
 



Estas propostas foram elaboradas a partir da visão de que um Estado Democrático de Direito
pressupõe uma democracia forte e com organizações da sociedade civil fortalecidas. No ciclo
de gestão de políticas públicas, as organizações podem participar desde a sua concepção,
passando pela sua execução, monitoramento e avaliação e prestação de contas. 

Reconhecemos a importância da garantia do direito fundamental à liberdade de associação
constitucionalmente previsto e solicitamos a assunção dos compromissos a seguir expostos
pelos candidatos e pelas candidatas à Presidência da República, aos Governos dos Estados e
às Casas Legislativas. 

Cuidar das iniciativas populares e da nossa cidadania organizada é uma tarefa necessária para
fortalecer a democracia e as políticas públicas no Brasil. 



1. FORTALECER O MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

2. IMPLEMENTAR OS CONSELHOS DE FOMENTO E COLABORAÇÃO 

3. CRIAR SECRETARIA NACIONAL DE FOMENTO E REGULAÇÃO DE OSCS 

4. COMBATER A CRIMINALIZAÇÃO BUROCRÁTICA

5. RECONSTRUIR O SISTEMA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

6. INVESTIR EM AGENDA DE PESQUISAS E PRODUÇÃO DE DADOS SOBRE OSCS 

7. PROMOVER CONHECIMENTOS E REFLEXÕES SOBRE OS E OSCIP

8. APROVAR O MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA

9. ARTICULAR AS POLÍTICAS SETORIAIS PARA EXECUÇÃO POR OSCS

10. CAPACITAR CONJUNTAMENTE ORGANIZAÇÕES E SERVIDORES PÚBLICOS

11. APOIAR A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DE ORGANIZAÇÕES E SUPERAR ENTRAVES TRIBUTÁRIOS

12. PROMOVER SOLUÇÕES PARA RESOLVER PASSIVOS TRIBUTARIOS E ADMINISTRATIVOS DE OSCS



13. INCENTIVAR FUNDOS PÚBLICOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

14. INCENTIVAR FUNDOS PATRIMONIAIS PARA CAUSAS DE INTERESSE PÚBLICO 

15. RETOMAR O INCENTIVO FISCAL DO PRONAS E DO PRONON 

16. AMPLIAR PARA PESSOA FÍSICA INCENTIVO FISCAL EXISTENTE PARA PJ PARA DOAÇÕES ÀS OSCS

17. EXTINGUIR O SISTEMA DE UTILIDADE PÚBLICA DAS OSCS 

18. HARMONIZAR DISPOSIÇÕES LEGAIS SOBRE REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES

19. DESBUROCRATIZAR O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DO CEBAS 

20. ESTIMULAR A ADOÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS ESPECÍFICOS PARA AS OSCS

21. GARANTIR ACESSO À JUSTICA E ATENDIMENTO JURÍDICO ÀS OSCS POPULARES E DE BASE COMUNITÁRIA 

22. ATUAR NO SISTEMA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

23. RECONHECER E VALORIZAR O PAPEL DAS OSCS NO ÂMBITO DAS ESTRATÉGIAS ESG 

24. QUALIFICAR O AMBIENTE NORMATIVO PARA NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL

25. QUALIFICAR PARÂMETROS DE APLICAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS ÀS ORGANIZAÇÕES



A Lei nº 13.019/2014, que institui o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - mais
conhecido como MROSC - é fruto de um processo amplo e participativo de discussão coordenado pela
Secretaria-Geral da Presidência da República, com o apoio da Plataforma por um Novo Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que teve início em 2011. A agenda ampla do MROSC
envolve diversos eixos de atuação, notadamente contratualização, sustentabilidade e certificação. A
entrada em vigor da Lei nº 13.019/2014 no âmbito da União e dos Estados se deu em janeiro de 2016, e
nos Municípios em 2017, para que estes aprendessem com a experiência dos demais entes federados. O
Decreto Federal nº 8.726/2016 foi editado induzindo o espírito da lei, mas não houve esforços após a sua
promulgação no sentido de apoiar a implementação e nem de seguir com a articulação federativa
necessária. Harmonizar todas as fases da parceria, quais sejam, planejamento, seleção e celebração,
execução, avaliação e monitoramento, e prestação de contas é importante para o bom funcionamento
do sistema. Em 2024, completará um decênio da edição desta importante conquista. Mudar a realidade
das parcerias da Administração Pública e das Organizações da Sociedade Civil exige esforço relevante
com indução positiva do poder público. A concretização do MROSC deve ser tarefa prioritária e premissa
básica para um ambiente institucional que garanta a legitimidade das OSC no país. 

