2015).

Em síntese buscou melhorar a qualidade das referências para este trabalho, foram
adotadas  os  instrumentos  de  seleção  de  pesquisas,  inicialmente  para  busca  destas
publicações classificadas como de alto nível de qualidade, que foi por meio da adoção das
bases de dados bibliográficas Web of Science. Tendo em vista o objetivo deste artigo, para
selecionar as publicações de interesse, foi pesquisado de resumos e palavras-chave, com
delimitação do período de publicação dos últimos dez anos, o termo “contabilidad* terceiro



setor”  e em inglês  “accountin*  for  thir*  secto*”,  sendo obtido 157 artigos,  dos quais  24
adequavam-se melhor ao tema proposto.

Ainda com sistema de busca integrada da base de dados científicos, acesso restrito
do  SiBi  da  Universidade  Federal  do  Paraná  (UFPR),  os  termos  utilizados  foram
“contabilidad*”,  “terceiro  setor”.  Posteriormente,  os  termos:  “Legislação  contábil  terceiro
setor”, “evolução do terceiro setor”, “transparência contábil e terceiro setor”, “prestação de
contas para o terceiro setor” e “qualidade prestação de contas organizações do terceiro
setor” em português os resultados acessaram especialmente pesquisas nacionais.

3. Evolução das Entidades do Terceiro Setor (ETS) 
3.1 Fundamentos sobre o Terceiro Setor 

As denominações para as Entidades do Terceiro Setor (ETS) por variar, de modo
geral  estas  organizações  estão  envolvidas  com  atividades  assistenciais  e  em  áreas
delimitadas  por  leis.  Há  o  formato  jurídico  que  elas  podem  adotar,  mas  também  há
denominações  “apelidos”  por  assim  dizer,  as  terminologias  mais  conhecidas  são:
Organizações  Sociais,  Organizações  da  Sociedade  Civil,  Organizações  sem  Fins
Lucrativos, Fundações, Entidades Beneficentes, Organização Não Governamental (ONG),
Organizações Filantrópicas, Institutos entre outras denominações.

Olak e Nascimento (2008) estudiosos do tema salientando da dificuldade de fazer
uma definição pontual sobre as Entidades que compõem o Terceiro Setor, foi um motivador
para  desenvolver  um detalhamento  sobre  este  universo em torno de organizações  não
governamentais que acessam tanto a iniciativa privada, o Estado e a sociedade civil para
desenvolver ações de cunho social, educativo e desenvolvimento econômico.

 A captação, destinação de recursos e a responsabilização (accountability) é tido
como um ponto chave para as organizações que se enquadram no terceiro setor.

Fortuna Dall´Agnol, Tondolo, Tondolo e Sarquis (2017) desenvolvem uma pesquisa
em torno de da mobilização de recursos e transparência. E nos resultados destacam que a
transparência indica impactos em torno desses recursos, que no caso do terceiro setor afeta
a sustentabilidade organizacional.

Estas organizações transitam nos três setores, quando desenvolvem parcerias com
os Governos e também pela intensificação da participação da iniciativa privada em projetos
sociais,  também em forma de parceria, alianças e criação de novas organizações tendo
como finalidade apoiar projetos das empresas como as Associações e Fundações a ser
mais detalhado no tópico legislação. 

Anheier e Seibel (1990) já esclareciam sobre a atuação das organizações sociais,
operam em um ambiente diferente do Estado e do mercado.

A Figura  1 do trabalho de Nogueira  Et  al.  (2014)  traz estas interações entre os
segmentos e os objetivos do uso de recursos.



Figura 1 – Interações do Terceiro Setor
Fonte Adaptada: Nogueira Et al (2014)

Kappel,  Seno e Souza (2017) apresentam uma meta-análise sobre parcerias que
normalmente podem ser  estabelecidas  entre o setor  público  e privado.  Enumerando as
contribuições práticas para a gestão destas organizações. Consideram que as experiências
de trabalhos e pesquisas anteriores podem propiciar base para auxiliar aos gestores das
organizações sociais. 

