
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Objetivo: Elaborar propostas para temas relacionados ao financiamento e a sustentabilidade 
econômica das organizações da sociedade civil. 
 
Metodologia: A partir de diagnóstico identificado, foram definidos seis eixos temáticos para trabalhos 
em subgrupos. O enfoque dado a cada eixo, conforme descrição resumida abaixo, tem por objetivo 
orientar os debates, podendo ser complementado e aprofundado pelos participantes. Estimula-se a 
preparação prévia e o envio de contribuições de cinco a seis laudas, tais como artigos, ensaios ou 
propostas até o dia 14 de março de 2013. A composição de cada grupo será definida de modo a 
promover equilíbrio entre os perfis dos participantes. Na ocasião do encontro, os presentes serão 
convidados a fazer um rodízio para intervir nos demais eixos. As contribuições serão apresentadas 
em plenária, além de serem sistematizadas por escrito.  
 
Participantes: 60 pessoas, dentre representantes de organizações da sociedade civil, integrantes de 
órgãos do Governo Federal, acadêmicos, especialistas, advogados e contadores. 
 
Local: Centro Cultural Banco do Brasil Brasília, SCES, Trecho 02, lote 22, em Brasília - DF. 

 
Programação 

 

 
QUINTA-FEIRA, 21 de março de 2013 

09h30 – 10h00 Credenciamento 

10h00 – 12h30 Abertura com a presença do Ministro Gilberto Carvalho  
 

Apresentação dos subsídios para debate  

12h30 – 14h00 Intervalo para o Almoço 

14h00 – 18h00 

G
ru

p
o
s 

Trabalho em grupos  

Eixo 1 - 
Simplificação e 

Desburocratização   

Eixo 2 – 
Cultura de 

Doação  

Eixo 3 –  
Incentivos Fiscais 

Eixo 4 –
Fundos 
Públicos  

Eixo 5 – 
Cooperação 

Internacional 

Eixo 6 – 
Empreendedorismo 

Social 

 
SEXTA-FEIRA, 22 de março de 2013 

09h00 - 11h00 

G
ru

p
o
s 

Trabalho em grupos  

Eixo 1 - 
Simplificação e 

Desburocratização   

Eixo 2 – 
Cultura de 

Doação  

Eixo 3 –  
Incentivos Fiscais 

Eixo 4 –
Fundos 
Públicos  

Eixo 5 – 
Cooperação 

Internacional 

Eixo 6 – 
Empreendedorismo 

Social 

11h00 – 12h30 Plenária - Socialização do conhecimento produzido e debate com todos os participantes 

12h30 – 14h00 Intervalo para o Almoço 

14h00 - 16h30 Continuação da Plenária - Socialização do conhecimento produzido e debate com todos os participantes  

16h30 – 17h00 Avaliação e Encerramento  

Financiamento e Sustentabilidade Econômica  
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EIXOS PARA DISCUSSÃO 

Eixo 01 – Simplificação e Desburocratização: uma proposta de racionalização tributária, que 
desonere e simplifique procedimentos, pode facilitar a gestão das organizações e a sua 
sustentabilidade financeira. Ao mesmo tempo, pode retirar da informalidade organizações que 
desenvolvem atividades econômicas (comercialização de mercadorias e prestação de serviços, 
sobretudo), auxiliando a arrecadação fiscal. Uma alternativa é a criação de um sistema 
desburocratizado e simplificado, tal qual fez o Simples Nacional para as pequenas e microempresas. 
Um dos desafios é encontrar equilíbrio no ordenamento jurídico vigente, sem que haja impacto fiscal 
negativo, sendo importante levar em conta a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Que medidas de desoneração e/ou desburocratização poderiam auxiliar procedimentos contábeis e 
fiscais? 

