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"Um alpinista recusaria o caminho rápido e seguro de chegar ao topo 

da montanha via helicóptero, sem sofrer e sem suar. Onde está a 

graça? O que ele deseja são os medos, os calafrios, os desafios da 

montanha, o que ele vê enquanto sobe... A arte de pensar se ensina 

fazendo a inteligência seguir o caminho da travessia, com todos os 

seus erros e enganos." (Rubem Alves)  



 
 

 

RESUMO 

 

O direito fundamental à educação é reconhecido constitucionalmente em cláusula pétrea e 

compõe as normas de Ordem Social. Cabe ao Estado, através da sua atuação positiva, o dever 

de efetivar o direito à educação, conjuntamente com os demais direitos sociais assegurados 

pelo legislador originário. No entanto, as atividades desempenhadas pelo ente público não são 

capazes de garantir a todos os cidadãos seus direitos. Dessa forma, abre-se a possibilidade 

para atuação da iniciativa privada nesse âmbito, sob sua disciplina e controle, através de 

concessão, permissão ou autorização. Constituídos sob a forma jurídica de Associações ou 

Fundações, essas entidades compõem o Terceiro Setor, e atuam para a concretização dos 

direitos sociais, tendo como motivação a caridade e filantropia, esvaziados do escopo 

lucrativo. O Instituto Jelson da Costa Antunes é uma dessas instituições. Atua na esfera 

assistencialista e educacional, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e representa uma das 

aproximadamente 237 mil instituições congêneres atuantes no Brasil até o ano de 2016.  

 

Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Educação. Terceiro Setor. Associações.  

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The fundamental right to education is constitutionally recognized as a permanent clause and is 

part of the norms of the Social Order. It is the State's duty, through its positive action, to make 

the right to education effective, together with the other social rights assured by the original 

legislator. However, the activities performed by the public entity are not able to guarantee to 

all citizens their rights. Thus, the private sector can act in this area, under its discipline and 

control, through concession, permission, or authorization. Constituted under the legal form of 

Associations or Foundations, these entities compose the Third Sector, and act for the 

concretion of the social rights, having as motivation charity and philanthropy, emptied of the 

lucrative scope. The Jelson da Costa Antunes Institute is one of these institutions. It operates 

in the welfare and educational sphere, in the metropolitan region of Rio de Janeiro, and 

represents one of approximately 237,000 similar institutions operating in Brazil as of 2016. 

 

 

Keywords: Fundamental rights. Education. Third Sector. Associations.   
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INTRODUÇÃO 
 

Fruto de reivindicações, o processo democrático ocorrido após o encerramento do 

regime militar resultou na Constituição Federal de 1988. Marcada pela previsão dos direitos 

sociais, foi apelidada de “Constituição Cidadã” por Ulysses Guimarães, presidente da 

Assembleia Nacional Constituinte. Traz esculpido em seu bojo os direitos e garantias 

fundamentais, que se expressam já em seu primeiro artigo, ao definir como fundamento da 

República Federativa do Brasil a soberania, cidadania e o pluralismo político.  

Ato contínuo, em seu terceiro artigo descreve os objetivos fundamentais da República: 

a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária, a garantia de desenvolvimento 

nacional e a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução de desigualdades sociais e 

regionais, a promoção do bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. No quinto artigo são previstos os direitos e deveres 

individuais e coletivos, e, no artigo sexto, os direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência 

aos desamparados.  

  Tais disposições, enunciadas no título VIII da Constituição Federal, compõem o rol de 

cláusulas pétreas do artigo 60, § 4º CRFB, e constituem as chamadas normas de Ordem Social. 

Essas normas consistem nos meios em que o Estado, através da sua atuação positiva, deverá 

efetivar os direitos sociais assegurados pelo legislador originário como forma de parametrizar 

a persecução dos direitos à seguridade social, à educação, à cultura, ao desporto, à ciência, 

tecnologia e inovação, à comunicação social, ao meio ambiente, à família, aos direitos da 

criança, do adolescente, do idoso e dos índios.  

Ao poder público, por sua vez, cabe promover a efetiva implantação da Ordem Social, 

de forma direta ou sob regime de concessão, permissão ou autorização, na forma do artigo 

175, caput da Constituição Federal. Dessa forma, o Estado tem o dever positivo de 

proporcionar as atividades da Ordem social por meios de serviços públicos, mas abre a 

possibilidade de atuação da iniciativa privada, sob sua disciplina e controle quando prevê os 

regimes de concessão, permissão ou autorização.  

  Ademais, o artigo 205 CRFB dispõe que a educação é direito de todos e dever do 

Estado e da família, e será provido e incentivado com a colaboração da sociedade. Tal 

disposição reforça o chamado para atuação de particulares para efetivação do direito à 

educação.  
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Assim, entidades do terceiro setor passam a prestar serviços de extrema relevância 

para a sociedade na efetivação de toda Ordem Social. Sem qualquer escopo lucrativo, e 

motivados pelo altruísmo, recebem em contrapartida a possibilidade de benefícios tributários 

e financeiros, desde que preenchidos requisitos descritos no Código Tributário Nacional.  

A possibilidade de benefícios fiscais e financeiros nada mais é do que uma forma de 

incentivo, uma vez que essas instituições prestam serviços de interesse social, que deveriam 

ser garantidos pelo Estado. Diante disso, o ente público reconhece o papel da atuação das 

entidades privadas em atividades tipicamente públicas, e passa a conferir esses benefícios.     

  Segundo dados do IBGE (IBGE, 2019, p. 75), em 2016 o número de Associações e 

Fundações privadas sem fins lucrativos no Brasil era de 237 mil. Número expressivo, 

evidencia as lacunas de alcance do poder público e demonstra a importância dessas entidades 

para a garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros.  

  O Instituto Jelson da Costa Antunes é uma dessas instituições. Fundada em 2004 pelo 

empresário que dá nome à instituição, é uma Associação privada sem fins lucrativos que atua 

no âmbito assistencial e educativo.  Oportuniza aos jovens da região de Niterói, São Gonçalo 

e Itaboraí possibilidades de formação profissional e educacional por meio de seus diversos 

projetos.  

