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“O drama está aí. O poder econômico sempre existiu, o poder político sempre esteve ligado 

a ele, sempre existiu um concubinato entre esses dois poderes. Mas os cidadãos estão aqui 

embaixo. E como eles poderiam expressar suas angústias, dúvidas e necessidades junto a 

este poder econômico? Em principio, seria através do mesmo governo que serve de correia 

de transmissão. Mas não podemos ter qualquer esperança de que esses governos digam ao 

poder econômico, representado hoje pelo FMI, que as condições que vocês nos impõem são 

terríveis. Há um problema, que na minha opinião, é fundamental da democracia: ou ela 

transcende o poder da tal bolha que falei, tendo uma ação fora dela, ou vamos continuar a 

viver na ilusão do mundo democrático. (...) 

Não, os movimentos sociais não avançam todos na mesma direção, ao mesmo tempo, para 

reinvidicar a mesma coisa. Sabemos que não é assim. Mas temos que levar em conta que o 

poder econômico está organizado. Os movimentos sociais não aparecem juntos. Claro que 

propõem alternativas, isto é o mais fácil, mas enquanto elas não forem colocadas à prova, 

não sabemos o que elas valem”. 

(José Saramago, em entrevista conferida a Erika Campelo e publicada na Agência Carta 

Maior em 23/08/2004) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

“Mas não posso deixar de pensar em Tocqueville que, num discurso à Câmara dos 

Deputados (em 27 de janeiro de 1848), lamentando a degeneração dos costumes 

públicos em decorrência da qual ‘as opiniões, os sentimentos, as idéias comuns são cada 

vez mais substituídas pelos interesses particulares’, perguntava-se ‘se não havia 

aumentado o número dos que votam por interesses pessoais e diminuído o voto de quem 

vota à base de uma opinião política’, denunciando esta tendência como expressão de 

uma ‘moral baixa e vulgar’ segundo a qual ‘quem usufrui dos direitos políticos pensa em 

deles fazer uso pessoal em função do próprio interesse” 

(BOBBIO, Noberto. O Futuro da Democracia; uma defesa das regras do jogo. 

Tradução: Marco Aurélio Nogueira. 4.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 33). 

 

 

 

“O importante e essencial, absolutamente indispensável para definir hoje a identidade da 

democracia direta, é que o povo tenha ao seu imediato dispor, para o desempenho de 

uma desembaraçada e efetiva participação, os instrumentos de controle da mesma. Sem 

isso a participação será sempre ilusória, e o é nas chamadas democracias representativas 

do Terceiro Mundo, onde aqueles instrumentos compõem, não raro, o biombo atrás do 

qual se ocultam as mais obnóxias ditaduras sociais de confisco da liberdade humana”. 

(BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 354). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Resumo: A reforma administrativa pela qual passam os aparatos administrativos dos Estados da 

América Latina demonstra uma necessidade de adequação da prestação dos serviços públicos a 

custos menores e que permitam maior participação das comunidades envolvidas. Desta forma, 

ganha relevo a participação da sociedade civil organizada ou terceiro setor na definição de 

políticas públicas, na fiscalização da implantação dessas e na própria prestação dos serviços 

públicos, de forma a permitir uma democracia com efetiva participação da sociedade. Fenômeno 

marcante do final do século passado, a atuação do terceiro setor junto à Administração Pública 

pode ser considerada uma das principais formas de aumentar a participação da sociedade na 

democracia. Neste contexto, o estudo das relações da Administração Pública com as entidades 

que compõem a sociedade civil organizada se faz muito importante. Destarte, o objetivo do 

presente trabalho é, a partir do estudo e da compreensão da reforma administrativa e do 

surgimento e do fortalecimento do terceiro setor, fazer reflexões acerca do regime jurídico de 

colaboração hoje estabelecido para disciplinar as relações entre Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público e entes públicos e fazer proposições jurídicas entendidas como necessárias 

para que o referido regime jurídico se adeque aos propósitos maiores de uma reforma 

administrativa: permitir uma administração pública eficiente, isonômica, democrática e, 

sobretudo, que assegure a participação dos cidadãos.   

 

Palavras-chave: reforma administrativa, terceiro setor, sociedade civil organizada, colaboração, 

democracia participativa, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público sem fins 

lucrativos - OSCIP. 
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Abstract:  The administrative reform for which passes the administrative apparatuses of the 
States of Latin America demonstrates to a necessity of adequacy of the installment of the public 
services to lesser costs and to allow a greater participation of the involved communities.  This 
form, it gains relief the participation of the civil society organized or third sector in the 
definition of public politics, the fiscalization of the implantation of these and in the proper 
installment of the public services, of form to allow to a democracy with effective participation 
of the society.  Expressive phenomenon of the end of the passed century, the performance of the 
third sector with the Public Administration can be considered one of the main forms to increase 
the participation of the society in the democracy.  In this context, the study of the relations of 
the Public Administration with the entities that compose the organized civil society get itself 
very important.  This way, the objective of the present work is, from the study and of the 
understanding of the administrative reform and the sprouting and the fortifycation of the third 
sector, to make reflections concerning the legal regimen of contribution today established to 

 



discipline the relations between Organizations of the Civil Society of Public Interest and public 
beings and to make legal proposals understood as necessary so that the related legal regimen get 
adjusts to the intentions biggest of an administrative reform:  to allow an efficient public 
administration, isonomic, democratic and, over all, that it assures the participation of the 
citizens.   

  

Word-key:  administrative reform, third sector, organized civil society, contribution, 
participative democracy, Organization of the Civil Society of Public Interest without lucrative 
ends - OSCIP. 
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INTRODUÇÃO: A importância do estudo das relações entre o terceiro setor e a  

administração pública e das sugestões para seu aprimoramento.   

 

 

 

 

 

As sucessivas reformas por que vem passando o aparato administrativo brasileiro chamam 

a atenção, sobretudo, dos que trabalham diretamente com o direito administrativo. Despertam a 

atenção para a adequação de alguns institutos jurídicos e o surgimento de outros que irão, aos 

poucos, acomodando-se à ordem jurídica vigente. Essa acomodação, contudo, deve decorrer de 

uma reflexão sobre o contexto no qual as inovações são inseridas e os valores que se quer 

albergar através delas. 

Este trabalho tem por escopo refletir sobre essa acomodação das relações entre o terceiro 

setor e a administração pública, partindo da análise da reforma do Estado no contexto mundial e 

na América Latina, a fim de avaliar que transformações levaram a impulsionar o relacionamento 

entre entes público e o terceiro setor, ou a sociedade civil organizada. Evidentemente, não todas 

as relações entre esses serão analisadas neste trabalho, que estará direcionado às relações entre 

ente público e entidades privadas de interesse público e sem fins lucrativos, restringindo-nos 

àquelas que possam atuar colaborando com a administração pública na prestação de serviços 

públicos não exclusivos do aparato administrativo.  

A participação da sociedade civil organizada, tanto através da representação dos interesses 

de certos grupos, quanto na implementação de políticas públicas, é fato que vem sendo estudado 

em vários campos de pesquisa, sejam sociológicas, políticas, antropológicas e tantos outros, 

como o jurídico, pois são evidentes a amplitude e a importância que ela tem tomado. Pode-se 

afirmar que essa participação é um dos fatos mais relevantes do final do século passado e vem 

tomando enorme vulto no início deste século. Ela não poderia deixar, portanto, de provocar 

alterações na organização administrativa dos Estados, que já vêm passando por reformas no 

mesmo período, devido às crises financeiras decorrentes dos exageros cometidos com a adoção 
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do Estado providência, o Estado que supre ou tenta suprir diretamente, através de seu aparato, 

todas as necessidades sociais da comunidade.  

A busca de auxílio do ente público na execução de suas atividades através da sociedade 

civil organizada é, portanto, apenas uma das formas de participação da sociedade, que vem 

buscando, não só a participação nas decisões políticas, como na execução e no controle das 

políticas públicas.  

Assim, tratar das relações entre entes da sociedade civil organizada ou terceiro setor 

envolve o estudo das formas de participação almejadas numa democracia participativa, dentre as 

quais se encontram as relações que serão abordadas neste trabalho: os vínculos de colaboração 

entre administração pública e as organizações da sociedade civil de interesse público – as 

OSCIPs.        

Essas relações, conforme será demonstrado neste trabalho, não são novidade, pois já 

vinham ocorrendo de forma menos sistematizada e pouco transparente. Não são raros os 

escândalos sobre desvio de recursos públicos e sobre estabelecimento de relações clientelistas, 

quando se fala em convênios ou em contratos entre entes públicos e Organizações Não 

Governamentais - ONGs. A criação legislativa que se operou desde o final da década de 90 até os 

dias atuais tenta, doravante, estabelecer uma sistemática mais sólida de participação dessas 

entidades na execução de políticas públicas, mas requer uma acomodação que tratamos no início 

desta introdução, para que possa efetivamente se adequar aos princípios e valores que a ordem 

jurídica quer garantir. Ademais, novos institutos devem estar sempre sujeitos a reflexões, de tal 

sorte que se possa garantir que a evolução, pela qual a sociedade passa, se reflita neles.  

Assim, para fazer ponderações sobre a participação da sociedade civil organizada na 

administração pública e para fazer as proposições jurídicas que possam auxiliar no êxito da 

sistemática de colaboração entre entes públicos e OSCIPs entendemos necessária a coleta de 

livros e artigos doutrinários sobre os temas da reforma administrativa diretamente relacionados a 

este trabalho, a pesquisa jurisprudencial sobre as formas jurídicas de relacionamento entre 

terceiro setor e entes públicos, sobretudo as decisões da Corte Federal de Contas, que há muito 

controla o relacionamento de entidades privadas sem fins lucrativos com a administração pública. 

Utilizamos também as normas hoje estabelecidas e que permitem juridicamente esta forma de 

participação da sociedade civil organizada, analisando o ordenamento jurídico vigente para, ao 
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final, fazer proposições jurídicas aplicáveis a tais relações de colaboração. O intuito das 

proposições é de tornar a sistemática condizente com os princípios do direito e com os valores 

que se quer garantir através da ordem jurídica em vigor. Tudo isso para atingir uma 

administração pública eficiente, justa e isonômica, onde se garanta a efetiva participação da 

sociedade no regime democrático.    

O trabalho se desenvolve, para tanto, em cinco capítulos: (1)Reforma do Estado no 

contexto mundial e na América Latina; (2)Reforma do Estado no Brasil; (3)A descentralização da 

prestação dos serviços públicos acatada pelo Plano Diretor da Reforma do Estado; (4)O Terceiro 

Setor e (5)As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs. 

No primeiro capítulo trataremos da reforma do Estado que vem se desenvolvendo no 

âmbito mundial e na América Latina, voltando-nos, mais especificamente, para seus reflexos nos 

aparatos administrativos dos Estados, de sorte a refletir no próprio modelo organizacional da 

administração pública. 

No segundo capítulo abordaremos a reforma do Estado brasileiro, numa perspectiva 

histórica das reformas pelas quais passou a organização administrativa brasileira em decorrência 

dessas reformas. 

Falaremos da reforma do Estado, para que possamos entender as mudanças que vêm se 

operando e o que se quer enfrentar e implantar através delas, até chegarmos ao ponto específico 

deste trabalho: qual o contexto no qual se desenvolvem as formas de colaboração da sociedade 

civil organizada com os entes públicos e o que se espera disso. Por outro lado, através desta 

análise, sobretudo a que faz uma abordagem histórica das reformas pelas quais o Estado 

brasileiro vem passando, será possível investigar alguns motivos dos insucessos das reformas 

anteriores e, com base em tais experiências não proveitosas, sugerir proposições que levem em 

conta os motivos dos fracassos, proposições estas que se traduzirão em sugestões de cunho 

jurídico, tendo em vista o objeto deste trabalho.        

No terceiro capítulo, trataremos especificamente das formas jurídicas hoje estabelecidas e 

que possibilitam a descentralização da prestação do serviço público, entendida como os meios de 

retirar do aparato institucional do ente público, de seus órgãos, a prestação do serviço público, até 

chegarmos à forma de colaboração com entidades privadas de interesse público sem fins 

lucrativos.  
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No quarto capítulo, abordaremos o que se entende por terceiro setor, sua extensão, sua 

expansão e fortalecimento, trazendo uma análise histórica do tema e, após a compreensão da 

extensão do terceiro setor e seu desenvolvimento histórico, tecendo considerações sobre as 

vantagens do estabelecimento de colaboração entre entes públicos e terceiro setor, assim como 

sobre os aspectos negativos ou desvantagens do estabelecimento de tais relações. Tudo isso para 

que possamos identificar quais os principais aspectos a serem considerados para que a sistemática 

de colaboração possa dar certo e para que com essa identificação, possamos fazer as proposições 

jurídicas necessárias para tanto. 

Por fim, o quinto capítulo trata especificamente das Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, seu conceito, qual o regime jurídico hoje estabelecido para que essas possam 

atuar num regime de colaboração com o ente público e quais as proposições que faremos para 

que tal regime jurídico se adeque ao que se anseia ou, ao menos, ao que se deveria ansiar com a 

reforma administrativa, à ordem jurídica em vigor e aos princípios jurídicos hoje estabelecidos.  
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CAPÍTULO 1: Reforma do Estado no contexto mundial e na América Latina. 

 

 

 

 

 

Para tecermos considerações jurídicas a respeito do regime jurídico ao qual se submeterão 

as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP’s, indispensável ponderar 

sobre do contexto no qual a formação e o fortalecimento dos vínculos entre poder público e essas 

entidades vem ocorrendo. 

Observa-se um aumento quantitativo e qualitativo das formas de cooperação entre 

sociedade civil e entes públicos, que vem sendo reforçada através de publicação de normas 

específicas, nos âmbitos federal e estaduais. Esse movimento, entendido no âmbito do Direito 

Administrativo como forma de descentralização, pode ser compreendido através da análise da 

conjuntura atual da reforma administrativa. Assim, a exposição, ainda que sucinta desse contexto 

se faz necessária para que se possa compreender o porquê do referido reforço e o que se pretende 

com ele. Cabe esclarecer que estamos utilizando o termo “reforço” porque, como 

demonstraremos no decorrer do trabalho, a cooperação entre entidades da sociedade civil e entes 

públicos, tanto na forma de simples subvenções aos primeiros, como na forma de execução de 

serviços de interesse público em conjunto, não é recente. Data, no Brasil, da colonização, através 

de associações voluntárias estimuladas pela Igreja Católica1. 

Ocorre que, como veremos a seguir, os princípios que norteiam a reforma administrativa 

que vem ocorrendo mundialmente, buscam levar à administração pública uma maior participação 

da sociedade, de forma a permitir que o cidadão participe não apenas ativamente na escolha das 

diretrizes políticas do Estado e de suas normas (participação junto ao Legislativo), como também 

na gestão da coisa pública, de sorte a também executar serviços de interesse coletivo. 

                                                 
1 Cf. CARRION, Rosinha Machado. “Organizações privadas sem fins lucrativos, a participação do mercado no 
terceiro setor” in Tempo Social= Revista de Sociologia da USP, São Paulo, 2000, p. 242. 
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Assim, a forma como tem sido conduzida a reforma administrativa, seus princípios, suas 

diretrizes, é de indispensável reflexão, posto que a partir dessa é que chegaremos a concluir como 

deve ser o arcabouço jurídico da referida parceria, a fim de não só atender aos princípios do 

Direito Administrativo da isonomia, da impessoalidade, da eficiência, da moralidade, como 

também de chegarmos a um modelo que proporcione uma efetiva participação no regime 

democrático. Acreditamos que somente com a implantação de mecanismos que garantam efetiva 

participação da sociedade na democracia é que a reforma da administração pública pode ter o 

êxito desejado: de garantir, através de seus métodos, a justiça e a equidade. 

1.1 Reforma administrativa, crise de governança e de governabilidade e reflexo na 

estrutura administrativa pública. 

Para abordar o tema “reforma administrativa”, em seu contexto mundial, há de se 

mencionar os textos escritos por Bresser Pereira, um dos idealizadores da recente reforma 

administrativa brasileira. Ensina o autor que o tema passou a ser central nos anos 90 como uma 

resposta ao processo de globalização, que reduziu a autonomia dos Estados de formular e 

implantar políticas, e à crise do Estado, que começou a se mostrar a partir dos anos 70, 

assumindo plena definição a partir de 19802. Jorge Luiz Maiorano afirma, inclusive, que estaria 

ultrapassado o debate ideológico sobre em que área o Estado deve estar atuando diretamente, 

posto que a realidade já ultrapassou as ideologias e que a questão agora é estritamente 

pragmática3.  No Brasil, a reforma se tornou imperiosa com a instauração de uma grande crise 

econômica nos anos 90 muito bem visualizada através do episódio hiperinflacionário ao qual o 

país ficou submetido. Fala-se, além de crise fiscal, em crise de governabilidade e de governança4; 

a governabilidade dizendo respeito à própria legitimidade de um governo para implantar 

transformações necessárias em um Estado e a governança, à capacidade para desenvolver tais 

transformações já implantadas. Diante de tais problemas, restou indispensável, segundo Bresser 

                                                 
2 Cf. BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. "Uma reforma gerencial da administração pública no Brasil" in 
PETRUCCI, Vera e SCHWARZ, Letícia (Org.). Administração Pública Gerencial: a reforma de 1995. Brasília: Ed. 
Universidade de Brasília: ENAP, 1999, p. 17. 
3 Cf. MAIORANO, Jorge Luiz. “La administración pública y la reforma del Estado” in Revista de Informação 
Legislativa. Brasília, n° 106, abr/jun, 1990, p. 56. Diz o autor: “Discutir si el Estado deve seguir siendo el guardian 
nocturno del processo económico, o si puede ser o no propietario de los medios de producción, no deja de ser ahora 
uma discusión bizantina. Es que la realidad há sobrepasado a lãs ideologias. Lo que comenzo teniendo um tinte 
ideológico se ha convertido hoy em uma cuestión estrictamente pragmática.” 
4 Cf. MARINI FERREIRA, Caio Márcio. "Crise e reforma do Estado: uma questão de cidadania e valorização do 
servidor" in PETRUCCI, Vera e SCHWARZ, Letícia (Org.). Administração Pública Gerencial: a reforma de 1995. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília: ENAP, 1999, p. 63. 
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Pereira, aumentar a governança, ou seja, dar ao aparelho do Estado meios financeiros e 

administrativos para que possa intervir no mercado e na própria sociedade sempre que necessário, 

tudo isso sem uma total retirada do Estado da economia e muito menos da área social. Nesta área, 

o autor afirma que o Estado deveria ser social-liberal, isto é, nem liberal, ou neoliberal, onde o 

Estado se retiraria da área social, nem social-democrata (Welfare State), marcado pela 

intervenção do Estado em vários setores. O Estado social-liberal que estaria surgindo seria o que 

continua responsável pela proteção e garantia dos direitos sociais, mas que não os presta 

diretamente, que vai gradualmente se retirando da execução direta das funções de educação, 

saúde e assistência social, para contratar organizações públicas não estatais para executá-las5. 

Nas palavras de Bresser Pereira, percebe-se ainda a convicção de que a mudança na 

estrutura jurídica do Estado seria inevitável, algo que refletiria o sentido natural da evolução do 

Estado Moderno. Essa mudança teria decorrido da crise do modelo burocrático, entendido como 

modelo de Administração Pública fundamentada em um corpo profissional de funcionários de 

alto nível, com promoções por merecimento e por tempo de serviço, definição legal de objetivos 

e meios de alcançá-los, introduzido no país desde a era Vargas, nos anos 30. Referido modelo 

teria tentado aperfeiçoar apenas os meios de administrar, sem maiores preocupações com os 

resultados a serem alcançados, o que findou por o tornar inadequado. Tudo isso, segundo esse 

entendimento, teria levado à única saída do Estado moderno: reformar6. Uma reforma baseada em 

dois conceitos básicos: o da Administração gerencial e o do Estado subsidiário. Esta reforma 

estaria marcada pela tentativa de dar maior "governança" ao Estado, dando-lhe condições 

financeiras de fiscalizar, de regular, de apenas gerenciar as atividades, sendo um agente de 

atuação subsidiária na área econômica. Para Bresser Pereira a administração pública gerencial 

parte do pressuposto de que:  

estamos num nível cultural e político em que o patrimonialismo está 
condenado, em que o burocracismo está excluído, porque é ineficiente, e em 
que é possível desenvolver estratégias administrativas baseadas na ampla 
delegação de autoridade e na cobrança a posteriori de resultados7. 

                                                 
5 Cf. BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. "Uma reforma gerencial da administração pública no Brasil" in 
PETRUCCI, Vera e SCHWARZ, Letícia (Org.). Administração Pública Gerencial: a reforma de 1995. Brasília: Ed. 
Universidade de Brasília: ENAP, 1999, p. 18. 
6 Idid., p. 20-21. 
7 Ibid, p. 24. 
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A cobrança de resultados, segundo o autor, viria para substituir o controle passo a passo 

dos processos administrativos. 

Moreira Neto, quando trata da reforma do Estado, não menciona apenas as crises pelas 

quais os Estados atuais têm passado, mas se refere, principalmente, à mudança da própria 

sociedade, progressivamente mais consciente de seus próprios interesses e de seu poder político 

primário, que tem provocado transformações do Direito Público em geral, no sentido de reforçar 

sua influência direta e produzir meios de parceria para com o Estado, notadamente o Estado-

administrador. Dessa mudança, na ótica do autor, vão se afigurando novos institutos e renovando 

os antigos. Em decorrência, apresenta-se uma evolução do direito no sentido de que o seu 

conteúdo de imperatividade tem cedido espaço à consensualidade, caracterizada pela negociação 

e a pela concertação, com uma crescente “desmonopolização do poder do Estado” e “valorização 

da cidadania” 8. 

Na mesma linha de pensamento, Nuria Cunill Grau argumenta que estaríamos diante de 

uma possível afirmação do Estado Social, entendido como o Estado que tem uma sociedade que 

não é passiva, ou seja, que não é mera receptora dos bens e serviços, mas que participa da 

formulação da vontade do Estado, das políticas distributivas e de outras prestações sociais através 

de suas organizações9. Ela defende que a reforma atual traz a possibilidade de se afirmar tal 

forma de Estado, de sorte a assegurar uma democracia participativa. 

Essas breves considerações acerca da crise do Estado, de âmbito mundial, remetem às 

estruturas administrativas de cada um dos Estados, gerando discussões acerca do modelo de 

administração pública que se quer adotar de sorte a, repetindo as palavras de Moreira Neto, 

“afigurarem-se novos institutos e se renovarem os antigos”10. Assim, vem à tona uma reflexão 

sobre quais princípios, objetivos e metas devem ser levados em conta para que sejam superadas 

as crises fiscal, de governança e de governabilidade.  

                                                 
8 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, 
p. 2. 
9 GARCÍA-PELAYO apud CUNILL GRAU, Nuria. Repensando o Público através da Sociedade. Tradução: 
Carolina Andrade. Rio de Janeiro: Revan, 1998, p 31. 
10 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, 
p. 2. 
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Todos os estudos consultados sobre o tema, ora mencionam uma superação do modelo 

burocrático tal qual teorizado por Max Weber11, sugerindo a adoção de um modelo gerencial, nos 

moldes que citaremos a seguir, ora falam num aperfeiçoamento do modelo burocrático, com 

inserção de princípios do referido modelo gerencial que auxiliariam na superação das crises, 

levando a uma afirmação no Estado de uma efetiva participação da sociedade na democracia. 

1.2 Os dois modelos principais de organização da administração pública. 

Quando se trata de organização da administração pública, dois modelos têm sido 

apontados: o burocrático e o gerencial, cada um com seus princípios que guiam o atuar de uma 

administração pública. O primeiro, sempre ligado, desde sua concepção por Max Weber, ao 

âmbito público e, o segundo, trazido de formas de gestão de entes privados e que passa, agora, a 

ser importado para este último.  

1.2.1 O modelo burocrático: definição.  

O modelo burocrático de organização administrativa acabou sendo referencial para boa 

parte das administrações públicas, sobretudo na América Latina. Neste modelo, a administração é 

norteada por princípios como os seguintes: impessoalidade, formalização, divisão do trabalho, 

hierarquização e competência técnica baseada no mérito. O funcionalismo público é regido por 

princípios como competências oficiais fixas, distribuição rígida de atividades, poderes de mando 

e meios coativos, acaso necessários, delimitados por regras, com providências planejadas e 

qualificação regulamentada12. Caio Ferreira13 cita Weber, que teria definido os atributos da 

organização racional-legal da administração pública numa tentativa de afastar o patrimonialismo 

dessa. Assim, podemos definir o modelo de administração burocrática como:  

o exercício de atividades de gestão pública por um quadro administrativo 
composto por funcionários individuais que são pessoalmente livres, obedecendo 
somente às obrigações objetivas do seu cargo; são nomeados numa hierarquia 
rigorosa de cargos; têm competências funcionais fixas; são selecionados e 
contratados conforme sua qualificação profissional verificada mediante prova e 
certificada por diploma, são remunerados com salários fixos em dinheiro, 
estabelecidos segundo sua posição na hierarquia, a responsabilidade do seu 

                                                 
11 Cf. WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva.Tradução: Regis Barbosa e 
Karen Elsabe Barbosa.  Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1999. 
12 Cf. WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva.Tradução: Regis Barbosa e 
Karen Elsabe Barbosa.  Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1999, p. 198 e ss. 
13 Cf. MARINI FERREIRA,Caio Márcio. "Crise e reforma do Estado: uma questão de cidadania e valorização do 
servidor" in PETRUCCI, Vera e SCHWARZ, Letícia (Org.). Administração Pública Gerencial: a reforma de 1995. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília: ENAP, 1999, p. 66. 
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cargo e as qualificações de que dispõem; têm a perspectiva de carreira, 
compreendendo a progressão por tempo de serviço ou por eficiência ou ambas; 
exercem seu cargo como profissão única e principal; trabalham em separação 
absoluta dos meios administrativos e sem se apropriar do próprio cargo; estão 
submetidos a um sistema homogêneo de disciplina e de controle do serviço, que 
se expressa mediante normas e processos internos estabelecidos para o 
desempenho das suas atividades14.  

Guerreiro Ramos afirma que Weber teria sido primeiro autor a entender a burocracia 

como característica de sistemas sociais avançados, ressaltando trecho de obra desse autor: 

Agrupamento social que rege o princípio da competência definida mediante 
regras, estatutos, regulamentos, da documentação, da hierarquia funcional, da 
especialização profissional, da permanência obrigatória do servidor na 
repartição durante determinado período de tempo e da subordinação do 
exercício dos cargos a normas abstratas 15. 

É de se adicionar também as qualidades apontadas por Weber de uma administração 

“rigorosamente burocrática”: “precisão, rapidez, univocidade, conhecimento da documentação, 

continuidade, discrição, uniformidade, subordinação rigorosa, diminuição de atritos e custos 

materiais e pessoais”16.  

Fernando Abrucio define o que chama de burocracia tradicional,conhecida pelos ingleses 

como Whitehall: “uma organização com estrutura rígida e centralizada, voltada ao cumprimento 

dos regulamentos e procedimentos administrativos e em que o desempenho é avaliado apenas 

como referência à observância das normas legais e éticas”17. 

1.2.2 Crítica doutrinária ao modelo burocrático. 

 O modelo tido como referencial para as administrações públicas de sistemas sociais 

avançados, passou a ser questionado com o aprofundamento das crises do Estado. É de se 

apresentar as críticas mais contundentes. Caio Ferreira destaca trecho do Plano Diretor da 

Reforma do Estado que menciona que na burocracia pública clássica há, sim, uma preocupação 

com o interesse público, mas há nessa uma freqüente identificação equivocada desse com o 

                                                 
14 RUA, Maria das Graças. "Administração pública gerencial e ambiente de inovação: o que há de novo na 
administração pública federal brasileira" in PETRUCCI, Vera e SCHWARZ, Letícia (Org.). Administração Pública 
Gerencial: a reforma de 1995. Brasília: Ed. Universidade de Brasília: ENAP, 1999, p 278.  
15 GUERREIRO RAMOS, A. apud  MARINI FERREIRA,Caio Márcio. "Crise e reforma do Estado: uma questão de 
cidadania e valorização do servidor" in PETRUCCI, Vera e SCHWARZ, Letícia (Org.). Administração Pública 
Gerencial: a reforma de 1995. Brasília: Ed. Universidade de Brasília: ENAP, 1999. p.67. 
16 WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva.Tradução: Regis Barbosa e 
Karen Elsabe Barbosa.  Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1999, p. 212. 
17 ABRUCIO, Fernando Luiz. “O Impacto do Modelo Gerencial na Administração Pública” in Cadernos ENAP. 
Brasília: ENAP, 1997, p.18. 
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interesse do próprio Estado, de forma a direcionar as atividades e os recursos do Estado para as 

necessidades da própria burocracia e não para as necessidades da coletividade18. Nuria Grau, por 

sua vez, também argumenta que o modelo burocrático de organização impede a participação do 

cidadão e imputa tal situação à racionalidade instrumental em que se fundamenta. Tal 

racionalidade impediria a criação e o desenvolvimento de um espaço para a deliberação pública e 

para a efetiva solução de problemas19.    

