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Resumo

O presente artigo, de cunho jurídico e econômico, visa o esclarecimento sobre a formalização
e legalização de entidades do terceiro setor com o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ). Para tanto, se faz necessário elucidar alguns conceitos pertinentes a essas entidades
filantrópicas,  bem  como,  explicitar  as  etapas  do  processo  de  formalização,  tendo  como
referência a região norte e a cidade de Belém do Pará. Além disso, é de suma importância
demonstrar alguns entraves e dificuldades desse processo que desestimulam a formalização.
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Abstract

This article, of legal and economical nature, aims to clarify the formalization of entities from

the third sector with the National Registry of Legal Entity (CNPJ). Therefore, it is necessary

to elucidate some relevant concepts to these philanthropic entities, as well as explain the steps

of the formalization process, having as reference the northern region, and the Belém of Pará

City. Moreover, it is of the utmost importance to demonstrate some obstacles and difficulties

of this process which discourage the formalization.

Keywords:  National  Registry  of  Legal  Entity;  Third  Sector  Entities;  Formalization;

difficulties.
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INTRODUÇÃO

O  cenário  global  de  problemáticas  sociais  e  econômicas,  desigualdades  e

marginalização de vulneráveis têm ocasionado uma intensa mobilização da sociedade civil em

torno  da  criação  de  Organizações  não-governamentais  (ONG’s)  ou  outras  entidades  do

terceiro setor em prol de combater essas adversidades.

É  exigido,  em  algum  momento,  desses  atores  sociais  a  sua  formalização  e

regularização  por  meio  do  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica  (CNPJ)  no  órgão

competente, segundo o objetivo da entidade. Esta perpassa por diversas etapas anteriores, por

exemplo, a formulação e registro do estatuto da entidade no cartório de notas.

Entretanto,  este processo de legalização das entidades não é tão simples e exige o

mínimo de conhecimento jurídico e contábil/econômico para que se desenvolva com o menor

risco possível. Ademais, os auxílios dessa natureza são, em sua maioria, pagos, inviabilizando

desde o começo sua formulação.

Desse  modo,  diversas  entidades  do  terceiro  setor  são  criadas  anualmente  e  sem

qualquer regularização, tal fator não pode ser caracterizado pela intencionalidade desses entes,

mas sim pela forte burocratização e alto custo do processo de formalização e legalização.

Por isso, se faz necessário a elaboração de uma discussão crítica a cerca dessa temática

a fim de que propostas de melhoria sejam desenvolvidas para esse processo e seja garantida

maior  acessibilidade  a  regularização  das  entidades.  Assim  como,  para  que  novos  atores,

privados  ou  públicos,  surjam  para  auxiliar  o  Terceiro  Setor  que  vem  contribuindo  para

diminuir as mazelas da nossa sociedade.

OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Com este trabalho, objetiva-se evidenciar os entraves e as dificuldades existentes na

formalização de uma entidade do terceiro setor com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

(CNPJ).

Objetivos Específicos:
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Para alcançar o objetivo acima descrito,  elencamos as seguintes etapas para que o

objetivo geral fosse realizado:

1)  Elucidar a compreensão a cerca do que são entidades do terceiro setor.

2)  Indicar as etapas do processo de formalização e legalização das entidades do terceiro setor

3)  Evidenciar as dificuldades e os entraves exigentes na formalização e aquisição do CNPJ.

METODOLOGIA

Este artigo foi desenvolvido utilizando-se duas bases de coleta de informação, sendo

elas uma qualitativa e uma quantitativa,  no intuito de explorar a situação de duas formas

distintas e complementares entre si, e assim reduzir o ruído informacional. Essa metodologia é

chamada de Investigação-ação.

De forma qualitativa,  utilizou-se de ferramentas de busca de artigos online,  para a

definição dos conceitos de entidades do terceiro setor, cadastro nacional de pessoa jurídica e

Organizações  não-governamentais.  As  ferramentas  utilizadas  foram  Scielo  e  Google

Acadêmico.  

Para a análise quantitativa, dados foram coletados em três formatos: em pesquisa de

literatura, já acima citada, em plataformas estatísticas e em formato de relato de experiência

vivenciado pelo Time Enactus UFPA. Essa ultima resultou na conclusão do presente artigo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O 3º setor e as ONG’s

A diversidade e a complexidade dos problemas sociais exigem, cada vez mais, um

conjunto de criatividade, conhecimentos e experiência praticas na elaboração de soluções que

assegurem os direitos básicos do cidadão e uma boa qualidade de vida a sociedade sócio-

economicamente vulnerável. Diante deste contexto surgem as instituições sem fins lucrativos,

que de acordo com Drucker (1997) essa instituições não-lucrativas e não-governamentais são

chamadas de terceiro setor, onde através de voluntários e conforme seus valores realização
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uma contribuição a sociedade. Existem varias definições de 3º setor conforme demonstrado a

baixo.

O terceiro setor, por Hudson (1999),

“[...] consiste em organizações cujos objetivos principais são sociais, em

vez de econômicos. A essência do setor engloba instituições de caridade,

organizações  religiosas,  entidades  voltadas  para  as  artes,  organizações

comunitárias, sindicatos, associações profissionais e outras organizações

voluntárias”.

