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Procurador Tomaz de Aquino Resende

Há mais de quinze anos, o então Promotor de Justiça da Comarca de Formiga/MG. se deparou com 
um desafio: pesquisar sobre o terceiro setor. Não havia nada publicado a respeito, a não ser de um autor 
português.Hoje, o ex-promotor, agora Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Opera-
cional das Promotorias de Fundações e Entidades de Interesse Coletivo, mais conhecido como Centro de 
Apoio ao Terceiro Setor (Caots), Tomáz de Aquino Resende, se depara com uma situação mais amena, 
mudada principalmente com a sua ajuda. Além da criação do Caots, o Procurador foi responsável por 
um diagnóstico de todo o terceiro Setor em Belo Horizonte, contabilizando cerca de 1.300 instituições. 
Sempre a frente das iniciativas na área, o procurador acredita na necessidade de se definir, de se pesquisar 
e de se profissionalizar o terceiro setor no Brasil. Reconhece os passos dados nesse sentido, mas, segundo 
o entrevistado, eles ainda são ínfimos. E, para se atingir a resultados satisfatórios nas questões sociais e 
ambientais, ele defende a intersetorialidade, e principalmente, a relação do primeiro e do terceiro setor. 
Porém, para que essa relação seja proveitosa, o promotor ressalta que o termo de parceria realmente deve 
se concretizar, tendo as instituições parceiras o mesmo peso de decisão que o Estado. Veja essas e outras 
questões na entrevista.

Entrevista

A distribuição desse arquivo (e de outros baseados nele) é livre, desde que seja citada a fonte.
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Revista S3. Por que o senhor foi direcionando a sua carreira para
o terceiro setor?

Tomaz de Aquino Resende  -  Eu estava no interior, na cidade de Formiga/
MG. Lá eu tive uma demanda com uma fundação, isso em 1992. Havia dois 
anos que eu era promotor de justiça. Fui pesquisar sobre o assunto e não tinha 
nada, nenhuma doutrina, pouquíssimas jurisprudências, e eu não tinha onde 
me referendar. Daí foi feito um encontro em Belo Horizonte, na Fundação 
João Pinheiro. Naquela época, o professor Anastasia, hoje Governador, era o 
presidente da fundação. Ele e o Cássio Resende, que era promotor de justiça 
na capital, promoveram esse encontro para discutirmos as fundações em geral. 
E eu, mais que depressa, vim para cá. Na época, a única fonte de referência 
que eu tinha era um livro de um autor português que escrevia sobre a reforma 
do código civil de Portugal. Eu fiz esse processo. Foi um processo grande, que 
envolveu muita gente, muitos políticos, muita repercussão da intervenção do 
promotor de justiça na gestão da fundação, e, por causa disso, eu me informei 
melhor sobre o tema.

Vim para Belo Horizonte em setembro de 1994. Quando abriu uma vaga na 
promotoria de fundações, em abril de 1995, fui convidado pelo Cássio Resen-
de para ocupá-la. E de lá para cá, eu só tenho feito isso. Desde abril de 95, es-
tou no Ministério Público trabalhando exclusivamente com fundações. Depois 
houve uma ampliação para também atendermos as demandas das associações.

Na verdade, o Ministério Público, a Promotoria da capital e o Centro de Apoio 
Operacional ao Terceiro Setor (Caots), onde eu sirvo, estão organizados para 
atender as demandas dos promotores de justiça, seja na capital ou no interior, 
no que diz respeito às fundações e associações. É um órgão centralizador des-
sas informações. Um promotor do interior tem 10, 12 atribuições: infância e 
juventude, meio ambiente, patrimônio púbico e etc., etc. Aqui nós especiali-
zamos só neste assunto, então serve de fonte de consulta, de referência para a 
promotoria.

Mas, por uma visão nossa mesmo e de interesse coletivo, passamos a participar 
desses movimentos sociais. Por exemplo, a Federação Mineira de Fundações e 
Associações de Direito Privado, a Fundamig, foi criada a partir de uma inicia-
tiva do Ministério Público, em 95, 96. Com isso, criamos um encontro anual 
aqui em Belo Horizonte. Era um encontro de abrangência estadual e específico 
para Fundações. Depois, fizemos uma modificação e passou a ser um encontro 
nacional e passamos a contar também com as associações, o Poder Público e 
representantes empresariais.

No ano de 2111 teremos a 7ª edição. Também participamos da criação do 
Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais (Cemais) com o Instituto de Gover-
nança Social (IGS) junto com o Estado.

Enfim, nós nos envolvemos com essas organizações e passamos a ser uma re-
ferência de apoio para quem quer instituir uma organização, para quem quer 
ter, de certa forma, base jurídica na gestão, no encaminhamento de projetos 
nessas organizações. E por isso ele ficou sendo chamado de Centro de Apoio 
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ao Terceiro Setor. O nome verdadeiro é Centro de Apoio das Promotorias de 
Fundações e Entidades de Interesse Social.