  Assim, pelo presente trabalho, busca-se apresentar um panorama geral sobre os 

direitos fundamentais na Constituição Federal, trazendo um olhar especial para o direito à 

educação e sobre os parâmetros definidos constitucionalmente para a sua garantia. Busca-se, 

ainda, compreender o que é o Terceiro Setor e de que forma contribui para efetivação desses 

direitos, dedicando-se, em especial, ao estudo da Associação intitulada Instituto Jelson da 

Costa Antunes e sua contribuição para a efetivação do direito à educação.  

Dessa forma, o primeiro capítulo pretende apresentar o que os estudiosos dispõem 

acerca dos fundamentais garantidos na Constituição Federal de 1988, dando enfoque à 

educação como direito social. Ademais, demonstra-se de que forma a Ordem Social (título 

VIII CRFB) prevê os parâmetros para a garantia desse direito essencial.  

  No capítulo posterior, será abordada uma perspectiva sobre o Terceiro Setor, 

refletindo-se sobre suas características fundamentais. Pretende-se dispor sobre a sua 

importância para a efetivação dos direitos sociais constitucionalmente previstos e os 

benefícios tributários que são concedidos em contrapartida.   

  No terceiro capítulo fala-se sobre as duas formas jurídicas de instituição das entidades 

beneficentes do terceiro setor: as Associações e as Fundações privadas. Busca-se expor as 

principais diferenças jurídicas, pondo sob análise as previsões do Código Civil. Expõem-se 
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também os aspectos que guardam em comum, uma vez que ambas as formas são 

fundamentais para persecução dos direitos sociais.  

  Por fim, o quarto capítulo toma o estatuto social do Instituto Jelson da Costa Antunes 

como objeto de estudo. Neste capítulo busca-se compreender a forma como a entidade foi 

constituída, bem como as previsões sobre seus órgãos internos, seu funcionamento e suas 

fontes de renda. Além disso, busca-se compreender de que forma o instituto contribui para 

efetivação dos direitos fundamentais dos jovens que têm acesso aos serviços por ele prestados. 

  Assim, o presente trabalho estrutura-se em uma metodologia indutiva e descritiva, 

tendo como técnica de pesquisa a revisão bibliográfica sobre o tema abordado, análise da 

legislação pertinente e descrição do objeto de estudo. Tem-se por intuito, ao final, 

compreender de que forma as entidades do Terceiro Setor contribuem para a efetivação dos 

direitos fundamentais, sobretudo de que forma a Associação Jelson da Costa Antunes 

contribui para a efetivação do direito fundamental à educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



13 
 

 

1. O DIREITO À EDUCAÇÃO NO CONTEXTO CONSTITUCIONAL  

    

  De acordo com Schreiber (2013, p. 13), a expressão “direitos humanos” é utilizada no 

plano internacional independentemente do modo como cada Estado nacional regula a matéria. 

“Direitos fundamentais”, por sua vez, é o termo normalmente empregado para designar 

“direitos positivados numa constituição de um determinado Estado. É, por isso mesmo, a 

terminologia que tem sido preferida para tratar da proteção da pessoa humana no campo do 

direito público, em face da atuação do poder estatal”. 

  A Constituição de 1988 se diferencia das constituições pretéritas uma vez que, 

diferentemente destas, prevê os direitos de cidadania antes mesmo de prever a organização do 

Estado. Nas palavras de Carlos Roberto Jamil Cury (2013), “é como se o Estado devesse se 

organizar em função do preenchimento da prioridade posta nos direitos da cidadania”.  

Assim, a Lei Maior proclama que a República Federativa do Brasil se constitui em 

Estado Democrático de Direito, tendo como fundamentos a soberania, cidadania e a dignidade 

da pessoa humana (art. 1º, CRFB), fundamentos esses que devem reger o funcionamento do 

Estado e a vida em sociedade. Sobre isso, Sarlet afirma que o homem, em virtude da sua 

condição humana, é “titular de direitos que devem ser reconhecidos e respeitados por seus 

semelhantes e pelo Estado”, e que a dignidade da pessoa humana “significa uma última 

garantia da pessoa em relação a uma total disponibilidade por parte do poder estatal e social” 

(SARLET, 2010, p. 45-46). 

De acordo com Lincoln Antônio de Castro: 

 

A dignidade da pessoa humana, eliminando tratamento da pessoa como mero objeto 

de injustiças, caracteriza-se na efetiva realização dos direitos fundamentais. Envolve 

princípios e valores constitucionais, tais como: paternidade responsável, afetividade, 

convivência familiar, acesso e liberdade de informação e de imprensa, vida privada, 

privacidade, intimidade, honra, imagem, interesse público e social, publicidade do 

combate criminal, ampla defesa e contraditório, legalidade e liberdade. (CASTRO, 

2020, p. 183-184)  

 

  Ainda de acordo com o Castro (2020, p. 184), existem categorias diversas de direitos 

constitucionais, mencionados como gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Os 

direitos de primeira geração seriam os direitos individuais que tutelam pessoas contra o poder 

estatal bem como os direitos políticos que expressam direitos de nacionalidade e participação 

política. Os direitos de segunda geração, por sua vez, seriam os direitos sociais, que também 
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envolvem aspectos econômicos, trabalhistas e culturais, além das prestações positivas do 

Estado nas áreas de educação, saúde, seguridade social e outras previstas na esfera da Ordem 

Social.  

  Dessa forma, a dignidade humana é um dos princípios fundamentais do Estado 

Constitucional Brasileiro, e é através da Ordem Social, que tem como base o primado do 

trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais (art. 193 CRFB) que se demonstram 

os aspectos concernentes à concretização do direito à educação, seus princípios e objetivos, 

bem como os deveres de cada ente da Federação em relação à garantia desses direitos 

(CAMARA, 2013, p. 17).  