3.2 Origem, história e evolução do Terceiro Setor mundial
Há  registros  históricos  de  um  código  moral  com  base  na  justiça  social  em

civilizações  egípcias,  ações  dos  faraós  em  oferecer  abrigo,  pão  e  roupas  para  os
necessitados.  A  seguir  foi  desenvolvido  uma  síntese  de  marcos  históricos  para  as
organizações sem fins lucrativos, conforme segue:
Quadro 1 – Marcos Históricos Assistencialismo (Terceiro Setor)
Período (Marco) Descrição do Marco Histórico
Na Índia (274-232 a.C.) Houve instalações médicas, escavação de poços e plantio

árvores para a população.
Império  Romano (361-363
d.C.)

Sob  o  império  de  Flavio  Claudio  Juliano  "Apóstata”.
Princípio do termo “caridade”, em latim “caritas”.

Bélgica (1526) Juan Luis Vives, pedagogo espanhol, convenceu o governo
de  Bruxelas  a  criar  uma  repartição  de  assistência  aos
pobres.

Inglaterra (1601) A Lei dos Pobres - Primeira Lei Assistencialista e Política de
Bem  Estar  Social.  Reconhecimento  do  pauperismo  das
massas populares. Lei sobre uso das doações de caridade,
expressando sobre o uso e quais as atividades que podiam
receber recursos para caridade.

Paris (1629) Damas  da  Caridade,  Vicente  de  Paulo  reuniu  senhoras
aristocráticas  que  dedicaram  ao  serviço  dos  pobres  e
doentes.  Perdura  até  a  atualidade  sob  a  denominação



“Irmãs de Caridade”.
Alemanha (1765) Sistema de Hamburgo,  proibida  a mendicância, cidade foi

dividida  em  distritos,  supervisionados  por  pessoas
voluntárias. Era fornecido abrigo, alimentação, capacitação
profissional.  E  ainda  subsidiava  os  atendidos  até
inserção/reinserção ao labor.

Inglaterra (1869) Charity  Organization  Society (COS),  organização  de
trabalho voluntário de auxílio mais amplo do que a simples
caridade. “ESMOLAS NÃO, MAS UM AMIGO SIM”.

Anos 60  Aliança  do  capital  internacional,  mudanças  no  modelo
econômico e gerou modelos  políticos com presença forte
dos regimes militares autoritários. 

Final  dos  anos  70  e  os
anos 80 

Publicação  do  John  D.  Rockefeller   em  1978,  o  termo
“Terceiro  Setor”  (“Third  Sector”)  se  populariza.
Redemocratização.  Crescimento dos movimentos sociais.
Surge cultura política voltada aos direitos sociais coletivos e
da  cidadania  por  grupos  sociais  oprimidos  e/ou
discriminados.

90´s Globalização e neoliberalismo, com a economia formal em
declínio, os sindicatos em declínio de forma generalizada,
desemprego acentuado, processo de trabalho em mutação
mediante  reengenharias  e  os  sistemas  colegiados  de
responsabilidade pelo trabalho implementados. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão bibliográfica

4. Evolução no Brasil do Terceiro Setor
4.1 Time-line ETS no Brasil 

Primariamente não existiam organizações. No Brasil Colônia, a misericórdia advinha
de  atos  ligados  a  religião,  esta  síntese  não  tem a  finalidade  puramente  histórica,  mas
compreender  os  estágios  até  atualidade,  conforme  ilustra  a  Figura  2  e  relacionado
cronologicamente:

Séc.XIX.XX

•Religiosas

•Assistenciais

50´s 60´s

•Sindicalismo

•Partidarismo

70´s - 80´s

•ONGs 
Internacionais

•Movimentos 
Populares

80´s - 90´s

•Associações

•Cooperativismo 
Social

•Redes e outras 
atuações

90´s 

•Pós Militarismo

•Iniciativa 
Privada

•Terceiro Setor

Início Séc.XXI 
e Atualm.

•Intensificação da 
Iniciativa Privada

•Titulações e Leis 
Terceiro Setor

Figura 2 – Da caridade a Organizações do Terceiro Setor
  

Elaborou-se  um  Frame contendo  os  marcos  históricos  a  respeito  de  ações
filantrópicas (assistencialistas). Iniciativas isoladas que foram bases para o desenvolvimento
das organizações do terceiro setor no Brasil.

Quadro 2 – Evolução Histórica da Filantropia no Brasil



Período (Marco) Descrição do Marco Histórico
I - Século XVI)  No império português, As irmandades leigas ou confrarias

270  com  finalidade  de  prestar  assistência  material  e
espiritual a seus membros.

