




Legislação confusa 
Um dos problemas que mais im

põe obstáculos a essas instituições é 
a legislação confusa a que estão sub
metidas. Por trás da sigla ONG estão 
as Oscips, caso do Instituto Ethos de 
Desenvolvimento Social, as entida
des filantrópicas, como a Apae-SP, 
e as de utilidade, como as Casas A n 
dré Luiz e o Graacc. Mas há também 
as organizações sem esse tipo de 
qualificação, casos do WWF-Brasil 
(dedicada à conservação da natu
reza) e do Instituto Ayrton Senna 
(desenvolve soluções sociais volta
das ao desenvolvimento humano). 

"Com o advento da Lei Federal 
9.790/99, que regulamentou o Ter
ceiro Setor, as entidades tiveram de 
escolher o tipo de certificação que 
melhor se enquadram, limitando-se 
a apenas uma, que dá direito a diver
sas isenções tributárias", explica Ku-
ser. Lembra também que, segundo a 
legislação, Oscip é uma associação 
de direito privado sem fins lucrati
vos, cujo estatuto foi aprovado pelo 
Ministério da Justiça. Tal certificado 
permite que a entidade f irme parce

nas e convênios com o governo e re
ceba recursos para executar projetos. 
Nos termos legais, as organizações 
não precisam se qualificar como 
Oscip. Mas o título, diz o especia
lista, confere maior credibilidade. 

"A fiscalização dessas organiza
ções está definida em lei e deve ser 
feita pelo Estado e pela sociedade. 
Seus gestores respondem com seu 
patrimônio, portanto devem gerir 
com cuidado", afirma. Além disso, 
reitera, a legislação não permite que 
as Oscips representem grupos ou in
teresses particulares. 

De acordo com o administrador 
Arcênio da Silva, existem outros t i 
pos de certificados conferidos pelos 

governos estaduais e municipais às 
ONGs e que proporcionam uma sé
rie de benefícios fiscais. Cabe a elas 
provarem que seus estatutos estão 
de acordo com as leis específicas 
para consegui-los. E para mantê-los, 
devem prestar contas de despesas e 
do trabalho realizado. 

O Código Civi l , explica Lisandra 
Arantes Carvalho, assessora jurí
dica da Associação Brasileira das 
Organizações Não-Governamentais 
(Abong), traz os requisitos estatu
tários que devem ser seguidos pelas 
ONGs. Mas, dependendo do formato 



e das certificações pretendidas, ou
tras leis também dispõem sobre o 
assunto, o que dificulta muito a in
terpretação e o entendimento sobre 
sua legalidade. "Por isso, se faz ne
cessária a criação de um novo marco 
legislativo para as organizações sem 
fins lucrativos, que regulamente o 
acesso a recursos públicos em todos 
os seus aspectos e que seja único e 
transparente, a f im de viabilizar um 
melhor entendimento", diz. 

No caso das organizações que 
preferem manter-se totalmente 
distantes das esferas de governo, 
os recursos vêm de parcerias com 
pessoas físicas e jurídicas, que 
fazem doações ou compram seus 
produtos, expl ica Arcênio da Silva. 

Além da soc iedade, essas orga
nizações devem prestar contas dos 
gastos e t rabalhos para as empre
sas que as f inanc iam. " A s O N G s 

são obrigadas a apresentar ba 
lanço anual e relatório socia l , que 
normalmente f i cam disponíveis 
em seus s i tes" , a f i rma. No caso 
de suspeita de irregularidades, o 
Ministério Público tem autonomia 
para investigá-las. 

Mas , não são apenas as inst i 
tuições que ganham ao recorrer 
a prof iss ionais. "Para o admin i s 
trador, pr inc ipalmente aqueles 
que já at ingiram um alto patamar 
em sua carreira ou já se aposen
taram, assumir um cargo em uma 
organização de cunho social é um 
novo e instigante desaf io , além 
de agregar muito ao currículo", 
comenta o administ rador . 

Já na opinião de Armando Scar-
pino, o benefício de lutar por uma 
causa social é extremamente gratifi
cante. "Eu me sinto muito bem e feliz 
por saber que estou fazendo a minha 

parte e que, de alguma maneira, 
posso ser útil a pessoas tão carentes 
e necessitadas", f inaliza. 
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