S3. Mas aí foi ampliando para assessorar organizações do Terceiro Setor?

T.A. O promotor de justiça não pode prestar assessoria nem consultoria, mas 
eventualmente, no caso das fundações que são veladas pelo Ministério Público, 
a gente responde aos questionamen-tos, auxilia na demandas. 

S3. Mas outras instituições, não?

T.A. Na verdade só existem duas, ou é fundação ou é associação. ONGs, Os-
cips não são pessoas jurídicas, são denominações ou títulos dessas duas pessoas 
jurídicas. Mas para as associações, até pela liberdade que elas têm de não in-
tervenção estatal, nós não funcionamos muito. Por causa de uma demanda, 
algum pedido ou alguma consulta, a gente atende.

S3. E o diagnóstico do terceiro setor, que foi realizado em 2006?

T.A. Na verdade foi um censo que nós fizemos. Foram cinco universidades: 
a UFMG, a PUC, a Uni-BH, a Una e a Unifenas. Vieram alguns doutores, 
professores de algumas áreas e fizeram um planejamento da pesquisa selecio-
nando os alunos dessas escolas. Cem alunos foram treinados pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em São Paulo, e eles visitaram todas 
as organizações sem fins lucrativos de Belo Horizonte registradas no Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Capital.

Eu insisto, desde 1997, na necessidade de um censo, de um diagnóstico do ter-
ceiro setor do Brasil. Nós falamos muito no terceiro setor, nós falamos muito 
em ONG, mas ninguém sabe quantas são, onde estão, o que fazem e com que 
dinheiro fazem. É uma grande incógnita. Nós devemos ter cerca de 400 mil 
organizações sem fins lucrativos no Brasil. 

O IBGE vem dizendo que em Belo Horizonte são 5 mil. Há dois problemas aí. 
O primeiro porque esses dados são baseados no CNPJ. Quem tem CNPJ e é 
sem fins lucrativos está como organização do terceiro setor. Só que nesse grupo 
estão as igrejas, os partidos políticos, os times de futebol, os condomínios de 
edifícios, ou seja, uma gama de pessoas que não podem ser consideradas esse 
terceiro setor que nós estamos nos referindo aqui, que é o terceiro setor que 
presta serviço de interesse coletivo, interesse geral.

Junto com esses, estão os sindicatos de classe, as associações de classe, por 
exemplo, a Associação Mineira do Ministério Público (AMMP). Esse prédio 
que nós estamos é para o IBGE uma organização do terceiro setor de interes-

“Nós falamos muito no 
terceiro setor, nós fala-
mos muito em ONG, 
mas ninguém sabe 
quantas são, onde estão, 
o que fazem e com que 
dinheiro fazem. É uma  
grande incógnita.”
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se coletivo, de interesse geral. Então, na verdade, nós resolvemos buscar esse 
terceiro setor que podemos chamar de benemerente, que prestam serviços de 
interesse geral, de interesse coletivo. 

É necessário que se faça essa pesquisa para todo o Brasil. Tentamos em Minas 
Gerais, mas na época, o secretário de planejamento, que é o atual governador, 
nos autorizou a fazer com um volume de recursos de 400 mil reais, financiado 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), 
mas foi somente para fazer na capital do Estado. 

S3. Realizado no final de 2005?

T.A. Sim, e publicado no início de 2006. É o único estudo no Brasil que tem 
realmente uma base científica, metodológica, que o resultado é confiável de 
quantas organizações existem. Em Belo Horizonte, existem 1.290 fundações e 
associações, que movimentam 3,5 bilhões de reais, 1,5% do PIB da capital e 
rendem 34 mil empregos de carteira assinada. São mais empregos que a indús-
tria de mineração em todo o estado, que geram 28 mil empregos. 

É uma instituição que realmente afeta a economia na geração de emprego e 
renda. Além disso, existem cerca de 30 mil voluntários nas organizações, só na 
capital. Então, em Belo Horizonte, são cerca de 70 mil pessoas trabalhando. 
Percebemos então que o terceiro setor é de grande importância econômica, 
além de atender a grandes e importantes demandas sociais.

S3. Esses dados serão atualizados?

T.A. É necessária a atualização permanente desses dados. Acho que a pesquisa 
deveria ser feita talvez na periodicidade do censo geral mesmo. Tudo tem que 
estar inserido nesse processo. Porque a evolução é uma coisa fabulosa! Por essa 
pesquisa nossa, percebemos que mais de 80% das organizações sem fins lucra-
tivos registradas nasceram depois de 1985.

S3. O número de organizações quase dobra na década de 90. Por que?