Por outro lado, Caio Ferreira também menciona que o modelo burocrático não foi 

integralmente adotado, ainda assim, sua adoção passou a ser questionada, pois se observou que 

tanto o excesso na sua aplicação traz imperfeições à administração, quanto sua ausência pode 

conduzir a situações anárquicas20.  

1.2.3 O modelo gerencial: definição. 

O modelo gerencial foi formulado como alternativa ao burocrático que passou a ser 

freqüentemente questionado. Fernando Abrucio, escudado no livro “Reinventando o Governo”, 

cujos preceitos serviram de referência para a reforma administrativa nos Estados Unidos da 

América, menciona, com base em Osborne e Gaebler, os princípios de uma administração 

gerencial:  

1-Competição entre prestadores de serviço; 2- Poder aos cidadãos, transferindo 
o controle das atividades à comunidade; 3- Medir a atuação das agências 
governamentais através dos resultados; 4- Orientar-se por objetivos, e não por 
regras e regulamentos; 5- Redefinir os usuários como clientes; 6- Atuar na 
prevenção dos problemas mais do que no tratamento; 7- Priorizar o 
investimento na produção de recursos, e não em seu gasto; 8- Descentralização 
da autoridade; 9- Preferir os mecanismos de mercado às soluções burocráticas; 
10- Catalisar a ação dos setores público, privado e voluntário21. 

Maria das Graças Rua aponta as novas concepções que o modelo gerencial teria trazido 

para o setor público: a) valorização dos recursos humanos com reconhecimento da necessidade de 

priorizar a profissionalização e a capacitação do servidor, b) tentativa de implantar a gestão 
                                                 
18 Cf. MARINI FERREIRA,Caio Márcio. "Crise e reforma do Estado: uma questão de cidadania e valorização do 
servidor" in PETRUCCI, Vera e SCHWARZ, Letícia (Org.). Administração Pública Gerencial: a reforma de 1995. 
Brasília: Ed. Universidade de Brasília: ENAP, 1999, p.81. 
19 Cf. GRAU, Nuria Cunill. Repensando o Público através da Sociedade. Tradução: Carolina Andrade. Rio de 
Janeiro: Revan, 1998, p.234. 
20 Cf. MARINI FERREIRA,Caio Márcio. "Crise e reforma do Estado: uma questão de cidadania e valorização do 
servidor" in PETRUCCI, Vera e SCHWARZ, Letícia (Org.). Administração Pública Gerencial: a reforma de 1995. 
Brasília: Ed. Universidade de Brasília: ENAP, 1999, p.67. 
21 ABRUCIO, Fernando Luiz. “O Impacto do Modelo Gerencial na Administração Pública” in Cadernos ENAP. 
Brasília: ENAP, 1997, p. 35. 
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participativa, baseada em conceitos como o da transparência, prestação de contas 

(accountability), participação política, equidade e justiça, e ainda criação de uma nova estrutura 

de pluralismo institucional, onde há maior participação do setor privado e do setor voluntário nas 

atividades de interesse público. Representa, a gestão participativa, a participação ativa dos 

cidadãos nas três vertentes: escolha dos dirigentes, participação maior na formulação das políticas 

e na avaliação dos serviços; c) orientação para o cidadão22. 

Assim, o modelo gerencial estaria pautado em uma administração por resultados, mais 

focalizada nos objetivos a serem alcançados do que propriamente nos meios escolhidos, dando 

grande espaço ao que se chamou de accountability, isto é, à prestação de contas das ações 

efetuadas, com maior participação do administrado. 

1.2.4 Crítica doutrinária ao modelo gerencial. 

Da análise dos referidos princípios de gestão participativa, de transparência, de prestação 

de contas, de eficiência, de orientação por objetivos e metas, é que se observa uma tentativa de 

trazer conceitos da gestão privada para a pública, o que gera a crítica de Fernando Abrucio 

quanto à aplicação do que chama de gerencialismo puro no âmbito da administração pública. O 

autor afirma que o modelo gerencial que se quis implantar tinha cunho eminentemente privado e 

sua transposição ao ambiente público traz a dificuldade de se medir a eficiência e implantar a 

avaliação de desempenho, tal qual se faz no âmbito privado, isso porque na gestão pública há 

valores como a equidade e a justiça, que devem estar presentes na avaliação geral de desempenho 

e da eficiência de determinada atividade23.  

1.2.5 Superação ou adaptação do modelo burocrático? 

Diante de tantas críticas ao modelo burocrático e do surgimento do gerencial como nova 

referência de organização da administração pública, resta a indagação se efetivamente teria 

havido uma superação da burocracia para as administrações públicas que tentam vencer a crise do 

Estado, ou apenas uma necessidade de adaptação dessa a novos princípios, até mesmo a inserção 

dos princípios do modelo gerencial na administração burocrática. Dentre os autores estudados, 

                                                 
22 Cf. RUA, Maria das Graças. "Administração pública gerencial e ambiente de inovação: o que há de novo na 
administração pública federal brasileira" in PETRUCCI, Vera e SCHWARZ, Letícia (Org.). Administração Pública 
Gerencial: a reforma de 1995. Brasília: Ed. Universidade de Brasília: ENAP, 1999, p.282. 
23 ABRUCIO, Fernando Luiz. “O Impacto do Modelo Gerencial na Administração Pública” in Cadernos ENAP. 
Brasília: ENAP, 1997, p.22. 
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percebemos uma oscilação entre o primeiro posicionamento, isto é, de que teria, sim, havido uma 

superação do modelo burocrático e, o segundo posicionamento, de que basta uma adaptação do 

modelo burocrático teorizado por Weber. Nuria Grau, por exemplo, não deixa de reconhecer que 

os procedimentos burocráticos permitem uniformidade nas ações administrativas, propiciam 

ainda a criação de normas e registros para o controle das medidas administrativas, de forma a 

garantir que todos sejam tratados em condições de igualdade, afirmando que há campos de ação 

do Estado que necessitam da aplicação dos princípios de uma administração burocrática24. Por 

outro lado, para Bresser Pereira, a burocracia, ou ‘burocratismo’, foi excluída do Estado atual, 

haja vista estarmos atualmente num nível cultural e político em que o patrimonialismo já foi 

condenado e em que há uma percepção generalizada de que o modelo burocrático é ineficiente, 

sendo necessário que se desenvolvam estratégias administrativas onde haja delegação de 

autoridade e cobrança a posteriori de resultados25. Afirma:  

Afinal, o liberalismo do século XIX, no qual se moldou a forma burocrática de 
administração pública, era um regime político de transição do autoritarismo 
para a democracia. Enquanto a administração pública burocrática acredita em 
uma racionalidade absoluta, que a burocracia está encarregada de garantir, a 
administração pública gerencial pensa na sociedade como um campo de 
conflito, cooperação e incerteza, na qual cidadãos defendem seus interesses e 
afirmam suas posições ideológicas que, afinal se expressam na administração 
pública. Nesses termos, o problema não é o de alcançar a racionalidade perfeita, 
mas o de definir instituições e práticas administrativas suficientemente abertas e 
transparentes, de forma a garantir que o interesse coletivo na produção de bens 
públicos ou quase-públicos pelo Estado seja razoavelmente atendido26.     

Comentando as afirmações de Bresser Pereira sobre o tema, Regina Pacheco é bem clara 

ao mencionar que o PDRE analisa “as disfunções da burocracia e não à burocracia em si” e que a 

proposta é de estudar ou explicitar qual burocracia de que o Estado brasileiro precisa hoje. Para a 

autora, o fato de o PDRE propor a abertura da burocracia e das instituições públicas ao controle 

social não significa que se está a sugerir a eliminação da burocracia na defesa do interesse 

público. O interessante é que a autora propõe um debate acerca das afirmações de Bresser 

Pereira, de que o modelo burocrático weberiano, adequado ao Estado liberal do século XIX, foi 

superado (ou se perverteu) com a expansão do Estado do Bem-Estar e, ainda, a assertiva de que 

                                                 
24 Cf. GRAU, Nuria Cunill. Repensando o Público através da Sociedade. Tradução: Carolina Andrade. Rio de 
Janeiro: Revan, 1998, p. 239-240. 
25 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. "Uma reforma gerencial da administração pública no Brasil" in PETRUCCI, 
Vera e SCHWARZ, Letícia (Org.). Administração Pública Gerencial: a reforma de 1995. Brasília: Ed. Universidade 
de Brasília: ENAP, 1999, p. 24. 
26 Idem, p. 25. 
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os instrumento racionais-legais, pilares da burocracia weberiana, constituem obstáculo à 

eficiência e à efetividade das ações do Estado. Debate este, vale ressaltar, que a autora não chega 

a enfrentar no texto ora referido27. 

Segundo Fernando Abrucio, nos vários Estados em que o gerencialismo foi implantado, 

verifica-se que suas técnicas convivem com a manutenção do sistema burocrático28. Assim, o os 

princípios do modelo gerencial cumprem importante papel na adaptação do aparelho do Estado 

aos regimes democráticos, mas não se pode afirmar que sirva de paradigma.  

De fato, constata-se que no PDRE é reconhecida a necessidade de aplicação dos 

princípios burocráticos. Destacamos o trecho do referido Plano que embasa tal assertiva:  

(...) Para isso é fundamental ter clara a dinâmica da administração racional – 
legal ou burocrática. Não se trata simplesmente de descartá-la, mas sim de 
considerar os aspectos em que está superada, e as características que ainda se 
mantêm válidas como forma de garantir efetividade à Administração Pública29.  

Contudo, apenas se indica a utilização de tais princípios no núcleo estratégico, onde 

devem ser formuladas as diretrizes políticas da Administração. Nesse núcleo, o objetivo da 

reforma seria de  

“modernizar a administração burocrática, que no núcleo estratégico ainda se 
justifica, dadas suas segurança e efetividade, mediante uma política de 
profissionalização do serviço público, ou seja, de uma política de carreiras, de 
concursos públicos anuais, de programas de educação continuada permanentes, 
de uma efetiva administração de salários, ao mesmo tempo em que se introduz, 
no sistema burocrático, uma cultura gerencial baseada na avaliação de 
desempenho”30.  

Seria correto, então, dizer que deve haver uma evolução do modelo burocrático para o 

gerencial com extinção do primeiro? Achamos que não. Antes de tudo, entendemos que a 

discussão da reforma do Estado deve girar mais em torno da adoção de novas formas de 

participação da sociedade no âmbito da administração pública, do que propriamente do uso de um 

modelo burocrático ou gerencial. Aqui é que entendemos bastante pertinente a afirmação de Joan 

                                                 
27 PACHECO, Regina Silvia. "Proposta de reforma do aparelho do Estado no Brasil: novas idéias estão no lugar” in 
PETRUCCI, Vera e SCHWARZ, Letícia (Org.). Administração Pública Gerencial: a reforma de 1995. Brasília: Ed. 
Universidade de Brasília: ENAP, 1999, p 118. 
28 ABRUCIO, Fernando Luiz. “O Impacto do Modelo Gerencial na Administração Pública” in Cadernos ENAP. 
Brasília: ENAP, 1997, p.41.  
29 BRASIL. Ministério da Administração e da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília, 
DF, 1995, p.09. 
30 BRASIL. Ministério da Administração e da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília, 
DF, 1995, p36 
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Prats, de que a função pública não pode mais se definir apenas a partir de um modelo31. 

Necessária, segundo Fernando Abrucio, uma complementação do modelo burocrático com 

normas gerenciais que devem ser normas não apenas voltadas para o gerencialismo puro, mas 

para um maior relevo à prestação de contas ao Estado e à sociedade. Esse autor também afirma 

que poucos acreditam na substituição do controle de meios pelo de resultados, isto é, na 

substituição da burocracia pela administração gerencial. Para o professor a dicotomia 

burocracia/gerencialismo é um erro teórico e empírico, mesmo porque o que se propõe a título de 

reforma da administração pública é que prevaleça um controle de resultados em relação ao de 

meios, de forma que os instrumentos burocráticos e os gerenciais se completem, propiciando uma 

administração mais democrática32.  

Tudo isso, ressaltamos, deve ocorrer em todo o âmbito da administração pública e não 

apenas no núcleo estratégico, como sugere o PDRE. Isto porque, como bem alerta Nuria Grau, a 

adoção de um modelo gerencial, por si só, não é suficiente, porque este modelo não leva, apenas 

com sua implantação, a uma maior “responsabilidade pública”33.  

Tais considerações foram trazidas a este trabalho posto que a partir delas é que poderemos 

sugerir a construção, ainda que restrita ao âmbito jurídico do presente trabalho, de um modelo de 

administração pública embasada em práticas diferentes, isto é, mais voltadas à participação da 

sociedade, conforme já salientamos. São conceitos como descentralização, administração por 

resultados, redução de custos que vão direcionar a administração pública à busca cada vez mais 

freqüente da colaboração com a iniciativa privada. Ademais, não se trata de se referir a um novo 

modelo de administração pública, mas de reforçar a burocracia e trazer conceitos que até agora 

não haviam sido utilizados, de forma a se adicionar princípios que sempre estarão norteando a 

administração isonômica, justa e eficiente. Assim, refletir sobre o que deve ser mantido do 

modelo burocrático e o que deve ser introduzido nesse, sejam ou não princípios norteadores do 

modelo gerencial, também é objetivo deste trabalho, uma vez que apenas com tais reflexões é que 

                                                 
31 PRATS y Catalá, Joan Apud CUNILL GRAU, Nuria. Repensando o Público Através da Sociedade: novas formas 
de gestão pública e representação social, Rio de Janeiro: Revan; Brasília: ENAP, 1998, p. 257. A autora, citando 
Prats, ressalta que “há de ser a função pública de nosso tempo, que, por um lado, deve recuperar e revalorizar o tipo 
ideal weberiano, mas já não pode nem se inspirar nem se definir apenas em relação a ele”.  
32 ABRUCIO, Fernando. A Reforma do Estado e Contratualização da Gestão Pública. In: Seminário promovido pela 
Secretaria de Administração e Reforma do Estado de Pernambuco sobre Reforma do Estado, junho de 2004, 
Universidade de Pernambuco, Recife: 2004.  
33 Cf. CUNILL GRAU, Nuria. Repensando o Público Através da Sociedade: novas formas de gestão pública e 
representação social, Rio de Janeiro: Revan; Brasília: ENAP, 1998, p. 275 e ss. 
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podemos fazer proposições jurídicas ao modelo de colaboração das OSCIP’s com a 

administração pública, que respeitem os pilares da democracia e da administração justa e 

eqüitativa. 
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CAPÍTULO 2: Reforma do Estado no Brasil.  

 

 

 

 

 

Até chegar à reforma do estado, discutida no tópico anterior, a administração pública 

brasileira passou por três grandes reformas, todas elas com idéias descentralizadoras, mas cada 

uma com suas peculiaridades. Abaixo, mencionamos cada uma delas até chegarmos à reforma 

atual, conhecida como reforma gerencial da administração pública brasileira. 

2.1 Fases Históricas. 

Duas grandes modificações na estrutura do aparelho administrativo brasileiro foram 

implantadas antes de chegarmos a atual reforma do Estado. Cada uma com suas peculiaridades e 

intentos, os quais abordaremos a seguir.  

2.1.1 A primeira reforma: a reforma burocrática de 1936. 

A reforma burocrática de 1936 tentou montar e equipar um corpo burocrático de 

funcionários do Estado, segundo as concepções de Weber. Maria Coeli Pires afirma que, em 

1935, estruturou-se no Brasil a administração burocrática clássica posto que até o início do século 

XX teria vigorado uma administração patrimonialista que define como decorrente da percepção 

do Estado como propriedade do rei34. A afirmação da autora deve ser assimilada no sentido de 

tentativa formal de implantação da burocracia no Brasil, haja vista que nunca se chegou à 

implantação do modelo burocrático em seu inteiro teor, concebido por Max Weber. Pelo 

contrário, na América Latina, podemos afirmar com propriedade que tal modelo não chegou a ser 

assimilado na íntegra, bastando citar dois fatos que permeiam as administrações de tais Estados: 

práticas patrimonialistas e clientelistas e baixa profissionalização dos servidores. 

                                                 
34 Cf. SIMÕES PIRES, Maria Coeli. "Terceiro Setor e as Organizações Sociais" in Boletim de Direito 
Administrativo, abril de 1999, p. 239. 
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Bresser Pereira destaca que com a criação, em 1938, da primeira autarquia no aparelho 

administrativo do Brasil, já teria nascido a idéia de uma administração gerencial35. Por outro lado, 

todos os autores consultados que tratam do tema, inclusive Bresser Pereira, concordam que os 

princípios da administração burocrática teriam sido inseridos na administração publica brasileira 

nesse momento, com a criação em 1936 do Conselho Federal do Serviço Público Civil, 

substituído, em 1938, pelo Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP). É desta 

época, do governo de Getúlio Vargas, a primeira reforma administrativa brasileira e, com a 

criação da referida autarquia, o DASP, já se expressava a idéia de que a execução de serviços 

públicos deveria ser descentralizada, diferentemente dos serviços públicos que tinham por objeto 

a formulação de políticas, que deveria permanecer na administração central36. É desta época 

também a noção de planejamento e orçamento na administração pública, assim como adoção de 

padrões éticos no serviço público, com seleção de pessoal e estrutura de cargos.  

2.1.2 A segunda reforma: O Decreto-Lei de 1967. 

A segunda reforma foi sistematizada através do Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 

1967. O assunto “reforma administrativa” tinha voltado à pauta com o presidente João Goulart37 e 

é dessa época a produção do Anteprojeto de Lei Orgânica do Sistema Administrativo Federal, 

documento esse que subsidiou o projeto de reforma do governo do Presidente Castello Branco, 

que trouxe ao ordenamento jurídico o Decreto-Lei n° 200 já referido. Essa reforma, segundo 

Bresser Pereira, é a primeira tentativa de se fazer uma reforma gerencial no Brasil, sob o 

comando de Amaral Peixoto e Hélio Beltrão. Dos dispositivos do decreto-lei, extraem-se os 

princípios que ainda hoje norteiam a administração pública brasileira, como os do planejamento, 

controle, coordenação, tendo também estabelecido uma nítida descentralização da estrutura 

administrativa, que decorreu de uma crença numa maior eficiência da administração 

descentralizada, em contraposição à rigidez da administração direta. Há no decreto-lei, inclusive, 

um capítulo específico sobre a descentralização38. Nesse capítulo, o art. 10 dispõe: “A execução 

                                                 
35 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. "Uma reforma gerencial da administração pública no Brasil" in PETRUCCI, 
Vera e SCHWARZ, Letícia (Org.). Administração Pública Gerencial: a reforma de 1995. Brasília: Ed. Universidade 
de Brasília: ENAP, 1999, p. 25. 
36 Maria Coeli faz referência ao Relatório da Comissão Especial destinada a proferir Parecer sobre a PEC nº173-A, 
de 1995, na Câmara dos Deputados, que teve como relator o Deputado Moreira Franco que tece comentários acerca 
dos conteúdos das reformas até então procedidas na administração pública brasileira. 
37 Cf. SIMÕES PIRES, Maria Coeli. "Terceiro Setor e as Organizações Sociais" in Boletim de Direito 
Administrativo, abril de 1999, p. 239. 
38 Capítulo III – Da descentralização. 
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das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada”. Ainda nesse 

dispositivo, há norma no sentido de que, para que a administração exerça melhor as atividades de 

planejamento, coordenação, supervisão e controle deve promover a execução indireta de 

atividades, através de contratos com a iniciativa privada39.  Assim é que referido instrumento 

legal transferiu para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista a 

produção de bens e serviços. Interessante notar que a tentativa de fortalecer o núcleo de 

planejamento, coordenação, supervisão e controle, prevista nos dispositivos referidos, será 

retomada pela reforma atual. Contudo, afirma Bresser, ocorreram conseqüências inesperadas e 

indesejáveis durante essa segunda reforma: a contratação sem concurso para a administração 

indireta facilitou a sobrevivência do patrimonialismo e a administração direta, núcleo estratégico, 

então considerada rígida e ineficiente, ficou abandonada, tendo a elite política preferido contratar, 

sem concurso, pessoal para a Administração Indireta40. Diante de tais reveses, a reforma citada 

findou fracassada41. No final da década de 70, para tentar corrigir tais distorções criou-se o 

Ministério da Desburocratização que não teve muito êxito. Diz-se que o discurso da 

desburocratização foi mais eloqüente do que eficaz42.     

Vieram, então, os dispositivos da Constituição Federal de 1988. Essa Carta, segundo 

Bresser Pereira, teria tentado expurgar todos os sintomas de patrimonialismo na Administração 

Pública brasileira, corporificando uma reação ao populismo e ao fisiologismo que recrudesceram 

com a chegada do regime democrático.43 A reação violenta findou por sacramentar, segundo o 

autor, princípios de uma administração arcaica, burocrática ao extremo. O modelo burocrático 

vinha ruindo desde o regime militar, onde as práticas patrimonialistas ou clientelistas e 

impregnadas de nepotismo começaram a destruí-lo. No período, destaca, as empresas estatais 

                                                 
39 § 7º do artigo 10 do capítulo III. 
40 É pouco depois dessa época que, constatados os abusos, os juristas passam a defender concurso público para a 
contratação em tais entidades, a exemplo de Celso Antonio Bandeira de Mello na obra Regime Constitucional dos 
Servidores da Administração Direta e Indireta, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 34 e ss.  
41 Cf. BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. "Uma reforma gerencial da administração pública no Brasil" in 
PETRUCCI, Vera e SCHWARZ, Letícia (Org.). Administração Pública Gerencial: a reforma de 1995. Brasília: Ed. 
Universidade de Brasília: ENAP, 1999, p. 27. 
42 Cf. SIMÕES PIRES, Maria Coeli. “Reforma administrativa. Reflexões sob a perspectiva político-filosófica” in 
Revista de Informação Legislativa, Brasília, n° 133, jan/mar, 1997, p. 242. 
43 Cf. BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. "Uma reforma gerencial da administração pública no Brasil" in 
PETRUCCI, Vera e SCHWARZ, Letícia (Org.). Administração Pública Gerencial: a reforma de 1995. Brasília: Ed. 
Universidade de Brasília: ENAP, 1999, p 21. Bresser afirma que, no geral, no regime milita,r o populismo e o 
fisiologismo na administração pública existiam, mas eram exceção à regra. Foi na transição democrática que os dois 
partidos vitoriosos, PMDB e PFL, fizeram um verdadeiro loteamento de cargos públicos e que a direção das estatais 
ficou fortemente submetida a interesses políticos e não técnicos.  
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criadas serviram para possibilitar recrutamento de administradores, sem concurso público, o que 

impediu a consolidação de uma burocracia profissionalizada no Brasil. A tentativa desesperada 

de reverter o quadro, de forma a afastar radicalmente o patrimonialismo ou clientelismo que 

impregnavam a Administração Pública, gerou a Constituição de 1988, que, na prática, demoliu de 

vez o modelo. Teria ocorrido o enrijecimento burocrático extremo. Este enrijecimento, decorrente 

da existência de rigorosos procedimentos impostos por lei para a atuação do Estado, e o 

patrimonialismo44 teriam levado a administração pública a ter altos custos e baixa qualidade na 

prestação de serviços. Bresser Pereira trata de um “rigorismo” da burocracia brasileira como uma 

das causas da crise do Estado, sobretudo quando afirma que a Constituição de 1988 trouxe 

inúmeros privilégios, como a instituição de um regime de previdência diferenciado para os 

servidores públicos e a efetivação de celetistas na administração pública. Contudo, o que se 

observa, de fato, é que os dispositivos da Constituição Federal não podem ser apontados como 

causadores das mazelas da administração pública, caso contrário, o fenômeno de crise não seria 

mundial, mas apenas brasileiro. Maria Coeli afirma que essas questões de previdência, 

estabilidade, paridade de servidores são levadas estrategicamente à mídia, mas tal discussão é 

secundária, pois pouco alterarão o déficit público, e que são questões fundamentais de 

administração pública, como autonomia gerencial, contratos de gestão, democratização das 

práticas administrativas, que devem ser discutidas. Por outro lado, é fato que a reforma 

administrativa, que traz princípios gerenciais, se deu em muitos Estados na década de 90, 

inclusive naqueles considerados desenvolvidos, como Noruega, Austrália, Nova Zelândia, 

Inglaterra, Estados Unidos. Odete Medauar45 menciona uma crise mundial do Estado-

providência, entendido como o modelo de Estado que arca e executa diretamente as necessidades 

da população, em decorrência de um natural aumento das despesas sociais com o crescimento 

contínuo do número de beneficiários da proteção social e encolhimento das receitas. Vale 

ressaltar que, nos comentários que faz ao livro de Nuria Cunill Grau, “Repensando o público 

                                                 
44 Bresser Pereira, na mesma obra citada na referência anterior, sempre faz muita referência ao patrimonialismo ou 
clientelismo que se instaurou na administração pública brasileira, e considera tal prática como um dos fatores que 
levaram à ineficiência do sistema administrativo burocrático brasileiro. Esse aspecto apontado, contudo, nos leva a 
concluir que não é o modelo burocrático que alimenta isso, mas a não adoção do modelo burocrático de fato, isso 
porque como afirma o próprio autor, “a administração pública burocrática foi adotada para substituir a administração 
patrimonialista, que definiu as monarquias absolutas, na qual o patrimônio público e o privado eram confundidos”. 
As práticas clientelistas existiram e existem à margem de qualquer modelo administrativo existente, sempre 
afrontando os princípios da administração pública burocrática.     
45 Cf. MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, 
p. 90. 
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através da sociedade”, Bresser Pereira afirma que a motivação inicial para a reforma do Estado 

teria sido de caráter econômico, dada a crise fiscal que passou a imperar no âmbito mundial. 

Contudo, não só foi a procura pela eficiência que orientou tal reforma, mas principalmente a 

busca pela participação democrática. Isso nos leva a concluir que existe mais do que uma 

necessidade econômica para que se traga novos princípios para a administração pública brasileira, 

mas uma necessidade de democratização dos procedimentos administrativos. É a prevalência de 

uma “consciência da sociedade” que leva à atualização da administração pública de forma a atuar 

mais democraticamente, sendo dotada de novos instrumentos para participação cidadã.  

2.1.3 A terceira reforma: Reforma Gerencial da Administração Pública Brasileira iniciada 

em 1995. 

A terceira reforma é essa por que passa a administração pública brasileira, denominada 

reforma gerencial da administração pública brasileira, iniciada em 1995. Diante do que se 

chamou de enrijecimento burocrático extremo, que teria decorrido da Constituição Federal de 

1988 aos dias atuais, tentou-se formular um modelo de gestão amparado em outros princípios que 

pudessem nortear a administração pública a fim de que essa venha a atuar de forma mais 

eficiente, flexível e eficaz. Introduziram-se, portanto, princípios de um modelo de administração 

gerencial. Conforme já expusemos anteriormente, referido modelo caracteriza a administração 

pública que intervém, que regula, que apenas gerencia as empresas privadas, através de suas 

unidades centralizadas ou descentralizadas, como as agências reguladoras. Um modelo que 

reflete pouco envolvimento do ente público na prestação direta de serviços não exclusivos do 

Estado46, e que, a princípio, não desenvolve atividade econômica.  