A Ordem Social se desdobra em seguridade social; educação, cultura e desporto; 

ciência, tecnologia e inovação; comunicação social; meio ambiente; família, criança, 

adolescente, jovem e idoso; e direito dos índios, conforme disposto no Título VIII da CRFB. 

Dessa forma, o direito à educação é um direito fundamental social de interesse público, 

inserido no rol dos direitos sociais do artigo 6º CRFB, que o consagra a todo cidadão. De 

acordo com Piosevan (2010, p. 318), os direitos sociais “enunciam tarefas, diretrizes e fins a 

serem perseguidos pelo Estado e pela sociedade”. Nesse sentido, o Capítulo III do Título que 

trata sobre a Ordem Social se dedica a dispor sobre os parâmetros da educação no Brasil, e o 

artigo 205 CRFB enuncia: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

    

  A supracitada disposição explicita a ideia de que é responsabilidade tanto do Estado 

quanto da família propiciar uma educação que promova o desenvolvimento da pessoa e o 

exercício da cidadania (CAMARA, 2013, p. 12).  

De acordo com Scholze: 

 

[...] a concepção de vida digna e de felicidade que era lastreada unicamente em 

possibilidade de exercício de uma autonomia individual foi suplantada por uma 

compreensão coletiva de qualidade de vida que passou a demandar a satisfação de 

necessidades materiais, entre elas, a educação. Tal mudança teve reflexos nas 

funções do Estado, que não apenas devia garantir o gozo dos direitos individuais, 

mas também agir para proporcionar a garantia dos direitos sociais. Por seu turno, a 
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cidadania já não estava mais substancialista, onde a educação passou a assumir um 

papel fundamental na formação do indivíduo, na estabilidade social e no equilíbrio 

das instituições (SCHOLZE, 2009, p. 271). 

 

  Compreende-se, então, que a educação é pilar fundamental para garantia dos direitos 

humanos, pois permite que o cidadão tenha pleno desenvolvimento e exerça sua cidadania, 

além de se qualificar para o trabalho, o que proporciona melhores condições de vida e 

contribui para garantia dos demais direitos sociais. 

  Destarte, o artigo 206 CRFB elenca os princípios basilares do ensino, dando ênfase à 

igualdade de condições para o acesso à escola, à garantia de uma educação de qualidade, à 

valorização dos profissionais da educação e à liberdade de aprender e ensinar. Todos esses 

princípios têm por escopo propiciar ao cidadão o acesso ao conhecimento sem qualquer 

distinção, bem como permitir a sua emancipação a partir do acesso aos saberes (CAMARA, 

2013, p. 14).  

  Em continuação, o artigo 208 estabelece a obrigação do Estado de proporcionar a 

educação básica gratuita e obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, bem como a 

universalização do Ensino Médio e o atendimento educacional especializado para pessoas 

com deficiência.  

  Em decorrência da norma jurídica constitucional cogente disposta no dispositivo 

acima, surge o direito público subjetivo oponível ao Estado de acesso ao ensino obrigatório e 

gratuito em qualquer grau.  De acordo com Duarte (2004), pelo fato de a educação ser um 

direito social, quando ocorre uma violação desse direito, resta autorizada a possibilidade de 

exigência imediata e individual de cumprimento pelo poder público. No entanto, a efetividade 

não está condicionada à prestação individualizada, de forma que é dever do poder público 

efetivá-la coletivamente por meio da realização de políticas públicas.  

  Desse modo:  

 

Resta claro que os dispositivos suprarreferidos fazem menção à política educacional, 

e, por conseguinte, deixam explícito o caráter universal que a Constituição Federal 

de 1988 conferiu à educação, comprovado pelo interesse social em efetivá-la 

plenamente (CAMARA, 2013, p. 17). 

    

  Compreende-se então que a efetivação plena do direito à educação é interesse social. 

De acordo com Lincoln Antônio de Castro (2020, p. 202), o interesse social “direciona-se a 

um dever ser coletivo em que existe um interesse comum a todos os membros da sociedade. 
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Definir interesse social apresenta dificuldades sérias, diante da complexidade da vida em 

sociedade”. Completa ao afirmar que: 

 

no interesse social se fazem presentes os interesses da sociedade com prevalecência 

em relação aos interesses particulares, sob pena de destruição da coletividade, ou da 

vida em comum, não só importante para a sobrevivência social, mas também para a 

convivência (CASTRO, 2020, p. 203). 

 

Ainda segundo o autor, caberia ao Estado promover a convivência inclusiva 

ativamente, mediante a realização universalizada de atividades estatais, particularmente 

atividades sociais sem nenhuma conotação coercitiva, em benefício de todos os cidadãos, 

especialmente as pessoas mais carentes de benefícios. A concretização do interesse social, no 

âmbito jurídico, pressupõe adoção de políticas públicas, dando acesso de cada indivíduo e de 

todos os denominados direitos sociais (CASTRO, 2020, p. 204).  

No entanto, as atividades desempenhadas pelo Estado não são capazes de garantir a 

todos os cidadãos seus direitos. Dessa forma, as entidades beneficentes, integrantes do 

chamado terceiro setor, mormente o Instituto Jelson da Costa Antunes, objeto de estudo do 

presente trabalho, desempenha importante função na persecução dos direitos sociais 

garantidos constitucionalmente, corroborando para efetivação do princípio da dignidade da 

pessoa humana, um dos fundamentos do Estado democrático de direito, por meio da sua 

essencial contribuição para a concretização do direito à educação no Brasil, conforme se 

abordará a seguir. 

 

2. O TERCEIRO SETOR 

 

  O Instituto Jelson da Costa Antunes se enquadra no que os estudiosos conceituam 

como “terceiro setor”, uma vez que se trata de uma organização privada que é pública por 

suas finalidades. Segundo Luiz Carlos Merege (1998, p. 7), essas organizações emergem da 

sociedade civil, e vêm sendo identificadas como atores do terceiro setor, em contraposição ao 

primeiro setor, identificado como o Estado, e o segundo setor, que é a iniciativa privada. 