T.A. Existem algumas explicações. Uma é a abertura política, em que as pessoas 
querem exercitar mais a cidadania, querem participar. Em 1970, havia uma 
repressão a reunião de pessoas. A ditadura militar não achava conveniente que 
elas se reunissem. Ninguém criava associação porque podia sugerir ao Estado 
que estavam querendo fazer uma conspiração contra o regime. Daí, que nesse 
período de 1970, ninguém criou associação, nem fundação, nem nada. 

O agravamento das questões sociais e ambientais também gerou mais neces-
sidade das organizações serem criadas para cuidarem disso, pela sensibilidade 

“Em Belo Horizonte, 
existem 1.290 fundações 
e associações, que movi-
mentam 3,5 bilhões de 
reais, 1,5% do PIB da 
capital e rendem 34 mil 
empregos de carteira 
assinada. São mais em-
pregos que a indústria 
de mineração em todo 
o estado, que geram 28 
mil empregos.”
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mesmo das pessoas. Com a abertura política, a constituição, houve realmente 
um boom, um grande crescimento. Não é bom crescer muito em números por-
que, às vezes, você tem mais instituições do que o necessário e não atendem a 
demanda. Há um dado terrível! Você tem mais pessoas físicas em organizações 
que cuidam de crianças, do que crianças precisando de cuidados. Significa que, 
se cada pessoa física de uma ONG do terceiro setor que cuida de crianças pegar 
um menino para cuidar, vai faltar menino. 

E nós sabemos que a questão das crianças desamparadas é dramática, grave. 
Mas, isso se deve porque as pessoas são desonestas? Não. É mais ou menos 
aquele negócio de beija-flor apagando fogo. Ou ele vai morrer queimado, ou 
vai desanimar. Não é o volume de instituições que se cria que resolve o proble-
ma. Criaram-se muitas, mas não se aprimorou na gestão. É a questão que não 
tem mais dúvida hoje. Para ter uma eficácia, uma sustentabilidade em qualquer 
organização, mas principalmente do terceiro setor, tem que ter administração 
profissional e transparência política píblica. 

S3. O diagnóstico diz que o terceiro setor é o mais adequado para as ativi-
dades sociais. E, em uma entrevista, o senhor comenta que 100 mil crian-
ças morrem por ano, milhares delas por causas evitáveis no Brasil. Fazendo 
um paralelo com a quantidade de organizações do terceiro setor, por que 
elas são ineficientes?

T.A. Esse dado ainda está valendo. 280 crianças morrem por dia no Brasil, a 
maioria delas por causa evitáveis. É a queda de um grande avião por dia, na 
verdade um avião e meio. Eu não vejo ênfase, nem na mídia, nem no Estado, 
para discutir essa questão com mais profundidade.

Quem é que pode resolver isso com mais eficácia? É o governo distribuindo 
bolsa para as famílias, cestas e fome zero? Isso é uma forma de minimizar, mas 
a gente sabe que quando o governo vai fazer isso, além da questão burocrática, 
que tem a gestão pública que exige a democracia, tem um dispêndio desses re-
cursos para as atividades do meio. Você precisa de ter um gabinete, assessores, 
fiscal, é preciso ter uma rede, uma gama de pessoas que vão usar esse recurso 
para fazer o combate a desnutrição, o combate a fome. 

Meu discurso tem evoluído, mas ele sempre chega a esse ponto definido, que 
só vamos ter solução real, efetiva, eficaz, para esse tipo de problema com a in-
tersetorialidade. O governo fazendo o papel dele, o mercado fazendo o papel 
que lhe cabe e as organizações do terceiro setor fazendo também o que elas têm 
competência para fazer.

Nesse caso, o que seria: o governo faz as regras, a leis, a normas. Por exemplo, 
quem doar para a desnutrição, fome zero vai ter isenção no imposto de renda; 
quem destinar verba para o fome zero terá o nome da sua empresa vinculado 
nesse projeto social. Aí teria o governo fazendo a regra. Esses recursos seriam 
aplicados em uma organização que tenha mais de uma década de existência e 
que tenha comprovada capacidade para fazer isso.

“Não é o volume de 
instituições que se cria 
que resolve o proble-
ma. Criaram-se muitas, 
mas não se aprimorou 
na gestão. É a questão 
que não tem mais dú-
vida hoje. Para  ter uma 
eficácia, uma sustenta-
bilidade em qualquer 
organização, mas prin-
cipalmente do terceiro 
setor, tem que ter ad-
ministração profissional 
e transparência política 
pública.”
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A aplicação desse recurso será verificada pelo promotor de justiça da sua co-
marca, pela câmara de vereadores de seu município. Seria a lei que seria feita. 
Quem é que seria o recebedor e o aplicador desse dinheiro? Por exemplo, a 
Dona Zilda Arns (falecida em janeiro deste ano devido aos tremores de terra 
no Haiti) no projeto ao combate a desnutrição infantil. A gente potencializaria 
muito a distribuição e resultados desses recursos. É isso que eu digo, é o dinhei-
ro da empresa que iria para o projeto de combate a desnutrição infantil com a 
regra clara do governo. Isso que nós chamamos de intersetorialidade. 