1. Fortalecer o Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil



A implementação da Lei nº 13.019/2014, com ampla participação social, deve ser objetivo do Executivo
em todas as suas esferas. O MROSC prevê a criação de Conselhos de Fomento e Colaboração, com
representação paritária do governo e das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), como um lócus
institucional de discussão sobre as OSCs e suas parcerias com o Estado. No âmbito federal, o Conselho
Nacional de Fomento e Colaboração (CONFOCO) está previsto no Decreto nº 8.726/2016, mas nunca foi
colocado em prática. A experiência existe com êxito na esfera estadual, na Bahia, e na municipal, em Belo
Horizonte. A decisão de instalação destes conselhos pressupõe a designação de um ponto focal no Poder
Executivo para minimamente ser a Secretaria-Executiva do colegiado paritário, com participação de
representantes do governo e da sociedade civil. Idealmente, deve existir estrutura pública que lidere e
articule as temáticas incidentes, promova o diálogo e oferte as respostas necessárias ao campo da
sociedade civil organizada sobre sua regulação. Uma política pública de gestão que trate do fomento e da
colaboração das OSCs com o Estado é o que a agenda MROSC vinha construindo como resultado mais
amplo, e como essencial ao país para execução de políticas públicas necessárias. 

2. Implementar os Conselhos de Fomento e Colaboração



O ponto focal no Poder Executivo exige minimamente uma estrutura político-administrativa. A indução
do CONFOCO que exige uma Secretaria-Executiva para garantir seu funcionamento é um caminho. Mas é
necessário ir além. Para que de fato se consiga avançar nesta agenda de valorização e articulação da
regulação incidentes sobre as organizações, é preciso criar estrutura permanente no Poder Executivo,
com equipe e orçamento, localizada na estrutura central de governo, que possa fazer a interlocução com
todas as pastas finalísticas. É necessário promover o direito das OSCs e ser responsável por coordenar,
em parceria com os demais órgãos da administração pública, a formulação e a implementação de
medidas que visem a melhoria do ambiente jurídico, político e institucional de atuação dessas
organizações e a redução da burocracia na sua atuação; promover o fomento e a regulação incidente
sobre as OSCs e suas relações de parceria com o Estado, garantindo acesso direto à Administração
Pública; coordenar, articular, integrar e propor ações de governo para garantir o direito à liberdade de
associação e de reunião pacífica, inclusive em foros e redes internacionais; promover a difusão de
informações, estudos, pesquisas e capacitações, em sua área de competência, e; propor a adequação e o
aperfeiçoamento da legislação correspondente. No governo federal sugerimos que seja criada uma
Secretaria Nacional na Secretaria-Geral da Presidência da República e instância análoga nos demais entes
federados. Importante criar e articular uma política pública de fomento e colaboração com as OSCs,
como uma política pública de gestão, com articulação federativa inclusive, e que seja previsto no PPA
recursos do orçamento público para execução das ações necessárias. Ademais, uma estrutura autônoma
com esse papel no Estado deve também ser estudada e articulada. A experiência da Charity Commission
na Inglaterra é positiva. Ter uma agência reguladora autônoma para o campo, com competência
normativa, de formação, de certificação e de controle, poderia ser mais perene e minimizaria o risco de
interferências indevidas em governos pouco dispostos a dialogar com a sociedade civil.