Dessa maneira, o terceiro setor guarda características comuns aos outros dois setores, uma vez 

que é formado por sociedades civis organizadas de natureza privada e sem fins lucrativos que 

promovem políticas públicas.  
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O terceiro setor abrange desde fundações que nascem da filantropia empresarial até 

Associações de pequeno porte que desempenham importantes serviços nas áreas de 

assistência social, educação, meio ambiente e defesa de direitos. Em regra, são organizações 

da sociedade civil organizada, cuja natureza é privada e o objetivo compreende as atividades 

que visam garantir os direitos sociais. Esses direitos, dispostos no 6º artigo da CRFB, são os 

direitos a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados. 

  Fato é que as atividades desempenhadas pelo terceiro setor competem a princípio ao 

Estado, uma vez que a este cabe a implementação das atividades sociais que visem garantir o 

cumprimento dos direitos e valores fundamentais consagrados pela Constituição Federal. De 

acordo com André Ramos Tavares (TAVARES, 2020), o Estado deve ter uma atuação 

positiva a fim de garantir a efetivação desses direitos de ordem social, uma vez que esse 

exerce poder na tutela de interesse individual e do interesse público, que expressa prerrogativa 

de agir positivamente na realidade social, em favor de um indivíduo e da sociedade. 

À iniciativa privada, inicialmente, cabe a exploração da ordem econômica. Mas na 

medida em que o Estado é incapaz de realizar a efetiva implantação das atividades da Ordem 

Social, se abrem as possibilidades de delegação desses serviços públicos. O artigo 175 CFRB 

consagra o dever do poder público de prestar serviços públicos, diretamente ou ainda por 

meio de concessão ou permissão. Assim, a iniciativa privada recebe o aval para atuar 

promovendo a saúde, o ensino, a educação, cultura ou assistência aos excluídos, sem qualquer 

conotação lucrativa ou especulativa. 

De acordo com Fernandes (1994, p. 24), o conceito de terceiro setor está intimamente 

relacionado ao conceito de dupla negação: não lucrativo e não governamental, de forma que é 

composto por organizações e iniciativas privadas que visam à produção de bens e serviços 

públicos, não gerando lucro e respondendo as necessidades coletivas.  

  Lincoln Antônio de Castro desenvolve interessante explanação sobre o conceito de 

“fins lucrativos”. 

 

Por fins lucrativos, entendam-se aqueles cuja realização envolva exploração de 

atividade em que o capital é aplicado com fins de percepção de rendas. Entidade sem 

fins lucrativos não enseja distribuição de lucros ou participação no resultado 

econômico final da entidade. Não enseja a perda da característica de entidade sem 

fins lucrativos, o fato de prestar serviços remunerados ou de obter resultados 

econômicos positivos, anualmente. A entidade também pode promover inversão de 
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recursos, isto é, aplicação de capital em determinado negócio ou empresa, para obter 

rendimentos financeiros, desde que não signifique desvio da consecução dos fins da 

entidade. (CASTRO, 2018, p. 150) 

 

  Completa o entendimento o Rubem César Fernandes (FERNANDES, 1994), ao dizer 

que os lucros eventuais dessas entidades do terceiro setor devem ser reinvestidos em sua 

atividade fim. Não deve haver distribuição de lucros entre os membros da organização, e os 

dirigentes não podem receber nenhum tipo de remuneração. O capital acumulado não pode ser 

convertido em patrimônio de seus membros, nem aos seus herdeiros. Desaparecendo os 

criadores, outros deverão assumir seus cargos, e se uma organização da sociedade civil 

desaparecer, seus bens deverão ser transferidos para outra do mesmo gênero.  

  Dessa forma, afastando-se a finalidade de obtenção de lucro, observa-se que essas 

entidades têm conotação de assistência e caridade, e são movidas por solidariedade de 

particulares. São atividades voluntárias, que não exigem contraprestação e contribuição dos 

beneficiários. Por esses fatos, são também conhecidas como entidades beneficentes.  

  Diante deste cenário, visando fomentar o funcionamento dessas entidades, 

notadamente pela relevância social de sua atuação, são concedidas imunidade tributária e 

isenção de impostos e contribuições, além da possibilidade de recebimento de recursos 

públicos por meio de convênios, contratos, subvenções sociais e termos de parcerias. 

  A imunidade tributária decorre do texto constitucional: 

 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...) 

VI - instituir impostos sobre: 

(...) 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 

entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 

social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. (BRASIL, 1988, art. 150) 

 

  O artigo acima transcrito reflete a limitação constitucional ao poder de tributação do 

Estado, conferindo às entidades de educação e assistência social a imunidade tributária 

imediata, ou seja, desde a constituição da entidade, sob condição de que não tenha fins 

lucrativos e atenda os demais requisitos da lei. 



19 
 

 

Além disso, a Constituição Federal em seu artigo 195, §7º isenta da contribuição para 

a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências 

fixadas em lei. 

  Dessa forma, é o Código Tributário nacional que se encarrega de apresentar os 

requisitos para imunidade das entidades beneficentes. O artigo 14 dispõe:  

 

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à 

observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: 

 I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 

qualquer título;  

 II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos 

seus objetivos institucionais; 

 III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos 

de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. (BRASIL, 1966, art. 14) 

 

  Assim, as entidades beneficentes obtêm imunidade nos impostos cujo fato gerador seja 

seu patrimônio, renda ou serviços, contanto que seu patrimônio seja aplicado no 

desenvolvimento de suas finalidades no Brasil, e que não haja distribuição de patrimônio e 

rendas, ou remuneração das pessoas que compõem os órgãos internos. Ademais, devem ser 

respeitados os procedimentos contábeis de forma que os fatos contábeis sejam devidamente 

registrados e quedem arquivados pelos prazos que a legislação dispuser. 

  Ademais, outra previsão constitucional pertinente ao tema é o artigo 204, cujo teor 

define que entidades beneficentes e de assistência social podem participar da execução de 

programas governamentais no campo da assistência social.  