S3. Mas e o terceiro setor?

T.A. O terceiro setor consegue, ele faz bem feito, mas a expertise dele é o que? 
É cuidar das crianças desnutridas. Agora tem esse problema da gestão. No 
diagnóstico, por nosso entendimento, por nosso critério, só 45 instituições 
estariam capazes, aptas a contratar, das quase 1.300 em Belo Horizonte. Por 
que elas não estão aptas? Porque não tem um estatuto de acordo com a lei, não 
tem um conselho fiscal, um órgão de controle interno, não tem previsão de re-
cursos, de orçamento, de despesa. Porque, às vezes, tem uma gama de objetivos 
que não conseguem alcançar. São vários os motivos das organizações não con-
seguirem atender às demandas. Aí eu volto na mesma tecla, se tiver administra-
ção profissional e transparência pública, nós vamos conseguir resultados.

S3. Então, para o senhor, uma organização do terceiro setor com esses 
dois fatores conseguiria com êxito fazer essa atividade social?

T.A. É, nós temos vários exemplos aí que conseguem e fazem bem. Um que 
eu achei emblemático, que serve de exemplo para todos, é a Fundação Rama-
crisna. A Ramacrisna surgiu de um pequeno grupo de visionários, de uma de-
terminada crença religiosa e tem como propósito principal dar oportunidades 
para a criança e o adolescente. 

Hoje, para mim, é uma das organizações mais importantes de terceiro setor em 
Minas Gerais. Ela vende tela de arame e macarrão e se sustenta muito bem. A 
Ramacrisna tem convênio com o governo, com empresa. Ela é um exemplo de 
sustentabilidade porque tem uma administração profissional e as contas dela 
estão disponíveis onde você quiser, na internet, na vidraça da sala de entrada.  
Quem consegue ter uma gestão e administração profissional, não é uma gestão 
empresarial, porque é diferente administrar uma associação, fundação e uma 
empresa com fins lucrativos. Hoje tem muito curso, muita fonte de informa-
ção para você gerir bem. Outra coisa é a remuneração desses dirigentes que 
realmente faz a diferença. Um dirigente voluntário ou um amador não vai fazer 
a gestão do jeito que faz quem recebe para fazer isso. 

S3. Mas e a questão do voluntariado? Por que ele é uma característica 
positiva no terceiro setor?

T.A. Eu estou dizendo sobre administração profissional como uma necessidade 
das organizações, mas eu não estou querendo dizer que não pode ter voluntário 

“Meu discurso tem evo-
luído, mas ele sempre 
chega a esse ponto defi-
nido, que só vamos ter 
solução real, efetiva, efi-
caz, para esse problema 
com a intersetorialida-
de.”

“No diagnóstico, por 
nosso entendimento, 
por nosso critério, só 45 
instituições estariam ca-
pazes, aptas a contratar, 
das quase 1.300   em 
Belo Horizonte.”

“Porque do jeito que 
está é muito vago o que 
é terceiro setor. Seriam 
todas as organiza-ções 
sem fins lucrativos de 
interesse coletivo? Preci-
sa sim de uma regra ge-
ral, de uma lei definindo 
quem é o terceiro setor 
que nós, Estado brasilei-
ro, vamos dar atenção.”
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e que não deva ter voluntário. Às vezes, a pessoa fez uma carreira boa, ficou rica 
e agora quer ajudar, quer dedicar o seu tempo em uma causa. Mas, mesmo esse 
voluntário, eu acho que deveria se profissionalizar. Ter conhecimento daquilo 
que vai fazer, ter planejamento, ter noção de gestão, de contabilidade. 

O voluntariado é tão antigo quanto a humanidade. As pessoas amparando 
outras pessoas, cuidando de outras pessoas. Eu, por exemplo, nasci na mão de 
uma parteira. Era uma voluntária que nem sabia que existia terceiro setor nem 
lei de filantropia, não tinha nenhum benefício fiscal e ajudava outras mulheres 
a ter o filho. Nas organizações que a gente cuida de idosos, de crianças, têm 
muitos voluntários. Esse voluntariado é quase sinônimo de exercício da cida-
dania. Você se voluntaria a cuidar de um bem coletivo, você está exercitando a 
verdadeira cidadania. 

S3. Quais são os principais desafios do terceiro setor para atingir    essa 
profissionalização?