3. Criar a Secretaria Nacional de Fomento e Regulação
das OSCs



“Criminalização burocrática” é o termo usado pela sociedade civil brasileira para nomear os entraves
burocráticos consistentes nas exigências desproporcionais e perseguições administrativas, que
impactam ou inviabilizam os projetos e as atividades das OSCs na execução de parcerias em todas as
esferas da federação. Na contramão do MROSC, que buscou promover e valorizar as organizações para
estancar este processo, a criminalização das organizações e do ativismo vem aumentando e causando
forte impacto às OSCs. Necessário o compromisso de repudiar as tentativas de criminalização
burocrática contra as OSCs, que atinge também os movimentos sociais e os defensores de direitos
humanos e de causas socioambientais, garantindo a solução dos problemas reais com apoio político-
institucional para as demandas coletivas, além do jurídico, administrativo e financeiro à atuação dos
atores e atrizes do campo da sociedade civil organizada, com programas de fortalecimento específicos.  

4. Combater a criminalização burocrática



Após uma longa luta de décadas, das OSCs, coletivos, redes e movimentos sociais, para o
reconhecimento de sua importância, o fomento e expansão de seus espaços, e a consolidação das
chamadas “instituições participativas”, assistimos nos últimos anos o Governo Federal, sob a justificativa
de “racionalização da administração pública” e “corte de gastos”, extinguir uma série de instâncias
participativas no âmbito federal. O Decreto nº 9.759/2019 promoveu o esvaziamento e a deslegitimação
desses espaços, especialmente dos que não estavam alicerçados em lei, e provocou enorme impacto
negativo nas políticas públicas das mais diversas áreas, seja na área de meio ambiente, direitos
humanos, ciência, educação, saúde, entre outras. É urgente o compromisso com a reestruturação,
reavivamento e aprofundamento da institucionalização de instâncias participativas, por meio de
arquitetura legal consistente que traga competências e composições em nível hierárquico superior a
decreto, garantindo maior segurança jurídica para a participação social no país. É preciso retomar os
espaços de diálogo e contribuições da sociedade civil organizada para a formulação, monitoramento e
avaliação de políticas públicas, de modo a repactuar e evitar a regressão de mais direitos conquistados
ao longo do recente período democrático do país. O acesso à participação das OSCs, coletivos, redes e
movimentos sociais deve ser promovido no ciclo de políticas públicas.

5. Reconstruir o sistema de participação social



O Mapa das Organizações da Sociedade Civil é uma plataforma de transparência georreferenciada
institucionalizada pelo Decreto Federal nº 8.726/2016 sob a gestão do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) que tem contribuído para a agenda de pesquisas e produção de conhecimentos no país.
Com as principais bases de dados federais, é preciso agregar novas, tanto do âmbito da União quanto
dos estados e municípios. Não se trata de um cadastro geral. O Mapa das OSCs é plataforma de geração
de informações estratégicas para o setor. Aprimorar essa agenda no IPEA nos parece fundamental. Além
deste órgão que tem feito um trabalho importante para esse tema, o IBGE que já há muito mantém a
pesquisa da FASFIL – Fundações e Associações sem Fins Lucrativos e a PEAS – Pesquisa de Entidades de
Assistência Social. As últimas edições, no entanto, não aconteceram no último período por ausência de
investimento e de apoio a sua relevância.