Seriam características da administração gerencial, a serem adotadas pela administração 

pública brasileira: a) a orientação da ação do Estado, voltada ao atendimento do cidadão-usuário, 

o cidadão cliente (esse deixa de ser administrado para ser usuário, o que leva a concluir que as 

normas de proteção ao usuário devem ser reforçadas); b) o fortalecimento e aumento da 

autonomia da burocracia estatal, organizada em carreiras ou "corpos" de Estado, e a valorização 

de seu trabalho técnico e político como partícipe na formulação e gestão das políticas públicas; c) 

utilização de instrumentos descentralizadores, consubstanciados nas agências executivas e 

agências reguladoras, bem como nas organizações sociais, sobre as quais se exerce o controle de 
                                                 
46 Definidos no item a seguir, “A Reforma Administrativa brasileira e o Plano Diretor da Reforma do Estado 
(PDRE)”. 
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indicadores de desempenho, através do chamado contrato de gestão; d) o desenvolvimento 

subsidiário, por parte do Estado, da atividade econômica. O exercício de tal atividade passa a ser, 

de fato, subsidiária. De fato, porque a previsão da atuação subsidiária do Estado nessa área já 

existe no art. 173, da Constituição Federal.47 A atividade subsidiária do Estado, portanto, já era 

imposta pela norma sem, contudo, ser levada a efeito. A reforma tenta desenvolver o preceito na 

prática.  

Abrucio apresenta o que considera as principais tendências de modificação do modelo de 

administração burocrático weberiano, as quais verificamos estarem contidas no Plano Diretor da 

Reforma do Estado: a) incentivo às parcerias com o setor privado e as organizações não 

governamentais; b) introdução de mecanismos para avaliação de desempenho por resultados; c) 

descentralização política com grande relevo ao accountability (prestação de contas); d) 

flexibilização das regras burocráticas; dentre outros48. 

Nilson do Rosário Costa também menciona quais os quatro processos básicos da reforma 

administrativa brasileira: a) delimitação das funções do Estado, aí presentes os conceitos de 

privatização, terceirização e publicização (criação de um terceiro setor não estatal); b) redução da 

interferência do Estado ao efetivamente necessário, por meio de programas de desregulação (no 

âmbito da tributação, da produção interna, ou seja, retirada do mercado); c) aumento da 

governança, o que chama de elevação do poder de exercer a administração dos recursos 

econômicos e sociais, através de ajuste fiscal e organizacional; d) implantação da administração 

pública gerencial, em lugar da burocrática atual, separando as funções de formulação de políticas 

e da função de sua execução, de forma a proporcionar e a fortalecer  a governabilidade 

(condições do exercício da autoridade poítica), através de mecanismos de responsabilização 

(accountability) e de contratualização49. 

 

 

                                                 
47 “Art. 173 Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 
conforme definidos em lei”. 
48 Cf. ABRUCIO, Fernando Luiz. “O Impacto do Modelo Gerencial na Administração Pública” in Cadernos ENAP. 
Brasília: ENAP, 1997, p. 41. 
49 Cf. COSTA, Nilson do Rosário. “Reforma administrativa, previsibilidade decisória e eficiência do Estado” " in 
PETRUCCI, Vera e SCHWARZ, Letícia (Org.). Administração Pública Gerencial: a reforma de 1995. Brasília: Ed. 
Universidade de Brasília: ENAP, 1999, p. 230. 
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2.2 A Reforma Administrativa brasileira e o Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE).  

No Brasil, o governo federal produziu o Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE) 

onde constam as diretrizes e os princípios, implícitos ou explícitos, para que se proceda à reforma 

do aparelho estatal. De maneira geral, o Plano parece buscar atingir os seguintes objetivos: 

facilitar o ajuste fiscal, com ajuste nos quadros de pessoal da administração pública, sobretudo de 

Estados e Municípios; tornar mais eficiente e moderna a administração que deve se voltar ao 

atendimento dos cidadãos. 

O que mais nos interessa é a forma como se pretende atingir a modernização e a eficiência 

da administração pública, mais especificamente no que tange ao exercício de atividades de 

interesse público por entes privados, em colaboração com o poder público. Para atingir tal 

objetivo, o Plano Diretor da Reforma do Estado dispõe, em linhas gerais, que deve ser 

estabelecido um núcleo estratégico do Estado, de modo a fortalecer a competência administrativa 

do centro e descentralizar alguns serviços, destinando-os às agências executivas e organizações 

sociais que passariam a ser controladas através de contratos de gestão, possibilitando um controle 

a posteriori, através de análise apenas de resultados e, ainda, distribuindo à iniciativa privada as 

atividades que não são exclusivas do estado, mediante processos de privatização e publicização. 

A execução de serviços públicos ficaria afastada do núcleo estratégico.  

Portanto, apresentou-se, no PDRE, um “novo modelo conceitual”50para o aparelho do 

Estado, isto é, destacaram-se os principais segmentos de ação do Estado, a fim de identificar 

estratégias específicas para cada um deles no contexto da reforma. A estrutura da Administração 

Pública, com base nesses conceitos, ficou estipulada da seguinte forma: a) o núcleo estratégico; 

b) as atividades exclusivas do estado; c) os serviços não-exclusivos ou competitivos; d) a 

produção de bens ou serviços para o mercado. 

O núcleo estratégico envolve um setor pequeno, composto por órgãos que desempenham 

atividades exclusivas do Estado e primordiais aos Poderes: Congresso, Tribunais Superiores, 

Presidência e Ministros de Estado, com seus correlatos nos âmbitos estaduais e municipais. Aqui 

também deve ser incluída a diplomacia. É nesse núcleo onde se definem as políticas públicas e as 

decisões estratégicas são tomadas. 

                                                 
50 BRASIL. Ministério da Administração e da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília, 
DF, 1995, p.23. 
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As atividades exclusivas do Estado, que por vezes é tida como gênero, como espécie 

representa atividades em que o poder do Estado é exercido. Poder do Estado, segundo o Plano 

Diretor51, é o poder de constituir unilateralmente obrigações para terceiros, com extravasamento 

dos seus próprios limites. O exercício desse poder permite ao ente público realizar ações que só 

ele pode exercer. As atividades em que se manifesta o poder de Estado são 

(exemplificativamente): polícia, regulamentação, fiscalização, fomento das áreas social, científica 

e seguridade social. Passam a representar a própria administração gerencial, uma vez que serão 

desempenhadas por unidades descentralizadas: as agências reguladoras e executivas.  

Os serviços não exclusivos ou competitivos do Estado, são aqueles já previstos pela 

própria Constituição como de grande relevância para o Estado, mas que podem ser prestados pela 

iniciativa privada. Tais serviços não envolvem o exercício de poder do Estado de legislar ou 

tributar, mas são serviços considerados de alta relevância e, como tal, o Estado ora executa 

diretamente ora subsidia quem os presta. São: educação, saúde, assistência e seguridade social, 

cultura (museus e pesquisas), e pesquisa científica. Este setor está sujeito a grandes 

transformações, uma vez que o plano é publicizar52 tais atividades, ou seja, retirar sua prestação 

da esfera da administração pública, passando-as para o setor privado e mantendo o subsídio 

estatal para seu desempenho. A idéia é redistribuir o exercício de tais atividades às entidades da 

sociedade civil sem fins lucrativos, como as organizações não-governamentais, as organizações 

sociais e outros entes considerados de propriedade pública não estatal, que pertencem ao que se 

chama de terceiro setor. Sua forma de administração passaria a ser regida por regime jurídico 

privado, ficando sujeita apenas à administração gerencial. 

Por fim, a prestação de bens ou serviços para o mercado, que fica sujeita a privatização, 

entendida como a passagem dessas atividades econômicas voltadas para o lucro, até então 

exercidas por sociedades de economia mista ou empresa pública, para entes integrantes da 

iniciativa privada, ficando esses apenas sujeitos ao poder de polícia do ente público. O exercício 

das atividades desse segmento restaria ao aparelho estatal de forma subsidiária, ou seja, tais 

atividades só deverão ser desempenhadas pelo ente público quando ficar evidente que a iniciativa 

                                                 
51 BRASIL. Ministério da Administração e da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília, 
DF, 1995, p.51. 
52 BRASIL. Ministério da Administração e da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília, 
DF, 1995, p. 06. 
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privada não se dispõe a investir nelas ou, ainda, quando seu exercício pelo aparelho do Estado for 

indispensável para a manutenção da soberania.  

Comentando o Plano Diretor, Caio Ferreira menciona que um dos objetivos prioritários da 

reforma é deixar ao “Estado central” as funções de regulação, quais sejam: previsão, análise, 

formulação de políticas, legislação e avaliação. Isso significa uma redução do nível central 

através da transferência de atividades para níveis locais, reforçando os papéis regulador e 

fiscalizatório. Este último, por sua vez, será exercido com o auxílio de instrumentos contratuais, 

que permitirão a implantação definitiva de um dos princípios da reforma (utilização de 

mecanismos de controle por resultados). Ressalta ainda, o autor, que o controle por resultados, 

pretendido pela reforma, é aquele não somente exercido pelo Administrador, mas também o 

exercido pela sociedade, devendo ser estimulada a adoção de mecanismos que propiciem a 

prestação social de contas e a avaliação de desempenho por parte dessa53. O controle que se 

exerce na administração pública burocrática é passo a passo, enquanto que na administração 

gerencial, busca-se dar um voto de confiança provisório aos administradores e se fazer um 

controle a posteriori, por resultados. Trataremos do controle em capítulo específico, quando 

defenderemos mais profundamente a importância do controle feito também passo a passo, pois 

apenas dessa maneira se pode evitar que recursos públicos sejam despendidos e que não se tenha 

mais retorno em eventual fraude. O controle feito apenas por resultado talvez dê mais celeridade, 

mas o controle dos meios dá mais segurança. 

Tecendo comentários sobre a reforma administrativa brasileira Moreira Neto faz breves 

considerações acerca da evolução da administração pública, que teria passado por fases 

sucessivas e evolutivas: absolutismo, estatismo e democracia. Cada uma dessas fases estaria 

marcada pela prevalência de interesses específicos: a primeira, do absolutismo, pelo primado do 

interesse do rei, caracterizando a administração regaliana; a segunda, do estatismo, pela 

preponderância do interesse do Estado, representando a administração burocrática; e a terceira, 

onde estaria prevalecente o interesse da sociedade, caracterizando a administração gerencial. E 

destaca que, no Brasil, a mudança da segunda fase para a terceira, isto é, a transição da 

administração burocrática para a gerencial, chamada habitualmente de “reforma administrativa”, 

                                                 
53 Cf. MARINI FERREIRA,Caio Márcio. "Crise e reforma do Estado: uma questão de cidadania e valorização do 
servidor" in PETRUCCI, Vera e SCHWARZ, Letícia (Org.). Administração Pública Gerencial: a reforma de 1995. 
Brasília: Ed. Universidade de Brasília: ENAP, 1999, p. 75. 
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estaria ocorrendo sem que nem mesmo houvesse a consolidação da administração burocrática, 

uma vez que “as atividades e comportamentos do Estado-administrador continuam aferrados a 

conceitos e princípios do patrimonialismo, do paternalismo e do assistencialismo 

personalizantes e ineficientes, herdados ainda da Colônia e pouco tocados no Império”54.  

Sobre a reforma brasileira, Fernando Abrucio destaca que o modelo brasileiro é 

reconhecidamente influenciado pelo direito administrativo ibérico e francês, o que o torna mais 

rígido em termos organizacionais55. Badie e Birnbaun e Cohen Tanugi afirmam, inclusive, que o 

direito administrativo do tipo francês tem como característica o predomínio do Estado sobre a 

sociedade, isto é, a autonomização desse em relação à sociedade56. Por outro lado, Fernando 

Abrucio também afirma que há uma multiplicidade de situações que tornam nosso sistema 

híbrido. Referido hibridismo estaria presente na convivência de uma burocracia meritocrática 

com nichos de patrimonialismo e cartorialismo, com a ampla politização do alto escalão da 

estrutura organizacional estatal. Assim, quaisquer mudanças que se queiram fazer no aparelho do 

Estado devem levar em conta tal hibridismo, sob pena de não ter sucesso. O autor faz uma crítica 

ao Plano Diretor: ele teria tomado como “paradigma global”57 o modelo gerencial inglês sem 

uma melhor adaptação à realidade brasileira. Exemplo disso é a desconsideração, por exemplo, 

de um alto escalão politizado. Muito embora não entre em detalhes, entendemos tal crítica como 

um alerta à não profissionalização do núcleo estratégico que irá supervisionar e controlar a 

execução terceirizada das atividades, devida, principalmente, à formação política e não 

necessariamente meritocrática da composição do alto escalão no Brasil. A crítica nos parece 

realmente pertinente, pois apesar de a proposta para o núcleo estratégico prevista no PDRE ser de 

modernizar a administração burocrática, que no núcleo estratégico ainda se 
justifica, dadas sua segurança e efetividade, mediante uma política de 
profissionalização do serviço público, ou seja, de uma política de carreiras, de 
concursos públicos anuais, de programas de educação continuada permanentes, 
de uma efetiva administração de salários (...)58,  

                                                 
54 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, 
p. 17. 
55Cf. ABRUCIO, Fernando Luiz. “O Impacto do Modelo Gerencial na Administração Pública” in Cadernos ENAP. 
Brasília: ENAP, 1997, p. 43. 
56 Badie e Birnbaun e Cohen-Tanugi apud MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 67. 
57 Cf. ABRUCIO, Fernando Luiz. “O Impacto do Modelo Gerencial na Administração Pública” in Cadernos ENAP. 
Brasília: ENAP, 1997, p. 45. 
58 BRASIL. Ministério da Administração e da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília, 
DF, 1995, p. 36. 
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percebe-se que a administração já passou a redistribuir a execução de inúmeras atividades, 

retirando-as do aparelho do Estado, sem ter um núcleo estratégico devidamente preparado, 

cabendo destacar que pode nem chegar a ter, dados os critérios políticos de escolha do alto 

escalão. Pode-se constatar que a fase da profissionalização, que deveria anteceder à referida 

redistribuição, será, se o for, posterior a esta.  

No próximo capítulo teceremos comentários acerca do terceiro setor, mas antes 

entendemos indispensável fazer referência aos aspectos que têm sido ressaltados como aqueles 

que fizeram com que as reformas anteriores fracassassem. Tal tópico tem o objetivo de discutir 

quais pontos que, outrora esquecidos, devem ser trazidos à reforma atual, mormente na parte 

específica deste trabalho, ou seja, na transferência de serviços públicos a entes da sociedade civil. 

Esta reflexão deve auxiliar na propositura de normas jurídicas que norteiem tal tipo de 

transferência, de forma a evitar os motivos do insucesso anterior e trazer ao sistema os novos 

princípios de uma gestão democrática, entendida como a que proporciona efetiva participação dos 

cidadão na escolha das diretrizes de atuação, na execução das atividades e no controle destas. 

Nuria Grau entende que as reformas feitas anteriormente para exterminar o 

corporativismo e o patrimonialismo da administração não deram certo porque sempre tiveram 

como referência o próprio Estado, o que a autora chama de enfoque auto-referido e 

instrumentalista ou “de matriz Estadocêntrica”59. Em praticamente todos os casos de reforma 

administrativa na América Latina, as modificações ficaram restritas à área econômica e a ajustes 

fiscais, direcionada a redução do aparelho administrativo e do pessoal, com mero 

desmantelamento das organizações estatais, dada a incessante tentativa de reduzir os gastos 

públicos. Em decorrência, em vários Estados, afirma a autora, como Argentina, Brasil, Colômbia, 

Peru e Uruguai, houve uma efetiva redução do número de servidores públicos e significativa 

suspensão de investimentos na profissionalização da alta direção pública. Nuria Grau afirma que 

na maioria dos Estados latino-americanos as conclusões são as mesmas:  

O quadro da situação do aparelho do Estado, ao final deste período é, portanto, 
ainda mais complicado que no início, antes que se pensasse em reforma. 
Persistem, em grande medida, as estruturas tradicionais da função pública, 
favoráveis ao clientelismo e ao corporativismo. (...) Pode-se portanto dizer que 
um dos resultados colhidos nesse período foi a severa degradação, não apenas 

                                                 
59 Cf. GRAU, Nuria Cunill. Repensando o Público através da Sociedade. Tradução: Carolina Andrade. Rio de 
Janeiro: Revan, 1998, p. 20. 
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da qualidade do funcionamento, mas também do próprio conceito de serviço 
público60.  

 Apenas nos anos 80 é que se fez uma revisão das relações entre Estado e sociedade e, 

com a reforma mais recente, por que passam as administrações públicas da maior parte dos 

Estados da América Latina é que se tem a oportunidade de enfrentar o tema de forma a envolver 

também a sociedade na definição do que é público. 

Flávio Rezende aponta, como motivo de fracasso das reformas administrativas, a 

contradição entre o objetivo maior controle do aparato administrativo em busca de ajuste fiscal e 

a necessidade de se fazer mudanças institucionais dotando a administração pública de maior 

autonomia com flexibilização dos meios de controle. O autor destaca que os dois objetivos 

findam por ser contraditórios, posto que, para alcançá-los através da reforma, ora se busca o 

aumento do controle, ora a flexibilização dele. É o que denomina de “falha seqüencial” das 

reformas administrativas61.     

 Moreira Neto62 e Maria Coeli são da opinião de que a prática administrativa não 

assimilou valores democráticos. Maria Coeli cita Odete Medauar, que, por sua vez, recapitula 

Berti para concordar que “um dos grandes problemas da Administração Pública está na busca de 

identidade democrática”. Para Maria Colei é preciso que se tenha um “consenso relativo” na 

sociedade sobre o papel que o Estado deve exercer e este consenso só pode emergir se às esferas 

pública e privada forem reconhecidos poderes e responsabilidades63.   

Concordamos com Nuria Grau quando defende que para se enfrentar o problema 

institucional da administração pública há que se pensar em soluções administrativas que 

produzam melhorias não só na própria administração, mas que levem ao fortalecimento das 

instituições democráticas64. Esse fortalecimento é que servirá de paradigma para o sucesso ou não 

de uma reforma implantada. Nesse esteio, importante mencionar e acatar algumas das novas 

diretrizes para uma “nova geração de mudanças” já suscitadas pela doutrina, com o objetivo de 

                                                 
60 Idid, p. 198 e ss. 
61 Cf. REZENDE, Flávio da Cunha. Por que Falham as Reformas Administrativas?. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2004, p.111. 
62 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, 
p.10-11. 
63 Cf. MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, 
p. 248. 
64 Cf. GRAU, Nuria Cunill. Repensando o Público através da Sociedade. Tradução: Carolina Andrade. Rio de 
Janeiro: Revan, 1998, p 250. 
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maior participação democrática: consolidação da descentralização, que possibilita que as decisões 

se tornem menos distantes dos cidadãos, permitindo maior participação da comunidade; 

aperfeiçoamento das técnicas de informação e comunicação, de forma a se consolidar um 

governo eletrônico ou uma democracia eletrônica; melhoramento da capacidade de resposta das 

instituições estatais; aperfeiçoamento do sistema de responsabilidade administrativa, dentre 

outros65.   

2.3 Os pilares da reforma no que diz respeito à colaboração da sociedade civil e os 

respectivos princípios.  

No tópico anterior, tratamos da reforma da Administração Pública que tem ocorrido no 

âmbito mundial e no Brasil, e falamos das necessidades que o Estado e a própria sociedade 

precisam suprir através dela. Fizemos, ainda, uma breve reflexão sobre o fracasso das reformas 

administrativas anteriores a fim de destacar quais pontos doravante não podem ser esquecidos. 

 Desta reflexão, constatamos que há duas necessidades principais que a reforma atual 

pretende suprir: 1) a de ajuste fiscal, com redução de custo do aparelho administrativo estatal; 2) 

a de democratização da administração pública. 

Um dos meios encontrados para suprir tais necessidades foi a busca da participação da 

sociedade civil organizada na execução das atividades públicas. Decorrentemente, as duas 

necessidades citadas acima serão freqüentemente mencionadas, quando tratarmos da execução de 

atividades públicas por entes da sociedade civil. Vale lembrar que abordaremos apenas desse 

meio, restringindo-o à forma de colaboração entre ente público e OSCIPs, tendo em vista o 

objetivo do presente trabalho. 

 A necessidade de redução de custos e de democratização da administração se exprimem 

através dos princípios da reforma administrativa brasileira, explícitos ou implícitos no PDRE, os 

quais mencionaremos abaixo. Ressaltamos, contudo, que a relação dos princípios da reforma não 

estará completa, uma vez que apenas trataremos daqueles que estão intimamente ligados ao tema 

objeto deste trabalho. 

Moreira Neto afirma que o surgimento de princípios orientadores da reforma teria 

decorrido da necessidade de dotar de racionalidade as organizações políticas hoje existentes em 
                                                 
65 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 
134. 
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face da crise de governabilidade brasileira. Essa racionalidade, por sua vez, seria obtida através 

da legitimidade e da eficiência de suas decisões66.  

2.3.1 Princípios da legitimidade e da eficiência. 

Para atingir os objetivos da reforma do estado, alcançando as metas do ajuste fiscal e da 

democratização do atuar da administração, é indispensável encontrar soluções para que o aparato 

da administração pública brasileira aja de forma legítima e eficiente. Assim, a legitimidade e a 

eficiência seriam princípios reitores da reforma, dos quais derivariam novos princípios 

“fundantes do novo conceito de administração pública”. O primeiro princípio significa a 

necessidade da atuação do administrador ser aceita e cumprida, decorrente, portanto, de um poder 

legítimo tal qual a acepção weberiana da palavra (poder emanado de autoridade à qual se 

reconhece o direito de tomar decisões válidas). Já o da eficiência que ganhou sede constitucional, 

como um os princípios norteadores da atuação administrativa67, aponta para uma atuação do 

administrador escolhendo os melhores meios para a obtenção dos melhores resultados, isto é, 

obtenção de resultados de forma rápida e precisa e que melhor atendam às necessidades da 

população. São desdobramentos da legitimidade e da eficiência, os princípios da subsidiariedade, 

da participação, da transparência e da consensualidade.  

2.3.2 Princípio da participação.  

Quando se trata de princípio da participação do cidadão na administração pública, como 

um dos vetores da reforma do Estado, já não se deve vislumbrar apenas os direitos de cunho 

eleitoral. Em verdade, a participação que se quer assegurar, como inclusive um diferencial da 

reforma a ser implementada no Brasil, envolve o que Moreira Neto chama de uma segunda etapa 

da afirmação do direito de participação. Isso porque um primeiro momento seria o que ocorrido 

na revolução liberal, decorrente de uma “consciência da personalidade”, com a conseqüente 

confirmação da autonomia da vontade, verificada em vários ramos do direito e do direito de 

participação, mais voltado para a escolha de representantes. Ocorre que a “consciência da 

personalidade” teria naturalmente evoluído para a “consciência da sociedade”, uma vez que os 

direitos obtidos numa primeira fase do liberalismo, tornaram-se insuficientes para que o cidadão 

                                                 
66 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 
19 e ss. 
67 Vide Art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda à Constituição n° 19, de 04 
de junho de 1998. 
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enfrentasse o que o autor chama de mega-Estado, o Estado voltado para si, para a sua burocracia. 

Nessa segunda fase está presente a necessidade de afirmação de uma autonomia coletiva e do 

direito de participação. A participação aspirada nessa segunda etapa é, portanto, caracterizada 

pela ampliação das instituições participativas, como o referendo, o plebiscito, a iniciativa 

popular, as audiências públicas, meios pelos quais a sociedade participa dos processos de decisão, 

assim como pela adoção de novas formas que propiciem a participação não só nas decisões, como 

também na execução dessas68. André Mathiot afirmava, já na década de 60, que “o valor da 

democracia depende também do processo pelo qual as decisões são tomadas e executadas”. 

Baldassare adiciona que, à preocupação da democracia de investidura, soma-se a preocupação da 

democracia de funcionamento ou operação.69 Percebe-se, portanto, que já a partir de tal década as 

atenções se voltam para possibilitar, através de normas e medidas, a extensão dos princípios 

democráticos de participação do cidadão na administração pública. Assim, a transição na 

administração pública, que vem ocorrendo de forma muito lenta conforme já dissemos, deve-se 

dar em busca de mais espaço para a participação do cidadão, não só para obter a orientação 

desse, como também para vir a colaborar com ela e controlá-la. Três verbos principais resumem 

o significado de participação na administração pública: orientar (participar das decisões), 

colaborar (participar da administração) e controlar (exercer efetivo controle social).70

Odete Medauar71 menciona que a participação está ligada à idéia de identificação do 

interesse público de modo compartilhado com a população, e também à atenuação da 

unilateralidade que até então imperou no âmbito dos atos administrativos, com o aumento do 

número das relações contratuais baseadas na consensualidade, na conciliação de interesses e na 

negociação. Também distingue duas acepções do vocábulo: uma mais larga, que abrange a 

atuação do povo escolhendo seus representantes, tanto do Poder Legislativo, como Executivo; e 

uma mais restrita, relacionada à participação no âmbito da atividade administrativa.  No que diz 

respeito a essa última, a autora também faz notar que a participação que tem predominado é a de 

                                                 
68 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, 
p. 123. 
69 André Mathiot apud MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 100-101. 
70 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, 
p. 123. 
71 Cf. MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, 
p. 230. 
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caráter consultivo, ou seja, não cogente para a autoridade, devendo-se inserir novos métodos para 

que se propicie maior amplitude das práticas deliberativas. 

Nessa mesma linha, Nuria Grau aponta três campos de atuação governamental que são 

afetados, à medida que os direitos de participação são estendidos: a) a formação das políticas 

pública, com a criação de mecanismos de intervenção do cidadão na sua formulação; b) a ação 

legislativa, através de mecanismos como a iniciativa popular, o referendum, uma referência não 

exaustiva, e c) a prestação de serviços públicos através da transferência para a sociedade civil ou 

da co-gestão72. 

Afirma também a autora que a década de 90 está marcada pela constitucionalização do 

princípio da participação do cidadão na administração pública, seja através de instrumentos que 

garantem a democracia direta, seja através da atuação cidadã na administração pública, mediante 

a transferência de serviços sociais à sociedade. Assim, cria-se um novo paradigma para a nova 

ordem institucional: o da cooperação social. Bobbio já argumentava que um processo de 

democratização  

consiste não tanto, como erroneamente se diz, na passagem da democracia 
representativa para a democracia direta, como na passagem da democracia 
política, no sentido estrito, para a democracia social, ou seja, na extensão do 
poder ascendente, que até agora tinha ocupado quase exclusivamente o campo 
da sociedade política (e das pequenas, minúsculas, freqüentemente 
politicamente irrelevantes, associações voluntárias), ao campo da sociedade 
civil em suas diversas articulações, desde a escola à fábrica73.     

Fortalecer o princípio da participação é proceder à publicização da administração pública, 

nos dizeres de Nuria Grau74. E, como já dissemos, para esta autora o diferencial que se há de 

buscar na reforma administrativa atual, para que possa ter sucesso, é a tentativa de implantar a 

participação democrática da sociedade civil. 

Interessantes os ensinamentos de Moreira Neto ao afirmar que, dentre todos os Poderes do 

Estado de Direito, o Executivo foi o que menos absorveu, até agora, institutos que viabilizem a 

prática da democracia participativa. Segundo o autor, somente com as recentes Revoluções 

                                                 
72 Cf. GRAU, Nuria Cunill. Repensando o Público através da Sociedade. Tradução: Carolina Andrade. Rio de 
Janeiro: Revan, 1998, p. 68. 
73 BOBBIO, Noberto. O Futuro da Democracia; uma defesa das regras do jogo. Tradução: Marco Aurélio Nogueira. 
4.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989,  p. 54-55. 
74 Cf. GRAU, Nuria Cunill. Repensando o Público através da Sociedade. Tradução: Carolina Andrade. Rio de 
Janeiro: Revan, 1998, p. 68. 
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Liberais foram abertos caminhos para que se assegurasse a dignidade da pessoa humana, com a 

salvaguarda das liberdades individuais como corolário e outorga de direito e garantias por parte 

do Estado ao cidadão. Ressalta, contudo, que nos diversos Estados submetidos a tal processo, a 

ênfase política teria sido distinta, ora fortalecendo o Poder Legislativo, como no caso da 

Inglaterra, ora fortalecendo o Judiciário, como nos Estados Unidos da América, ora se voltando 

ao aprimoramento da Administração Pública, a exemplo da França. Todas elas buscando instalar 

um equilíbrio entre os Poderes75. Contudo, o Poder Executivo teria sido o Poder que menos 

incorporou, no exercício de suas funções, os princípios liberais, tendo seguido o sentido oposto, 

atuando através de institutos76 que reforçavam seu poder de império. O autor chama o fato de 

“atraso juspolítico histórico da administração pública”. Por tais motivos, a Administração Pública 

teria se tornado o ramo mais conservador do Estado e menos suscetível a mudanças, que são 

demoradas e penosamente absorvidas. Assim, somente agora a Administração estaria passando 

por uma adaptação para atender às necessidades de uma sociedade participativa. Por outro lado, 

Paulo Bonavides ressalta a necessidade de democratização do Poder Executivo face à própria 

crise do aparelho representativo tradicional que avultou a presença do poder executivo em 

matérias que seriam reservadas ao legislativo. Destaca:  

Se não é possível salvar o legislador clássico, salve-se ao menos a legitimidade 
democrática, plebiscitando os atos de poder. De último, quem menos faz a lei é 
o legislador, e como a norma cada vez mais emerge da obra dos intérpretes, e 
não propriamente dos textos formais, avulta, por via hermenêutica, a função 
governativa, tanto expressa como implícita, das magistraturas judicantes e 
executivas”. E tratando dos poderes executivo e judiciário frente ao espaço 
deixado pelo legislativo afirma: “Mas ambos têm por calcanhar de Aquiles 
aquele título de legitimidade que o legislativo possui e em grande parte já 
perdeu, e que eles, na transferência de funções, ainda não adquiriram, e 
unicamente poderão alcançá-lo caso intervenha aqui, de forma direta e 
imediata, a vontade do povo77.  