T.A. O principal desafio do terceiro setor é saber o que é o terceiro setor. Mas 
primeiro ele vai ter que se informar, estudar e se definir. Ele tem que se definir 
internamente, ou seja, tem que ter aí uma instituição sob uma autoregulação, 
um código de ética do terceiro setor feito pelo próprio terceiro setor. Mas 
precisa de um terceiro setor e nós que estamos envolvidos nisso, insistimos 
para que o Estado institua uma regra, uma lei em que fique definido a qual 
terceiro setor o Estado deve dar especial atenção, seja em fomento, seja em 
controle. Porque do jeito que está é muito vago o que é terceiro setor. Seriam 
todas as organizações sem fins lucrativos de interesse coletivo? Precisa sim de 
uma regra geral, de uma lei definindo quem é o terceiro setor que nós, Estado 
brasileiro, vamos dar atenção.  Atenção especial significa fomentar, financiar, 
mas também controlar e fiscalizar quando eles estão prestando serviço público 
com recurso público.

S3. E quando uma instituição tem uma parceria com o Estado, uma Os-
cip, por exemplo. Até onde o Estado pode intervir na administração da 
Oscip?

T.A. Essa é uma das coisas que precisa ser regulamentadas com mais clareza. 
Até que ponto o Estado pode interferir na gestão de uma organização de di-
reito privado? Mas é claro que, quando você está falando de uma Oscip que 
recebe recurso público, evidentemente que ela recebe o recurso público através 
do termo de parceria. O termo de parceria é uma forma de contratar com o 
governo, assim como tem convênio, tem sessão, tem contrato, não é? Quando 
você vai administrar recursos do Estado, recurso público, recurso do Erário, 
mesmo sendo uma pessoa de direitos privados para um fim público, você as-
sina o termo de parceria e o termo de parceria estabelece as condições. Agora, 
me parece que o Estado tem imposto muitas condições que as organizações 
acham indevidas. Tem onerado mais as organizações no sentido de que, como 
ele está liberando o recurso, ele dá as cartas, estabelece todas as regras. Como a 

“Agora, me parece que 
o Estado tem imposto 
muitas condições que 
as organizações acham 
indevidas. Tem onerado 
mais as organizações no 
sentido de que, como ele 
está liberando o recurso, 
ele dá as cartas, estabele-
ce todas as regras. Como 
a organização não tem 
muito poder de fogo e 
precisa do recurso para 
cuidar das suas deman-
das, ela se submete a 
isso.”
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organização não tem muito poder de fogo e precisa do recurso para cuidar das 
suas demandas, ela se submete a isso. 

De um lado, evidentemente, quando você assina um contrato, você está acei-
tando os termos do contrato. Então não há que se falar de exagero. Olha, se 
eu aceitei que o Tribunal de Contas fiscalizasse as minhas contas, eu não posso 
reclamar do Tribunal de Contas fiscalizar as minhas contas, embora eu seja de 
direito privado.  Mas eu aceitei isso quando eu assinei o termo de parceria. 

Quando você se vincula ao Estado, você aceita determinadas regras que são de 
direito público, isso é um fato. E o outro é que, na verdade tem que repensar 
e discutir isso. Porque não é um termo de parceria. Se fosse, os dois teriam o 
mesmo peso na decisão sobre o que fazer e como fazer. É um termo de gestão: 
“Você vai administrar para mim e eu vou te pagar e você administra do jeito 
que eu quero”. Tem funcionado assim. Algumas funcionam bem, tem tido 
bons resultados, mas eu acho que seria mais interessante que se conseguisse 
chegar num ponto que seja realmente um termo de parceria. Por exemplo: “eu 
tenho a expertise, eu tenho a capacidade, eu tenho a facilidade e você tem o 
dinheiro. Eu vou fazer, mas vou fazer do jeito que eu sei fazer, que dá melhor 
resultado”. 

S3. Há uma crítica também da terceirização da instituição. Porque, como 
o Estado limita a atuação da Oscip, há a impressão que o Estado contrata   
uma empresa do segundo setor. O que o senhor acha disso?

T.A. Tem duas grandes discussões aí. A primeira é falar que o estado está ter-
ceirizando os serviços que são típicos do Estado. O Estado tem que fazer saúde 
porque uma instituição privada está fazendo saúde? Essa é uma discussão que 
vamos entrar no campo da ideologia política, que quando você tem resulta-
dos positivos, é bobagem! Essa discussão é inócua e é uma discussão política 
mesmo. Se você ver, por exemplo, o caso do hospital de Venda Nova. Ele é 
administrado pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), uma 
fundação de direito privado e está muito bem. Há dados que comprovam que 
eles conseguem atender mais demandas com muita qualidade e menos recursos 
financeiros que os congêneres administrados diretamente pelo Estado. Então 
pronto, isso aí é bobagem.
A outra, essa sim é uma questão que temos que nos preocupar, é que o Estado 
tem uma demanda, vamos supor aí, na área da infância. Uma demanda de 
alfabetização de crianças, escolas para crianças de até sete anos e não existem 
organizações para fazer isso. Aí, cria-se uma organização com esse fim. Nós 
temos aqui em Minas esse exemplo, embora esteja dando certo, e eu seja favo-
rável a ele. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é administrada por uma 
associação. Essa associação existia antes? Não. Essa associação foi criada para 
administrar a Orquestra Filarmônica. 
Então aí, isso é um ponto que a gente tem que começar a conversar sobre isso. 
Porque realmente fica parecendo que o Estado está privatizando serviço que é 
dele, serviço que é público. Mas em alguns casos, eu não tenho dúvida que deve 
ser feito. Bom, é uma questão difícil de responder porque isso depende de cada 
pessoa, mas entre o Estado manter uma orquestra ou financiar uma instituição 