Segundo  Tenório  (1999),  essas  organizações  do  terceiro  setor  são  não  estatais  e

agentes não-econômicos que visam atuar, coletiva e formalmente, em prol do bem-estar de

uma sociedade ou comunidade. Bem como, conforme Fernandes (1997),

“[...]  o terceiro setor é composto de organizações  sem fins lucrativos,

criados e mantidas pela ênfase na participação voluntária, num âmbito

não  governamental,  dando  continuidade  às  práticas  tradicionais  da

caridade, da filantropia e do mecenato e expandindo o seu sentido para

outros  domínios,  graças,  sobretudo,  à  incorporação  do  conceito  de

cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade civil”.

Em resumo essas  organizações  chamadas  de  terceiro  setor,  que  envolvem pessoas

comprometidas  com o  bem coletivo,  não  podem ser  consideradas  nem publicas  nem de

mercado.  Logo podemos classificar essas organizações como públicas privadas, porque não

estão voltadas a geração de lucros, realizam atividades de interesses públicos, entretanto, não

fazem parte do governo. 

Diante do exposto podemos considerar as ONGs parte do terceiro setor, entretanto na

legislação brasileira não existe essa classificação jurídica de Organização Não Governamental

conforme aponta Rocha e Pessoa (2003). O termo ONG refere-se a um tipo característico de

organização da sociedade. Conforme exposto por Camargo (2001) é um grupo de pessoas,

constituído sob a forma de instituição da sociedade civil,  sem fins lucrativos que tem por

objetivo lutar e/ou apoiar causas coletivas.

De acordo com Diniz e Mattos (2002), as ONGs se constituem tendo como base as

seguintes referências Institucionais Originais: a) Orientações ideológicas fortes: tendo em sua

concepção o Estado de Bem-Estar Social; b)  Voluntariado: utilização de mão-de-obra sem
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remuneração  na  execução  das  atividades;  c)  Ideias  desenvolvimentistas;  d)  Orientações

religiosas: em  sua  maioria  as  influencias  são  vinculadas  à  Igreja  Católica  e  às  igrejas

Evangélicas; e) Independência em relação ao mercado e ao estado: autonomia em suas ações;

f)  Informalidade da ação: As ações desenvolvidas geralmente são improvisadas e informais;

g) Igualdade e participação democrática na gestão: ampla participação de todos os envolvidos

na organização; h) Caráter reivindicativo e denunciador.

Como toda organização o terceiro setor  as ONGs possuem suas  particularidades  e

diversos desafios primordiais. Sendo estes especificados por Salamon (1997): o desafio da

legitimidade, que consiste na formalização legal da entidade e a transparência em suas ações e

resultados; o desafio da sustentabilidade de seus recursos sejam estes financeiros e humanos;

o desafio da eficiência, referente ao profissionalismo; o desafio da colaboração com externos,

empresas, estados e outras organizações do setor.

Na década de noventa o houve um aumento no numero de ONGs, em vários aspectos

da sociedade, criando a necessidade de critérios que determinem sua Legitimidade um dos

seus principais desafios. Diante desse quadro surgem criticas às “organizações burocráticas,

em  que  se  alternam  preocupações  políticas  sobre  o  caráter  antidemocrático  dessas

organizações, com preocupações ligadas à eficiência administrativa e ao custo dos serviços

prestados pelo Estado” (Ribeiro, 1997).

O Processo de Legalização

Conforme a legislação, só existem duas formas jurídicas para que uma entidade possa

se constituir e atuar legalmente no terceiro setor: associações civís de cidadãos independentes,

em  torno  de  questões  de  interesse  público  e  fundações  que  captam  recursos  para  o

setor,viabilizando políticas de solidariedade. Logo todas as ONGs são, pessoas jurídicas, que

podem conter “apelidos”, como “clube”, “instituto”. (Resende, 2003). 

O  primeiro  passo  para  a  constituição  de  uma  organização  é  a  elaboração  de  seu

estatuto social conforme a legislação que é um dos mecanismos mais importante dentre os

mecanismos  de  governança,  pois,  aborda  as  exigências  legais  acerca  do  registro  de

instituições do terceiro setor. Por meio das normas que constam no Código Civil (art. 53 a 69)

para  elaboração  do  estatuto  social  que  garantem  os  requisitos  mínimos  de  práticas  de

governança, Sendo estes: 
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 Denominação, fins, sede, o tempo de duração
 Modo como se administra
 Requisitos para admissão e demissão de associados;
 Regras para destituição dos administradores e para convocação das assembléias;
 Representação legal
 Condições de extinção e destino do patrimônio

O  estatuto  da  organização  contém  as  normas  fundamentais  que  direcionam  a

governança corporativa devendo conter pelo menos o mínimo legal exigido em lei e podendo

ser mais complexo conforme as praticas adotadas pela instituição. Logo se uma ONG não

cumpre as especificações do código civil bem como não tem um estatuto escrito, está não

existe legal e formalmente no Brasil.