                                                 
75 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, 
p. 08. 
76 O autor cita como exemplos: “atuação discricionária”, que representava, até pouco tempo, uma atuação, em certas 
matérias, isenta de controle por parte dos demais Poderes, “exclusão do administrado” dos processos decisórios, 
“executoriedade” e “autotutela”. Seriam todos “princípios de autoridade” que teriam provocado uma forte autonomia 
e grande distância por parte do Poder Executivo, tanto em face dos demais poderes, como aos próprios 
administrados. 
77 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. São Paulo: Malheiros, 2001. p.363-364. 
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 O PDRE78, em alguns momentos, traz a preocupação com a participação popular na 

administração pública, muito embora de forma ainda tímida. Isso porque não trata da participação 

como meta primordial da própria reforma e não menciona mecanismos que tenham que ser 

desenvolvidos para que essa seja assegurada, com exceção da implantação do Projeto Cidadão79, 

que tem como objetivo “aperfeiçoar as relações entre os órgãos da Administração Pública e os 

cidadãos”. Por outro lado, no referido Plano, a participação popular é mencionada na formulação 

e na avaliação de políticas públicas (controle social) e, ainda, quando há referência à sociedade 

como financiadora minoritária dos serviços não exclusivos. E aí fica evidente a importância do 

estudo do terceiro setor, o setor composto pelas organizações da sociedade civil sem fins 

lucrativos, como uma das formas de participação da sociedade no espaço público, uma vez que “a 

forma mais avançada de participação administrativa (latu sensu) consiste em confiar a realização 

de tarefas administrativas directamente aos próprios interessados, em nome e sob 

responsabilidade própria”80. Deve ficar claro que, neste estudo, nos voltaremos a um desses tipos 

de participação: o estabelecido entre ente público e associações qualificadas como OSCIPs – 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 

2.3.3 Princípio da transparência. 

É um princípio instrumental para o uso dos outros: o da participação e da impessoalidade. 

É também tratado como princípio da publicidade que no Brasil adquiriu relevo constitucional, 

posto que foi trazido pela Constituição Federal de 1988 como norteador da atuação do 

administrador público81. Bobbio cita o princípio como uma das características da democracia, 

posto que essa seria o “governo do poder público em público”, e tal transparência se tornou um 

dos critérios fundamentais para distinguir o Estado constitucional do Estado absoluto marcado 

pelo sigilo dos atos de governo82. 

 

 

                                                 
78 BRASIL. Ministério da Administração e da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília, 
DF, 1995, p. 26 e 27. 
79 Idid., p. 37. 
80 MOREIRA, Vital. Administração Autônoma e Associações Públicas. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p43. 
81 Vide Art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda à Constituição n° 19, de 04 
de junho de 1998. 
82 BOBBIO, Noberto. O Futuro da Democracia; uma defesa das regras do jogo. Tradução: Marco Aurélio Nogueira. 
4.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p.87. 
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2.3.4 Princípio da consensualidade. 

Vem substituir o da imperatividade, com a adoção, sempre que possível, do consenso nas 

relações Estado-sociedade e a criação de estímulos para formação de parceria também nestas 

relações. Caio Tácito afirma que hoje se presencia um “crescente número de modelos de 

colaboração...mediante a perspectiva de iniciativa popular ou de colaboração privada no 

desempenho de funções administrativas”. Estariam-se expandindo, portanto, as “formas 

coordenadas de atuação consensual”, por cooperação ou colaboração83. Moreira Neto defende 

arduamente a atuação administrativa por meio da consensualidade porque, dentre outros motivos, 

ela reduziria o custo para o Estado e conseqüentemente para a sociedade (economicidade), 

simplificaria a máquina do Estado (agilidade), reforçaria a máquina reguladora (publicização) e 

racionalizaria a atribuição de competências ao Estado (subsidiariedade)84.  

Ainda entende o autor que, para que se faça a reforma do Estado, importante não é chegar 

a um Estado grande, médio ou pequeno (diferentemente da preocupação dos liberais), mas a 

um Estado suficiente, mesmo porque tais conceitos são variáveis de Estado para Estado85.  

No que diz respeito às funções fundamentais do Estado, a consensualidade se manifestaria 

de três formas: na própria produção das normas, na administração de interesses públicos, através 

do emprego das formas de coordenação de ações e na consensualidade na solução de conflitos 

(novas formas de composição de lides) 

Os tipos de atuação consensual seriam vários, manifestando-se através de formas de 

intervenção, integrativas, fiscalizadoras ou corretivas ou ainda através de pactos como contratos e 

acordos. 

2.3.5 Princípio da subsidiariedade. 

Diz respeito “à relação entre níveis de concentração de poder e respectivos níveis de 

interesses a serem satisfeitos”86. O princípio da subsidiariedade se traduz numa reestruturação da 

atuação das organizações políticas, de sorte que a elas só devem ser cometidas atividades que não 

                                                 
83 Caio Tácito apud MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000, p. 02. 
84 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, 
p. 20 
85 Ibid, p. 40. 
86 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, 
p. 20. 
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puderem, pela sua própria natureza, ser exercidas pela própria comunidade. Assim, não se trata 

de diminuir o tamanho do Estado, mas de deixar que atue apenas em atividades consideradas pela 

sua complexidade ou pela necessidade de uma atuação concentrada e imperativa próprias de sua 

atuação e que não possam ou devam ser exercidas pela comunidade. Assim, o agir das 

organizações políticas seria subsidiário à atuação da própria sociedade. Diante desse princípio, 

vê-se a necessidade de estimular o que Moreira Neto chama de condições de coordenação, por 

cooperação (com os entes estatais) ou por colaboração (parceria com entes privados) 87. 

Odete Medauar distingue dois aspectos do referido princípio: a) aspecto vertical, que diz 

respeito à distribuição de competências, que nos Estados federais se manifesta como uma maior e 

melhor distribuição de competências entre União e entes federados. Aqui volta a idéia de 

possibilitar uma maior proximidade do atuar administrativo com as comunidades beneficiadas; b) 

aspecto horizontal, relacionado à distribuição de competências entre entes estatais e privados, de 

forma a dar primazia à atuação dos entes privados e caráter residual à atuação estatal88.  

 Maiorano define este princípio como aquele  

en virtud del cual la intervención estatal que fomenta, estimula, ordena, suple y 
complementa no debe quitar a los indivíduos lo que ellos pueden realizar com 
su próprio esfuerzo e industria, ni quitar a lãs comunidades inferiores y 
menores lo que ellas puedan hacer y proporcionarselo a uma sociedad mayor y 
más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y 
naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros Del cuerpo social, pero no 
destruirlos ni absorberlos 89. 

2.4 Conclusão. 

Neste capítulo, tratamos da Reforma do Estado que vem ocorrendo no âmbito mundial e 

sobretudo na América Latina, onde há concentração de Estados que enfrentam crises em seus 

modelos de governo, mencionando as organizações administrativas burocrática e gerencial, a 

primeira por ser a forma que até então vinha sendo utilizada nas administrações públicas de tais 

Estados e a segunda, que foi implantada nos Estados precursores da reforma como Inglaterra e 

Estados Unidos. A menção a tais modelos de organização, seus conceitos e princípios se fez 

indispensável para avaliar o que se pretende, com a reforma da administração pública brasileira, 

                                                 
87 Ibid, p. 20. 
88 Cf. MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, 
p. 245. 
89 MAIORANO, Jorge Luiz. “La administración pública y la reforma del Estado” in Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, n° 106, abr/jun, 1990, p. 64. 
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modificar no modelo burocrático e introduzir do modelo gerencial, por que motivos e, a partir de 

uma reflexão do que entendemos ser realmente indispensável para a melhoria da organização 

administrativa num sentido de democratização dos procedimentos dessa, fazer considerações 

jurídicas sobre a colaboração entre entes públicos e OSCIP’s, trazendo proposições jurídicas que 

entendemos necessárias. 

Tratamos também das sucessivas reformas por que passou a Administração Pública 

brasileira chegando até a reforma do Estado atual, cujos princípios e metas ficaram expostos no 

PDRE. Destacamos dentro desse documento a intenção de reforçar as formas de cooperação entre 

setor público e entidades da sociedade civil, refletindo um dos meios para atingir o que 

entendemos ser a principal meta da reforma do Estado, implantar a administração democrática e 

participativa. Dentro desse contexto, passamos ao estudo das formas de descentralização das 

atividades públicas, até chegarmos às formas de colaboração entre Administração Pública e 

entidades que compõem o terceiro setor.    
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CAPÍTULO 3: A descentralização da prestação dos serviços públicos acatada pelo Plano 

Diretor da Reforma do Estado. 

 

 

 

 

 

Conforme já referimos no capítulo anterior, uma das formas encontradas e apontadas no 

Plano Diretor da Reforma do Estado para atingir as metas de ajuste fiscal e melhoria da prestação 

dos serviços públicos foi o estabelecimento de maior cooperação da sociedade civil, através de 

formas de descentralização das atividades exercidas pela Administração. Dentro do objetivo 

global de limitar a atuação do Estado às funções que lhes são próprias90, fica o aparato 

administrativo destinado a prestar apenas atividades que manifestam verdadeiro poder de Estado. 

Assim, a idéia geral é a de que toda atividade que possa ser transferida do aparato do Estado para 

entes da sociedade civil o seja. Ao Estado, no que diz respeito a tais atividades, restaria o poder 

de gerência ou, ainda, de regulação, essa no caso das atividades de exploração de atividade 

econômica por particulares. 

Para Moreira Neto, o princípio da finalidade acatado pela ordem jurídica nacional, 

entendido como o princípio que leva à predominância da importância do alcance de resultados, 

fez com que se passasse a admitir que não há um monopólio, por parte do ente público, na 

prestação dos serviços de interesse público e que a delegação de tais atividades não implica na 

alienação da responsabilidade pela oferta dos serviços à comunidade91. 

Juruena, por sua vez, afirma que a descentralização é uma forma de organização da 

administração que decorre de uma opção técnico-política comportando certa dose de 

discricionaridedade, que não afasta, contudo, certos balizamentos jurídicos, como por exemplo, a 

impossibilidade de se delegar atividades que manifestam o poder de império do ente público 

(justiça, diplomacia, etc.) Pauta-se no princípio da economicidade, segundo o qual é verdadeira 

                                                 
90 Plano Diretor, Brasil, MARE, 1995, p. 26. 
91 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 117. 
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imposição da ordem jurídica a escolha da delegação de atividades públicas a entes privados como 

forma para administrar toda vez que se constate que o desempenho da atividade pelo aparato 

administrativo não traz os melhores resultados. Assim, para ele, a transferência à iniciativa 

privada de atividades que mobilizam recursos públicos é obrigatória, em decorrência do referido 

princípio, a menos que a iniciativa privada não possa ou não queira absorver a atividade. 

Defende, ainda, o autor, que  

toda vez que a criação de cargos for mais onerosa ou menos especializada ou 
aparelhada que a terceirização e não estiver envolvido o uso do poder de 
império do Estado, será legítima a associação ao particular, ainda que em 
serviços ‘definidos’ como ‘atividades-fim’, como a saúde e a educação, jamais 
se afastando o Poder Público da fiscalização da execução do serviço92. 

3.1 A descentralização: conceito e diferenciação de desconcentração.  

A descentralização, portanto, toma grande impulso e é concebida de várias maneiras. 

Abaixo citamos a delimitação do termo por juristas que tratam a matéria de forma bem 

específica, trazendo a conceituação e as formas em que a descentralização se opera. 

Hely Lopes Meirelles dá dois sentidos ao termo: o sentido comum cujo significado é 

“afastar do centro” e o sentido jurídico-administrativo, significando “atribuir a outrem poderes da 

Administração”. Entende que a descentralização administrativa pressupõe a existência de uma 

outra pessoa jurídica à qual seja atribuída a execução de atividade pública93. Em sua obra, 

Agustín Gordillo é citado, para endossar que, conjuntamente a melhor doutrina, só existe 

descentralização quando a atribuição estatal é transferida para pessoa distinta da do ente público 

outorgante94. Quando há atribuição de atividades públicas a órgão da própria Administração, 

dentro de uma mesma pessoa jurídica, não há descentralização, mas tão somente, 

desconcentração.  

Maria Sylvia Di Pietro conceitua descentralização como  

a transferência de uma atividade própria da Administração ou, mais 
especificamente, de um serviço público, definido como toda atividade material 
que a lei atribui ao Estado para que exerça diretamente ou por meio de seus 

                                                 
92 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização: Privatização, Concessões, Terceirizações e Regulação. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2001, p.541.  
93 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29.ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 706 e 714. 
94 Agostín A. Gordillo apud MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro.29.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p. 706. 
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delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades 
coletivas, sob o regime jurídico total ou parcialmente público95. 

Marcos Juruena Souto entende a descentralização como o desempenho das funções da 

Administração por “criaturas decorrentes de seu poder de auto-organização”, por execução direta 

ou em colaboração com terceiros. Vale ressaltar que este autor considera que toda forma de 

retirar certas atividades de um centro atribuindo-as a outro, tenha ou não esse centro 

personalidade jurídica, representa a técnica de descentralização96. 

Moreira Neto também conceitua descentralização em sentido amplo, entendendo-a como 

“qualquer método de distribuição do planejamento, da decisão e da execução administrativas 

entre entes, órgãos, ou agentes, sejam coordenados, sejam subordinados entre si” 97. 

Estes dois últimos juristas, portanto, diferem dos demais citados acima, por entenderem 

que descentralização envolve qualquer movimentação do ente público que transfira atividades 

públicas de um centro a outro que tenha ou não personalidade jurídica. Entendem a 

desconcentração como uma das formas de descentralização. 

O debate não é recente e os posicionamentos jurídicos não são convergentes. Vital 

Moreira menciona quatro entendimentos distintos sobre descentralização:  

o primeiro, mais exigente e mais restrito (que é também o sentido originário), 
faz equivaler a descentralização à administração autônoma, sendo portanto 
limitada às autarquias locais e às corporações públicas (e organismos 
equivalentes); o segundo, mais amplo, estende a noção de descentralização 
também aos institutos públicos, desde que dotados de afectiva autonomia, 
traduzida na não sujeição a instruções ou directivas ou a tutela de mérito; o 
terceiro, ainda mais amplo, basta-se com a existência de pessoas colectivas 
infra-estaduais com funções administrativas, mesmo que puramente 
instrumentais, que assim acrescem a todas as demais categorias de entidades 
públicas referidas como instâncias de descentralização; por último uma noção 
amplíssima, exclusiva da doutrina italiana, descentralização é todo o exercício 
de funções administrativas por serviços ou organismos administrativos não 
integrados na administração central, mesmo sem personalidade jurídica98. 

Assim, apenas na noção amplíssima do termo a descentralização englobaria a de 

desconcentração, noção esta que não é seguida pelo autor. Vital Moreira se filia à corrente que 

entende a descentralização como uma forma transferência de funções públicas a outras pessoas 

                                                 
95 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 4.ed., São Paulo: Atlas, 2002, pp.52 e ss. 
96 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização: Privatização, Concessões, Terceirizações e Regulação. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2001, p.04. 
97 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 117. 
98 MOREIRA, Vital. Administração Autônoma e Associações Públicas. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 44-45. 
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jurídicas com efetiva autonomia na prestação do serviço, o que traz uma idéia de descentralização 

material. No mesmo sentido Sérvulo Correia: “A verdadeira descentralização assenta no 

reconhecimento de centros de poder administrativo fora da área do poder estadual”, exigindo 

“autonomia de orientação” 99.  

Celso Antonio Bandeira de Mello é bastante enfático ao afirmar que 

Descentralização e desconcentração são conceitos claramente distintos. 
A descentralização pressupõe pessoas jurídicas diversas: aquele que 
originariamente tem ou teria titulação sobre certa atividade e aqueloutra 
ou aqueloutras às quais foi atribuído o desempenho das atividades em 
causa. A desconcentração está sempre referida a uma só pessoa, pois 
cogita-se da distribuição de competências na intimidade dela, mantendo-
se, pois, o liame unificador da hierarquia100. 

No Brasil, verifica-se a oscilação da doutrina, ora entendendo a descentralização de forma 

amplíssima, englobando a noção de desconcentração, ora adotando um conceito formal dessa, 

como sendo a transferência de funções públicas a pessoas jurídicas, bastando que o seja a outra 

pessoa jurídica. Não se usa a noção de descentralização material, tal qual mencionada e adotada 

por Vital Moreira e Sérvulo Correia. Compartilhamos da idéia dos juristas que entendem que 

descentralização só ocorre quando se retira determinada atividade de uma pessoa jurídica para 

outra, seja ela privada ou pública, pertencente ao aparelho administrativo ou não.  

3.2 Formas de descentralização. 

Há várias técnicas de descentralização que podem ser utilizadas pelo administrador 

público, dentre as quais o estabelecimento de vínculos com as OSCIPs. Mencionaremos a seguir 

referidas técnicas até chegarmos ao modelo cujo uso vem se expandindo, que é o do 

estabelecimento de vínculos de colaboração com as organizações da sociedade civil. 

Juruena trata das técnicas de descentralização dividindo-as em: a) descentralização por 

desconcentração: ocorre dentro da própria estrutura administrativa, sem criação de pessoa 

jurídica para o desempenho da atividade; b) descentralização por outorga ou institucional, que 

ocorre com a criação de uma pessoa jurídica que fará parte do aparato administrativo e será titular 
                                                 
99 SÉRVULO CORREIA, J.M. apud MOREIRA, Vital. Administração Autônoma e Associações Públicas. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1997, p.168.   
100 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo, 13.ed. São Paulo: Malheiros, 2001, 
p.117. 
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do serviço a ela atribuído; c) descentralização por delegação ou colaboração, com a transferência 

da execução de atividades públicas para terceiros que não fazem parte da estrutura da 

Administração. A colaboração teria subdivisões, pois pode se dar através de: concessões e 

permissões, contratos, convênios e consórcios, destacando-se que há, ainda, o reconhecimento de 

serviços de utilidade pública, como as organizações não-governamentais. Esssas últimas formas 

de descentralização (concessão, permissão, contratos, convênios e consórcios e reconhecimento 

de serviços de utilidade pública) também são vistas por Juruena como formas de desestatização, 

que conceitua como “a retirada da presença do Estado de atividades reservadas 

constitucionalmente à iniciativa privada (princípio da livre iniciativa) ou de setores em que ela 

possa atuar com maior eficiência (princípio da economicidade)”101. A desestatização seria gênero, 

do qual privatização (alienação dos poderes de gestão à iniciativa privada), concessão e 

permissão (exploração de serviços públicos - atividade-fim do Estado - pela iniciativa privada), 

terceirização (exploração de atividade-meio do Estado pela iniciativa privada) e gestão associada 

de funções públicas, seriam espécies. 

Também entendendo a “entrega de funções e serviços públicos a entidades privadas” 

como uma descentralização administrativa que pode ser denominada de desestatização, 

destacamos Vital Moreira102.  

Observe-se que a gestão associada de funções públicas é entendida por Juruena e Vital 

Moreira como forma de desestatização noção que é veementemente afastada no PDRE, onde se 

denomina a referida sistemática de publicização103, já que o termo “desestatização” traz a idéia de 

privatização e de retirada da responsabilidade do Estado sobre as atividades que serão 

transferidas. 

Odete Medauar também utiliza o termo desestatização, entendendo-o como a concessão à 

sociedade de maior autonomia para decidir seu destino. A desestatização englobaria conceitos 

como: a) privatização em sentido amplo (“vários mecanismos de redistribuição de atividades do 

setor público para o setor privado”) e em sentido restrito (“transferência de empresas estatais ao 

                                                 
101 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização: Privatização, Concessões, Terceirizações e Regulação. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2001, p.30. 
102 MOREIRA, Vital. Administração Autônoma e Associações Públicas. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p36. 
103 BRASIL. Ministério da Administração e da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília, 
DF, 1995, p. 06. 
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setor privado”) e b) desregulamentação (“eliminação total ou parcial de normas estatais 

incidentes sobre o mercado e as atividades econômicas”) 104.  

Dentro do conceito mais amplo de descentralização, Moreira Neto faz referência aos 

termos “delegação” e “transferência”, ambos para designar a descentralização que se dá, quando 

há um “cometimento do exercício de certas atividades estatais de administração de interesses 

públicos a entes da sociedade”, não implicando, tal sistemática, em transferência de titularidade, 

uma vez que essa passa a ser indisponível, quando destinada, pela ordem jurídica, ao Estado. 

Classifica a transferência dos serviços públicos em: a) transferência legal (decorrente de 

delegações feitas por lei, sem que haja interferência direta de órgão ou entidade da administração, 

a exemplo dos Conselhos Profissionais, que têm inclusive poder de polícia) e b) transferência 

administrativa (modalidade tradicional de transferência) que o autor conceitua como  

espécie de cometimento de atividade de interesse público que faz a 
administração pública, a tanto autorizada por lei, a entidades privadas para o 
exercício de determinadas competências normativa ou administrativa ou de 
ambas, originalmente a ela atribuídas105.  

Moreira Neto também trata do tema de outra forma: faz um quadro de entes 

administrativos dentre os quais teríamos: 1) entes da administração direta; 2) entes da 

administração indireta; 3) entes da administração associada, subdividindo-se esses em: a) entes 

paraestatais (serviços sociais autônomos e conselhos de fiscalização profissional) e b) entes 

extraestatais (entes em parceria e entes em colaboração)106. 

A administração associada estaria dentro do conceito de transferência legal e de 

transferência administrativa, que citamos acima, porque os entes da administração associada 

recebem transferências ou delegações de serviços públicos. Assim, o que Juruena chama de 

desestatização, Moreira Neto chama de administração associada, refletindo uma preocupação de 

permanência da responsabilidade pública na distribuição das atividades que, em princípio, seriam 

dadas à Administração pública. Defendendo que delegabilidade não importa em alienação, 

Moreira Neto também menciona que a gestão administrativa pode se dar através de inúmeros 

                                                 
104 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 
248. 
105 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 13.ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 
2003, p. 252. O conceito de transferência legal é mais amplo, uma vez que envolve além da administração associada, 
os entes da administração indireta. 
106 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 13.ed. Rio de Janeiro: Ed. 
Forense, 2003, p. 273. 
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institutos, os quais denomina de meios de coordenação. Referida coordenação gerencial da 

administração pública se daria: 1) por cooperação, que se dá no âmbito interno ao aparato 

administrativo através de: a) autonomia gerencial (por contratos de gestão) e b) gestão associada 

(por consórcios públicos e convênios de cooperação); 2) por colaboração, em âmbito externo à 

Administração, isto é, com pessoas jurídicas privadas e que não compõem o aparato 

administrativo, através de: a) gestão em parceria (por convênios e por contratos de gestão) e b) 

gestão admitida (reconhecimento). 

Di Pietro divide o tema em descentralização política e descentralização administrativa. A 

primeira diz respeito às formas de organização do Estado, se unitário, se federal e a segunda, a 

que nos interessa no presente estudo, que diz respeito às formas de organização da administração. 

Essa seria dividida em: a) descentralização territorial e geográfica, que ocorre com a atribuição, a 

uma entidade local geograficamente limitada, de personalidade jurídica de direito público e de 

capacidade administrativa genérica, a exemplo dos extintos territórios federais ou ainda, do 

Distrito de Fernando de Noronha; b) descentralização por serviços, técnica ou funcional, que 

ocorre com a atribuição de personalidade jurídica de direito público ou privado a uma entidade 

para que seja titular e execute serviço público, a exemplo das autarquias, fundações, empresas 

públicas e sociedades de economia mista; e c) descentralização por colaboração, que se verifica 

quando se transfere a execução de determinado serviço público a uma pessoa jurídica de direito 

privado, ficando a titularidade do serviço ainda com o ente político. Seriam exemplos dessa a 

concessão, permissão, autorização, franquias107 e estabelecimento de vínculos com organizações 

sociais.  

Cassesse quando trata de Administração Pública menciona um novo conceito: o de setor 

público. Essa noção seria mais ampla que a do próprio Estado ou que a do aparelho do Estado, 

completamos, uma vez que ela inclui e compreende os organismos que o rodeiam. Destaca: “El 

sector público, por tanto, se presenta como uma noción más amplia que la del Estado, ya que la 

incluye y comprende también las miríadas de organismos que lo rodean. No há madurado 

todavia el tiempo necesario para realizar um análisis más profundo de esta noción” 108. 

                                                 
107 Sobre o tema vide “Parcerias na Administração Pública”, p.159 a 172. Maria Sylvia di Pietro cita a franquia como 
forma inovadora de descentralização por colaboração, mas questiona a validade jurídica e a conveniência do uso 
desse instituto tipicamente de direito privado. 
108 CASSESSE, Sabino. Las Bases Del Derecho Administrativo. Madrid: Instituto Nacional de Administración 
Pública, 1994, p. 49. 
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Já no capítulo sobre a organização da Administração Pública, o autor trata da realização 

de funções das Administrações Públicas por particulares. Ensina que a Administração Pública se 

serve continuamente de particulares para o exercício de suas funções. Muitas vezes a colaboração 

que se dá através dos particulares assume caráter de continuidade. E informa que  

Fuera de Itália, y especialmente em los Estados Unidos, se há apreciado que 
habiendo alcanzado las enormes dimensiones actuales, las Administraciones 
públicas, em vez de organizar nuevos ofícios, de asumir el personal necesario y 
de ordenar la actividad, encontran que es más conveniente confiar tareas a los 
particulares, que actúan, así, em una función instrumental de la 
Administración109. 

Há três formas principais, segundo Cassesse, de realização das funções da Administração 

pública por particulares, fato que o autor denomina de auxiliariedad: a) a concessão dos serviços, 

quando a Administração confia a um particular o exercício de um serviço público, indicando as 

obrigações do concessionário e a forma de remuneração desse; b) o contrato de serviços, 

representando também o exercício de atividades de interesse público de forma indireta, sendo 

que, aqui, a administração contrata uma organização externa não para prestar um serviço público, 

mas para exercer uma atividade que a administração ocasionalmente presta para atingir seus fins. 

No Brasil, exemplos disso são os contratos de terceirização; c) relação de auxílio que se dá com 

uso, por parte do ente público, das atividades a bem do serviço público, a bem do interesse 

público ou de relevância pública, já exercidas por entes privados. Nesse caso, já é tarefa ou 

responsabilidade da entidade o exercício de tais atividades de forma paralela ao Estado. De vez 

em quando e por períodos determinados, os entes públicos lhes atribuem algumas atividades para 

que o auxiliem em seus objetivos110. Destaca o autor que “La actividad de los particulares en el 

papel de auxiliares de la Administración pública, para realizar actividades propias o 

complementarias de ésta, há tenido – como se há dicho – uma gran expansión”111. 