“O Estado tem que fa-
zer saúde porque uma 
instituição privada está 
fazendo saúde? Essa é 
uma discussão que va-
mos entrar no campo da 
ideologia política, que 
quando você tem resul-
tados positivos, é boba-
gem! “

“Porque realmente fica 
parecendo que o Estado 
está privatizando serviço 
que é dele, serviço que é 
público. Mas em alguns 
casos, eu não tenho dú-
vida que deve ser feito.”

“Hoje, se você não tiver 
pessoas habilitadas na 
capacitação de recursos, 
na gestão de pessoas, na 
administração mesmo a 
instituição está fadada 
ao insucesso, porque já 
existe o mínimo de con-
corrência.”
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privada que a mantenha, é muito mais barato, muito mais prático, muito mais 
oportuno, muito mais conveniente para o contribuinte que ele financie uma 
associação. Uma orquestra geralmente tem sérios problemas de gestão porque, 
no serviço público, você tem umas regras de relação de emprego, de trabalho, 
que são diferentes da relação privada e normalmente não funciona bem.

S3. A origem da associação do terceiro setor, no início, estava muito li-
gada aos movimentos sociais. Agora está vindo mais de uma demanda do 
Estado?

T.A. Nesse caso que eu disse sim, mas na verdade vem dos movimentos sociais 
também. Algumas pessoas, que tem sensibilidade, disponibilidade de tempo, 
recursos, resolvem cuidar de questões coletivas. A maioria das organizações 
vem dessa sensibilidade, desse comprometimento com as pessoas para as causas 
sociais e ambientais. O que existe de demanda provoca a criação dessas institui-
ções. Mas é um caso ou outro que você vê, “criou para fazer isso”. 
Principalmente na área de assistência social, na área de meio ambiente, são 
pessoas que se envolvem muito, tanto é que, em Belo Horizonte, existem 33 
ou 34 mil voluntários. Importante dizer isso também.

S3. Essas mudanças no perfil das Oscips interferem no perfil de seus fun-
cionários? 

T.A. Na verdade, quem não se profissionalizar não vai ter mais espaço para fazer 
o bem, se quiser fazer. Não adianta. Hoje, se você não tiver pessoas habilitadas 
na capacitação de recursos, na gestão de pessoas, na administração mesmo a 
instituição está fadada ao insucesso, porque já existe o mínimo de concorrên-
cia. Concorrência para fazer o bem a gente não chamaria assim, mas algumas 
instituições se sobrepõem e atingem maiores resultados, tem mais recursos e 
financiamentos porque elas têm competência profissional, igual ao exemplo da 
Ramakrishna. A Ramakrishna é procurada por empresas, por governos para 
fazer as ações sociais que ela faz. Por que? Porque sabem que lá tem segurança 
na aplicação do recurso e no resultado que eles alcançam.

S3. Então, qual é o perfil do terceiro setor no Brasil?

T.A. Pela legislação é confuso. Porque tudo é terceiro setor. Se não for empresa, 
não for governo é chamado de terceiro setor. E tem um terceiro setor que nem 
é institucionalizado. Você pega aí o Movimento dos Sem Terra (MST). Ele não 
tem personalidade jurídica, mas é de terceiro setor, não é? 
Então é isso que eu digo, nós precisamos de uma regra para definir o que é 
terceiro setor no Brasil. Hoje eu não sei responder. Se for para responder tecni-
camente, juridicamente, eu digo: terceiro setor são as associações e as fundações. 
Agora uma associação pode ser de classe. Nós temos, por exemplo, não sei se é 
no Paraná ou em Santa Catarina, a Associação de Proteção aos Anões de Jardim. 
Agora isso tem alguma coisa a ver com o interesse coletivo, o interesse social? 
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Então é isso que eu insisto, insisto, insisto. Não existe uma definição do tercei-
ro setor que nós estamos querendo falar dela. Porque o terceiro setor cuida de 
ações sociais, de ações ambientais, de ações de interesse coletivo. Ele existe, é 
forte, é importante, mas ele está legalmente e juridicamente incluído nesse rol 
de pessoas jurídicas. Para mim, a grande questão é essa. 