6. Investir em agendas de pesquisas e produção de
dados sobre OSCs



No final da década de noventa foram criadas as leis de Organizações Sociais (OS) e de Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Em 2023, a primeira fará 25 anos e, em 2024, a segunda
completa 25 anos. Importante fazer um balanço público, sistemático e coletivo, com participação das
OSCs, governo federal, governos subnacionais e população em geral acerca da implementação dos
modelos de parcerias, com vistas a identificar resultados, desafios e oportunidades de melhoria
incremental. É preciso discutir os avanços e desafios havidos na União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, tanto do ponto de vista da certificação em si quanto do ponto de vista da contratualização
decorrente – os contratos de gestão e os termos de parceria. Na União, o modelo de OS ficou sobrestado
por conta da ADI nº 1923 no Supremo Tribunal Federal, finda em 2015. A decisão pela sua
constitucionalidade com interpretação conforme em alguns pontos gera novos parâmetros para
aprimoramento do normativo. No caso da qualificação de OSCIP, entendemos que ela precisa ser
aperfeiçoada. É preciso modificar o art. 18 da Lei das OSCIPs para romper com a lógica de que os títulos
são incompatíveis. A decisão das titulações é das organizações que querem ou não se submeter ao
sistema de cada certificação. Ademais, é preciso universalizar o direito de as associações ingressarem
com ações em Juizados Especiais Cíveis, hoje restrito para as qualificadas como OSCIP. 

7. Promover conhecimentos e reflexões sobre OS e
OSCIP



Reconhecer as especificidades das entidades culturais no país é essencial para avançarmos nas políticas
culturais no país. Tramita no Congresso Nacional o Marco Regulatório de Fomento à Cultura (PL
3905/2021) que coloca o agente cultural como protagonista das políticas públicas de cultura e torna mais
claros os caminhos que podem ser trilhados pelos gestores públicos nas ações de fomento ao setor,
reduzindo os obstáculos históricos no acesso e na efetividade das políticas culturais. Deve ter apoio dos
governos e dos parlamentares para sua aprovação e implementação no próximo quadriênio.

8. Aprovar o Marco Regulatório de Fomento à Cultura



Organizações da Sociedade Civil têm um importante papel na execução de políticas públicas. Mas o
debate sobre as parcerias deve ser feito em cada contexto para que a parceria seja de fato
complementar e não uma delegação de atividades que promova o desinvestimento dos recursos
públicos nos equipamentos públicos. É essencial parceirizar com o tecido social associativo no país para
formulação e entrega de serviços de natureza pública para a superação das desigualdades sociais e as
lutas contra todas as formas de discriminação, em especial, a luta contra o racismo, capacitismo,
machismo, lgptqia+fobia. Este debate precisa ser feito nas diferentes políticas setoriais.

9. Articular as políticas setoriais para execução por
OSCs



A formação é um dos caminhos emancipatórios para a sociedade. O MROSC abre espaços e melhores
condições para a participação das OSCs na operacionalização das políticas públicas, mas é preciso cuidar
de suas regras infralegais para que não criem obstáculos ou criminalizem as organizações. As políticas
públicas deverão oferecer e financiar programas de capacitação específicos que envolvam os servidores
públicos que lidam diretamente com as OSCs e suas lideranças, com prioridade para mulheres, jovens e
quem está na posição de voluntário. As escolas de governo também devem se envolver nessa tarefa.
Priorizar a capacitação conjunta é fundamental para acelerar a compreensão e o diálogo entre as partes.
A articulação federativa sobre o MROSC, com materiais e orientação para as normas estaduais e
municipais de regulamentação da Lei nº 13.019/2014, nos parecem essenciais nesse contexto de
abandono da agenda. Nesse sentido, propomos também um fórum permanente de gestores públicos e
de OSCs que atuem diretamente com as parcerias, nas três esferas da federação, fortalecendo
comunidade de práticas e de engajamento em relação ao MROSC.

10. Capacitar conjuntamente organizações e servidores
públicos



Está em jogo, no âmbito da reforma tributária, a proposta de criação de um sistema tributário mais
favorável a todas as organizações da sociedade civil como existe para as micro e pequenas empresas e a
não incidência de imunidade nas transmissões e doações a organizações da sociedade civil, por meio de
emendas à Constituição. “Solidariedade não se tributa” é o lema da Plataforma MROSC que
concordamos. Na contramão de tendência mundial, o Brasil é um dos poucos países que ainda tributa
doações de cunho filantrópico, isto é, aquelas voltadas a entidades sem fins lucrativos. Nesse sentido, é
de extrema importância que as candidaturas se comprometam com as propostas de regime jurídico
tributário adequado e de não incidência de um “pedágio” sobre as doações para organizações da
sociedade civil. Trata-se de garantir um tratamento diferenciado e simplificado nos campos
administrativos, tributários, fiscais e contábeis, especialmente com a construção de um SIMPLES SOCIAL
que possa efetivamente reduzir a carga tributária e os encargos acessórios, vinculada ao papel
socioambiental das organizações.