3.2.1 A descentralização por parcerias: conceito e problemática do uso do termo. 

Tem-se usado com freqüência o termo “parceria” para designar as relações firmadas entre 

Estado e sociedade civil que têm como finalidade a transferência, por parte do primeiro, da 

execução de serviços públicos a essa. 

                                                 
109 Ibid., p. 187.  
110  Ibid., p. 187 a 194. 
111 Ibid., p. 192. 
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Moreira Neto afirma que o termo vem sendo aplicado como sinônimo de transferências 

administrativas, isto é, o “cometimento de atividade de interesse público que faz a administração 

pública, a tanto autorizada por lei, a entidades privadas para o exercício de determinadas 

competências normativa ou administrativa ou de ambas, originalmente a ela atribuídas”. Adverte 

para a imprecisão técnica do uso desse vocábulo no Direito Administrativo, uma vez que o termo 

já é consagrado no Direito Civil como um contrato específico que se rege subsidiariamente pelas 

regras das sociedades112. O autor explica que a palavra parceria, do latim partiarius, vem sendo 

empregada no Direito Civil para designar uma forma sui generis de sociedade em que não há 

aporte de capital pelos parceiros, muito menos a criação de uma nova pessoa jurídica, tal qual 

ocorreria numa sociedade comercial, mas há uma relação negocial em que as partes assumem 

obrigações e uma delas participará nos lucros alcançados pela outra. Afirma “Como se observa, 

não obstante possam existir outras modalidades de colaboração, não necessariamente 

econômicas, o vocábulo parceria carrega consigo a idéia de lucro”113. Entende, portanto, que as 

expressões corretas a serem utilizadas para designar o relacionamento entre entes públicos e 

privados na execução de atividades públicas seriam: colaboração (com entes privados externos ao 

aparato administrativo) e cooperação (com entes privados que pertencem ao aparato 

administrativo). Assim, defende ser dispensável transpor o uso da expressão da “órbita privada” 

para a pública, uma vez que já há termo específico, no âmbito do direito administrativo para 

tanto114.    

Maria Sylvia Di Pietro, quando trata de “parceria”, cita o significado do termo exposto no 

“Vocabulário Jurídico” de José Naufel: “reunião de duas ou mais pessoas que investem capital, 

ou capital e trabalho, com o fim especulativo em proveito comum” e, muito embora ressalte a 

posição de alguns, como Moreira Neto, que resistem ao uso do termo por trazer uma idéia de 

participação nos lucros alcançado por uma das pessoas,  parece concordar com a acepção ampla 

desse, no sentido adotado por Arnold Wald em sua obra “Direito de Parceria”.  Esse autor 

defende, de fato, o uso da expressão, cujo conceito se encontrava “meio perdido em alguns 

                                                 
112 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, 
p 134. 
113 Grifamos.  
114 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. “O Sistema da parceria entre os Setores Público e Privado – 
Execução de serviços através de concessões, permissões, terceirizações e outros regimes: aplicação adequada desses 
institutos” in Boletim de Direito Administrativo, n° 2, fevereiro de 1997, p. 75-76.  
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artigos do Código Civil”. Para ele, as formas de delegação de atividades públicas podem ser 

denominadas de parcerias, sendo necessário 

repensar, também em termos jurídicos, a parceria, dando-lhe forma adequada, 
revendo conceitos e repensando regimes jurídicos, diante de uma nova escala de 
valores e de um espírito novo, que exigem a reformulação dos institutos 
jurídicos, em todos os setores, desde o Direito Administrativo e o Direito 
Comercial até o Direito do Trabalho e o próprio Direito Civil115. 

Nesse esteio, Maria Sylvia Di Pietro defende o uso da expressão para designar “as formas 

de sociedade que, sem formar nova pessoa jurídica, são organizadas entre o setor público e 

privado, para a consecução de fins de interesse público”116. Neste sentido seriam parcerias: a) 

formas de delegação de serviços públicos a particulares (tal qual concessão e permissão); b) 

formas de fomento a iniciativa privada de interesse público (por convênio ou contrato de gestão); 

c) formas de cooperação do particular para exercer atividades próprias da Administração, através 

de terceirização (contratos de obras, por exemplo); e d) formas de desburocratização, através do 

uso dos contratos de gestão numa tentativa de gerenciar a atuação da própria administração. 

Constituir parcerias para a autora, portanto, traz uma noção de descentralização e, caso 

não inserisse o conceito de desburocratização no rol das parcerias, tal qual o fez em palestra 

proferida no 4° Seminário Nacional de Direito Administrativo117, poderíamos estabelecer um 

paralelo entre a noção e “parceria” e a de desestatização, prevista por Juruena. Ele entende 

“gestão associada de funções públicas” como forma de desestatização, noção, conforme já 

dissemos, que é veementemente afastada no PDRE, onde se denomina a referida sistemática de 

publicização118, já que o termo “desestatização” traz a idéia de privatização e de retirada da 

responsabilidade do Estado sobre as atividades que serão transferidas.  

Paulo Modesto, por sua vez, sugere o uso do termo “parceirização” ao invés de 

“publicização” para exprimir a idéia de “substituição da gestão de determinada atividade 

                                                 
115 WALD, Arnold. O direito de parceria e a nova lei de concessões: a análise das Leis 8987/95 e 9074/95. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996. p 27-34. 
116 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1999, p.26. 

 
117 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. “O Sistema de Parceria entre os Setores Público e Privado, Execução de 
Serviços através da Concessão, Permissão e Terceirização – Aplicação Adequada destes Institutos” in Boletim de 
Direito Administrativo, n° 9, setembro de 1997, p. 586. 
118 BRASIL. Ministério da Administração e da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília, 
DF, 1995, p. 06. 

 64



realizada por entidades estatais pela gestão a cargo de entidades públicas não estatais”. Isto 

porque entende que o uso do termo publicização não ressalta o caráter de fomento existente no 

vínculo a ser firmado entre ente público e entidade do terceiro setor, trazendo uma idéia mais 

forte de estatização do terceiro setor119.  

3.2.2 Publicização: conceito. 

Já nos referimos anteriormente ao conceito de publicização adotado no PDRE, o qual 

retomamos, porque oportuno:  

a descentralização para o setor público não-estatal da execução de serviços que 
não envolvem o exercício do poder de Estado, mas devem ser subsidiados pelo 
Estado, como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa 
científica. Chamaremos a esse processo de “publicização”120.    

Nuria Grau usa o termo nos moldes do Plano Diretor, afirmando que “o termo 

publicização é bastante utilizado na literatura atual sobre a administração pública gerencial, e 

traduz o conjunto representado pelas instituições públicas não-estatais” 121. Decorre da idéia de 

ampliação da esfera pública sem aumento de seu aparato administrativo.  

Interessante destacar, contudo, o uso da expressão, que vem atrelado à palavra privado, 

em Bobbio. O conceito de “publicização do privado” é usado no momento em que trata da 

dicotomia público/privado. O autor afirma que o primado do público traz a publicização do 

privado, que seria a intervenção dos poderes públicos na economia. Seria “o processo de 

subordinação dos interesses do privado aos interesses da coletividade representada pelo Estado 

que invade e engloba progressivamente a sociedade civil”122. A idéia é de subordinação, de 

intervenção. Assim, se pensarmos que a relação de colaboração instituída entre Estado e 

entidades organizadas da sociedade civil é, em ultima instância, de subordinação, já que o Estado 

estaria invadindo e englobando tal espaço, poderíamos usar esSe termo. Contudo o significado de 

“publicização” contido no Plano Diretor é de auxílio e de colaboração e não de subordinação.  

                                                 
119 Comentário do autor em palestra proferida no Congresso ‘O Modelo OS – Lições e Oportunidades de Melhoria’. 
Brasília: SEGES/ENAP, 2001. apud GUIMARÃES, Tomás de Aquino. “O modelo Organizações Sociais: lições e 
oportunidade de melhoria” in Revista do Serviço Público, n° 1, jan-mar 2003, p. 101. 
120 BRASIL. Ministério da Administração e da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília, 
DF, 1995, p. 06. 
121 GRAU, Nuria Cunill. Repensando o Público através da Sociedade. Tradução: Carolina Andrade. Rio de Janeiro: 
Revan, 1998, p. 181. 
122 BOBBIO, Noberto. Estado, governo, sociedade; por uma teoria geral da política. Tradução: Marco Aurélio 
Nogueira. 3.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p.26. 
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Uma noção mais aproximada de “publicização”, tal qual utilizada no PDRE, é a 

apresentada por Vital Moreira. Quando trata do exercício de funções administrativas por 

entidades privadas, fala de privatização, muito embora defenda que, em muitos casos, sobretudo 

quando são transferidas funções públicas de caráter não econômico, não há uma “privatização 

material”, mas apenas a “privatização da gestão, não uma despublicização ou 

‘desadministrativização material’”. Defende que, paralelamente ao processo de privatização 

ocorreu o que denomina de movimento inverso: a “publicização ou administrativização material 

de certas funções anteriormente privadas, sem com isso deixarem de permanecer em mãos de 

particulares”123. Num primeiro momento, poder-se-ia concluir que o autor usa o termo da mesma 

forma que ele está posto no PDRE. Contudo, o entendimento exposto na obra é de extensão de 

poderes públicos ao âmbito privado, sobretudo no espaço de regulação antes desenvolvido 

livremente pela iniciativa privada, isto é, há publicização quando o ente público interfere nos 

fenômenos de auto-regulação privada, para a subordinar ou interferir no que antes não era objeto 

de sua ação.  Vital Moreira afirma: 

O grau de publicização pode variar muito de situação para situação. Nuns casos 
o Estado pode limitar-se a incentivar e a estabelecer o enquadramento legal da 
regulamentação privada, reconhecendo oficialmente a regulamentação 
estabelecida. Noutros o Estado pode impor a provação oficial dos regulamentos 
associativos. No limite o Estado pode mesmo publicizar as próprias instâncias 
auto-regulatórias, ou estabelecê-las ex novo, para assumirem as tarefas de auto-
regulação124.     

3.2.3 Crítica aos termos: parceria, publicização e colaboração. 

No que diz respeito ao uso das expressões parceria e publicização, da forma entendida 

pela doutrina e da forma prevista no plano diretor de reforma do estado, a primeira como gênero 

do qual a segunda é espécie, concordamos com os que entendem inadequada a utilização de 

ambas para significar vínculos do ente público com as sociedades civis sem fins lucrativos. 

Explicamos: o termo parceria está sendo utilizado ora como gênero, englobando todas as formas 

de transferências das atividades públicas a entes privados, ora como espécie, aqui se confundindo 

com o termo publicização, cujo significado é o de transferir à sociedade civil atividades públicas 

não exclusivas com respectivo fomento por parte do ente público. Assim, o uso do termo tem 

servido para significar inúmeros vínculos que em muito diferem, englobando, por exemplo, desde 

                                                 
123 MOREIRA, Vital. Administração Autônoma e Associações Públicas. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 44-45.  
124 MOREIRA, Vital. Administração Autônoma e Associações Públicas. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 44-45. 
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concessões de serviço público, cujo regime jurídico é muito específico, até relações de 

subvenções sociais. Este seria o primeiro inconveniente do uso da expressão parceria para 

designar, sobretudo, as relações do ente público com as OSCIPs. Por outro lado, a expressão, 

como explica Moreira Neto, traz a idéia de lucro, o que se nos afigura bem complicado quando se 

trata de ente público e prestação de serviço público. O dicionário “Vocabulário Jurídico” de De 

Plácido e Silva125, contém a menção de participação dos contratantes em “lucros auferidos”, o 

que não ocorrerá em nenhum dos vínculos que a expressão quer abarcar, porque ao ente público 

interessa a prestação do serviço público, mormente, quando o serviço é público não-exclusivo.  

Em verdade, já achamos, outrora, que seria interessante utilizar o termo “parceria” para 

nos referirmos a todas as relações de cooperação entre poder público e particulares na execução 

de atividades públicas, envolvendo, inclusive, a colaboração ou auxiliariedade que se dá por meio 

de fomento às organizações do terceiro setor, muito embora não achemos que seja o termo mais 

apropriado, haja vista sua origem no direito privado trazendo a idéia de lucro. Seguiríamos a idéia 

de Arnold Wald, citada anteriormente, de renovar o instituto no âmbito do direito administrativo. 

Contudo, a previsão do termo “parcerias público-privadas” no Projeto de Lei n° 2546-03, que 

tramita no Congresso Nacional, para referir a “ajuste celebrado entre a administração pública e 

entidades privadas, que estabeleça vínculo jurídico para implantação ou gestão, no todo ou em 

parte, de serviços, empreendimentos ou atividades de interesse público, em que haja aporte de 

recursos pelo parceiro privado, que responderá pelo respectivo financiamento e pela execução do 

projeto”, sempre envolvendo exploração de serviço público ou execução de obra, limita o uso do 

termo no direito positivo e traz confusão conceitual, o que nos faz voltar a concluir que o termo 

“parceria” deve ficar restrito às relações entre ente público e particulares que poderão 

proporcionar lucro a estes últimos. Também nesse sentido, o Projeto de Lei que regulamenta o 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e que alterará a lei de licitações. Estabelece o inciso 

XXII, do artigo 3°, desse projeto, o conceito de parceria como sendo 

a contratação de empresa ou consórcio de empresas pré-qualificadas ou 
habilitadas em concorrência, visando, em especial, a construção, recuperação 
ou melhoramento de infraestrutura da Administração de interesse comum, e o 
incentivo às atividades esportivas, culturais e turísticas, cabendo ao contratado 
financiar o investimento, no todo ou em parte, devendo a interação entre as 
partes ser disciplinada detalhada e objetivamente no edital. 

                                                 
125 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, Rio de Janeiro, Forense, 2002, p.587. 
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Resta, portanto, procurar um termo específico para designar a ligação que se dará entre 

entes públicos e organizações do terceiro setor.  

Para esse último intento, a expressão publicização nos parece também inapropriada. Mais 

uma vez pela idéia que representa: a de extensão do público. A noção de processo de 

publicização é de que o público quer envolver algo que antes não envolvia, é de dar 

características públicas a algo, ou ainda, de dar poderes públicos, tal qual se infere da obra de 

Vital Moreira126. O processo de formação e de fortalecimento de vínculos do ente público com a 

sociedade civil para prestação de serviços público não-exclusivos, nos parece se guiar num 

sentido inverso. Isso porque, firmado o vínculo, o Estado se retira da prestação do serviço, 

passando apenas a supervisioná-lo. O simples movimento de contratar ou, num sentido mais 

amplo, “acordar” com alguém a execução de uma atividade pública traz, antes de tudo, uma 

retirada do Estado da prestação direta do serviço e a manutenção da fiscalização da execução. 

Para nós esse é o movimento principal que não é retratado pela expressão. Somos pela noção do 

termo tal qual nos passa Bobbio, cujo significado é de “subordinação dos interesses do privado 

aos interesses da coletividade representada pelo Estado que invade e engloba progressivamente a 

sociedade civil”. A relação que se estabelecerá entre ente público e sociedades civis sem fins 

lucrativos será consensual, ou seja, de equilíbrio, e não de subordinação, assumindo essas um 

papel de colaboradoras para com o ente público. “É esta UMA manifestação da chamada 

contratualização do Direito Administrativo, com a identificação da administração concertada, 

em lugar de meramente imperativa”.127 Também não haverá qualquer transferência de poderes 

públicos ao ente privado que apenas exercerá funções administrativas estipuladas formalmente no 

instrumento jurídico a ser firmado com o ente público.   

Preferimos, portanto, nos referir a estes vínculos como formas de colaboração, tal qual 

defende Sérgio de Andréa Ferreira128. Evidente que o termo também é amplo, mas pode passar, 

com mais propriedade, a idéia de auxílio recíproco na busca de um único fim: a prestação do 

serviço público. A propósito, interessante transcrever o significado dessa expressão no 

“Vocabulário Jurídico” de De Plácido e Silva: 

                                                 
126 MOREIRA, Vital. Administração Autônoma e Associações Públicas. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 44-45. 
127 FERREIRA, Sérgio de Andréa. “As Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público: considerações sobre seu regime jurídico” in Revista de Direito Administrativo, n° 217, jul/set. 1999, p.108. 
128 FERREIRA, Sérgio de Andréa. “As Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público: considerações sobre seu regime jurídico” in Revista de Direito Administrativo, n° 217, jul/set. 1999, p.112.  
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Na técnica jurídica, não serve para indicar simplesmente, qualquer auxílio que a 
pessoa preste ou possa prestar a outra, a fim de realizar uma obra. A 
colaboração significa a direta participação da pessoa, juntamente com outra ou 
outras, na confecção ou execução de obra, mostrando-se todas elas, como 
perfeitos e indiscutíveis autores conjuntos dela129. 

Colaboração não traz a idéia de lucro, mas a de auxílio com execução de atividades por 

todas as partes colaboradoras. O termo também pode ser utilizado em sentido amplo para 

designar todas as formas de auxílio entre entes privado e entes públicos na execução dos misteres 

públicos. Contudo, às formas que podem proporcionar lucro a entes privados, guardaremos o 

termo parceria.   

3.2.4 Caracterização e posicionamento do vínculo entre ente público e organizações da 

sociedade civil sem fins lucrativos e de interesse público.   

O vínculo objeto deste estudo, que se estabelece entre ente público e organizações da 

sociedade civil sem fins lucrativos e de interesse público, em síntese, é forma de descentralização 

administrativa por colaboração com transferência administrativa de serviços públicos numa 

composição de gestão associada.  Vem, por vezes, chamado de parceria (em seu sentido amplo), 

expressão que queremos evitar tendo em vista o uso do termo para outros vínculos específicos, 

conforme explicamos acima. As entidades que se vincularão ao ente público fazem parte da 

administração associada, uma vez que se tornam agentes colaboradores da administração pública 

na prestação de seus misteres. Doravante, a relação que se estabelecerá entre ente público e 

organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e de interesse público será chamada de 

colaboração. 

Cabe por fim destacar, já que tratamos do posicionamento, diante da Administração 

Pública, das organizações da sociedade civil que colaboram com essa, que as OSCIPs não trazem 

à tona a discussão gerada em torno do modelo das Organizações Sociais que, muitas vezes 

criadas pelo próprio poder público, com a extinção de uma das entidades da Administração 

Indireta130, geram a dúvida acerca de sua posição no aparato administrativo: pertenceriam a 

administração indireta, como as empresas públicas e sociedades de economia mista? Seriam 

paraestatais, como as entidades do Serviço Social Autônomo (SESI, SESC, SENAI)? A celeuma 
                                                 
129 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, Rio de Janeiro, Forense, 2002, p.178. 
  
130 Assim tem ocorrido no Estado de Pernambuco. Uma das primeiras OS do Estado decorreu da extinção de uma 
autarquia (Casa do Estudante). Outra, mais recente (2004), da extinção da autarquia Instituto de Tecnologia do 
Estado de Pernambuco-ITEP.   
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não ocorre porque nas relações com as OSCIPs se parte sempre do pressuposto de que o ente 

público irá fomentar atividades de uma entidade de determinada comunidade pré-existente, com 

sede e estatuto social já definidos. Também não há representantes da administração pública 

inseridos dentro da estrutura da entidade, como exige a legislação das OS. Portanto, fica claro o 

posicionamento das OSCIPs é exterior ao aparato administrativo, não havendo nenhum ponto de 

intersecção entre as primeiras e o segundo, sendo certo que fazem parte do terceiro setor, apenas 

se “associando” ao ente público quando demandadas para tanto. 

3.3 Modelos de colaboração entre ente público e terceiro setor.  

Acerca da forma de relacionamento que se estabelecerá entre ente público e terceiro setor, 

destacamos que se pretende estabelecer o modelo chamado por GIDRON, KRAMER e 

SALOMON131 de collaborative model. Os autores tratam de quatro modelos de relacionamento 

entre governos e terceiro setor: a) governo dominante: nesse modelo, tanto o financiamento, 

quanto a provisão ou execução dos serviços de interesse coletivo, são predominantemente 

prestados pelo aparelho estatal; b) terceiro setor dominante: nesse ocorre exatamente o inverso, o 

terceiro setor assume o papel dominante de financiador e prestador dos serviços referidos; c) 

modelo dual: onde há uma evidente divisão das tarefas de financiamento e execução entre 

terceiro setor e governo; d) modelo de colaboração: o financiamento das atividades decorre do 

ente público, mas a execução fica a cargo do terceiro setor, como regra geral. Esse último, por 

sinal, é o modelo que hoje vigora nos Estados Unidos. No Brasil, portanto, a perspectiva é de 

expansão do modelo colaborativo, como decorrência dos objetivos da reforma132.     

 

 

 

 

 
                                                 
131 GIDRON, Benjamim; KRAMER. Ralph M.; SALOMON, Lester M.. “Governement and the Third Sector in 
Comparative Perspective: Allies or Adversaries?” In Governement and the third sector: emerging relationships in 
welfare estates. California: Jossey-Bass public administration series, 1992, p.17-20. 
132 Os autores referidos acima ainda citam um sistema de colaboração de ente público com o terceiro setor dos mais 
desenvolvidos: o da Holanda. Nesse país, as organizações do terceiro setor, além de prestarem serviços com 
financiamento público, são capazes de influenciar nas diretrizes políticas dos governos, ou seja, influem tanto nas 
escolhas políticas, quanto na execução dessas, execução que se dá majoritariamente através dessas. 
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QUARTO CAPÍTULO: O Terceiro Setor. 

 

 

 

 

 

Mencionamos acima, como uma das formas de descentralização dos serviços públicos a 

formação e o fortalecimento dos vínculos de colaboração entre ente público e organizações da 

sociedade civil sem fins lucrativos, denominadas de terceiro setor. Importante, agora, explicar o 

que entendemos por terceiro setor.  

4.1 Terceiro Setor: conceito. 

Ao tratar do tema a doutrina nem sempre é precisa na delimitação de sua abrangência. 

Essa delimitação, observamos, tem sido tratada de duas formas principais abaixo apresentadas.  

Dentro de uma sociedade tem se identificado três setores: o primeiro representado pelo 

governo, ou mais precisamente por seu aparato administrativo, o segundo, pelo mercado e o 

terceiro, por verdadeiros organismos sociais133, constituídos sob forma de instituições privadas 

sem fins lucrativos. Mas são os fins a que se destinam tais entidades privadas que fazem o 

terceiro setor ser mencionado freqüentemente de duas formas diferentes. 

4.1.1 Conceito de terceiro setor: acepções ampla e restrita. 

Alguns sempre tratam do terceiro setor como a esfera de entidades privadas sem fins 

lucrativos voltadas tanto para a produção de bens, quanto para prestação de serviços de forma a 

melhor servir ao interesse mútuo e coletivo de seus associados ou a seus beneficiários. Outros 

tratam-no como o setor das entidades que perseguem propósitos de interesse público.  

 

 

                                                 
133 Cf. GUERRA, Glauco Martins. “Apontamentos sobre o Terceiro Setor no Brasil – Breve Análise Jurídica” in 
Fórum Administrativo, Editora Fórum, n° 23, janeiro, 2003, p. 1723. 
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4.1.1.1 Acepção ampla.  

Assim, os que utilizam a primeira forma de abordar o terceiro setor, dentre os quais 

citamos Gidron, Kramer e Salomon134, Cecília Rodrigues135 e Glauco Guerra,136 sempre 

mencionam que este seria formado por dois grandes grupos de organizações: a) organizações 

constituídas para a defesa de interesses dos membros que representam, como associações de 

moradores, sindicatos, cooperativas, federações, etc., nominadas nos EUA como member-serving 

organizations; e b) organizações constituídas em prol de interesses filantrópicos e/ou públicos. 

Ressaltam que nem todas as organizações que compõem o terceiro setor cumprem papel social 

relevante e que, apenas “genericamente”137, tais organizações assumiriam ações de interesse geral 

que o Estado não pode ou não consegue assumir. Assim, tão somente as integrantes do segundo 

grupo ou ainda algumas poucas do primeiro grupo, que muito embora dirijam suas atividades a 

seus associados, cumprem um papel social destacado, como associações de moradores de bairros 

pobres.  

4.1.1.2 Acepção restrita. 

A segunda forma de referir o terceiro setor o limita às instituições privadas sem fins 

lucrativos que tenham por finalidade o exercício de atividades de interesse público, entendidas 

essas em seu aspecto material, qual seja, “atividades que tenham por fim a satisfação de 

necessidades da sociedade sejam singular sejam coletivamente assim por lei consideradas”138. 

Neste sentido, as organizações do terceiro setor prestariam verdadeiro serviço público, serviço 

esse que o Estado tem obrigação de promover e assegurar ainda que não o exerça através de seu 

aparato institucional.  

Alberto Rivera é um dos que defendem a delimitação da expressão “terceiro setor” apenas 

às associações sem fins lucrativos que têm propósitos democráticos e que contribuem para a 

                                                 
134 Cf. GIDRON, Benjamim; KRAMER. Ralph M.; SALOMON, Lester M.. “Governement and the Third Sector in 
Comparative Perspective: Allies or Adversaries? In Governement and the third sector: emerging relationships in 
welfare estates. California: Jossey-Bass public administration series, 1992, p.04. 
135 Cf. RODRIGUES, Maria Cecília Prates. “Fim social, meios privados” in Conjuntura Econômica, São Paulo:FGV 
– Instituto Brasileiro de Economia, janeiro, 1999. 
136 Cf. GUERRA, Glauco Martins. “Apontamentos sobre o Terceiro Setor no Brasil – Breve Análise Jurídica” in 
Fórum Administrativo, Editora Fórum, n° 23, janeiro, 2003, p. 1723. 
137 Ibid., p. 1723 e 1740. 
138 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 
126. 
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construção da cidadania. Entende ser um erro conceitual misturar todas as associações sem fins 

lucrativos num mesmo conceito:  

En efecto, en la sociedad contemporánea existen muy diversas formas de 
asociacionismo, cada una de las cuales tiene un origen histórico, una forma 
particular de institucionalización, una vía de legitimación de sus prácticas y un 
modo particular de relación con los sistemas político y económico. Algunas de 
esas formas se sitúan directamente en un plano privado, pues se reducen a 
prácticas colectivas de manifestación de afinidades culturales personales y a crear 
los espacios de convivencia de grupos que se forman sin objetivos políticos o 
sociales. Otras son formas de asociación cuyo fin es precisamente ser públicas en 
el sentido de intervenir en la esfera pública. Si bien existen puntos de contacto 
entre ambas formas principales de asociacionismo, sería un error conceptual 
mezclarlas, que es precisamente lo que hacen las teorías del tercer sector, o 
asimilarlas a un solo patrón, como en el caso de quienes hablan de organismos 
civiles139. 

Os autores que estudam o terceiro setor na América do Norte, tais como Smith e 

Lipsky140, usam rotineiramente nos seus textos os dois termos: nonprofit service sector e third 

sector. Muito embora, pelo menos esses dois autores, não façam distinção entre ambos, sempre 

que se referem ao primeiro termo estão mencionando todas as entidades sem fins lucrativos 

existentes, incluindo, aí, as organizações de interesses mútuos ou member-serving organizations. 

Por outro lado, quando tratam do terceiro setor, usualmente o fazem relacionando tais entidades à 

atuação junto ao ente público em colaboração com este na prestação de serviços de interesse 

coletivo.  

Brenton e Salomon141 defendem que o que distingue as organizações do terceiro setor é 

que elas se constituem separadamente do Estado, não são comerciais ou não têm fins lucrativos 

(ainda que percebam lucros esses são reinvestidos no objetivo institucional primordial da 

entidade), têm suas próprias regras de direção e funcionamento e têm propósitos públicos. 

Assim, nota-se que ao termo “terceiro setor” ora se atribui uma noção mais ampla, 

abrangendo todas as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, ora uma noção mais 

                                                 
139 RIVERA, Alberto J Olvera. “Las contribuciones de la sociedad civil a la construcción de la ciudadanía social: la 
experiencia de Alianza Cívica (México)” in II ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL 
CARIBE DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVESTIGACION DEL TERCER SECTOR (ISTR), 2003. 
Anais eletrônicos…cidade, 2003. Disponible em: http://www.rits.org.br. Acesso em: 20 de março de 2004. 
140 SMITH, Steven Rafhgeb; LIPSY, Michael. Nonprofits for Issue in the age of contracting. Cambrige: Harvard 
University Press, 1993.  
141 BRENTON, M. e SALOMON, L.M. apud GIDRON, Benjamim; KRAMER. Ralph M.; SALOMON, Lester M.. 
“Governement and the Third Sector in Comparative Perspective: Allies or Adversaries? In Governement and the 
third sector: emerging relationships in welfare estates. California: Jossey-Bass public administration series, 1992, p. 
03.   
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restrita, dizendo respeito apenas às entidades da sociedade civil que não tem fins lucrativos e tem 

seus objetivos institucionais voltados para o exercício de atividades de interesse público. 