Porque você tem leis, e até muitas, definindo o primeiro setor. Constituição fe-
deral, constituição estaduais, leis orgânicas de município, lei de licitação, lei de 
colarinho branco. Isso aí tudo é do primeiro setor. No segundo setor, você não 
tem o código civil, um capítulo todo falando sobre sociedade, sociedade civil, 
sociedade coorporativa, quem pode ser comerciante, como a empresa pode ser 
registrada. Depois tem o código comercial, tem o código tributário. Tem regras 
do segundo setor. E no terceiro setor? Não tem. Você tem três ou quatro artigos 
do código civil sobre terceiro setor. Então não é razoável, porque o Estado é 
composto pelos três setores. A lei criou os três setores para fazer o Estado. E aí, 
um dos setores não tem um regulamento claro, você não sabe quem ele é.

S3.Qual seria a grande diferença de um diagnóstico feito hoje, comparado 
ao de 2006?

T.A. Quase nada. Só deve ter aumentado um pouco o número. A lei da Oscip 
foi um avanço bom. Houve alguma profissionalização, mas ínfima ainda, pelo 
menos na percepção que eu tenho. Não adianta a gente falar por especulação, 
tem que fazer o diagnóstico para ver. Eu acho que não mudou muita coisa.

S3.Existe alguma área social em Minas que precisa ser mais trabalhada 
pelo terceiro setor?

T.A. Eu não me lembro bem, mas me parece que onde tinha mais organiza-
ções era onde tinha menos problemas, a Zona Sul. A zona mais rica tem mais 
organizações sem fins lucrativos. Mais isso aí não tem como a gente definir. 
Você analisa onde tem mais voluntário, é um sintoma mesmo de prosperida-
de, de evolução. É claro que vai mudando a forma das organizações. Mas essa 
setorização se dá mesmo pela organização das pessoas. Nem tem como você 
trabalhar ou incentivar mais aquela área. Isso aí vai depender da evolução, de 
uma coisa natural, de uma mudança, e essa sim, tem evoluído muito rapida-
mente no nosso país. As pessoas tem percebido essa necessidade de participar 
de movimentos sociais.

S3.Ainda sobre a aproximação do estado com o terceiro setor, como o sen-
hor vê a Lei das Oscips?

T.A.  É uma confusão lógica que de tempos em tempos há um arrefecimento 
e depois um aquecimento. O Estado sozinho não dá conta de atender as de-
mandas sociais e ambientais. Não consegue, não tem capacidade, é impossível. 
Você não tem como achar que, por exemplo, a questão hoje gravíssima do 

“O Estado sozinho não 
dá conta de atender as 
demandas sociais e am-
bientais. Não consegue, 
não tem capacidade, é 
impossível.”

“Enquanto for preciso a 
Prefeitura de Belo Ho-
rizonte varrer a Avenida 
Paraná sete vezes por 
dia, porque ela é sujada 
por nós sete vezes por 
dia, nós vamos ter uma 
questão que o Estado 
não dá conta de resolver. 
Daí sim, criar a necessi-
dade de aproximação 
do Estado e do governo 
com as organizações sem 
fins lucrativos.”
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meio ambiente seja resolvida somente pelo Estado. Alguns problemas graves 
como o desmatamento, a camada de ozônio, o lançamento de gazes é um 
drama. O lixo doméstico é um dos maiores problemas mundiais do meio 
ambiente. E não é o lixo do seu vizinho. 

O Estado não vai resolver isso sozinho. Se não houver uma cultura, uma 
mudança, vai agravar o problema. Enquanto for preciso a Prefeitura de Belo 
Horizonte varrer a Avenida Paraná sete vezes por dia, porque ela é sujada por 
nós sete vezes por dia, nós vamos ter uma questão que o Estado não dá conta 
de resolver. Daí sim, criar a necessidade de aproximação do Estado e do go-
verno com as organizações sem fins lucrativos. Porque ela tem mobilidade, 
ela tem alcance, ela está na comunidade. Ela pode com mais facilidade buscar 
solução para essas questões coletivas. 

O Estado tem uma burocracia, uma legislação que às vezes emperra. Mas 
as organizações sozinhas também não conseguem fazer nada. É preciso de 
regras claras do governo e precisa de ação das organizações. É o que eu disse 
sobre o hospital de pronto socorro de Venda Nova, Hospital Risoleta Neves. 
Ele é administrado por uma fundação de direito privado. É um serviço públi-
co, feito com dinheiro público por uma instituição privada. O que ela tem de 
mais ou menor custo? Ela não se sujeita a burocracia governamental. 
Para comprar um equipamento de ultrassom, um órgão estatal demoraria no 
mínimo 6 meses, até um ano para fazer licitação. Enquanto essa pessoa de 
direito privado compra hoje, semana que vem está instalado. E funciona e 
atende. O Estado se aproxima das organizações porque ele vê mais facilidade 
no atendimento das demandas. 