  Diante do exposto, observa-se que as normas estatutárias da Associação denominada 

Instituto Jelson da Costa Antunes permitem qualificá-la como entidade sem fins lucrativos, 

cuja área de atuação se dá no âmbito assistencial e educacional, de forma que faz a instituição 

jus aos benefícios tributários previstos constitucionalmente.   

Conforme se verá mais detalhadamente no último capítulo deste estudo, resta claro em 

seu ato constitutivo que seus integrantes não percebem qualquer remuneração (parágrafos 

segundo e terceiro do artigo 4º; inciso I do artigo 9º), e que as suas rendas, bens e direitos são 

aplicados no país (parágrafo primeiro do artigo 7º). Não há objetivo de obtenção de lucro 

(artigo 1º), e em caso de dissolução ou extinção, o eventual patrimônio remanescente será 

destinado à outra instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência 

Social, ou a uma entidade pública, a ser definida em reunião conjunta (artigo 30).   
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Ademais, as finalidades da instituição sinalizam uma forte atuação na promoção dos 

direitos fundamentais sociais, pois propiciam e viabilizam a educação, o acesso à cultura, 

assistência social e combate à pobreza. Portanto, diante da relevância do serviço prestado pelo 

Instituto Jelson da Costa Antunes e por tantas outras instituições congêneres, se faz necessário 

aprofundar-se no tema.  

 

3. DAS FUNDAÇÕES E DAS ASSOCIAÇÕES  
 

  As expressões “entidade”, “ONG”, “instituição” e “instituto” são comumente 

empregadas para referir-se às entidades do terceiro setor, que podem constituir-se 

juridicamente na forma de Associações ou Fundações. Tal hábito advém das diversas 

semelhanças existentes entre uma e outra, que, no entanto, contribui para um certo 

apagamento das importantes diferenças jurídicas existentes entre as entidades filantrópicas.  

  O Código Civil rege as Associações ao longo dos artigos 44 a 61, e as institui como 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, que se forma pela união 

de pessoas sem interesse de dividir resultado financeiro entre elas, de forma que a renda 

proveniente de suas atividades deve ser revertida para os objetos estatutários. 

As Fundações, cujas disposições encontram-se entre os artigos 62 a 69 do mesmo 

código, também são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, 

mas que, no entanto, se formam a partir da existência de um patrimônio destacado pelo seu 

instituidor para servir a um objetivo específico, voltado às causas de interesse público.  

  Destarte, uma diferença fundamental reside no fato de que as Associações são 

constituídas por pessoas, criadas por intermédio de decisão em assembleia, com transcrição 

em ata e elaboração de um estatuto. Não necessariamente têm patrimônio inicial.  

Por outro lado, as Fundações são constituídas necessariamente por um patrimônio 

aprovado previamente pelo Ministério Público, e criadas por intermédio de escritura pública 

ou testamento, devendo todos os atos de criação, inclusive o estatuto, serem submetidos ao 

crivo do Ministério Público antecipadamente.  

  As finalidades de ambas as modalidades de entidades filantrópicas podem coincidir, 

mas o processo de sua definição se difere. As Associações têm seus objetivos definidos pelos 

associados, que deliberam livremente e podem, a qualquer momento, alterá-las. As Fundações, 

no entanto, têm suas finalidades condicionadas às questões religiosas, morais, culturais ou de 

assistência, conforme prevê o Código Civil, definidas pelo instituidor e impassível de 

modificação.   
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  Além disso, na modalidade Associação o registro e administração são mais simples, 

uma vez que os sócios podem deliberar livremente sobre as questões pertinentes, enquanto no 

caso das Fundações há um caráter mais burocrático, vez que as regras para deliberação são 

definidas pelo instituidor e fiscalizadas pelo Ministério Público. 

  Diante do exposto, observa-se uma forte atuação do Ministério Público nas questões 

concernentes às Fundações. Nas palavras de Lincoln Antônio de Castro (2020, p. 132), a 

provedoria é atividade do Ministério Público de participar dos atos da vida das Fundações, 

velando por elas.  

 

[...] velar, aqui, significa interessar-se grandemente, com zelo vigilante, pela 

consecução dos objetivos e pela preservação do patrimônio das fundações privadas. 

Desde a criação até a extinção, as fundações privadas comportam a tutela ministerial 

ou provedoria, a fim de que seja efetivamente respeitada a vontade dos respectivos 

instituidores, traduzida na afetação de bens dotados a determinados e altruísticos 

objetivos em função do interesse público e social (CASTRO, 2020, p. 132). 

  

  Nesse sentido, depreende-se que a atuação ativa do Ministério Público desde o 

nascimento das Fundações, passando pelo funcionamento e extinção, se justifica por seu 

objetivo de fazer com que a vontade de seus instituidores, expressa em seu ato constitutivo, 

seja observada ao longo de toda sua existência. 

  Tal fiscalização não ocorre em relação às Associações. Diferentemente das Fundações, 

as Associações são compostas por grupos de pessoas que tem autonomia para definir as 

finalidades da entidade. Posteriores modificações em suas funções e finalidades são 

autorizadas, mediante livre deliberação entre seus associados. Compreende-se então que as 

Associações detêm certa autonomia, consagrada pelo artigo 5º, inciso XVIII CRFB, onde se 

dispõe que essas entidades independem de autorização Estatal para serem criadas, e este 

entendimento estende-se aos atos posteriores à sua criação.  

  No entanto, esses fatos não significam que não haja intervenção do Ministério Público 

em uma Associação em decorrência de outros aspectos, tais como em caso de entidades que 

funcionem como asilo de idosos ou de acolhimento de crianças e adolescentes, ou no caso de 

Associações que atentem contra a ordem jurídica, o regime democrático ou interesses 

indisponíveis e conta o interesse social. Isto ocorre pois o artigo 127 CRFB incumbe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

ao Ministério Público:  
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Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (BRASIL, 1988, art. 

127). 

 

  Ademais, Associações educacionais submetem-se à fiscalização de outros órgãos 

públicos devido ao fato de exercerem serviços de utilidade pública. Isto é: um serviço público 

prestado pela iniciativa privada, e, por isso, se torna sujeito à fiscalização do poder público.  