 (1543)  -  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Santos,
considerada a primeira instituição constituída no Brasil.

II - Brasil Independente Até
República

 (Fim  século  XIX)  –  Fim  da  escravidão  e  urbanização,
surgimento  das  organizações  de  combate  ao  trabalho
escravo, sindicatos, associações de classe de trabalho e
abolicionistas. 

III -Nova República  NOVA REPÚBLICA –  Intervenção estatal,  populismo  e
assistencialismo.

 Marcada  por  movimentos  urbanos  –  Greve  Geral  de
1917,  fundação  do  partido  Comunista  e  Movimento
Tenentista;

 Criação da CLT;
 (1935)  –  No  governo  de  Getúlio  Vargas,  com  a

promulgação Lei n° 91/1935 da primeira lei brasileira de
apoio  de  organizações  sem  fins  lucrativos  para  a
implementação de políticas públicas;

 (1938) – Criação do Conselho Nacional do Serviço Social
(CNSS);

 (1942) – Fundação da Legião Brasileira  de Assistência
(LBA). A LBA era presidida pelas primeiras-damas.

IV - Governo Militar  Assistencialismo -  Foram criados nesta  época Divisões
dentro do Governo que representavam assistencialismo:
BNH para moradia, COBAL – para alimentos, MOBRAL
para educação e INPS – Instituto Nacional de Previdência
Social  que  antecedeu  o  INSS-  Instituto  Nacional  de
Serviço Social.

  (1972)  –  Encontro  AD  HOC,  encontro  nacional  para
avaliar e discutir o caráter dessas práticas dispersas pelo
país. A iniciativa, no entanto – o que é importante – foi
patrocinada  e  facilitada  por  uma  organização  não
governamental internacional que por aqui atuava há anos,
financiando projetos sociais do tipo assistencial.

 Surgimento de novos Partidos Políticos e Sindicatos.
 Movimentos Sociais para processo de redemocratização

– “Diretas já”.
Redemocratização
(Sociedade  e  Terceiro
Setor)

 Constituição de 1988 e surgimento do Terceiro Setor, que
começa  a  desenvolver-se  posteriormente  ao  regime
militar.

 Garantia de direito fundamentais.
 Globalização.
 (1992) – ECO 92.
 (1993) – Movimento pela Ética na Política.
 Surgimento  da  Ação  da  Cidadania  contra  a  Fome,  a

Miséria e pela Vida, encabeçada pelo sociólogo Herbert
de Souza, o “Betinho” personalidade que teve destaque
para a época um empreendedor social.

 Eclosão  das  ONGs  (Organização  Não-Governamental),
termo usado pela ONU para designar as instituições da
sociedade  civil  que  não  estivessem  vinculadas  a  um
governo.

 Legalização do Terceiro Setor, ou seja, promulgação das
leis das organizações de sociedade civil.

 Desde o século XIX foi que o Estado passou intervir de
forma mais efetiva no que tange aos serviços sociais.



 A partir do século XX, o Estado passou a ser responsável
pelos serviços públicos.

 A filantropia tornou-se suplementares,  diante  da gestão
estatal. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão bibliográfica

A  fase  mais  relevante  para  o  desenvolvimento  do  Terceiro  Setor  nacional,  foi
marcada por acontecimentos concentrados nos anos 90 e sequência. Houve um encontro
mundial que impulsionou bastante as iniciativas do terceiro setor, que foi a ECO 92, um
evento que tinha como foco criar uma consciência sobre o meio ambiente, neste sentido
trouxe reflexão para o ambiente e dos problemas sociais, a fome no Brasil e no mundo.

4.2 Caracterização das Entidades das Entidade do Terceiro Setor (ETS)

4.2.1   Taxonomia das ETS    
As  organizações  sociais  (OS’s)  foram   as  principais  prestadoras  de  serviços

assistenciais até meados do século XX.
Anheier  e  Siebel  (1990)  já  traziam  o  Terceiro  Setor  -   universo  que  envolve

organizações sem fins lucrativos, organizações voluntárias privadas, fundações e entidades
filantrópicas, exercendo um importante papel social, econômico e político. Dando reforço a
este ponto Portulhak, Vaz, Delay e Pacheco (2017) esta atuação é notória e relevante para
o desenvolvimento de países emergentes com potencialidades.