Eixo 02 - Cultura de Doação: estimular uma cultura de doação no Brasil é premente para aumentar 
a credibilidade social e a sustentabilidade das organizações da sociedade civil. Para tanto, também é 
um desafio buscar as fontes de financiamento independente de incentivos fiscais. Novas estratégias 
de captação de recursos estão sendo utilizadas pelas organizações e podem ensejar a elaboração 
de propostas normativas mais indutivas de sua existência, como o endowment, onde os excedentes 
guardados podem gerar rendimentos financeiros que auxiliarão na realização dos objetivos sociais 
da organização, ou o crowdfunding, que reúne simultaneamente uma série de doadores em prol de 
uma causa ou uma ação específica.    

Como o Estado pode apoiar o processo de estímulo à cultura de doação para as organizações? 

Eixo 03 - Incentivos Fiscais: para aumentar a sustentabilidade financeira das organizações da 
sociedade civil, importante também ampliar as doações privadas de pessoas físicas e jurídicas, com 
a utilização de incentivos fiscais. Isso pode ser feito com alteração normativa ou por incremento 
procedimental, como medidas de tecnologia da informação. Em qualquer hipótese, importante a 
pactuação de princípios, requisitos e limites comuns.  

Quais seriam as medidas administrativas e/ou normativas necessárias para a melhoria do cenário de 
doações com incentivo fiscal para as organizações da sociedade civil? 

Eixo 04 - Fundos Públicos: uma das formas de financiamento dos projetos de interesse público das 
organizações é o acesso a recursos de fundos públicos. Para tanto, é preciso propor alternativas que 
aprimorem o conhecimento sobre os prazos e formas de apresentação de projetos. Além disso, uma 
proposta suscitada é a criação de um mecanismo de repasse de recursos específicos para fomento 
de iniciativas relacionadas ao desenvolvimento institucional das organizações, à participação social e 
à democracia. Os recursos para o financiamento desses projetos poderiam ser aportados pelo Poder 
Público, Estatais, doações privadas ou até mesmo heranças vacantes. Os fundos solidários também 
são uma alternativa para essa discussão, com acúmulo em entidades de base comunitária.   

Quais seriam as medidas necessárias para melhorar o acesso a fundos públicos e para a criação de 
novas fontes de financiamento com esse formato?  
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Eixo 05 - Cooperação Internacional: ao definir os requisitos para o gozo da imunidade tributária 
referente ao patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de assistência social, sem 
fins lucrativos, o Código Tributário Nacional restringiu o alcance da imunidade à aplicação integral 
dos recursos em território nacional (CTN, art. 14, II). Tal regra foi também estendida para as 
hipóteses de isenção tributária (Lei 9.532/97, art. 15). Essas disposições podem obstar que 
organizações da sociedade civil enviem recursos ao exterior para auxílio à cooperação internacional 
e assistência humanitária. Também é preciso refletir sobre como pode ser fomentado o recebimento 
de recursos da cooperação internacional em benefício das organizações da sociedade civil 
brasileiras.  

Quais medidas devem ser adotadas para melhorar o ambiente legal que incide na cooperação 
internacional por organizações da sociedade civil? 

 

Eixo 06 – Empreendedorismo Social: cada vez mais a sociedade civil tem buscado empreender 
com valor social agregado, não se identificando com o modelo comercial tradicional de apenas visar 
o lucro, o que implica na necessidade de reflexão sobre os modelos jurídicos existentes. Para atingir 
uma missão social é possível que sejam exercidas atividades econômicas, com limite de distribuição 
de capital, reinvestimento no objeto principal e a adoção de regras de governança que sejam 
calcadas na transparência. O empreendedorismo social pode ter diferentes formatos, seja 
associação ou fundação; empresa com quotas de responsabilidade limitada; sociedade simples; 
cooperativas ou até mesmo sociedade por ações. Na ausência de um tipo específico essa discussão 
ganha relevo, especialmente acerca de seus princípios e limites para atuação.  

Como aperfeiçoar o arcabouço jurídico para abarcar as iniciativas de empreendedorismos sociais?  
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