4.1.2 Adoção da acepção ampla do termo juntamente com a referência à acepção restrita 

neste trabalho. 

Compreendemos que a adoção da noção restrita do “terceiro setor” aconteça porque a 

expressão é usada em várias áreas das ciências sociais e quando é trazida para o âmbito do direito 

administrativo passa a ser mencionada para identificar as entidades que já têm objetivos 

estatutários de interesse público e que passarão a auxiliar o ente público em seus misteres. 

Acontece, corriqueiramente, o uso da noção mais restrita de terceiro setor. Contudo, o termo tem, 

de fato, acepção mais ampla, porque expressa a manifestação associativa da sociedade num 

espaço que não é estatal nem é propriamente de mercado, o que leva ao uso, inclusive, de tantos 

outros termos para se referir a este espaço - twilight zones (zonas confusas), quase-public 

organizations (organizações quase públicas), fringe bodies (instituições de fronteira), third party 

governement (administração mediante terceiro)142.  

Assim, tratar o terceiro setor como sendo o setor composto por organizações da sociedade 

civil sem fins lucrativos parece mais correto do que tratar desse como composto exclusivamente 

por entidades que têm finalidades públicas.  

Para o direito administrativo, entretanto, a noção mais restrita parece mais útil. Por isso, 

essa abordagem dispõe de grande número de adeptos entre os juristas e entre os estudiosos de 

outras áreas que analisam as relações entre poder público e terceiro setor.  Carlos Antonio 

Morales, por exemplo, cita Bresser Pereira e Nuria Grau para definir, nos mesmos termos que os 

autores citados, o terceiro setor: o setor público não estatal, formado por organizações públicas 

não estatais - as OPNEs, caracterizadas por se dedicarem a atividades de interesse público, por 

isso chamadas de públicas, mas também chamadas de não estatais por não pertencerem ao 

aparelho do Estado143. 

João Roncati afirma que há uma divisão clara de tarefas em nossa sociedade: o primeiro 

setor, onde o Estado age com recursos públicos para fins públicos; o segundo setor, o do setor 

                                                 
142 J. SHARKANSKY; L. D. MUSOLF y H. SEIDMAN; F. C. MOSHER apud CASSESSE, Sabino. Las Bases Del 
Derecho Administrativo. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1994, p.188.  
143 Cf. MORALES, Carlos Antonio, “Nem privado nem estatal: em busca de uma nova estratégia para a provisão de 
serviços públicos” in Revista do Serviço Público,Brasília: ENAP, n° 4, out-dez 1998, p.128. 
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privado, que age a partir de recursos privados para fins privados; e o terceiro setor onde se age 

com recursos privados ou mobilizados de forma privada, para interesses públicos. Esse último 

seria a verdadeira intersecção dos “três microuniversos da nossa sociedade: a sociedade civil, o 

Estado e a gestão ou iniciativa privada”144. 

Também Maria Sylvia Di Pietro145 e Paulo Modesto146 conceituam o terceiro setor como 

sendo o composto por entidades da sociedade civil de fins públicos e não lucrativos. As 

instituições do terceiro setor seriam pessoas privadas que auxiliam o Estado no exercício de 

atividades de interesse público ou socialmente relevante. 

O Conselho da Comunidade Solidária, órgão federal instituído em 1995, que tem, dentre 

outras atribuições, a de reforçar o diálogo político entre governo e sociedade, identifica a 

diversidade de instituições que compõem o terceiro setor e ressalta a expansão desse sem, 

contudo, deixar de se alinhar à noção mais restrita:  

(...)Hoje percebemos que o conceito de Terceiro Setor é bem mais abrangente. 
Inclui o amplo espectro das instituições filantrópicas dedicadas à prestação de 
serviços nas áreas de saúde, educação e bem-estar social. Compreende também 
as organizações voltadas para a defesa dos direitos de grupos específicos da 
população, como mulheres, negros e povos indígenas, ou de proteção ao meio 
ambiente, promoção do esporte, cultura e lazer. Engloba as experiências de 
trabalho voluntário, pelas quais cidadãos exprimem sua solidariedade através da 
doação de tempo, trabalho e talento para causas sociais(...)147  

Observe-se que a delimitação mencionada pelo Conselho leva em consideração entidades 

privadas que se destinam a exercer atividades de relevante valor social ou de interesse público, 

atividades que se voltam efetivamente a atender anseios da comunidade e não somente de alguns 

associados. 

Diante da oscilação da doutrina na delimitação do termo, deve restar claro que, doravante, 

ao nos referirmos ao terceiro setor, estaremos nos remetendo à parcela desse148, relativa às 

organizações que têm objetivos sociais de interesse público. Isso porque, nas relações de 

                                                 
144 RONCATI, João.  “Elaboração do Estatuto do Terceiro Setor” in SEMINÁRIO ‘ELABORAÇÃO DO 
ESTATUTO DO TERCEIRO SETOR’, 2002, Brasília. Anais... Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de 
Publicações, 2002, p 14-15.   
145 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, São Paulo: Atlas, 2003, p.413. 
146 Cf. MODESTO, Paulo Eduardo Garrido, “Reforma Administrativa e Marco Legal das Organizações Sociais” in  
Boletim de Direito Administartivo, abril, 1998, p.241. 
147 MENDES, Luiz Carlos Abreu, “Estado e Terceiro Setor: uma análise de aproximação” in Revista do Serviço 
Público, Brasília: ENAP, n°3, jul-set, 1999, p.78. 
148 Tentaremos sempre fazer referência à “parcela do terceiro setor”. 
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colaboração entre ente público e terceiro setor, que serão estudadas no presente trabalho e que 

serão estabelecidas através de termos de parceria, serão contempladas apenas as organizações da 

sociedade civil, sem fins lucrativos e de interesse público, uma vez que a sistemática que está 

contida na lei que estabeleceu este regime jurídico decorreu tanto da necessidade do Estado ter 

outros meios de atuação em prol do interesse público, como da decisão de incentivar o 

associativismo em prol da coletividade. Contudo, também deve ficar claro que entendemos que a 

noção acima chamada de “mais ampla” é a que corresponde ao verdadeiro âmbito do termo 

terceiro setor, uma vez que o terceiro setor é o ambiente em que se perfaz o fenômeno do 

associacionismo, isto é, da organização da sociedade para atingir determinadas necessidades 

coletivas ou “para a satisfação dos mais diversos interesses”.149 Neste rol, portanto, devem estar 

inseridas as formas associativas que buscarão interesses diversos dos seus beneficiários e/ou 

associados. 

É oportuno destacar que, tanto os autores que restringem o uso do termo, quanto os que 

não o fazem, consideram importante que a expressão utilizada seja realmente “terceiro setor” e 

não “setor não governamental” ou ainda “setor sem fins lucrativos”, uma vez que o primeiro 

termo traz uma idéia de posicionamento entre os primeiro e segundo setores, de sorte a indicar 

que as organizações que o compõem se diferenciam por serem entes privados, que não atuam 

para o mercado, mas se voltam a interesses mútuos e coletivos e/ou públicos. 

4.2 Classificação das entidades do terceiro setor.  

Levando em consideração que o terceiro setor é, efetivamente, um setor de intersecção 

entre o público e o privado e é composto por entidades que, sem fins lucrativos, se destinam a 

desempenhar atividades diversas em prol de interesses de seus associados e/ou do público em 

geral, destacamos que a doutrina tem apontado vários tipos de entidades que o compõem. Tal 

classificação, ressaltamos, tem fins didáticos não devendo alterar o regime jurídico a ser aplicado 

a essas. 

Smith e Lipsky classificam as organizações sem fins lucrativos em quatro: as funding 

agencies, organizações menos voltadas à prestação do serviço de interesse coletivo em si, que à 

captação e à distribuição de recursos para as organizações sem fins lucrativos que executam tais 

                                                 
149 BOBBIO, Noberto. Estado, governo, sociedade; por uma teoria geral da política. Tradução: Marco Aurélio 
Nogueira. 3.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p.35.    
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serviço; as member-serving organizations, destinadas a atender demandas de seus associados; as 

public benefit organizations, que se destinam a fornecer bens e/ou serviços à coletividade, 

sobretudo aos mais necessitados; e as congregações religiosas e outras organizações, todas 

voltadas a funções religiosas 150.   

Morales151 classifica as entidades integrantes do terceiro setor, que denomina de 

organizações pública não-estatais - OPNE, em quatro grandes grupos: a) organizações de base –

OB; b) ONGs; c) OPNEs de serviço continuado; d) OPNEs financiadoras. O autor aponta ainda 

duas categorias gerais nas quais se agrupam os quatro grupos citados: o das organizações 

dedicadas a levantar fundos para financiar as atividades (fundações privadas, empresariais e 

religiosas) e o das organizações voltadas à execução direta ou indireta de serviços e bens públicos 

(dentre as quais estariam as OBs, as ONGs e as OPNEs que prestam serviços continuados em 

geral de saúde, de educação, de pesquisa e de cultura). Essas últimas se diferenciariam das 

demais pelo caráter de longo prazo e contínuo das atividades que desempenham, aliado ao 

comprometimento institucional com as políticas sociais, características essas não observadas nas 

ONGs, por exemplo, que apresentam maior independência das políticas institucionais. 

A tentativa de classificação das entidades que compõem o terceiro setor evidencia que há 

uma crescente expansão e fortalecimento desse, que se reflete no crescente número de 

instituições e espécies de objetivos institucionais que se apresentam. Interessante mencionar, 

portanto, um breve histórico sobre a formação deste setor até chegarmos nos dias atuais. 

4.3 Histórico do desenvolvimento do terceiro setor.   

Não é fenômeno recente a atuação de sociedades civis em paralelo às ações de Estado e de 

mercado em benefício da coletividade. Bem antes do surgimento da própria noção de Estado 

moderno, pode ser constatada a participação destas entidades, dando apoio e estímulo em 

atividades que o ente político e o mercado não o faziam. 

4.3.1 O contexto mundial.   

Jean-Loup Motchane constata marca dessas atividades no século XIII, quando a sociedade 

se organizava e já atuava através de confrarias, corporações de ofício e organizações 
                                                 
150 Cf. SMITH, Steven Rafhgeb; LIPSY, Michael. Nonprofits for Issue in the age of contracting. Cambrige: Harvard 
University Press, 1993, p. 54. 
151 Cf. MORALES, Carlos Antonio, “Nem privado nem estatal: em busca de uma nova estratégia para a provisão de 
serviços públicos” in Revista do Serviço Público,Brasília: ENAP, n° 4, out-dez 1998, p.130. 
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comunitárias. Entretanto, foi no ambiente religioso dos seminários e conventos que se verificou a 

maior manifestação desse fato. A Igreja Católica, como referência religiosa dominante em boa 

parte dos países ocidentais, portanto, pode ser citada como a maior estimuladora de tais 

atividades, que se revestiam essencialmente de caráter filantrópico152.  

Maria Cecília Rodrigues vai mais longe, ressaltando que o tipo de atividade desenvolvida 

pelo terceiro setor data da Antiguidade, tendo sido fortalecida e institucionalizada pelo budismo 

no século VIII153. No mesmo sentido, Smith e Lipsky que acrescentam a informação de que na 

Ásia as atividades filantrópicas precedem ao cristianismo154.  

É no final do século XX, com a crise do Estado providência ou do bem estar social, 

aquele que provê as necessidades individuais e coletivas diretamente, através de seu próprio 

aparato institucional, que se observa uma proliferação das entidades do terceiro setor.  Nos países 

da América Latina, há que se destacar o surgimento de algumas ONGs que se opunham aos 

regimes ditatoriais, numa tentativa de participação da sociedade civil organizada na afirmação de 

alguns direitos então descartados, como o direito de expressão. Segundo Odete Medauar, houve a 

constatação do abandono dos setores sociais provocado pelo Estado liberal e, logo após, a 

estatização da sociedade, numa tentativa do Estado de suprir as deficiências que se estabeleceram 

no âmbito social155. Ocorre que a estatização também trouxe seus excessos e a crise desse modelo 

mais uma vez leva à falência das políticas públicas. Destaca-se, nesse modelo, como motivo 

primordial de seu insucesso, o natural aumento da demanda social desproporcional às receitas 

públicas. Assim é que, no decorrer do século XX, a sociedade civil se organiza de forma mais 

visível, de sorte que o número de entidades do terceiro setor se multiplica e passa a exercer 

“pressões sobre os órgãos e poderes estatais, na busca de reconhecimento e a realização dos 

interesses que defendem”156.   

 

                                                 
152 MOTCHANE, Jean-Loup apud GUERRA, Glauco Martins. “Apontamentos sobre o Terceiro Setor no Brasil – 
Breve Análise Jurídica” in Fórum Administrativo, Editora Fórum, n° 23, janeiro, 2003, p. 1723. 
153 Cf. RODRIGUES, Maria Cecília Prates. “Terceiro Setor: para que serve?” in Conjuntura Econômica, São Paulo: 
FGV – Instituto Brasileiro de Economia, janeiro, 1997, p. 42. 
154 Cf. SMITH, Steven Rafhgeb; LIPSY, Michael. Nonprofits for Issue in the age of contracting. Cambrige: Harvard 
University Press, 1993, p. 264. 
155 Cf. MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, 
p.111-112. 
156 Ibid., p.112. 
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4.3.2 A realidade brasileira.   

No Brasil, muito embora os estudos do surgimento do terceiro setor sejam escassos157, 

menciona-se, com freqüência, sua inicial formação nas casas de ajuda portuguesas do século 

XVI158, associado, portanto, à religião e à filantropia. 

Sempre citada no estudo do tema, Leilah Landim destaca quatro momentos fundamentais 

do surgimento e fortalecimento do terceiro setor no Brasil159. O primeiro momento vem desde a 

colonização até meados do século XX, e é marcado pela formação de associações voluntárias 

fundadas pela Igreja Católica. Suas atividades são baseadas na caridade cristã e voltadas para 

serviços sociais e assistenciais, destacando-se atividades como prestação de serviços de saúde e 

educação aos desamparados. Um segundo momento é verificado a partir da década de 30, com o 

Estado Novo de Getúlio Vargas, a versão brasileira do Welfare State160. Observa-se a dedicação 

estatal às políticas sociais, mais concebidas como proteção assistencialista e paternalista, 

juntamente com a Igreja Católica. É dessa época o primeiro diploma jurídico que normatizou o 

fomento às associações civis sem fins lucrativos, a Lei n° 91, de 28 de agosto de 1935. Contudo, 

no período, não havia muito espaço para a formação espontânea e despretenciosa de objetivos 

políticos da sociedade civil, tendo o Estado e a Igreja assumido o impulso de tais processos, 

numa forma de conter a própria manifestação social. 

Landim destaca o terceiro momento na década de 70, quando a sociedade se vê bastante 

oprimida em suas manifestações espontâneas pela ditadura militar. Um pouco antes, entre o 

governo de Getúlio Vargas e a ditadura militar houve espaço para que a sociedade civil se 

organizasse em torno de outros objetivos que não somente os de assistência social. Com a 

ditadura, em meados da década de 60, as primeiras ONGs que passaram a atuar, muitas vezes 

                                                 
157 Luiz Carlos A Mendes menciona que “a dificuldade em recuperar a memória dos primeiros tempos sobre o papel 
e o desempenho do voluntariado, do associativismo ou da filantropia no Brasil, está no fato de que estas questões 
nunca foram alvo privilegiado de discussões na sociedade, nem de atenção sistemática por parte dos historiadores. A 
visibilidade dessas entidades dá-se de forma fragmentada e descontínua, à sombra de outras questões trabalhadas nas 
relações, um tanto quanto problemáticas, entre o Estado e a sociedade e entre o público e o privado”. MENDES, Luiz 
Carlos Abreu, “Estado e Terceiro Setor: uma análise de aproximação” in Revista do Serviço Público, Brasília: 
ENAP, n°3, jul-set, 1999, p. 74-75. 
158 RONCATI, João.  “Elaboração do Estatuto do Terceiro Setor” in SEMINÁRIO ‘ELABORAÇÃO DO 
ESTATUTO DO TERCEIRO SETOR’, 2002, Brasília. Anais... Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de 
Publicações, 2002, p.13. 
159 Cf. LANDIM, Leilah. Ações em Sociedade. Rio de Janeiro: Nau, 1998. 
160 Cf. BRANCO, Vera Sylvia Venegas Falsetti, “Imunidade Tributária e Terceiro Setor (Filantrópico): por maior 
transparência e regulamentação.” in Cardernos de Direito Tributário e Finanças Públicas, n°26, p.35. 
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subsidiadas por organismos internacionais, denunciando situações de repressão numa tentativa de 

redemocratizar o Estado, de sorte que a década de 70 é marcada pela expansão qualitativa do 

objeto institucional das referidas organizações. Assim,  

todos esses movimentos antiditadura/antigoverno iriam delinear uma postura e 
uma lógica de organização e atuação que se tornaram a marca registrada das 
instituições do Terceiro Setor das décadas de 70 e 80, passando a ser 
reconhecidas como ONGs na década de 90161. 

O quarto momento é o da década de 90 e aquele pelo qual passamos atualmente, marcado 

pela multiplicação dos objetivos sociais das entidades do terceiro setor e pela própria elevação 

quantitativa dessas. Ademais, nesse quarto momento é de se destacar a superação da necessidade 

de contestação das políticas públicas para uma oferta de atuação em conjunto, devido à já citada 

“consciência de sociedade”162. As entidades do terceiro setor teriam se tornado, nessa década, 

“entidades com existência própria e independente, na defesa da cidadania”163. 

Smith e Lipsky destacam que estaria ocorrendo, neste século, uma verdadeira revolução 

associativa, que denominam associational revolution, cuja importância social e política se 

compara à formação do Estado-nação no século XIX164.  

Diante dessa realidade fática, de explosão quantitativa e qualitativa das entidades do 

terceiro setor, verificou-se como meta do Plano Diretor da Reforma do Estado a delegação dos 

serviços públicos não exclusivos, já referidos anteriormente, às entidades da sociedade civil 

organizada, num processo de “publicização”, ao qual já nos referimos anteriormente e que 

preferimos denominar de colaboração com o terceiro setor. Essa foi uma das formas concebidas 

para a execução descentralizada dos serviços públicos de forma a obter maior participação da 

sociedade civil, diminuir os custos e aumentar a qualidade na prestação do serviço. Esses 

objetivos a serem atingidos servem de argumento para a implantação dos vínculos associativos 

entre ente público e terceiro setor e se lastreiam em outros que, ao final levam a tais objetivos 

principais. Tentamos resumir, no tópico abaixo, “vantagens do terceiro setor”, os argumentos 

freqüentemente apontados pelos autores como aspectos positivos da delegação das atividades 

                                                 
161 MENDES, Luiz Carlos Abreu, “Estado e Terceiro Setor: uma análise de aproximação” in Revista do Serviço 
Público, Brasília: ENAP, n°3, jul-set, 1999, p.77.  
162 Vide item “princípio da participação”. 
163 RODRIGUES, Maria Cecília Prates. “Terceiro setor: para que serve?” in Conjuntura Econômica, São Paulo:FGV, 
janeiro 1997, p.44. 
164 Cf. SMITH, Steven Rafhgeb; LIPSY, Michael. Nonprofits for Issue in the age of contracting. Cambrige: Harvard 
University Press, 1993, p. 103.  
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públicas não-exclusivas a parcela da sociedade civil organizada, entendida esta como o espaço 

em que os indivíduos se associam para a satisfação dos mais diversos interesses165. Contudo, não 

poderíamos deixar de apresentar as posições contrárias à participação do terceiro setor na 

prestação de serviços públicos não-exclusivos, e ainda, os inconvenientes que a sistemática 

apontada como meta do Plano Diretor provavelmente acarretará. Por fim, tentaremos identificar 

que aspectos deverão ser enfrentados para que a sistemática da “publicização”, ou melhor, da 

colaboração, atinja as metas apresentadas e, em decorrência, quais aspectos jurídicos deverão ser 

contemplados para tanto. 

4.4 Vantagens do estabelecimento de colaboração entre entes públicos e terceiro setor.   

Quando se trata no PDRE dos objetivos para os serviços não-exclusivos, ou seja, dos fins 

específicos a serem atingidos com o programa de publicização166, são mencionados objetivos 

como: maior responsabilização dos dirigentes que prestarão os serviços, maior controle social dos 

serviços prestados, melhoria de qualidade dos serviços a serem prestados e redução de custos 

para a administração. A esses objetivos, acrescentamos o de proporcionar maior participação da 

sociedade na gestão pública, já apontado anteriormente por nós, como meta maior da reforma, 

valendo lembrar que o Plano Diretor não o menciona como tal. 

Todos esses objetivos têm estreita conexão com o que se costuma citar como vantagens 

no estabelecimento institucionalizado das parcerias de organizações da sociedade civil sem fins 

lucrativos e o ente público. O uso do programa de publicização, portanto, traria vantagens que 

permitem atingir os objetivos suso apontados, os quais referiremos abaixo. 

Citada por todos os que trazem apontamentos sobre a atuação do terceiro setor, apresenta-

se primeiramente a participação na execução do serviço dos próprios interessados na prestação 

                                                 
165 Cf. BOBBIO, Noberto. Estado, governo, sociedade; por uma teoria geral da política. Tradução: Marco Aurélio 
Nogueira. 3.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p.35. Essa é apenas uma das acepções do termo citadas pelo autor, 
que nos interessa no presente estudo. Não poderíamos, contudo deixar de fazer referência à obra do autor no que diz 
respeito à dicotomia sociedade civil/Estado. Dicotomia, pois, como ensina o autor, são termos que trazem noções que 
podem ser divididas em duas esferas exaustivas e reciprocamente exclusivas. Neste sentido, uma definição negativa 
do termo “sociedade civil” seria “a esfera das relações sociais não reguladas pelo Estado, entendido restritivamente e 
quase sempre também polemicamente como o conjunto dos aparatos que num sistema social organizado exercem o 
poder coativo”. Ainda, sobre a evolução histórica do conceito, vide p. 49 a 51 desta obra, quando o autor destaca que 
a noção de sociedade civil se confundia com a de Estado e que, a partir de Maquiavel, essas noções passam a não 
poder mais serem confundidas. O Estado de Maquiavel não é o Estado assemelhado a uma forma de sociedade, mas 
é o Estado máquina, que se impõe a própria sociedade .     
166 BRASIL. Ministério da Administração e da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília, 
DF, 1995, p. 27. 
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desses, ou seja, a prestação do serviço exercida pela própria comunidade beneficiada, gerando 

uma maior aproximação do prestador do serviço com o seu usuário. Exemplo disso seriam as 

associações de bairros e morros167. É o uso das organizações da sociedade para servir a ela 

mesma. Essa aproximação traria a vantagem de possibilitar a adaptação do serviço a ser prestado 

às necessidades de público específico, tendo em vista que há, tanto um maior conhecimento das 

necessidades locais, quanto uma maior flexibilidade na condução do serviço, diferentemente do 

serviço prestado pelo ente estatal, cuja flexibilidade é bem menor168.   

Moreira Neto elenca em três grupos gerais os benefícios acarretados pela publicização, ou 

ainda, pela prestação de serviços públicos através de entidades que chama de entidades 

intermédias169: a) vantagem política, representada pela abertura para a participação do 

administrado aumentando a legitimidade das decisões da entidade; b) vantagem técnica gerada 

pela adoção de decisões mais técnicas que políticas, posto que são grupos mais distanciados do 

poder e mais diretamente interessados nos resultados, porque serão atingidos diretamente por 

estes; c) vantagem fiscal, uma vez que esses entes podem ser criados sem trazer novos custos 

para o Estado170 – os recursos podem ser cobrados pelos diretamente beneficiados, a exemplo das 

entidades do “Sistema S”. Por outro lado, a colaboração financeira de organismos internacionais 

e da própria sociedade, através de grandes grupos empresariais locais, também pode propiciar 

uma redução dos custos do ente público com a prestação do serviço, tendo em vista que a 

contribuição do ente passaria a ser suplementar aos recursos de que já dispõe a entidade ou às 

tarifas porventura cobradas dos usuários. 

Além dessas, destaca-se com freqüência a capacidade de articulação política das entidades 

do terceiro setor, sobretudo das ONGs. Morales menciona a capacidade e a facilidade, tanto de 

criar fóruns de debate, quanto de promover articulação interinstitucional, aí incluídos Estado, 
                                                 
167 Cf. ROCHA, Zélio Maia da. “Organizações Sociais: o Terceiro Setor e a Modernização dos Serviços Públicos” in 
L & C Revista de Direito e Administração Pública, n° 39, setembro de 2001,  p. 27. 
168 Cf. GRAU, Nuria Cunill. Repensando o Público através da Sociedade. Tradução: Carolina Andrade. Rio de 
Janeiro: Revan, 1998, p. 170. 
169 Segundo o autor o termo tem inspiração na teoria dos corpos intermédios de MONTESQUIEU. Cita EGIDIO 
TOSATO para mencionar que entidades intermédias seriam todas as sociedades, o mais variadamente denominadas, 
que se desempenham como centros de vida e de ação social, interna e externa, no âmbito mais vasto do próprio 
Estado. – Persona, Società Intermedie e Stato, Giuffrè, Milão, 1989, os. 139, 162 e 163. Moreira Neto também 
conceitua as entidades intermédias como “entidades criadas pela sociedade para cuidar de problemas derivados da 
existência desses novos interesses coletivos e difusos, quanto as criadas pelo Estado para atuar, por delegação, mais 
proximamente das comunidades diretamente interessadas”.   
170 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, 
p.162. 
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sindicatos, corporações e outros171. Essa força política serviria, inclusive, em grande monta, para 

o controle social da prestação do serviço público. Também menciona uma possível melhoria na 

qualidade dos serviços prestados pelo terceiro setor, decorrente tanto do fato de o serviço ser 

prestado pela própria comunidade que irá usufruir do mesmo, quanto pela impossibilidade de 

extração de lucro da referida prestação, o que acarreta, em princípio, melhoria na qualidade172.  

Assim, podemos reunir as vantagens da institucionalização das relações entre ente público 

e terceiro setor usualmente elencadas em três grupos: a) vantagens políticas: maior 

comprometimento das lideranças com os princípios e missões da organização, além do já referido 

domínio da articulação política, que enseja maior participação social; b) vantagens técnicas: 

estruturas organizacionais mais flexíveis, distantes das amarras burocráticas dos entes públicos, 

início da execução do serviço que se quer oferecer à comunidade muito mais rápido do que seria 

a criação de um órgão ou de uma pessoa jurídica, por parte do ente público, que requer criação 

por lei, inclusive dos cargos que irão compor a nova estrutura; e c) vantagens fiscais: as 

vantagens técnicas referidas geram redução de custos. 