FORMATO JURÍDICO:
 Associações
 Fundações 
 Organizações Religiosas
 Partidos Políticos
 Cooperativas

CERTIFICAÇÃOE 
TITULAÇÃO:
 Organização Socia l (OS) - Lei 
n�9.637/1998
 Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público (OSCIP) - Lei 
n�9.790/1999 e 13.204/2015
 Organização de Utilidade 
Pública (UP) - Lei n�13.204/2015
 Entidade Beneficente de 
Assistência Social “Filantrópica” 
(CEBAS) - Lei n�12.101/2009 e 
Atual ização - Lei n�13.204/2015
(1)Certificado da Entidade 
Beneficente de Assistência Social 
(CEBAS) 
(2) Certificado da Entidade 
Beneficente de Saúde (CEBS -
Ministério da Saúde) 
(3) Certificado da Entidade 
Beneficente de Educação (CEBE) 
Ministério da Educação e Cultrura 
(MEC) 

ATUAÇÃO DA 
ENTIDADE

Figura 3 - Formato Jurídico e Titulação das ETS
Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão bibliográfica

Reunindo  este  conjunto  de formas a  seguir  descreve-se e  respectiva  lei  que as
define e institui, quais sejam:
A) ASSOCIAÇÕES

 Pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  se  formam  pela
reunião de pessoas em prol de um objetivo comum.



 Sem interesse de dividir resultados financeiros entre elas.
 A renda proveniente de suas atividades deve ser revertida para o cumprimento

dos seus objetivos estatutários.
(BRASIL, 2002) Artigo 5º, incisos XVIII e XIX da CF e artigos 44 e 53
do Código Civil.

B)  FUNDAÇÕES
 Pessoa jurídica composta pela organização de um patrimônio. 
 Patrimônio dedicado a uma causa.
 Entidades de direito privado com fins filantrópicos e com personalidade jurídica,

com administração de acordo com os objetivos e fundamentos, podendo ser uma
pessoa física ou jurídica que tenha capacidade de indicar um patrimônio em sua
constituição.

 No Brasil,  temos também as fundações mistas que doam para terceiros e ao
mesmo tempo executam projetos próprios. 

(BRASIL) Fundações públicas - artigo 37, inciso XIX da CF e artigos
44 e 62  ao 69 do Código Civil. 
Fundações privadas - artigo 150, inciso VI, alínea “c” da CF e artigos
44 e 62 ao 69 do Código Civil.
Lei  n°  13.151/2015  -  altera  Código  Civil  sobre  finalidade  das
fundações.

C)  ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
 Pessoa jurídica composta pela organização de um patrimônio. 
 Patrimônio dedicado a uma causa.
 Entidades de direito privado com fins filantrópicos e com personalidade jurídica,

com administração de acordo com os objetivos e fundamentos, podendo ser uma
pessoa física ou jurídica que tenha capacidade de indicar um patrimônio em sua
constituição.

 No Brasil,  temos também as fundações mistas que doam para terceiros e ao
mesmo tempo executam projetos próprios. 

(BRASIL) Fundações públicas - artigo 37, inciso XIX da CF e artigos
44 e 62  ao 69 do Código Civil. 
Fundações privadas - artigo 150, inciso VI, alínea “c” da CF e artigos
44 e 62 ao 69 do Código Civil.
Lei  n°  13.151/2015  -  altera  Código  Civil  sobre  finalidade  das
fundações.

D)   PARTIDOS POLÍTICOS
 Pessoa jurídica de direito privado, de caráter nacional, destinados a participar do

processo eleitoral e a fortalecer o regime democrático. 
 Tendo a obrigatoriedade de registrar seu estatuto em Cartório de Registros de

Títulos e Documentos e no Tribunal Superior Eleitoral. 
 Necessitando da subscrição de pelo menos 101 fundadores e domicílio eleitoral

em pelo menos um terço dos Estados da Federação.
 Regido por lei específica.

(BRASIL) Artigo 17 da CF e artigo 44 do Código Civil.
Lei nº 10.825/2003.

E)   COOPERATIVAS SOCIAL
 Pessoa jurídica de direito privado mediante associação de pessoas, com forma e

natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência.
 Constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais

sociedades.