11. Apoiar a sustentabilidade econômica das OSCs e 
superar entraves tributários



Estudar possibilidade de medida legislativa de anistia ou parcelamentos de débitos de passivos
tributários para questões tributárias e previdenciárias com recorte de valor razoável que garanta a
regularização das pequenas e médias organizações no país é algo importante. Ademais, é preciso
enfrentar o tema do encerramento de pendências em prestações de contas. Por muitos anos as
organizações adquiriram passivos por conta das relações de repasse de recursos. É preciso promover a
quitação de prestação de contas de processos administrativos antigos com base nos resultados e sobre
as quais não constem tomada de contas especial. Neste particular, medida semelhante já foi proposta
pelo Congresso Nacional e aprovada na Lei 13.2014/2015 e o seguinte artigo foi vetado à época: “Art. 83-
A. Nos termos de regulamento, as prestações de contas apresentadas pelas organizações da sociedade
civil até 31 de dezembro de 2010 não analisadas até a entrada em vigor desta Lei poderão ser arquivadas
definitivamente.” Não se pode ficar eternamente sendo instado a responder por demandas que
aconteceram a tantos anos e que não causaram dano ao erário.

12. Promover soluções para resolver passivos
tributários e administrativos de OSCs



Desenvolver fundo público e linhas de financiamento em fundos existentes para o fomento institucional
de OSCs é proposta antiga da sociedade civil organizada. Faz-se cada vez mais necessária diante dos
desafios existentes de aprimoramento da capacidade institucional para lidar com a gestão administrativa
das organizações. O ativismo necessário das organizações no país gera cada vez mais aumento na
necessidade de transparência e conformidade legal a diversas camadas regulatórias incidentes. Apoiar
processos de autorregulação de transparência, estruturação de programas de compliance, adequação à
lei geral de proteção de dados e melhoria de governança institucional nos parece fundamental. Busca-se,
assim, garantir a ampliação do acesso a recursos públicos de forma permanente, garantindo-se o
fortalecimento da gestão administrativa e financeira das organizações no longo prazo.

13. Incentivar Fundos Públicos de desenvolvimento
institucional



Promover a implantação, em favor das OSCs, de fundos patrimoniais filantrópicos para garantir a sua
independência, sustentabilidade de longo prazo e investimento em causas de interesse público por meio
do apoio à aprovação do PLC nº 158/2017 existente, que trata dos incentivos fiscais de estímulo à
doação, em parte vetados pelo presidente Jair Bolsonaro no início de seu governo quando da aprovação
da Lei Federal nº 13.800/2019, e da tributação dos fundos patrimoniais. O veto presidencial de
dispositivos que introduziriam incentivos tributários aos fundos patrimoniais (“endowments”), quando da
sanção da lei, somados à posterior Solução de Consulta nº 178/2021 exarada pela Receita Federal, que
equivocadamente entendeu que a imunidade de impostos não se aplica às organizações gestoras de
fundo patrimonial, ameaçam a atratividade do uso dessa figura. É de extrema importância que as
candidaturas se comprometam com a superação dos entraves de natureza tributária que caracterizam a
disciplina atual dos fundos patrimoniais.

14. Incentivar Fundos Patrimoniais para causas de
interesse público



Em 2020, o incentivo fiscal voltado ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e ao
Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS) deixou de existir
para as pessoas físicas e em 2021 para as pessoas jurídicas no Brasil, mesmo sendo de grande relevância
para projetos na área. A despeito de existirem projetos de lei no Congresso Nacional que tratam do
tema, em especial o PL nº 5307/2020, o referido incentivo não foi prorrogado até o presente momento
deixando milhares de projetos sem continuidade e sem investimento. Esta renúncia fiscal é essencial
para o país.