  Há também a previsão do artigo 174 CRFB, que estabelece o Estado como regulador 

da atividade econômica e evidencia a subordinação das Associações às normas e 

regulamentos estatais.  

 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.  

[...] 

§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. 

(BRASIL, 1988, art. 174) 

 

  No entanto, Associações e Fundações guardam pontos em comum, uma vez que 

ambas são pessoas jurídicas de direito privado previstas no artigo 44 do Código Civil e, por 

isso, detêm características comuns a essa natureza jurídica. Além disso, também comungam 

da possibilidade de obter benefícios tributários e registros perante o poder público. Esses 

registros podem ser títulos, certificados ou qualificações, e conferem benefícios tributários e 

financeiros, como dedutibilidade do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, subvenções, 

auxílios, doações, entre outros. Na esfera federal existem os seguintes títulos, que podem ser 

cumulativos: Utilidade Pública Federal; Entidade Beneficente de Assistência Social; 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; e Organização Social. Cada um deles é 

regido por uma legislação específica, que dispõe sobre os procedimentos a serem cumpridos.   

  O título de utilidade pública federal tem fundamentação legal na Lei nº 91/35; Decreto 

nº 50.517/61 e Decreto nº 3.415/00, e de acordo com a Cartilha do Terceiro Setor, é conferido 

às entidades que desenvolvam atividades úteis ao público, de relevante valor social, que 

realizem o bem em prol da coletividade atividades como promoção da educação, pesquisas 

científicas, cultura, arte ou filantropia (OAB, 2011, p. 15-16).  
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  O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, por sua vez, tem 

fundamentação legal no artigo 203 CRFB e Lei 12.101/09 e Decreto 7.237/10; Lei nº 

8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS). É concedido às entidades que 

comprovem desenvolver atividades de assistência social, como a proteção à família, à infância, 

à maternidade, à adolescência ou à velhice, o amparo de crianças e adolescentes carentes e a 

promoção de: ações de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de 

necessidades especiais; de assistência educacional ou de saúde gratuitas; da integração ao 

mercado de trabalho e do atendimento e assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da 

Assistência Social, assim como a defesa e garantia dos seus direitos (CUNHA, 2008, p. 32). 

  Já o título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, tem 

fundamentação legal na Lei nº 9.790/99 e Decreto nº 3.100/99. Abrange uma extensa lista de 

atividades, das quais se destacam a promoção da assistência social, da cultura, da educação à 

título gratuito, da saúde à título gratuito, promoção da segurança alimentar e nutricional, 

promoção dos direitos humanos, entre outros.   

O Certificado de Organização Social destina-se às atividades dirigidas ao ensino, à 

pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e à preservação do meio 

ambiente, à cultura e à saúde, até então desempenhadas diretamente pelo Poder Público (OAB, 

2011, p. 22-23). 

  Dessa forma, cada título ou certificação é destinado a entidades beneficentes que 

atuam em determinadas áreas, sem fazer distinção entre Associações e Fundações, uma vez 

que, mesmo guardando diferenças nas formas criação e funcionamento, atuam em áreas 

estritamente ligadas aos direitos fundamentais e direitos sociais.   

 

4. O INSTITUTO JELSON DA COSTA ANTUNES 
 

   Segundo o artigo 44 do Código Civil, as Associações são pessoas jurídicas de direito 

privado, juntamente com as sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos 

e empresas de responsabilidade limitada. Conforme artigo 45 do Código Civil, a existência 

legal de pessoas jurídicas de direito privado inicia com a inscrição de seu ato constitutivo no 

respectivo registro, precedida, quando necessário de autorização ou aprovação do Poder 

Executivo. 

  No que diz respeito às Associações, é necessário realizar a leitura conjunta do artigo 5º, 

inciso XVIII da Constituição Federal da República Federativa do Brasil:  
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XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem 

de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 

(BRASIL, 1988, art. 5) 

 

Isto decorre da plena liberdade de associação para fins lícitos, disposto inciso 

antecessor. Dessa forma, depreende-se que para a criação de uma pessoa jurídica na 

modalidade Associação, não é necessário obter autorização estatal, bastando a realização da 

inscrição de seu ato constitutivo no respectivo registro.  

Da mesma maneira deve ocorrer a reforma do estatuto da Associação, que 

independente de autorização Estatal deve ser levado à registro no órgão competente para tanto. 

  O estatuto em análise nesta pesquisa não se trata do contrato inaugural que conferiu ao 

Instituto Jelson da Costa Antunes personalidade jurídica. Trata-se, na realidade, da 5ª reforma 

estatutária, aprovada pela reunião do conselho curador, conforme inscrição no cabeçalho do 

documento. A modificação foi devidamente registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

junto ao Cartório do 5º Ofício de Niterói, sob o protocolo 45216, no livro A28, e sob o 

registro número 58174, no livro A-921.  

  O estatuto de qualquer Associação deve, necessariamente, definir a composição e o 

funcionamento de seus órgãos deliberativos e administrativos. Por conta disto, no próprio ato 

constitutivo do Instituto é possível compreender o procedimento adotado para aprovação da 

reforma estatutária.  

Ao Conselho Curador compete a deliberação acerca da alteração (inciso VIII do artigo 

12), que deve ser aprovada na chamada "Reunião Conjunta”. Desta reunião participam e 

votam o Conselho Curador, que deliberou sobre a mudança, juntamente com o Conselho 

Diretor.  

  Insta salientar que segundo o artigo 59 do Código Civil, a alteração estatutária deve 

ser levada à votação em Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim e 

obedecendo o quórum estabelecido no estatuto. Dessa forma, a “Reunião Conjunta” adotada 

pelo Instituto é equivalente à Assembleia Geral prevista no supracitado artigo.   