 As pessoas associadas reciprocamente tem a obrigação de contribuir com bens
ou serviços no exercício de uma atividade econômica,  para proveito comum,
sem objetivo de lucro.

(BRASIL)Artigo 5º, inciso XVIII  e artigos 174; 187, inciso VI; 192 da
CF e artigos 982; 983; 1093 a 1096 do Código Civil.
Lei nº 5.764/1971. 
Lei n.º 12.690/2012.

Esclarecendo alguns termos e titulações que as ETS podem obter, a maior decorre
de leis específicas complementares às Leis norteadoras.

Organização  Não-Governamental  (ONG),  a  expressão  Organização  Não-
Governamental (ONG) apareceu pela primeira vez em 1950, sendo usada pela ONU para
designar as instituições da sociedade civil que não estivessem vinculadas a um governo.
Foram definidas como entidades privadas sem fins lucrativos e com uma finalidade pública.
Em  geral,  estão  vinculadas  a  causas  como  direitos  humanos,  meio  ambiente,  saúde,
educação popular, etc. O termo ONG não está definido na legislação brasileira

A Organização Social  (OS), as suas atividades devem ser vinculadas ao ensino,
pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico,  proteção, preservação do meio ambiente,
cultura e  saúde. Qualificadas conforme critérios de conveniência e aprovação do Poder
Público, pois, são desenvolvidas pelo mesmo.

A  Organização  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  
(OSCIP), são entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis na promoção de ações
de  interesse  social  como:  promoção  da  defesa,  cultura  e  conservação  do  patrimônio
artístico  e  histórico,  educação,  saúde,  segurança  alimentar  e  nutricional,  conservar  e
preservar  o  meio  ambiente,  trabalhos  voluntários,  combate  à  pobreza  e  defesa  de  um
desenvolvimento sustentável, entre outros.

A Organização de Utilidade Pública (UP), tipo de ETS que foi extinta pela Lei n°
13.204/15  (art.  9º,  I).  Porém existente  no  ordenamento  jurídico  a  OP Utilidade  Pública
Estadual  e  a  Utilidade  Pública  Municipal.  Declaradas  de utilidade  pública  cumprisse os
requisitos legais, possibilitando as organizações da sociedade civil a fruição de benefícios e
vantagens fiscais ou financeiras mediante recebimento de subvenções, auxílios e doações
da  União,  como realizar  sorteios  e  receber  doações  de  empresas,  dedutíveis  do  lucro
operacional da pessoa jurídica doadora.

A  Entidade  Beneficente  de  Assistência  Social  “Filantrópica”
(CEBAS), são entidades prestadoras de serviços na habilitação e reabilitação de pessoa
com deficiência e de promoção da sua integração à vida comunitária. Atendam pelo menos
60% (sessenta por cento) de sua capacidade de atendimento ao sistema de assistência
social.  Anualmente  demonstrada  e  aprovada  pelo  órgão  gestor  de  assistência  social
municipal ou distrital e comunicada ao Conselho Municipal de Assistência Social.

Ainda há as Instituições parceiras do Terceiro Setor: 
a) Empresas com Responsabilidade Social
b) Empresas Doadoras 
c) Elite Filantrópica
d) Pessoas Físicas
e) Imprensa 
f) Empresas Juniores Sociais
g) Cultura Popular
h) Cultura de Elite
i) Entidades Beneficentes
j) Entidades Sem Fins Lucrativos
k) Fundos Comunitários 

Estas parceiras financiam projetos de iniciativa de pessoas físicas e de empresas ou
entidades  do  setor  privado.  As  Empresas  Doadoras,  financiam  projetos  de  entidades
certificadas que são  dedutíveis  do lucro operacional.  Elite  Filantrópica:  Constituída por



pessoas físicas que patrocinam o terceiro setor, assim como pessoas físicas doadoras para
o terceiro setor e por fim os Fundos Comunitários (Community Chests).

4.2.2 Evolução da Legislação Brasileira do Terceiro Setor
Conforme  meta  traçada  para  este  trabalho  focado  em  elucidar  a  evolução  do

Terceiro Setor, sendo que o formato de atuação das ETS se deve em parte pelo surgimento
de  normas  e  leis  que  as  monitoram e assim certificam seu  funcionamento  (Ministérios
públicos e Órgãos determinados por lei). 