Endossando a afirmação de que as vantagens técnicas advindas do estabelecimento de tais 

vínculos geram redução de custos, Maria Cecília Prates, baseada em artigo do Gazeta Mercantil, 

de 31.7.98, informa que organismos internacionais financiadores de projetos na área social 

preferem financiar projetos de governos que atuam com ONGs, do que os que querem executar 

os projetos diretamente, através de seu aparato institucional173. Isso porque o Banco Mundial tem 

constatado que, via de regra, 60% (sessenta por cento) dos recursos chegam ao beneficiário final 

quando o serviço é prestado diretamente, enquanto que, através das ONGs, o percentual sobe para 

90% (noventa por cento). As guide lines ou diretrizes para aquisições (compras e serviços) do 

BIRD têm tópico específico sobre a “Participação Comunitária em Licitações” de forma a 

possibilitar a participação de comunidades locais e/ou organizações não-governamentais na 

execução dos serviços previstos nos acordos de empréstimo174. E ainda, as Diretrizes Seleção e 

                                                 
171 Cf. MORALES, Carlos Antonio, “Nem privado nem estatal: em busca de uma nova estratégia para a provisão de 
serviços públicos” in Revista do Serviço Público,Brasília: ENAP, n° 4, out-dez 1998, p. 133. 
172 Cf. BRANCO, Vera Sylvia Venegas Falsetti, “Imunidade Tributária e Terceiro Setor (filantrópico): por maior 
transparência e regulamentação” in  Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas, n° 26, p. 33. 
173 Cf. RODRIGUES, Maria Cecília Prates, “Fim social, meios privados” in Conjuntura Econômica, São Paulo: 
FGV, janeiro 1999, p.45.  
174 Diretrizes para aquisições no âmbito de empréstimos do BIRD e créditos da AID, de maio de 2004. Washington: 
Banco Mundial, 2004, p.46. O item 3.17 prevê: “Quando, no interesse da sustentabilidade do projeto, ou para atingir 
certos objetivos sociais específicos ao projeto, for conveniente, em determinados componentes do projeto, (i) 
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Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial175 reconhecem a aproximação 

dessas para com as comunidades locais. O item 3.16 dispõe:  

Organizações não-governamentais(ONG). As ONGs são organizações 
voluntárias, sem fins lucrativos, que podem ser qualificadas de modo especial 
para auxiliar na elaboração, gerenciamento e implementação de projetos, 
visando sua participação e conhecimento de questões locais, necessidades da 
comunidade e/ou participativas. As ONGs podem ser incluídas em lista curta se 
manifestarem interesse neste sentido e desde que suas qualificações sejam 
aceitas pelo Mutuário e pelo Banco. Os Mutuários deve, preferencialmente, não 
incluir empresas de consultoria numa lista curta para serviços para os quais 
ONGs sejam melhor qualificadas. Para serviços que enfatizem participação e 
considerável conhecimento local, a lista curta pode ser totalmente constituída 
por ONGs. Nesses casos, deverá ser utilizado o método de SBQC, refletindo no 
critério de avaliação, as qualificações singulares das ONGs, tais como 
voluntariado, fins não- lucrativos, conhecimentos locais, abrangência de 
atuação e reputação. Os Mutuários poderão selecionar a ONG para Contratação 
Direta desde que atendidos os critérios indicados no parágrafo 3.10 destas 
Diretrizes”176. 

Há, ainda, a possibilidade de concorrência entre tais entidades, o que também proporciona 

redução de custos, além da experiência vasta com a gestão de recursos escassos, o que gera tanto 

uma criatividade na prestação, quanto uma corrida por maior participação e articulação com 

recursos privados. 

4.5 Aspectos negativos ou desvantagens do estabelecimento das relações de colaboração. 

As vantagens decorrentes da atuação do Estado através do terceiro setor, contudo, nem 

sempre ocorrem. Isso se deve a uma série de fatores que envolvem tais relações. Assim, também 

são apontadas desvantagens na prestação de serviços públicos pelas sociedades civis sem fins 

lucrativos, assim como os aspectos negativos ou dificuldades que deverão ser enfrentados com a 

adoção desse programa de colaboração. 

                                                                                                                                                              
convidar comunidades locais e/ou organizações não-governamentais (ONGs) para participar do fornecimento dos 
serviços, (ii) aumentar a utilização de know-how e materiais locais ou (iii) utilizar mão-de-obra intensiva e outras 
tecnologias apropriadas, os procedimentos de aquisição, especificações e elaboração do pacote contratual serão 
adaptados de forma a refletir tais considerações, desde que estas sejam eficientes e aceitáveis pelo Banco. Os 
procedimentos propostos e os componentes do projeto a serem executados com a participação comunitária serão 
descritos no Acordo de Empréstimo e melhor detalhados no Plano de Aquisições ou respectivo documento de 
implementação de projeto aprovado pelo Banco”.  
175 Diretrizes: Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial, Washington: Banco 
Mundial, 2004, p. 33 e 34. 
176 Lista curta é uma relação de candidatos interessados na prestação do serviço licitado, correspondendo a uma pré-
qualificação das entidades para apresentação futura de propostas técnica e/ou de preços. SBQC é uma forma de 
seleção, chamada em nossa Lei de Licitação de tipo de licitação, uma vez que se baseia na qualidade da proposta 
(técnica) e no custo dos serviços (preço).   
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4.5.1 Da relação contratual e criação de dependência da entidade privada.  

Primeiramente, a idéia de transferir a entes da sociedade civil a prestação de serviços 

públicos não exclusivos acarreta, em verdade, vínculos muitas vezes permanentes do ente público 

com estas entidades. Fica estabelecida uma relação contratual que cria certa dependência da 

instituição contratada para com o contratante, o ente público financiador. A dependência deverá 

ser maior nos casos em que o objeto contratado é a prestação de um serviço contínuo e não 

apenas uma atividade específica. A “publicização” pretendida no PDRE, vale ressaltar, parece 

pretender que os vínculos sejam mais duradouros que os que vêm se estabelecendo nas últimas 

décadas. Assim, pretende-se que a Administração continue a utilizar convênios para a elaboração 

em conjunto de projetos com objetos específicos e com período de duração limitado, e passe, 

ainda, a usar dos termos de parceria, que trazem a possibilidade de compromissos por períodos 

prolongados. Logo, as características de independência e de autogestão que se apresentam na 

maior parte de tais entidades, podem ser enfraquecidas com a institucionalização dos vínculos 

permanentes. 

4.5.2 Das relações clientelistas. 

Assim, a sistemática tem gerado preocupação em torno dos danos potenciais que o 

estabelecimento de tais vínculos pode acarretar ao terceiro setor. Isso porque no momento que a 

entidade passa a participar diretamente da prestação dos serviços públicos numa vinculação 

permanente como referimos acima, recebendo recursos públicos, devendo prestar contas às 

instituições de controle interno e externo, passa a conviver intimamente com o aparato estatal. 

Essa convivência abre um vasto leque de situações com as quais a entidade não lidava 

anteriormente (tais como, relações clientelistas, tanto com grupos específicos da coletividade para 

quem prestará serviços, quanto por pressão dos entes públicos com as quais irão se relacionar 

numa ligação de controle). Exemplo disso está no acórdão do TCU transcrito abaixo: 

Identificação  Acórdão 1146/2003 - Plenário Nome do Documento  AC-1146-
31/03-P. Ementa Representação formulada pelo Ministério Público junto ao 
TCU. Possíveis     irregularidades praticadas no âmbito da Secretaria de Saúde 
DF .Programas Saúde da Família e de Agentes Comunitários de Saúde. 
Contratação de pessoal, sem concurso público, obedecendo critérios políticos e 
de favorecimentos pessoais. Acumulação de funções. Repasse de verbas para o 
Programa Saúde em Casa após sua extinção. Contrato de gestão firmado com 
Instituto Candango de Solidariedade - ICS. Pagamento de taxa de 
administração. Falsas declarações prestadas a órgãos federais, resultando em 
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recebimento de recursos da União indevidos. Procedência. Determinação. 
Ciência a diversos órgãos 177. 

4.5.3 Desvio de recursos públicos. 

Podem ocorrer, ainda, desvios de recursos estatais, pelos mesmos motivos que ocorrem  

desvios quando os serviços são prestados pelo aparelho estatal. Aqui, a forma escolhida, se 

diretamente pelo Estado ou através de entes privados, terá pouca relevância em face da 

necessidade de melhorar as formas de controle e de efetivar a responsabilização em casos de 

desvios de verbas públicas. 

4.5.4 Perda da autonomia, distorção dos objetivos da entidade do terceiro setor e perda 

de flexibilidade.  

Três preocupações principais são apontadas por Smith e Lipsky no estabelecimento de 

tais relações permanentes: a perda de autonomia ou independência das organizações do terceiro 

setor, “vendorism” ou distorção dos objetivos das entidades em busca de apoio financeiro do ente 

público e perda de flexibilidade178. Dentre estas preocupações, talvez a primeira seja a que mais 

se apresenta entre os estudiosos do assunto, mas ela pode ser afastada por dois argumentos: o de 

que tais entidades dependem sempre de custeio que, se não for de ente público, será da esfera 

privada, o que leva a concluir que não há tanta independência por parte de tais entidades, 

conforme se deseja transparecer. No que diz respeito à segunda preocupação, tem-se constatado 

que os desvios nas atividades a que se propõe a entidade ocorrem num bom sentido. É que uma 

vez firmados os contratos, o leque de beneficiários tem se expandido em favor dos mais pobres. 

Por fim, os autores defendem que a terceira preocupação é a que realmente merece atenção. O 

relacionamento com o ente público, quando há repasse de verbas, ocasiona uma necessidade de 

controle, e conseqüentemente, a burocratização das atividades das entidades do terceiro setor, de 

tal sorte que em pesquisa realizada pelos autores, 53% (cinqüenta e três por cento) das 

organizações sem fins lucrativos entrevistadas responderam que acham mais fácil lidar com 

financiamento de entes privados do que públicos. 

 

                                                 
177 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n° 1146/2003, Relator: Walton Alencar Rodrigues, Brasília, 
2003. Disponível em: http:// www.tcu.gov.br/jurisprudência. Acesso em: 03 de março de 2004. 
178 Cf. SMITH, Steven Rafhgeb; LIPSY, Michael. Nonprofits for Issue in the age of contracting. Cambrige: Harvard 
University Press, 1993, p. 103. 
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4.5.5 Desaparecimento das responsabilidades cívicas. 

Também se observa a freqüente retirada do financiamento privado quando se depara 

com o financiamento público à entidade colaboradora. Aliás, esse é um fenômeno que vem 

ocorrendo ultimamente, como destaca João Roncati:  

temos notado que, a despeito do crescimento do número de fundações e de 
institutos do terceiro setor no Brasil, as organizações internacionais que 
dirigiam recursos para a atuação das organizações que atendem a necessidades 
da nossa sociedade, do ponto de vista seja da saúde, seja da educação, estão 
reduzindo-se nos últimos anos179. 

A retirada de financiamento às atividades repassadas ao terceiro setor, por sinal, não é um 

contratempo que pode acontecer apenas em relação ao setor privado. Pode ocorrer, também, com 

o ente público que, constatando o bom desempenho da entidade contratada, retira sua 

participação, deixando de se responsabilizar, pouco a pouco, de sua função pública, o que 

acarretará futuramente o próprio enfraquecimento da sociedade civil. Exemplo disso, noticia 

Haydée Henríquez, foi o ocorrido na Venezuela, onde a transferência da prestação dos serviços 

públicos de saúde à sociedade civil, já feita com recursos esparsos, acabou ocasionando a 

cobrança do serviço aos usuários por parte das entidades contratadas pelo ente público. Nesse 

Estado, era tradição a prestação gratuita de tais serviços180. Também Gidron, Kramer e Salomon 

informam que nos Estados Unidos houve uma redução do apoio financeiro por parte do governo 

ao terceiro setor181. 

Assim, adverte Carlos Morales182: “Vista deste ângulo, a descentralização da provisão dos 

serviços sociais coloca a sociedade democrática diante do desafio de resolver como manter a 

responsabilidade do Estado frente ao interesse público, no momento em que este deixa de ter o 

vínculo direto com os direitos sociais”. 

 

 
                                                 
179 RONCATI, João.  “Elaboração do Estatuto do Terceiro Setor” in SEMINÁRIO ‘ELABORAÇÃO DO 
ESTATUTO DO TERCEIRO SETOR’, 2002, Brasília. Anais... Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de 
Publicações, 2002, p 17. 
180 Cf. HENRÍQUEZ, Haydée Ochoa. “Gobernaciones y Nueva Gestión Pública em Venezuela” in Revista do 
Serviço Público, n° 1 (jan-mar/2003). Brasília: ENAP, 2003. p. 86. 
181 GIDRON, Benjamim, KRAMER. Ralph M., SALOMON, Lester M. “Governement and the Third Sector in 
Comparative Perspective: Allies or Adversaries? In Governement and the third sector: emerging relationships in 
welfare estates. California: Jossey-Bass public administration series, 1992, p.14. 
182 Ibid., p. 134. 
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4.5.6 Aumento de custos. 

Segundo Carlos Morales a experiência tem mostrado, também que a busca de melhoria na 

qualidade do serviço traz o problema de elevação dos custos do programa, afastando mais 

especificamente as vantagens fiscais183. Seria aumento associados à tentativa de melhorar a 

qualidade dos serviços e de implantar a maior participação da comunidade, assim como 

dificuldade de dar sustentabilidade ao serviço.  

4.5.7 Estabelecimento de relação de desconfiança entre parceiros. 

Este último problema também pode ocorrer devido às dificuldades financeiras dos entes 

públicos, sobretudo no Brasil. Não é raro acontecer de os orçamentos públicos estarem 

superestimados e a realização financeira ali prevista não ocorrer, fazendo com que inúmeros 

compromissos assumidos não possam ser cumpridos. Destarte, pode-se estabelecer uma espécie 

de desconfiança entre os parceiros, que provoca, sem dúvida, o aumento nos custos dos serviços. 

Aqui neste ponto, vale lembrar que os acordos firmados pelo ente público com entidades privadas 

destinadas às exploração lucrativa dos serviços são usualmente mais honrados que os firmados 

internamente (entre as entidades pública de uma mesma pessoa política), pela dificuldade de 

imputar a uma mesma pessoa jurídica as penalidades daí decorrentes. Contudo, o contrato ou o 

termo de parceria não é um caso típico de contrato da Administração com ente privado, não há 

uma relação de contraposição, mas de colaboração, sendo certo que boa parte das dificuldades 

hoje existentes, para que se imponha, ao poder contratante, o cumprimento das cláusulas do 

termo de parceria, mormente as relacionadas ao repasse financeiro, persistirão, o que leva a 

reafirmar que a reforma deve ser cultural e mais ampla, envolvendo uma cultura de planejamento. 

4.5.8 Má fixação de metas para possibilitar a cobrança da qualidade na prestação dos 

serviços.  

Por outro lado, os autores também advertem para a falta de habilidade e de 

profissionalização dos governos em exigir a melhoria na qualidade dos serviços de tais entidades 

e a prestação de contas. Afirmam:  

Although more effective means of control are potentially available  in the 
direct-grant and purchase-of-service arrengements, things have often not 
worked that way in practice because of the absence of some of the crucial 

                                                 
183 Cf. MORALES, Carlos Antonio, “Nem privado nem estatal: em busca de uma nova estratégia para a provisão de 
serviços públicos” in Revista do Serviço Público,Brasília: ENAP, n° 4, out-dez 1998, p.136-137.  
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prerequisites of cost-effective measures of performance, and government 
decision making geared to performance184.  

Isso traz à tona o problema que, via de regra, ocorre com relação às agências reguladoras 

e as entidades que fiscaliza. Nesse caso, freqüentemente se observa uma tendência das empresas 

estatais em sub-avaliar suas potencialidades, para que as metas fixadas no contrato de gestão, 

sobretudo as de produtividade, possam ser facilmente alcançadas. Este problema, sem dúvida, 

pode ocorrer no estabelecimento de metas nos termos de parcerias assinados com as OSCIP´s, e é 

decorrente da falta de preparo do núcleo estratégico e do núcleo dos serviços exclusivos, haja 

vista que necessário dispor de pessoal tecnicamente preparado, que conheça os serviços, que 

tenha experiência em prestá-los, para poder fiscalizar, e que conheça as metas, para poder fixá-

las. Sempre é bom mencionar que em muitos casos o Estado vai se retirar totalmente da prestação 

direta do serviço, mas continuará como mero gerenciador, principalmente no setor de assistência 

social.   

4.5.9 Um caso concreto: pontos desvantajosos apontados pelas Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) para rejeitar que as Universidades Federais se tornassem entidades 

privadas colaboradoras. 

Interessante destacar as considerações feitas em documento elaborado pelas IFES, 

Instituições Federais de Ensino Superior, que argumentam pela inadequação do modelo das 

Organizações Sociais às universidades federais185. Os argumentos são bastante interessantes 

porque demonstram, por um lado, os riscos que se corre quando da transferência da atividade da 

prestação direta do ente público para organizações da sociedade civil e, por outro lado, as 

dificuldades que uma entidade da sociedade civil tem para desenvolver suas atividades quando 

depende do ente público. Assim, as IFES se opuseram ao modelo utilizando os seguintes 

argumentos: a) a sua manutenção como entidade de direito público cria uma série de direitos e 

obrigações com o poder público, de forma a se ter um vínculo bem mais forte; b) não haveria 

flexibilização no regime jurídico das compras, já as OS também se submetem ao controle interno 

e externo aos quais são submetidos os entes públicos; c) a proposta de OS não dá nenhuma 

garantia da manutenção do fluxo de recursos para as universidades federais, posto que tudo fica a 
                                                 
184 Ibid, p. 108 
185 Não adentraremos na discussão aventada pelas IFES, mesmo porque as Organizações Sociais não são objeto deste 
trabalho. Contudo, ressaltamos que não podemos deixar de concordar com o argumento de que a transformação das 
universidades em OS é uma opção equivocada, uma vez que o ensino superior deve ser resguardado de todos os 
riscos que o repasse da atividade à iniciativa privada pode gerar.  
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depender das negociações em torno do instrumento jurídico a ser firmado, no caso, o contrato de 

gestão. 

Em contraposição, portanto, às vantagens políticas, técnicas e fiscais supracitadas, podem 

ocorrer resultados indesejados. Desse modo, as vantagens políticas do estabelecimento de 

vínculos entre ente público e terceiro setor, proporcionando a participação dos interessados, 

podem provocar dependência de tais organizações para com as políticas públicas, clientelismo 

por parte do ente público e da própria entidade contratada, direcionando suas atividades e 

benefícios para seus diretores e membros ou para grupos escolhidos, retirada do financiamento 

privado e, eventualmente, do financiamento público. As vantagens técnicas de flexibilidade, 

quando não deixarem de existir diante da necessidade de controle dos recursos públicos 

repassados, podem acarretar aumento de custos na prestação do serviço, decorrente da 

incapacidade do ente público de estabelecer parâmetros para a fiscalização ou ainda não ter corpo 

técnico suficientemente profissionalizado para acompanhar a execução. Como conseqüência, a 

vantagem fiscal tende a desaparecer.  

Diante do que se coloca, verifica-se que dificuldades deverão ser enfrentadas no programa 

de publicização, de sorte que as vantagens apontadas na transferência dos serviços públicos não 

exclusivos às entidades do terceiro setor não sejam suplantadas pelos aspectos negativos da 

referida sistemática. Assim, haverá precauções a serem tomadas e dificuldades a serem 

enfrentadas para que o modelo de administração pública adotado atinja, efetivamente, as metas de 

melhoria na qualidade do serviço, redução de custos e, principalmente, participação do cidadão. 

4.6 Principais aspectos a serem considerados para que a sistemática de colaboração possa 

dar certo. 

Portanto, sistematizamos os principais desafios a serem enfrentados a fim de que as 

vantagens da publicização efetivamente ocorram. A sistematização também é válida para que 

possamos propor alguns instrumentos que farão parte do modelo jurídico aplicado às relações do 

ente público para com as OSCIPs. As atenções devem se voltar para que os problemas, 

compilados abaixo e já explicados nos parágrafos acima, sejam evitados:  

1) estabelecimento de relações clientelistas, tanto na relação contratante e contratado, 

quanto na relação contratado e comunidade beneficiada (direcionamento das atividades a certos 

grupos); 
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2) desvio de recursos por parte do contratado; 

3) desenvolvimento de formas de controle que inviabilizem a “leveza de gestão”186 

característica das entidades do terceiro setor;  

4) desaparecimento das responsabilidades cívicas da sociedade com a extinção do 

financiamento por parte dos entes privados, tendo em vista o financiamento público; 

5) em contraposição à observação anterior, o distanciamento do ente público para com 

suas responsabilidades sociais, gerando privatização do serviço; 

6) melhora da qualidade e da quantidade dos serviços, mas com necessários aumentos dos 

custos; 

7) má fixação de metas para prestação dos serviços, decorrente do desconhecimento, por 

parte do ente público, de necessidades locais, mais percebidas pelas próprias comunidades que 

prestarão o serviço; 

8) desenvolvimento da desconfiança mútua na relação, principalmente no que diz respeito 

ao repasse dos recursos. 

4.7 Conclusão.      

Não há dúvidas de que as proposições jurídicas que iremos fazer no decorrer do presente 

trabalho187 poderão não ser tão eficazes quanto desejamos, seja porque são somente parte de uma 

conjuntura que deverá proporcionar a mudança na prestação de tais serviços públicos, seja porque 

os meios jurídicos nem sempre são efetiva ou corretamente utilizados. Contudo, podem 

aperfeiçoar, pouco a pouco, o modelo de gestão de serviços públicos.  

 Discutimos as vantagens e as desvantagens do estabelecimento de vínculos entre o ente 

público, dotado de competências constitucionais para prestação de serviços públicos, e as 

organizações do terceiro setor, ressaltando que algumas dificuldades deverão ser enfrentadas para 

que esta sistemática de prestação de serviços públicos, chamada no PDRE de programa de 

publicização, tenha sucesso. As vantagens apontadas podem, efetivamente, ocorrer desde que 

alguns fatores estejam garantidos antes e durante a formação do vínculo de colaboração, tais 
                                                 
186 Cf. GUY BRAIBANT, Le Droit Administratif Français, Presses de la Fondation Nationale dês Sciences 
Politiques et Dalloz, Paris, 1992, 3ª ed., p125. 
187 As proposições serão descritas no próximo capítulo e farão referência a cada um dos aspectos elencado acima (n° 
1 a 8). 
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quais: efetiva participação dos interessados na prestação do serviço, de sorte que a comunidade 

beneficiada esteja de fato participando da gestão; manutenção da responsabilidade pública pelo 

serviço, assim como manutenção da participação da iniciativa privada com aportes financeiros ao 

terceiro setor; capacitação do núcleo estratégico e dos servidores que compõem o núcleo de 

serviços exclusivos, para que se possa estabelecer boas normas que norteiem tais relações, 

estabelecer as metas que se deseja alcançar, proporcionar fiscalização dos serviços durante toda a 

execução dos mesmos, assim como cobrar os resultados esperados. Sem que tais pressupostos 

sejam atendidos, não haverá vantagens políticas, nem técnicas e, muito menos financeiras, no 

estabelecimento de tais vínculos. Uma vez assegurada a existência de tais requisitos, a 

colaboração entre entes público e terceiro setor pode ser uma maneira efetivamente vantajosa e 

eficaz na prestação dos serviços públicos e poderá suscitar a participação democrática com 

mobilização cívica da comunidade beneficiada. Não se pode esquecer, por derradeiro, que essas 

relações já vêm ocorrendo há algum tempo e que, atualmente, elas são uma forma praticamente 

automática de prestação de serviço público não exclusivo, sobretudo quando há mudança de 

governo. O estabelecimento de tais relações, sob o aspecto tempo, é muito mais simples para o 

administrador que, querendo desenvolver novas atividades se depara com a administração sem 

estrutura organizacional para desempenhar novas atividades, aí incluída a falta de pessoal 

suficiente e capaz para a prestação dessas. Diante do quadro, resta a criação de novas estruturas 

com novos cargos, o que, por si só, enseja encaminhamento de projetos legislativos que durarão, 

no mínimo, dois meses para serem concluídos. 

Assim, diante de uma realidade que se apresenta, passamos, no próximo capítulo, a tratar 

especificamente do regime jurídico que norteará as relações a serem estabelecidas entre 

administração pública e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 
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QUINTO CAPÍTULO: As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs. 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, trataremos especificamente das entidades de direito privado que poderão 

ser qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, tratando do regime 

jurídico vigente e a elas aplicável, para, posteriormente, fazermos as proposições jurídicas objeto 

deste trabalho. 

5.1 Conceito. 

O conceito de OSCIP não traz grandes reflexões jurídicas e doutrinárias a esse trabalho. 

Isso porque, não se trata da criação de uma nova modalidade de pessoa jurídica, mas tão somente 

de uma qualificação, um título dado a pessoas jurídicas já existentes que, quando o recebem, 

passam a se submeter a um regime jurídico específico. No direito positivo brasileiro, não é nova a 

concessão de títulos a pessoas jurídicas. Desde de 1935, por exemplo, passou a existir a 

qualificação “utilidade pública”, que vem sendo atribuída a certas pessoas jurídicas que atuam 

prestando serviços de utilidade pública, isto é, atividades de interesse da coletividade. Esse 

regime jurídico, por sinal, é freqüentemente mencionado quando se trata das OSCIPs e isso 

ocorre porque, neste último casos há, como no primeiro, a concessão de um título a uma entidade 

de direito privado, título esse que conferirá “um plexo de disposições jurídicas especiais, que 

asseguram vantagens e sujeições incomuns”188, possibilitando um relacionamento de incentivo 

por parte dos entes públicos nas atividades da entidade. Trataremos, mais adiante, do regime 

jurídico atribuído às pessoas jurídicas qualificadas como de “utilidade pública” mesmo porque a 

legislação determina que, em breve, uma pessoa jurídica que porte os dois títulos opte por apenas 

um deles. 

                                                 
188 MODESTO, Paulo Eduardo Garrido. “Reforma Administrativa e Marco Legal das Organizações Sociais no 
Brasil” in Boletim de Direito Administrativo, abril/98, p.241. 
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Para a obtenção do título de OSCIP, há certos requisitos estabelecidos por lei que deverão 

ser preenchidos a fim de que as pessoas jurídicas obtenham a qualificação, esses, sim, que 

ensejam algumas considerações que faremos abaixo. 

A lei federal n° 9.790, de 23 de março de 1999, a qual denominaremos, doravante, lei 

federal das OSCIPs, traz em seu Capítulo Primeiro a expressão “Da Qualificação como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público” e dispõe, em seu art. 1°, que: 

Art. 1° Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que 
os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos 
instituídos por esta lei. 

§ 1° Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica 
de direito privado que não distribui, entre os seus sócios e 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 
que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. 

O primeiro aspecto a ser destacado é que o título de OSCIP é conferido apenas a pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos. As duas expressões - pessoa jurídica de direito 

privado e sem fins lucrativos - merecem considerações específicas, porque são requisitos para 

obtenção do título. 

5.2 Requisitos para a qualificação como OSCIP. 

 A seguir, abordaremos quais os requisitos indispensáveis para que determinada entidade 

do terceiro setor possa obter o título de OSCIP, destrinchando cada um preceitos normativos que 

tratam da qualificação.  

5.2.1 Pessoa jurídica de direito privado. 

A pessoas jurídicas de direito privado estão enumeradas no Código Civil de 2002189: 

Art. 44  São pessoas jurídicas de direito privado: 
I – as associações; 
II – as sociedades; 
III – as fundações; 
IV – as organizações religiosas; 
V – os partidos políticos. 
(...) 

                                                 
189 BRASIL. Código civil. Organização, seleção e notas Theotônio Negrão, com a colaboração de José Roberto 
Ferreira Gouvêa. São Paulo: Saraiva, 2002. 
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§ 2° As disposições concernentes às associações aplicam-se, subsidiariamente, 
às sociedades que são objeto do Livro II da Parte Especial deste Código. 

A redação anterior, do Código Civil de 1916, era: 

Art. 16. São pessoas jurídicas de direito privado: 
I – As sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, as 
associações de utilidade pública e as fundações. 
II – As sociedades mercantis. 
III – Os partidos políticos. 
§ 1° As sociedades mencionadas no n. I só se poderão constituir por escrito, 
lançado no registro geral (art.20, § 2°) e reger-se-ão pelo disposto a seu respeito 
neste Código, Parte Especial. 
§ 2° As sociedades mercantis continuarão a reger-se pelo estatuído nas leis 
comerciais. 
§ 3° Os partidos políticos reger-se-ão pelo disposto, no que lhes for aplicável, 
nos arts. 17 a 22 deste Código e em lei específica190. 
 

Não houve, portanto, significativas alterações na matéria, pois continuam a ser divididas, 

em três tipos, as pessoas jurídicas privadas: associações, fundações e sociedades, tendo, as 

organizações religiosas e os partidos políticos, sido inseridos no texto do artigo pela Lei n° 

10.825, de 22 de dezembro de 2003. Vale destacar que as sociedades, agora referidas de forma 

genérica nesse artigo, estão ainda divididas em duas espécies: as “simples” que antes eram 

denominadas “civis”, e as “empresariais”, antes denominadas “mercantis”, disciplinadas no 

mesmo título. 

Segundo José Eduardo Paes, as pessoas jurídicas que podem receber o título de OSCIPs 

são as associações, as sociedades civis e as fundações privadas191. Paulo Modesto, por outro lado, 

apenas elenca associações e fundações, como passíveis de receberem referido título192. Em 

verdade, podem ser qualificadas como OSCIP as associações, as sociedades civis e as fundações. 