  De acordo com o Desembargador Nagib Slaib Filho (FILHO, 2004, p. 58), 

“pode ser que haja estatuto que denomine diversamente a assembléia geral, mas neste caso im

porta o seu conteúdo que a lei civil estipulou com o poder de nomear e destituir administrador

es, aprovar as suas contas e alterar o estatuto”. Completa, ainda, declarando que: 

 

As normas do Código Civil dispensam alteração estatutária para sua eficácia em face 

de estatuto que disponha em contrário, como, por exemplo, o estatuto que diga que o 
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órgão máximo da associação, com poderes para nomear e destituir os 

administradores e aprovar as suas contas, seja o Conselho Deliberativo. A 

assembleia geral é a reunião mais ampla dos associados com o direito de dela 

participar, nos termos estatutários. (FILHO, 2004, p. 58) 

 

  Assim sendo, o órgão de deliberação máxima é a Assembleia Geral, chamada de 

Reunião Conjunta pelo Instituto, sem, no entanto, haver nenhum prejuízo. Esta possui as 

seguintes competências privativas: eleger administradores, destituir administradores, aprovar 

contas e aprovar ou alterar o estatuto. 

  Cabe aqui, então, compreender a composição e funcionamento dos órgãos da entidade 

estudada. De acordo com o 8º artigo estatutário, são 4 os órgãos: Conselho Curador, Conselho 

Diretor, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo. 

O Conselho Curador é o órgão de orientação superior da entidade, e sua composição é 

de cinco membros, com mandato de três anos, cuja recondução é permitida. Três desses 

membros são eleitos pelas empresas instituidoras, enquanto dois membros são eleitos 

diretamente pelos quatro representantes das empresas instituidoras. O presidente é eleito entre 

seus pares.  

Dentre as atribuições do conselho curador está a deliberação acerca das possíveis 

alterações estatutárias, além de outras competências como nomeação de integrantes dos outros 

órgãos, arbítrio sobre realização de despesas extraordinárias e sobre alienação de bens, 

operações financeiras e outros atos e negócios que exorbitem da administração ordinária e 

outras questões envolvendo a situação econômico-financeira da Associação.   

  O Conselho Diretor, por sua vez, atua como o órgão executivo da Associação. A ele 

cabe executar as atribuições definidas no estatuto, incluindo gerir os recursos da entidade e 

prestar contas dos recursos. Dessa forma, o estatuto define que além de participar da reunião 

conjunta para votar reformas no ato constitutivo, o Conselho Diretor detém competências de 

caráter decisório sobre questões administrativas. O órgão é responsável por aprovar ações 

relacionadas à gestão orçamentária e financeira da entidade; por aprovar as ações relativas à 

questão administrativa e de desenvolvimento de recursos humanos, incluindo a demissão de 

funcionários; por elaborar, implantar e acompanhar atividades, programas e projetos 

desenvolvidos; além de nomear e destituir os membros do Conselho Consultivo.  

Ademais, o artigo 16 do estatuto atribui ao Conselho Diretor funções que dependem 

da aprovação do Conselho Curador, tais como: apresentação do relatório anual de atividades; 
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proposta orçamentárias e programáticas e aquisição, alienação, oneração, permuta, doação e 

arrendamento de bens imóveis. 

Há, ainda, o Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal. O primeiro, se trata do que o 

estatuto chama de “órgão auxiliar”. É composto de número ilimitado de membros nomeados 

pelo Conselho Diretor, com notório saber em suas áreas de atuação e que possam contribuir 

tecnicamente para o desenvolvimento das finalidades do Instituto.  

O conselho fiscal tem por finalidade de examinar as contas da Associação e a atuação 

desta quanto ao cumprimento das finalidades estatutárias. Deve apresentar parecer e relatório 

à Assembleia Geral, para que esta tenha condições de deliberar quanto à aprovação da 

prestação de contas do órgão administrativo. Assim, opina sobre lançamentos contábeis, sobre 

as prestações de contas e viabilidade econômico-financeira dos programas e projetos, cujos 

alunos beneficiários nada pagam para participar.  

O Instituto Jelson da Costa Antunes é uma instituição sem fins econômicos, tal qual 

preconiza o do artigo 53 do Código Civil, que sobrevive da contribuição de seus instituidores 

e demais donatários.  

O Instituto não distribui entre seus os seus sócios, associados, conselheiros diretores, 

empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 

bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de 

suas atividades, e os aplica integralmente, no país, na consecução do seu objetivo social, 

conforme inscrito no parágrafo segundo do inciso 4º.  

De acordo com o inciso seguinte, é defeso a remuneração, de qualquer forma, os 

cargos de diretoria, conselhos fiscais, deliberativos ou consultivos. Não distribui lucros, 

bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou 

pretexto.  

De acordo com o 6º artigo do estatuto do Instituto Jelson da Costa Antunes, seu 

patrimônio é constituído pela I) dotação inicial das instituidoras; II) pelas doações, legados, 

contribuições, subvenções e auxílios de qualquer natureza que venha a receber, para tal fim, 

de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais e estrangeiras; III) 

pelos bens móveis e imóveis que vier a adquirir; IV) pelos resultados econômicos das 

atividades exercidas pelo instituto que, por deliberação do Conselho Curador, passem a 

integrar seu patrimônio.  

As receitas do instituto são previstas no 7º artigo, sendo: I) doações, legados, 

contribuições, subvenções e auxílios de qualquer natureza que venha a receber, para tal fim, 

de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais e estrangeiras; II) 
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recursos provenientes dos serviços prestados atinentes às suas finalidades; III) recursos 

provenientes de contratos, convênios, parcerias, ou acordos celebrados com pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras; IV) recursos provenientes de projetos 

culturais e esportivos enquadrados nas leis federais, estaduais e/ou municipais de incentivo à 

cultura e ao esporte; V) recursos advindos do recebimento de direitos autorais, conexos e de 

propriedade intelectual; VI) rendimentos financeiros, receitas patrimoniais e outras rendas 

eventuais.  

Os jovens que participam dos diversos programas promovidos pela Associação não 

retribuem financeiramente pelos serviços prestados. Ao contrário do que se pode presumir, tal 

fato não descaracteriza a instituição como uma Associação.  