Adotando o CMAP Tools foi desenvolvido um mapa da legislação em vigor no Brasil.
Primeiramente uma síntese cronológica e na sequência a Figura 4:

 (1935) – Lei n° 91/1935 a primeira lei  brasileira que dispôs sobre declaração de
Utilidade Pública Federal das associações e as fundações constituídas no país. Que
deveriam ter o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade. 

 (1988)  –  Constituição  de  1988,  caracteriza  a  Assistência  Social  como  política
pública.

 (1993) – Lei nº 8.742/1993, Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) Atribuindo
princípios,  diretrizes,  organização  e  gestão.  Certificação  de  Entidades  de  Fins
Filantrópicos.

 (1998) – Lei n° 9.608/1998 - Lei do Voluntariado
 (1999) – Lei nº 9.790/1999, Lei das OSCIPs.

o O Terceiro Setor passou a ter caráter filantrópico.
o A Previdência Social  foi regulada sob a ótica do estado mínimo, definindo

pessoas carentes a partir de uma renda mensal familiar.
 (2007) – Decreto nº 6.170/2007, regulamenta execução descentralizada programas,

projetos e atividades por órgãos e entidades públicas/privadas sem fins lucrativos
mediante  recursos  e  créditos  oriundos  dos  Orçamentos  Fiscal  e  da  Seguridade
Social da União.

 (2009) – Lei n° 12.101/2009 – Certificação de Entidades Beneficentes
 (2011) – Decreto nº 7.568/2011 altera DECRETO Nº 6.170, DE 25 DE JULHO DE

2007.
 (2015)  – Lei  nº  13.204/2015 regime jurídico das parcerias entre a administração

pública e as organizações da sociedade civil.  Extinguiu Entidade Pública Federal
(EPF)

 (2016) – Decreto nº 8.726/2016 expressa regras e procedimentos do regime jurídico
das parcerias celebradas entre a administração pública federal e as organizações da
sociedade civil.



Figura 4 – Legislação Brasileira Terceiro Setor
Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão bibliográfica



(Classificação em categorias, segundo CRC/RS, 2016)



4.3   Discussões da Pesquisa e Apontamentos
Os gestores e responsáveis pela contabilidade, estão em permanente necessidade

de atualização quanto aos aspectos relacionados a legislação. Mas agora sob a ótica da
atividade das entidades do terceiro setor, a mobilização em torno de recursos é fundamental
para a sustentabilidade das entidades do terceiro setor, mesmo quando estas organizações
busquem desenvolver atividades secundária para gerar Receitas, pois são os recursos que
de fato podem dar condições para a organização atuar e gerar benefícios sociais, mudar
vidas, contribuir para melhorar o mundo.

Pacheco,  Macagnan  e  Seibert,  2016  enfoca  os  fatores  explicativos  do  nível  de
evidenciação  de  informações,  por  meio  dos  portais  (páginas internet),  realizada  com
fundações educacionais gaúchas (RS-Brasil), identifica e avalia o nível de transparência, a
prestação de contas e responsabilização (accountability);  as ETS independentemente do
formato jurídico, mobilizam a opinião pública. 

  Para aquela pesquisa para este artigo, um ponto que se destaca é a tecnologia
como  aliada  e  a  outra  contribuição  para  as  ETS  que  os  recursos  são  acessados  e
viabilizados  por  meio  da  qualidade  da  informação,  sua  evidenciação  e  nível  de
transparência.

Recursos físicos e financeiros, são elementos importantes para a continuidade da
organização e que não são necessariamente previsíveis ou controláveis. (...) necessitam ser
gerenciados  por  meio  de  monitoramento  e  administração  do  relacionamento  com  os
stakeholders (Portulhak, Vaz, Delay e Pacheco 2017). 

A mobilização em torno de recursos que estas entidades necessitam fazer segundo
Armani (2008) é indispensável para a sustentabilidade, envolvendo articulação da estratégia
organizacional, proporcionando a efetividade de suas políticas de ação social. 

Reforçando este contexto Fortuna Dall´Agnol,  Tondolo,  Tondolo e Sarquis (2017)
trazem contribuições para a questão em torno da mobilização de recursos, prestação de
contas e transparência. 

Kappel, Seno e Souza (2017) argumentam em torno das parcerias com este enfoque
sustentabilidade e desenvolvimento da atividade das entidades do terceiro setor. 