15. Retomar o incentivo fiscal do PRONAS e do PRONON



Na agenda MROSC, um dos resultados alcançados de desburocratização e universalização de benefícios
em 2015 foi a extinção da Lei de Utilidade Pública Federal e a desvinculação do incentivo fiscal existente
para as organizações certificadas como OSCIP. Atualmente, o único incentivo fiscal à doação para
entidades sem fins lucrativos voltadas a causas socioambientais é este que pode ser utilizado por
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real que realizam doações em benefício de organizações da
sociedade civil que atuem em causas de interesse público, podendo deduzir o valor doado enquanto
despesa operacional, até o limite de 2% do seu lucro operacional. Assim, a implantação de incentivos
semelhantes a pessoas físicas contribuirá não só para a sustentabilidade financeira de organizações,
para as quais as doações compõem parte significativa de seus recursos, mas também para a sua
legitimidade e o fortalecimento da cultura de doação no país.

16. Ampliar para pessoas físicas o incentivo fiscal
existente para pessoa jurídica para doação às OSCs



Não há sentido seguir com esse sistema de certificação criado em 1935 que previa que a sociedade civil
era formada apenas de pessoas que trabalhavam de forma voluntária e caritativa. Evoluímos muito nas
lutas e nas causas, e avançamos nas concepções sobre o papel da sociedade civil organizada. Sabemos
que as podem remunerar seus dirigentes e sua equipe de trabalho não apenas por consenso social, mas
por dispositivos legais alterados pela agenda MROSC. Esta burocracia da declaração de utilidade pública
já foi extinta em 2015 no Governo Federal por não significar nenhum ganho institucional concreto para o
Estado Brasileiro. Cada vez mais se questiona a necessidade de certificações adicionais e burocráticas
para as organizações da sociedade civil no âmbito dos Estados e Municípios que retomam discussões
vencidas como a questão da remuneração de dirigentes e desidratam os direitos sociais de seus
trabalhadores na esfera local. É preciso que os governos dos estados e parlamentares estaduais se
comprometam com a extinção das leis que tratam de utilidade pública. A Lei Federal nº 31/95 já foi
revogada e a Declaração de Utilidade Pública Federal não existe mais. Nesse sentido, para retirar esse
entulho burocrático do ordenamento jurídico e não mais permitir retrocessos na legislação local, deve
haver uma articulação federativa para que as revogações das leis estaduais e municipais de utilidade
pública aconteçam e um esforço dos estados e municípios no mesmo sentido.

17. Extinguir o sistema de utilidade pública das OSCs



Superamos o tabu da não remuneração de dirigentes e reconhecemos na agenda MROSC que é
importante que haja profissionalização no campo das organizações da sociedade civil. As regras vigentes
sobre a remuneração dos dirigentes passaram a autorizar expressamente, mas também passaram a
prever disparidades entre os tipos de organizações. A legislação federal contém dispositivos que
estabelecem como teto de remuneração ora os valores de mercado (no caso de organizações de
interesse público), ora 100% do teto remuneratório do Poder Executivo Federal (no caso de OSCIPs e OSs)
e ora 70% deste limite (no caso de organizações de benefício mútuo ou titulares do CEBAS). Esta
necessidade de uniformização das disposições legais acerca da remuneração de dirigentes de entidades
privadas sem fins lucrativos é questão de grande relevância. Devem ser aperfeiçoadas e simplificadas
para trazer segurança jurídica aos profissionais que atuam no terceiro setor, permitindo a
profissionalização dos gestores, além da atração e retenção de jovens talentos. Queremos que a
juventude cresça no seu ativismo e na sua profissão dentro do campo da sociedade civil organizada e
possa cada vez mais contribuir com a superação das desigualdades do nosso país.