No caso do combate a desnutrição infantil, quem está na ponta? São as vo-
luntárias dos projetos da saudosa Dra. Zilda Arns. Então é por isso, eles têm 
esses sentimentos e essa expertise no atendimento dessas demandas de educa-
ção, de saúde, de assistência social. O governo não tem nem tem que ter. O 
governo não tem que ter sentimento, porque ele muda de quatro em quatro 
anos, ou deveria mudar. Esse governo não pode achar que é mais interessante 
cuidar de meio ambiente, questões da juventude, da educação, enfim, os 
governos vão mudando e as políticas vão mudando. Já algumas organizações 
que cuidam de questões sociais e ambientais são permanentes no decorrer de 
anos, de décadas até de séculos. E ela sozinha não consegue se não tiver uma 
regra clara de financiamento. Então, não tem como ter soluções para esses 
problemas se não existir a intersetorialidade. O governo governando, merca-
do financiando, e as organizações fazendo o que lhes competem fazer.

S3.Qual é o papel do terceiro setor na execução de políticas públicas? 
Executar aquilo que é pensado pelo estado?

T.A. A gente pode pegar, como exemplo, as Associações de Proteção e As-
sistência aos Condenados (Apacs). Foi uma experiência tão interessante que 
você tem hoje prisões com 150, 160 presos que não tem nem um agente 
penitenciário, nem um policial. Eles cuidam da própria comida, da própria 
limpeza, da própria segurança. Existem penas altas, de 8, de 23, de 30 anos 
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e ninguém foge; não tem rebelião. Aqui em Minas funcionavam três APACS 
a cerca de cinco anos atrás.
Esse movimento social não tinha praticamente nada de Estado. Eram só vo-
luntários, associados e encarregados que ajudavam. O atual governador visitou 
a unidade de Itaúna/MG. e ficou impressionado com o resultado. Aí virou 
política pública. Hoje o Estado que financia e têm, aproximadamente, 30 
construídas. O Estado assumiu a função de construir os prédios, de financiar 
a alimentação, e potencializou essa ação dos voluntários. Isso comprova que 
as ações das associações sem fins lucrativos podem ou não se tornar política 
pública. Tem um apoio social grande e, o Estado percebe nisso, uma forma de 
resolver os problemas.

S3.No caso do Instituto Elo, tem a política de prevenção à criminalidade 
pensada pelo Estado e o Instituto faz a gestão dessa política. Eu gostaria de 
saber sua opinião sobre isso.

T.A.  Qualquer ação social, cultural, ambiental é interesse geral, é interesse do 
Estado. E o Estado do governo não tem capacidade para gerir tudo isso. Na 
área de execução penal, vocês, Instituto Elo, a Apac e vários outros grupos cui-
dam disso. Agora, fazer a execução penal substituindo o Estado é um problema 
mais grave. Não tem como, tem que ter o juiz, o promotor. 

A execução propriamente dita, a forma como as pessoas vão viver, se recuperar, 
aí sim, entra os voluntários, entra as associações para fazer. Eles estão parti-
cipando da gestão de um serviço público dentro daquilo que lhes compete. 
Porque você pode ter, às vezes, o Estado fazendo o papel de associação quando 
ele distribui cesta básica, bolsa família. Isso é papel de terceiro setor, isso não 
é papel de governo. Pode o governo eventualmente fazer o papel de mercado, 
quando tem crises. Aí o governo vai e compra as ações de empresas, de bancos, 
cria bancos, tem banco do governo. Ele está interferindo no mercado. 

Às vezes, o governo precisa fazer isso e pode fazer isso. Já o contrário não é 
verdadeiro. O mercado não pode fazer papel de governo e nem as organizações 
sem fins lucrativos pode fazer o papel do governo. O papel dele é esse, eles que 
vão fazer a regra. As instituições vão agir dentro do seu limite.

S3. Mas, às vezes, o Estado também absorve essa forma, como o Senhor 
mesmo citou a Apac.

T.A. Eu gosto de falar nas Apacs porque eu participo muito desse movimento 
de cidadania e solidariedade. Eu vou, eu levo pessoas, eu acho interessante o 
que está acontecendo. A apac é uma auxiliar do Estado na execução penal. 
Porque a lei de execução penal prevê que poderá ser cumprida a pena com o 
apoio, com o auxilio de uma organização sem fins lucrativos. É simplesmente 
o cumprimento exato da Lei de execução penal, não está inventando nada.

“O governo não tem 
que ter sentimento, por-
que ele muda de quatro 
em quatro anos, ou de-
veria mudar. Esse gover-
no não pode achar que 
é mais interessante cui-
dar de meio ambiente, 
questões da juventude, 
da educação, enfim, os 
governos vão mudan-
do e as políticas vão 
mudando.Já algumas 
organiza-ções que cui-
dam de questões sociais 
e ambientais são perma-
nentes no decorrer de 
anos, de décadas até de 
séculos.”