Reunindo  a  literatura  estudada  para  esta  pesquisa,  considerando  que  houve
avanços e por meio de várias pesquisas, que não foram abordadas neste trabalho, mas de
modo geral são concordantes em salientar a base para a sustentabilidade das atividades e
crescimento  das  ETS:   a) captação  e  mobilização  em torno  de  recursos;  b) Aplicação
eficiente  dos  recursos  na  atividade  social  e  prestar  contas  aos  doadores/parceiros;  c)
Retorno na forma de benefícios sócias gerados, sendo a comunicação normalmente é por
meio da prestação de contas formal. Portanto a transparência deve estar presente em todas
as etapas. A Figura 5 para evidenciar este macroprocesso. 
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Figura  5  –  Visão  Sistêmica  Atividade  Terceiro  Setor  Envolvendo  Recursos  de
Doadores
Fonte: Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão bibliográfica

Conforme Figura 5, há um elemento que centraliza estes pontos destacados pelas
pesquisas, que é a confiança gerada. Sendo esta confiança o “produto final” e que permite
a renovação de contratos, parcerias e doações para a entidade. 

Muito  bem  explicado  por  Olak  e  Nascimento  (2008),  é  esperado  que  as
organizações do terceiro setor,  por  realizar  função de interesse público,  apresentem de
modo  transparente  seus  projetos  e  resultados  alcançados,  por  meio  da  prestação  de
contas,  com  a  apresentação  das  demonstrações  contábeis  de  forma  ampla  aos
interessados e para comunidade.

Por  ser  a  transparência  fundamental  e  base  para  a  sustentabilidade  das
organizações e setor enfocado. Há atualmente a intensificação de uso da tecnologia, que
possibilita a comunicação das organizações e portanto, o uso das páginas eletrônicas é
considerado  um  importante  meio  de  divulgação  e  complementam  os  relatórios  anuais
impressos ampliando as possibilidades de transparência (Pacheco,  Macagnan e Seibert,
2016; Michelon, 2011).

5. Considerações Finais
Há muitos fatores que merecem atenção para avanços na pesquisa terceiro setor,

lembrando Portulhak, Vaz, Delay e Pacheco 2017, destacam a importância da prestação de
contas e de seus elementos constitutivos na manutenção de doadores individuais.  Este
comportamento e percepção do doador para com as informações e prestação de contas
necessita ser expandida e melhor compreendida.

Retomando os principais elementos enfatizados neste artigo, incluindo como “pano
de fundo” a legislação pertinente às ETS e que para a sustentabilidade das atividades, vem
sendo  repetidamente  destacado  (recursos,  bom  uso  dos  recursos,  comunicados  pela
prestação de contas, gerando transparência. O elemento presente e almejado ao final de
todo o processo é a obter a aprovação dos interessados e doadores, em outras palavras
gerando confiança.

Por  fim  foram  enumeradas  as  seguintes  proposições  do  trabalho,  estimulando
futuras pesquisas:



P1: Quando os responsáveis pela entidade do terceiro setor, segue as normativas e
leis, a mesma pode obter adequadamente seu desempenho social (performance) o
inverso inviabiliza a atividade.
P2:  Sob a ótica econômica a mobilização de recursos é fator necessário para o
cumprimento da missão da entidade.
P3: O equilíbrio econômico entre os recursos e o que a empresa gasta impacta na
decisão de continuidade das atividades.
P4: A prestação de contas envolve elementos financeiros e não financeiros, mas
consiste no elemento central para geração de novos recursos.
P5:  Os  doadores  de  recursos,  são  suscetíveis  a  manter  as  doações  quando
percebem que pode confiar na entidade que recebe seus recursos.
P6: A confiança é um elemento latente, mas pode ser medido por meio do resultado
que a entidade apresenta para a sociedade.

Este  trabalho  não  pode  ser  considerado  totalmente  abrangente  das  questões  e
desafios para as entidades do terceiro setor,  mas aponta elementos fundamentais  para
novas pesquisas. Quanto possibilidade de futuras pesquisas, pode ser para aprofundar a
percepção da confiança e impacto mensurável em variáveis de desempenho da entidade e
pesquisas que venham a aprofundar as questões sobre tecnologia de informação (TI) ainda
pouco customizadas para estas organizações.
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