Dependendo da área de atuação da ONG há outras leis a serem seguidas além das do

Código  Civil.  A exemplo,  temos  as  associações  que  detêm  o  título  de  Organização  da

Sociedade Civil de Interesse Público (OSC-IPs) que devem cumprir as regras da Lei Federal

nº  9.790, de 23 de março de 1999, pois firmam parcerias com órgãos públicos.  Além de

poderem remunerar sua diretoria executiva sem perder a isenção ao imposto de renda.

Após  registrado o estatuto,  deve-se realizar  o  pedido de  viabilidade  no  integrador

regional ao qual liberará o número de viabilidade que possibilitara dar entrada no processo de

retirada do CNPJ junto a  receita  federal  através  do coletor  nacional.  Todo o processo de

cadastro  para  retirada  do  CNPJ  é  feito  on-line,  porém  é  necessário  ter  todos  os  outros

documentos,  estatuto  registrado,  ata  de  posse  registrada  e  documentos  dos  responsáveis

legais, comprovante de localização para que seja aprovado.

Burocratização e alto Custo de Legalização

Atualmente, para se registrar uma organização, Além de diversos comparecimentos ao

cartório,a junta comercial,  órgãos tributários e de emissão de alvarás, é necessário esperar

pela vistoria do Corpo de Bombeiros, da vigilância sanitária, dos órgãos ambientais, antes de

iniciar suas atividades. Todas essas exigências prévias impossibilitam o início imediato da

organização, sendo responsável por boa parte da morosidade do processo de regularização.

Uma das principais fontes que comprovam o excesso de burocracia no Brasil se da

pelo índice Doing business desenvolvido pelo Banco Mundial, onde em sua ultima analise o

Brasil no ano de 2018 encontra-se na posição 176º de 190 países, na classificação de abertura
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de empresas, consistindo em uma media de 11 procedimentos necessários  e 80 dias para o

funcionamento legal.

Economia
Classificação Abertura

de Empresas

Número de

Procedimento

s

Tempo de Abertura

em dias

Nova Zelândia 1 1 0.5

Kosovo 10 3 5.5

Chipre 50 5 6

Tunísia 100 9 8.5

Honduras 150 11 30

Brasil 176 11 79.5

Venezuela 190 20 230

Fonte: Banco Mundial (2018). Elaboração do Autor.

Já em relação ao custo no processo de legalização de acordo com o levantamento da

Federação do Estado de Industrias do Rio de Janeiro – Firjan realizado em 2010 o custo

médio no Brasil é de R$ 2.038,00 podendo chegar até a quase 4 mil reais dependendo do

estado.

   
  Fonte: Firjan
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Tendo como base o valor levantado pela Firjan, e utilizando o mesmo índice Doing

business,  o país  é o 67º país mais caro para se abrir  uma empresa utilizando 5% do PIB

percapita. Sendo inclusive motivo de sátira nas mídias como observado no quadrinho abaixo.

Buscando  simplificar  do  processo  de  registro  e  legalização  de  pessoas  jurídicas

instaurou-se  o  coletor  nacional-  Redesim.  Sendo  responsável  por  regulamentar  inscrição,

cadastro, abertura, alvará, arquivamento, licenças, permissão, autorização, registros e demais

atos relativos a abertura, legalização, funcionamento e baixa de empresas com qualquer porte,

atividade econômica ou composição societária. 

O  Redesim  tem  como  uns  de  seus  fundamentos;  compatibilizar  e  integrar

procedimentos,  entrada  única  de  dados  e  documentos,  agilidade  nas  interações,  evitar

duplicidade de exigências e redução do tempo de registro e legalização. Sendo composto por

um Integrador  Nacional  e  por  Integradores  Estaduais,  além do  Portal  do  Empreendedor.

Porém ainda encontra-se no processo de implantação e integração entre os sistemas.

A Redesim é um passo importante para a desburocratização na abertura de empresas

no Brasil. Pois Milhares de brasileiros são desestimulados todos os dias a iniciar um negócio

formal,  em virtude dos  gigantescos obstáculos  burocráticos  arcaicos.  Como exposto neste

artigo, várias pesquisas mostram que o Brasil é um dos campeões mundiais de burocracia.

Afetando até os que já estão formalizados de competir, inovar e crescer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se  que  o  artigo  relatou  as  diferentes  etapas  do  processo  de  formalização  e

legalização das entidades do terceiro setor e demonstrou o quão difícil e problemático pode

ser para as entidades que possuem o interesse em realizar o Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica, seja pelo obstáculo burocrático do Processo quer seja pelos altos custos vinculados

ao registro e manutenção do CNPJ.

Sendo assim, observando a necessidade de aquisição do CNPJ por parte das entidades

do terceiro setor, para sua expansão e crescimento, é imprescindível que políticas públicas

sejam direcionadas a dar suporte e assistência para essas entidades que visam a realização de

atividades  filantrópicas,  para que estas sejam regularizadas  e  possam contribuir, cada vez

mais, para o desenvolvimento e o progresso da nossa sociedade, em especial das comunidades

vulneráveis.
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