São cinco os projetos promovidos pelo Instituto Jelson da Costa Antunes, dos quais 

destacam-se a Oficina de Ensino e o Fortalecendo Trajetórias.  

A Oficina de Ensino é um programa de qualificação profissional, que visa o 

desenvolvimento de competências para o trabalho e ampliação de oportunidades de inserção 

profissional dignas. Já o Fortalecendo Trajetórias tem como objetivo:  

 

dar a jovens a oportunidade de terem autonomia para desenvolverem suas 

potencialidades através o apoio social e pedagógico durante a passagem pelo Ensino 

Médio. O programa oferece bolsas que cobrem as taxas de matrícula e mensalidades 

escolares, além de transporte, uniforme, material escolar, livros, alimentação, e tudo 

mais que for necessário para que o aluno ou aluna tenha acesso a uma formação 

escolar de qualidade e possa dedicar-se integralmente ao objetivo de ingressar em 

uma boa universidade. (INSTITUTO JELSON DA COSTA ANTUNES, 2018. p. 10) 

 

Depreende-se então que o objetivo do programa é eliminar barreiras e superar os 

desafios impostos aos jovens de baixa renda e alta vulnerabilidade social, de forma a 

viabilizar o acesso e permanência ao ensino médio de qualidade. Assim, a Associação atua 

fornecendo apoio psicológico, educacional e financeiro, custeando todas as necessidades 

diretamente ligadas à atividade escolar (Id., 2018, p. 48). 

 A seleção dos alunos inscritos que participarão do projeto Fortalecendo Trajetórias se 

dá através de avalição psicossocial, visita domiciliar, além de um reforço escolar, que consiste 

em um curso com duração de quatro meses. Nesse reforço são lecionados conteúdos de língua 

portuguesa e matemática, com o objetivo alinhar as lacunas oriundas da defasagem do ensino 

das escolas públicas. (Id., 2018, p. 44-45). 
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 As avaliações se dão através de diversos instrumentos e de forma contínua, observadas 

as dificuldades e potencialidades de cada estudante. Ao final do curso, o Conselho 

Pedagógico delibera sobre a aprovação ou não desses jovens para a segunda fase. Assim, o 

aluno, ainda que não selecionado, aprimora seus conhecimentos no curso fornecido 

gratuitamente. E os alunos selecionados, por sua vez, são encaminhados para escolas de 

referência na região, onde contarão com o auxílio da Associação até a sua formação e 

ingresso na universidade.  

O Fortalecendo Trajetórias traduz os propósitos do Instituto Jelson da Costa Antunes, 

que são explicitamente declarados no 4º artigo de seu ato constitutivo ao longo de vinte 

incisos. Há de se destacar algumas dessas finalidades, as quais: a instituição de investimento 

econômico e social para a formação dos jovens que comprovem a falta de recursos para 

custear os estudos; a captação e gerência de recursos financeiros e técnicos para a qualificação 

e treinamento de jovens e de funcionários e dependentes das empresas instituidoras ou 

doadoras; a promoção da cultura, defesa, e conservação do patrimônio histórico e artístico; a 

integração social de populações, minorias e grupos socialmente excluídos, garantindo os seus 

direitos e oportunidades de desenvolvimento, na área educacional, cultural e assistencial; 

promover o desenvolvimento econômico, social e o combate à pobreza. 

Dessa forma, a atividade beneficente prestada pelo Instituto Jelson da Costa Antunes 

tem escopo filantrópico, sendo ferramenta importante para a efetivação do direito social à 

educação, previsto no artigo 6º da CRFB, e, dessa forma, para a efetivação da Ordem Social, 

em especial para 205 a 214 CRFB, onde se encontra disposto a forma como a educação deve 

ser promovida e incentivada pelo Estado e pela família, com o incentivo da sociedade.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  A partir do presente estudo, foi possível verificar o panorama geral dos direitos 

fundamentais garantidos na Constituição, aprofundando-se no que diz respeito ao direito à 

educação e para o papel exercido pelo Terceiro Setor como colaborador para sua efetivação.  

Estas entidades têm como objeto atividades com conotação de assistência e caridade, 

oferecidas de maneira espontânea que nasce de um sentimento de solidariedade particular. 

Sem fins lucrativos, os serviços prestados são de relevante interesse social, uma vez que 

prestam serviços que inicialmente seriam função do ente público e, diante disso, recebem a 

possibilidade de obter benefícios fiscais e financeiros.  
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Fato é que colaborar com o interesse público não significa assumir integralmente o 

compromisso de sua efetivação. O interesse público justifica a existência do próprio Estado, 

sendo seu dever zelar pelas premissas constitucionais. Mas, diante da impossibilidade de 

proporcionar a todos os brasileiros a garantia de seus direitos, as entidades do Terceiro Setor 

se apresentam como importantes aliadas. 

O Fortalecendo Trajetórias, promovido pelo Instituto Jelson da Costa Antunes, atua 

como um programa de apoio, acompanhamento e articulação, viabilizando o acesso e 

permanência de adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade financeira e social em 

instituições educacionais de qualidade privadas e, principalmente, públicas.  

Observa-se então que o Estado promove a educação pública, enquanto o Instituto 

Jelson da Costa Antunes presta um serviço complementar, garantindo condições de ingresso e 

permanência dos jovens nas instituições de ensino.  

Diante disto, se faz necessário que o Estado adote políticas públicas de fomento a 

educação, de forma a garantir a existência de boas escolas e universidades públicas que 

tenham capacidade para atender a demanda social. E, além disso, é fundamental que o ente 

público implante programas e estratégias de incentivo à Associações que prestam serviços 

similares ao Instituto Jelson da Costa Antunes, cujo trabalho garante que o direito à educação 

seja alcançado pelos indivíduos em situação de vulnerabilidade.  

Educação é um direito de todos e dever do Estado, e o amparo de instituições do 

Terceiro Setor como o Instituto Jelson da Costa Antunes é fundamental na persecução desta e 

de outras garantias fundamentais.  
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