18. Harmonizar disposições legais sobre a remuneração
de dirigentes



Para a segurança jurídica das organizações, é fundamental a regulamentação para efetiva
implementação da Lei Complementar nº 187/2021, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes, sem criar burocracias adicionais. É preciso uniformizar os procedimentos para obtenção da
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) e possibilitar que seja superado o
passivo de processos administrativos pendentes relativos nas três áreas de atuação, quais sejam, saúde,
educação e assistência social. É também necessário discutir o sistema de certificação das comunidades
terapêuticas incluídas na legislação vigente. Serão necessárias a edição e publicação de Decreto e
Portarias, implementação de medidas de transparência (publicação de pareceres e canais de
acompanhamento processual) e capacitações às equipes que realizam as análises dos requerimentos. A
imunidade constitucional às contribuições sociais das organizações deve ser garantida em sentido amplo. 

19. Desburocratizar o processo de certificação do CEBAS



As organizações passam por dificuldades no sistema bancário, especialmente após as medidas
necessárias em relação à lavagem de dinheiro e combate à corrupção e financiamento do terrorismo
propostas pelo GAFI. Estimular a adoção de serviços bancários e financeiros especiais para OSCs,
incentivando serviços autônomos de cooperativismo e de crédito solidário é necessário. Ademais, é
preciso resolver a questão vigente sobre a isenção de todas as taxas, tarifas e cobranças de serviços
bancários nas contas abertas em bancos públicos para a execução de projetos em parceria com a
Administração Pública, operacionalizando o espírito do art. 51 da Lei nº 13.019/2014, que não vem sendo
cumprido no país.

20. Estimular a adoção de serviços bancários e
financeiros específicos para as OSCS



A Defensoria Pública tem um papel importante também de atender organizações da sociedade civil de
base comunitária em situação de vulnerabilidade social ou que atenda públicos em vulnerabilidade
social. No Rio de Janeiro, por exemplo, há um programa para associações do Núcleo de Direitos
Humanos da Defensoria Pública do Estado, que faz a elaboração e alteração de estatutos dessas
entidades das comunidades com isenção de taxa dos cartórios de registros de pessoas jurídicas. Este
atendimento de pessoa jurídica sem fins lucrativos deveria ser implementado em todo país para
fortalecer o nosso tecido associativo de base comunitária, tão fundamental para a promoção e defesa de
direitos humanos. Em São Paulo, a Defensoria Pública tem uma resolução que regulamenta este
atendimento e que está sendo discutida no âmbito do Conselho Consultivo da Ouvidoria para ser mais
efetiva e assertiva sua implementação, inspirada na experiência do Rio de Janeiro. Importante também
estimular que os Núcleos de Prática Jurídica das Faculdades de Direito possam prestar atendimento
jurídico gratuito às organizações populares e de base comunitária, ampliando seu acesso à justiça e sua
capacidade institucional, além de promover mais conhecimentos sobre o tema na formação dos
estudantes de direito. Trabalhar o tripé da pesquisa, ensino e extensão referente às organizações da
sociedade civil no Brasil nas Universidades é essencial para o Brasil que queremos.

21. Garantir acesso à justiça e atendimento jurídico as
OSCs populares e de base comunitária



Em março de 2022, recebemos no país a visita do relator especial da ONU para o direito à liberdade de
associação e reunião pacífica. Pelos pronunciamentos feitos sobre a visita já é possível perceber a
necessidade de aperfeiçoamento de uma série de questões em relação à garantia do direito fundamental
à liberdade de associação e reunião pacífica. O Brasil deve responder ao sistema internacional de direitos
humanos e atentar de forma permanente internamente para contribuir com o alargamento dos espaços
cívicos e não o seu estreitamento. Retomar a defesa da liberdade de associação, em especial na ONU,
OEA, OCDE e CEPAL, é essencial para um ambiente político institucional e regulatório mais favorável às
organizações no país. Ademais, é relevante que o Brasil defenda, perante os organismos internacionais, a
importância da consulta e participação das Organizações da Sociedade Civil na criação de políticas e
marcos, de modo a refletir as diferentes necessidades e formas de organização social e prestigiar o
direito à autodeterminação dos povos.

22. Atuar no sistema internacional de direitos humanos



É relevante que haja um compromisso no sentido de que organizações da sociedade civil sejam ouvidas e
consideradas durante o processo de desenvolvimento da agenda regulatória sobre ESG e Empresas &
Direitos Humanos no Brasil, incorporando aos esforços governamentais para implementação da Agenda
2030 das Nações Unidas. A criação de mecanismos para que as organizações da sociedade civil
representativas das comunidades impactadas pelas empresas sejam ouvidas em planejamentos
estratégicos de ESG é uma diretriz, por exemplo, que pode mudar o rumo dos encaminhamentos.
Comunidades quilombolas, ribeirinhas, povos indígenas e tradicionais não podem ficar de fora desses
processos e a indução para operacionalizar a Convenção OIT 169 no macro, com dispositivos
semelhantes no mundo empresarial são importantes. Nesse mesmo sentido, documentos relacionados à
agenda de Empresas e Direitos Humanos (dentre os quais o Plano Nacional de Ação e futuro Marco
Normativo), ESG e Conduta Empresarial Responsável (incluindo o PACER – Plano de Ação em Conduta
Empresarial Responsável) devem, de um lado, ser elaborados a partir a participação ativa de múltiplas
organizações da sociedade civil; e, de outro, aludir expressa e textualmente à importância da oitiva e
protagonismo de tais organizações para a agenda do setor empresarial.

23. Reconhecer e valorizar o papel das OSCs no âmbito
das estratégias ESG



No Brasil, como não há um modelo jurídico específico de negócios de impacto. Eles se estruturam por
meio de uma diversidade de formas, que incluem desde organizações sem fins lucrativos até empresas.
Há propostas para esse aperfeiçoamento jurídico-normativo como a criação de sociedades de benefício
pelo Projeto de Lei nº 3.284/2021. Há preocupações também de interpretação fiscal negativa como o
olhar recente da Solução de Consulta COSIT nº 121/2021, segundo a qual a detenção de participação
societária por entidades sem fins lucrativos as impediria de fruir de sua imunidade ou isenção, mesmo
enquanto instrumento para promoção de impacto. Considerando que o fortalecimento do ecossistema
de negócios de impacto no Brasil contribui para o desenvolvimento econômico e sustentável, é
fundamental que as candidaturas aos futuros mandatos incluam o tema em suas agendas, assumindo o
compromisso de dar sustentabilidade política à Estratégia de Investimentos e Negócios de Impacto –
ENIMPACTO e a mudanças normativas referentes ao tema.

24. Qualificar o ambiente normativo para negócios de
impacto social



É preciso que haja um compromisso com a qualificação da regulação incidente sobre as organizações da
sociedade civil no que tange à proteção de dados pessoais. É uma camada regulatória adicional
importante. A luta pela própria lei advém de articulação multissetorial, com diversas organizações
coletivos e redes que vem buscando construir o reconhecimento, proteção e promoção do direito e uma
nova cultura de proteção de dados! Ocorre que as organizações não estão sendo consideradas em suas
individualidades. Com a edição da Resolução CD/ANPD Nº 2/22, por exemplo, as pessoas jurídicas de
direito privado sem fins lucrativos, foram incluídas no conceito de Agentes de Tratamento de Pequeno
Porte, ao lado de outras pessoas jurídicas com fins lucrativos, como microempresas, empresas de
pequeno porte e startups. Para assim serem considerados, há o critério do limite de faturamento
previsto na resolução que não se aplica às OSCs, por não estarem estas sujeitas à Lei da Micro e Pequena
Empresa e nem ao Marco Legal das Startups. É importante que a agenda regulatória da Autoridade
Nacional de Proteção de Dados avance incluindo as peculiaridades das OSCs, para gerar maior segurança
jurídica e o faça de modo participativo com as organizações do campo. Materiais com ferramentas para
implementação e capacitação com a especificidade que caracteriza a atuação das entidades sem fins
lucrativos também devem ser endereçados pela ANPD.

25. Qualificar parâmetros de aplicação da Lei Geral de
Proteção de Dados às OSCs