Vale destacar que, no Código Civil de 1916, não havia rigor formal na distinção entre associações 

e sociedades civis, porque não havia nesse o conceito de cada uma delas. Isso levava a doutrina a 

diferenciar os dois tipos, como sendo o primeiro uma associação de pessoas que buscam fins não 

econômicos ou não lucrativos, em oposição ao segundo, que teria fins lucrativos. Observa-se, 

portanto, que a distinção feita doutrinariamente foi acatada pela nova redação.  

O Novo Código, diferentemente do anterior, traz o conceito de associações:  
                                                 
190 O inciso III foi acrescido pela Lei n° 9096/95. 
191 Cf. PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e Entidades de Interesse Social – Aspectos Jurídicos, administrativos, 
contábeis e tributários. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p.68. 
192 Cf. MODESTO, Paulo Eduardo Garrido. “Reforma Administrativa e Marco Legal das Organizações Sociais no 
Brasil” in Boletim de Direito Administrativo, abril/98, p.241. 
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Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem 
para fins não econômicos. 
Parágrafo único. Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. 
 

As sociedades simples, por outro lado, são as que exercem atividade econômica. Portanto, 

todas as sociedades que não desempenham atividades empresariais, excluídas as entidades que 

não têm fins econômicos.  

Não ter fins econômicos significa não gerar resultados financeiros positivos, ficando certo 

que, nas associações, isto não deve ocorrer. Entretanto, a sociedade simples pode ter fins 

econômicos, ou seja, pode gerar resultados financeiros positivos, decorrentes da exploração 

econômica de suas atividades. 

Assim, se uma sociedade simples obtiver resultado financeiro positivo, ainda que esse seja 

concebido como lucro, mas não o distribuir entre seus associados e reaplicar integralmente na 

consecução do seu objeto social, tal qual exige o art. 1°, da Lei n° 9.790, transcrito acima, poderá 

ser qualificada como OSCIP. Terá fins econômicos, porque produzirá resultados financeiros 

positivos, mas não terá fins lucrativos, porque esses não serão divididos entre os sócios e serão 

reaplicados na consecução dos seus objetivos institucionais.  Neste sentido, as associações e as 

sociedades simples sem fins lucrativos seriam as pessoas jurídicas de direito privado, juntamente 

com as fundações, adequadas para receber o título de OSCIP. Isso porque o legislador adotou 

“critério extensivo para definir o que considera como pessoa jurídica de direito privado”193.  

Evidente que as sociedades comerciais não poderão ser qualificadas como OSCIPs 

mesmo porque seus atos são comerciais e seus objetivos voltados ao lucro. Estão, inclusive, na lei 

que instituiu o regime jurídico das OSCIPs, no rol das pessoas jurídicas que terão pedido de 

qualificação indeferido. 

Não se deve confundir, portanto, os tipos de pessoas jurídicas de direito privado que 

poderão receber o título de OSCIP com os títulos jurídicos hoje previstos no direito positivo 

brasileiro, quais sejam: utilidade pública, fins filantrópicos, organizações sociais e organizações 

da sociedade civil de interesse público. Cada um desses títulos gera uma submissão da entidade 

que o recebeu a regimes jurídicos distintos, ainda que estes tenham alguns pontos em comum, tal 

como a possibilidade de a entidade receber subvenção ou, ainda, de estar isenta de certos tributos. 

                                                 
193 SABO PAES, José Eduardo. “A Lei n° 9.790/99 e as Organizações de Interesse Público” in Boletim ILC n° 66, 
agosto, 1999, p.622. 
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5.2.2 Não ter fins lucrativos. 

O conceito de não ter fins lucrativos está estabelecido na própria Lei 9.790/99: não 

distribuir, entre os seus sócios e 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 aplicar 

integralmente na consecução do respectivo objeto social. 

Vera Sylvia Branco denomina de sem fins lucrativos as entidades do terceiro setor que 

destinam o total de suas receitas às atividades sociais de caráter altruísta e filantrópico, que 

podem até realizar lucros, mas que, em assim ocorrendo, devem obrigatoriamente destiná-los 

exclusivamente aos objetivos estatutários de cunho social e filantrópico194.  

É importante ressaltar que a exigência de reinvestimento dos excedentes operacionais no 

objeto social da entidade deve ser interpretada de forma restrita. O uso da descentralização, 

através das entidades privadas em regime de colaboração, tais quais as OSCIPs, não deve servir 

para desestimular as estruturas estatais já existentes, o que pode ocorrer caso as despesas 

efetuadas por essas organizações sem fins lucrativos não sejam limitadas, isto é, se os recursos 

excedentes advindos da prestação do serviço sejam reinvestidos no custeio da entidade de forma 

desproporcional, com excessos e luxos. De fato, as OSCIPS, mesmo com característica de não ter 

fins lucrativos, podem gerar renda e essa pode decorrer, tanto de suas atividades fim, ou de 

atividades paralelas exercidas para auxiliar em seu custeio. Assim, é importante que nos decretos 

específicos sobre o relacionamento do ente público com essas entidades e nos termos de parceria 

fiquem bem delimitadas as formas de reinvestimento dos excedentes, de sorte que sejam 

efetivamente aplicados na melhoria da prestação do serviço. Tudo isto para evitar a interpretação 

ampla de que reinvestir no serviço é dotar de luxo a estrutura física de certas entidades. 

5.2.3 Objeto social – exercer as atividades de interesse público previstas na lei. 

Outro requisito é, voltando ao texto legal, a atividade que a entidade do terceiro setor 

exerce. De acordo a atividade desempenhada é que se dirá se essa pode ou não ser uma 

organização de interesse público. Odete Medauar defende que não é possível chegar a uma 

definição jurídica precisa de interesse público, mas que parece ser possível associar a expressão 

                                                 
194 Cf. BRANCO, Vera Sylvia Venegas Falsetti, “Imunidade Tributária e Terceiro Setor (filantrópico): por maior 
transparência e regulamentação” in  Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas, n° 26, p. 32 e 34. 
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ao que deveria ser o bem de toda a coletividade, a uma percepção geral das exigências da 

comunidade195.  

Apesar da dificuldade de definição jurídica do conceito, bem exprimida por Odete 

Medauar, a lei específica do regime jurídico das OSCIPs enumera quais atividades serão 

prestadas por estas entidades, o que nos leva a afirmar que as atividades ali elencadas são de 

interesse público e os estatutos das entidades que querem receber este título jurídico devem 

mencionar que os seus fins sociais são de prestar tais atividades à comunidade. 

A lei federal elenca as atividades que podem ser prestadas pelas OSCIPs e que, portanto, 

devem estar previstas como objetivos sociais em seus estatutos: promoção de assistência social; 

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

da educação; promoção gratuita da saúde; promoção de segurança alimentar e nutricional; defesa, 

preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; 

promoção do voluntariado; promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à 

pobreza; experimentação não lucrativa de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas 

alternativos de produção, comércio, emprego e crédito (art. 3° da Lei n° 9.790).    

Na legislação do Estado de Pernambuco sobre Organizações Sociais e OSCIPs, Lei 

Estadual n° 11.743, de 20 de janeiro de 2000, apenas está disposto, nos art.  2° e 9°, que as 

entidades devem ter por objetivos sociais atividades públicas não exclusivas, definidas no art. 2° 

como “aquelas desempenhadas pelo órgão e entidades da administração e que por força de 

previsão constitucional, já venham sendo exercidas, também pela iniciativa privada”. 

Na Constituição Federal de 1988, destacamos os artigos abaixo transcritos, que ora falam 

expressamente em colaboração da sociedade, ora em apoio ou incentivo às atividades já exercidas 

por ela: 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes: 
(...) III – participação da comunidade. 
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§1° As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 

                                                 
195 Cf. MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, 
p. 188-189. 
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público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos. 
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas 
com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de 
outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 
I – descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas 
gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas 
às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de 
assistência social; 
II – participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
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. 
Art. 215.  O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais. 
Art. 216. (...) § 1° O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. 
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 
pesquisa e a capacitação tecnológicas. 
(...) § 4° A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, 
criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus 
recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao 
empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 
resultantes da produtividade de seu trabalho. 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.    
 

Portanto, os serviços públicos que, por força de previsão constitucional, podem ser 

desempenhados pela iniciativa privada são saúde, assistência social, educação, cultura, 

desenvolvimento científico e tecnológico e proteção ao meio ambiente, atividades estas 

mencionadas pela lei federal. 

5.2.3.1 Exercício de atividades de interesse público não-exclusivas, mas atividades fim.  

No que diz respeito, ainda, ao objetivo social da entidade e as atividades que deverá 

desempenhar a título de colaboração com o ente público é indispensável destacar que as 

atividades elencadas na lei, muito embora não-exclusivas do Estado, são essenciais e que 

representam atividades fim do ente público, isto é, são atividades que por força dos imperativos 

constitucionais devem ser garantidas pelo ente público, ainda que não exercidas por seu aparato 

 99



diretamente. Isso, por sinal, diferencia as relações que serão firmadas com as OSCIPs, das que a 

Administração rotineiramente estabelece com entes privados, tenham ou não fins lucrativos, no 

exercício de atividades de apoio às suas atividades principais. No direito administrativo brasileiro 

a transferência das atividades de apoio à iniciativa privada é chamada de “terceirização”. Maria 

Sylvia Di Pietro se refere a estas atividades como “serviços administrativos, que podem ser 

considerados atividades meio necessárias para que o Estado desenvolva suas atividades-fim”196.  

Assim, a contratação de serviços de limpeza, exemplo típico de terceirização, é uma atividade de 

apoio no exercício das atividades-fins do ente público. É relevante, mas não representa o objetivo 

principal do ente público.  

Isto nos leva a concluir que as OSCIPs não poderão ser convidadas a firmar termos de 

parceria com o ente público para execução de atividades outras que não as atividades-fins e 

essenciais elencadas na lei, que o Estado não quis prestar diretamente, mas quis assegurar sua 

prestação por terceiros.  

Entretanto, no art. 23, do Decreto federal n° 3.100, de 30 de julho de 1999, previu-se, 

equivocadamente, a possibilidade de escolha de uma OSCIP para “obtenção de bens e serviços e 

para a realização de atividades, eventos, consultorias, cooperação técnica e assessoria”. É 

evidente que tais atividades devem ter pelo menos uma conexão com os serviços público não 

exclusivos que citamos anteriormente.  

Com base no entendimento de que as OSCIPs deverão desempenhar atividades finalísticas 

e não atividades-meio, a Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco se posicionou, através do 

Parecer n° 20/2004, em resposta à consulta formulada pela Secretaria de Saúde acerca da 

possibilidade de firmar termo de parceria com uma instituição já qualificada como OSCIP que se 

propunha a prestar serviços para  

fortalecimento operacional administrativo e técnico da Secretaria de Saúde 
através do aporte de consultoria e assessoria técnica de modo a prover melhores 
condições operacionais para as áreas relacionadas com a consecução de metas 
assumidas em contratos e convênios com órgãos de saúde federal. 

O entendimento foi o de que estabelecer o vínculo de colaboração, através de termo de 

parceria, não era juridicamente adequado, porque a atividade oferecida era tipicamente de 

consultoria e, como tal, não poderia ser classificada como um serviço público não-exclusivo ou 

                                                 
196 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. São Paulo: Atlas, 2002, p.43.  
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ainda, como uma atividade fim. A Procuradoria entendeu que a consultoria seria uma atividade 

meio que possibilitaria, em princípio, uma melhoria da prestação do serviço de saúde, não 

representando, assim, a prestação do serviço de saúde por um terceiro colaborador. Em tal 

relação, não haveria qualquer tipo de fomento ou complementariedade dos serviços públicos não-

exclusivos. 

5.2.3.2 Objetivo social: princípio da universalização dos serviços. 

De fato, é importante que o ordenamento jurídico contemple, com a concessão de 

benefícios, sejam fiscais, sejam subvencionais, as entidades que exercem atividades que são 

aproveitadas pela comunidade como um todo. Não basta que não tenham fins lucrativos, é 

importante que não restrinjam suas atividade em prol de um número restrito de associados, 

mesmo porque, numa perspectiva axiológica, o atuar administrativo deve primeiramente 

contemplar a generalidade dos cidadãos que a ela se submetem. A lei federal traz em seu art. 3°, 

como princípio, a “universalização dos serviços”, o que significa que apenas as entidades que 

prestam serviços à comunidade como um todo podem ser qualificadas. 

Art. 3° A qualificação instituída por esta lei, observado em qualquer caso, o 
princípio da universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das 
Organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das 
seguintes finalidades(...)”197 . 

Sérgio de Andréa Ferreira alerta, quanto ao princípio referido, que seu conteúdo seja 

devidamente explicitado, para que se evitem questionamentos judiciais, que ocorrem com 

freqüência na área fiscal, quando entidades questionam, em juízo, a característica de 

“generalidade” quanto aos destinatários de suas atividades.198  

É por essas noções de generalidade e de interesse público que, do regime jurídico ora 

analisado, foram excluídas as pessoas jurídicas de benefício mútuo, como as entidades de 

previdência privada, sindicatos, associações de classe ou de representação de categoria 

profissional, as cooperativas. 

 

 

                                                 
197 Grifamos. 
198 Cf. FERREIRA, Sérgio de Andréa. “As Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público: considerações sobre seu regime jurídico” in Revista de Direito Administrativo, n° 217, jul/set. 1999, p.117.  
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5.2.3.3 Objetivo social: da gratuidade.  

Por outro lado, também não podem colaborar com o poder público através do regime 

jurídico das OSCIPs, as entidades que não prestam serviços gratuitos ou ainda que prestam o 

serviço com primordial intuito de exploração lucrativa. Assim, estão excluídas sociedades 

comerciais, entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados, instituições 

hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras, escolas privadas dedicadas ao ensino 

formal não gratuito e suas mantenedoras e organizações creditícias que tenham qualquer tipo de 

vinculação com o sistema financeiro nacional. 

A respeito da gratuidade, o art. 6°, do Decreto federal n° 3100/99, que regulamenta a Lei 

das OSCIPs, dispõe que a gratuidade se caracteriza quando a entidade presta serviços mediante 

financiamento com seus próprios recursos, e que não são considerados recursos próprios da 

entidade os gerados pela cobrança de serviços a qualquer pessoa física ou jurídica ou, ainda, 

obtidos através de repasses ou arrecadação compulsória. Ademais, considera que prestar o 

serviço mediante condicionamento de recebimento de doação, contrapartida ou algo equivalente 

também descaracteriza a gratuidade.  

Silvio Rocha defende que não se deve ter posições extremadas quanto à gratuidade dos 

serviços, devendo a lei ser entendida no sentido de que as atividades desempenhadas pela 

entidade não precisam ser integralmente gratuitas para que possam se qualificar, sendo apenas 

suficiente que parcela substancial de seus atendimentos o seja199. De fato, o entendimento parece 

razoável. A legislação proíbe que, por exemplo, escolas privadas dedicadas ao ensino formal não 

gratuito recebam o título de OSCIP, mas a restrição deve ser direcionada a entidades que o fazem 

como principal atividade. Não se deve afastar a possibilidade de firmar parceria com entidade que 

exerça a maior parte de suas atividades de forma gratuita, mas que, para as poder financiar, cobre 

por isto. Não seria razoável, excluí-la. Assim, é importante que se faça uma interpretação 

sistemática da norma, que procura possibilidade de incentivar a participação e não fixar critérios 

muito rigorosos para tanto.  

5.2.3.4 Objetivo social: outras entidades excluídas.  

Além das entidades elencadas nos dois tópicos acima, as leis federal e estadual também 

vedaram a concessão do título a entidades públicas ou criadas por entes públicos que, como tal, já 
                                                 
199 Cf. ROCHA, Sílvio Luís Ferreira. Terceiro Setor. São Paulo: Malheiros, 2003, p.124. 
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têm objetivo social específico ou já gozam de benefícios outros de regimes jurídicos a que se 

submetem: as fundações públicas, as fundações, sociedades civis ou associações de direito 

privado criadas por órgão ou por fundações públicas. A exclusão também se justifica pela 

tentativa de, com a sistemática de colaboração, trazer para o âmbito de prestação do serviço 

público a independência e a autonomia que caracterizam as entidades do terceiro setor e que não 

estão presentes naquelas, por motivos óbvios. Ao lado dessas, apenas por já gozarem de 

benefícios públicos, tal qual a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição 

Federal de 1988, as instituições religiosas ou voltadas à disseminação de credos cultos, práticas e 

visões devocionais e confessionais, e as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas 

fundações.     

Em síntese, um dos requisitos para que determinada entidade receba a qualificação de 

OSCIP é que seu objetivo social, previsto em seu estatuto, seja a prestação das atividades 

públicas essenciais e não-exclusivas. Contudo, não basta isso. É necessário que esse objeto social 

represente efetivamente a prestação de uma atividade fim do ente público, e mais, que não se 

restrinja à prestação de mão-de-obra, que não seja exercício de poder de polícia, que tenha as 

características de universalidade e gratuidade.  

5.2.3.5 Limites à transferência de atividades objeto da colaboração com OSCIPs.  

A referência ao objetivo social da entidade como requisito à qualificação, nos remete a 

uma discussão quanto às atividades que podem ser transferidas e quais os limites que o 

ordenamento jurídico impõe a referidas transferências. Partimos da afirmação de que apenas 

atividades-fim do ente público podem ser transferidas às OSCIPs e, ainda, de que tais atividades 

são as essenciais mas não exclusivas dos entes públicos, previstas constitucionalmente. Não 

basta, contudo, fazer tal assertiva. Não são poucos os desvirtuamentos feitos pelo administrador 

e, até mesmo pelo legislador, quando possibilita transferência de atividades outras que não as 

elencadas acima. Abaixo algumas considerações sobre os limites aos quais se submete o ente 

público em referidas transferências, mormente no que diz respeito às atividades que não podem 

ser objeto dos termos de parceria.      

 

 

 103



5.2.3.5.1 Atividades finalísticas de interesse público não-exclusiva e vedação de uso de 

termo de parceria para exclusiva contratação de mão-de-obra.  

Mais um aspecto do objeto a ser transferido às OSCIPs deve ser ponderado: a 

transferência feita pelo ente público a tais entidades é de uma determinada prestação de serviço 

público essencial e não-exclusivo, não podendo se limitar à contratação de profissionais que 

atuarão na estrutura da própria administração pública. A uma, porque se estaria diante de uma 

burla ao dispositivo constitucional que impõe a realização de concurso público para contratação 

por parte do ente público. A duas, porquanto a sistemática de colaboração a ser instituída não se 

limita à contratação de pessoal, mas almeja a utilização de estruturas de entes do terceiro setor 

que já atuavam na prestação de um serviço público não-exclusivo, dotado, portanto, de 

experiência em tal tarefa, numa busca de auxílio da comunidade na prestação de tais atividades. 

Assim, o termo de parceria firmado com uma OSCIP não terá objeto lícito caso se limite a 

possibilitar repasse de recursos públicos para seleção e contratação de profissionais que 

desempenharão atividades públicas essenciais e não-exclusivas. O objeto a ser transferido é a 

prestação de um serviço como um todo, com uso de estrutura física e pessoal de entidades pré-

existentes, de forma complementar à atuação estatal.   

Nesse sentido, a decisão proferida através do Acórdão n° 168/2002 do TCU200que se 

refere, especificamente, ao regime das Organizações Sociais, mas cujas considerações são 

integralmente aplicáveis às OSCIPs. Referida decisão considerou irregular a contratação da 

UNESCO por parte do INSS, com base na dispensa de licitação do art. 24, inciso XXIV, da Lei 

n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que possibilita contratação direta das Organizações Sociais, 

porque, dentre outros motivos, teve como objetivo a contratação de  

prestação de serviços de mão-de-obra para a execução de atividades 
manifestamente comuns e de grande oferta no mercado, que não se enquadram 
nos requisitos de finalidade exigidos da contratada no fundamento legal adotado 
para dispensa de licitação, bem como nos art.1º e 5º, da Lei nº 9.637/98. 

Esses dois últimos artigos citados enumeram os serviços públicos não-exclusivos. E a 

mesma decisão ainda menciona uma outra, anterior, do TCU cujos fatos eram semelhantes  

                                                 
200 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n° 168/2002 (Processo n° 014.077/2000-8), INSS e UNESCO, 
Relator: Adylson Motta, Brasília, 2002. Disponível em: http:// www.tcu.gov.br/jurisprudência. Acesso em: 03 de 
março de 2004. 
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Em outras palavras, não é razoável contratar uma respeitável instituição de 
consultoria - perfil em que se enquadra, no presente caso, a Fundação 
Universidade de Brasília - para a execução de tarefas rotineiras do contratante. 
39. A situação no caso em análise é a mesma, alterando-se apenas o ente 
contratado – Unesco no lugar da FUB -, e o enquadramento legal invocado para 
a dispensa de licitação, inciso XXIV no lugar do inciso XIII, ambos do art. 24 
da Lei nº 8.666/93. De fato, não existem razões que possibilitem justificar a 
contratação de uma entidade internacional para que se encarregue de contratar 
empresas fornecedoras de  mão-de-obra para entes da administração pública. 

 E deixa claro que  

o art. 24, XXIV da Lei nº 8.666/93 prevê a dispensa de licitação para a 
celebração de contratos com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das 
respectivas esferas do governo, para     atividades contempladas no contrato de 
gestão, hipótese que não se ajusta à contratação da UNESCO201.  

Para corroborar o entendimento acima esposado, destacamos que o Tribunal do Trabalho 

da 6ª Região tem proferido reiteradas decisões202, no sentido de vedar a contratação de empresas 

por parte do ente público para que estas forneçam empregados que atuem em funções outras que 

não as de conservação e limpeza. Tais decisões demonstram uma tendência de limitar a 

contratação de entes privados exclusivamente para fornecer mão-de-obra para a administração 

pública, burlando a regra do concurso público. Assim, o Tribunal do Trabalho tem determinado a 

extinção de contratação de tal tipo, de sorte que a contratação de pessoal para atuar no âmbito 

dessa seja feita diretamente pela administração pública, e não por terceiros que dela não fazem 

parte, sejam sociedades comerciais, civis ou ainda cooperativas, a não ser nos casos típicos de 

terceirização de atividades meio, que são as contratações de empresa para prestar serviço de 

vigilância e limpeza. 

Assim, dúvida não pode existir de que o termo de parceria não pode ter como objeto a 

prestação de atividades meio e, muito menos, ser instrumento de terceirização dessas atividades 

para exclusiva contratação de mão de obra. 

5.2.3.5.2 Objeto: atividades finalísticas de interesse público não-exclusivas e vedação de 

transferência de atividades que ensejam exercício de poder de polícia.  

Não se pode olvidar que os serviços a serem transferidos às OSCIPs são essenciais, mas 

não envolvem poderes de polícia da administração. Assim, por exemplo, a atividade de saúde 
                                                 
201 BRASIL. Tribunal de Contas da União, loc. cit. 
202 BRASIL. Tribunal do Trabalho. Região, 6. Decisão liminar Processo n° 01594-2003-014-06-00-7, Juíza 
Substituta Claudia Christina Santos Rodrigues de Lima, Ministério Público do Trabalho(autor) e Estado de 
Pernambuco, SOSERVI, LÍBER  e ADLIM(réus), Recife, 2004. 
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pode ser objeto de termo de parceria, mas a de vigilância sanitária, que é também uma atividade 

de saúde pública, por representar polícia administrativa, é apenas executável pelo aparato 

administrativo, não podendo ser delegada a terceiros203.   

5.2.3.5.3 Objeto: atividades finalísticas de interesse público não-exclusiva e 

complementariedade.  

Há que se mencionar, ainda, que as atividades a serem desempenhadas pelas OSCIPs, sê-

los-ão complementarmente às exercidas pelo ente público. Assim, caso esse não disponha de 

meios suficientes para oferecer educação a crianças portadoras de deficiências físicas, poderá 

firmar termo de parceria para que essa atividade seja prestada por uma OSCIP cujo objetivo 

social seja esse. 

Acerca da complementariedade, indispensável transcrever trechos do parecer proferido 

pelo então Subprocurador Geral da República204, que trata especificamente da transferência de 

serviços de saúde pública à iniciativa privada. O parecer trata, de forma ampla, da terceirização e 

da sistemática que se quer estabelecer através das OS e das OSCIPs no âmbito da prestação de 

serviços de saúde. Combinando a interpretação do art 199, da Constituição Federal de 1988205, 

com os dispositivos da Lei n° 8080/90, que fixa os parâmetros do Sistema Único de Saúde, 

sobretudo o art. 24, que dispõe que “quando as suas disponibilidades forem insuficientes para 

garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde 

– SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada”, o autor conclui que  

1°- o Estado deve prestar serviços de saúde diretamente; 2°- quando a 
capacidade instalada das unidades hospitalares do Estado for insuficiente, tais 
serviços podem ser prestados por terceiros, ou seja, pela capacidade instalada 
de entes privados, tendo preferência entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos (§ 1°, art. 199 CF) (...)206. 

E conclui também pela inconstitucionalidade da Lei das OS, raciocínio que pode ser 

aplicado à Lei das OSCIPs, porquanto  

                                                 
203 Cf. ROCHA, Sílvio Luís Ferreira. Terceiro Setor. São Paulo: Malheiros, 2003, p.96.  
204 Wagner Gonçalves. Parecer anexado aos autos do Procedimento Administrativo n° 1.26.000.000368/2001-03, em 
junho de 2002, do Ministério Público Federal de Pernambuco e proferido em 27 de maio de 1998.  
205 Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§1° As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos. 
206 Wagner Gonçalves. Parecer anexado aos autos do Procedimento Administrativo n° 1.26.000.000368/2001-03, em 
junho de 2002, do Ministério Público Federal de Pernambuco e proferido em 27 de maio de 1998. 
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inconstitucional e ilegal quando: dispensa licitação (...); autoriza a 
transferência para a iniciativa privada (com ou sem fins lucrativos) de 
hospitais e as unidades hospitalares públicas(...) a terceirização elimina 
licitação para compra de material e cessão de prédios, concurso público para 
contratação de pessoal e outros controles próprios do regular funcionamento da 
cosa pública(...). 

As considerações aventadas pelo Ministério Público Federal têm toda pertinência com o 

regime jurídico que deve ser implantado para a colaboração que se quer estabelecer. Ainda que o 

regime jurídico instituído pela Lei das OSCIPs não as contemple claramente, o que ora quer se 

propor é que tais desvios dos princípios constitucionais sejam evitados. Assim, é de se ter como 

regra a complementariedade da atuação do terceiro setor no âmbito da saúde, por expressa 

previsão constitucional e, ainda, no âmbito das demais atividades públicas não-exclusivas que, 

muito embora não gozem da mesma previsão, ainda passam por fase de adaptação na prestação a 

título de colaboração. Destacamos, por outro lado, que para nós a melhor forma de se instituir e 

fortalecer a prestação de serviços público não-exclusivos é tê-la de forma complementar, de sorte 

que o ente público tenha sua própria experiência de prestação direta do serviço que sirva de 

referência para o controle da atividade transferida. 

Portanto, é de se destacar que o objeto social das entidades do terceiro setor que 

queiram se qualificar como OSCIPs, deve ser o de desempenho de atividades públicas não-

exclusivas elencadas na lei, sendo indispensável que as atividades que serão transferidas 

mediante termo de parceria sejam efetivamente: a) finalísticas e essenciais e não atividades-meio; 

b) não se resumam a ação de contratação de mão de obra para a própria administração pública, 

com evidente burla ao ditame constitucional do concurso público; c) sejam transferidas a entes 

com capacidade instalada, de forma a representar uma prestação de uma serviço público não-

essencial de forma complementar; d) que, embora seja uma atividade essencial, não represente o 

exercício de poder de polícia, haja vista que esse, pela natureza imperativa,  é atividade exclusiva 

do ente público, não podendo ser transferida a entes privados. 

5.3 Evolução da sistemática de colaboração entre entes públicos e terceiro setor. 

Este item será tratado a partir de dois tópicos: a abordagem do regime jurídico das 

entidades qualificadas como de utilidade pública e a análise de outras relações estabelecidas entre 

ente público e entidades do terceiro setor que vinham, e ainda vêm, estabelecendo-se para a 

prestação de serviços públicos mediante contratos e convênios específicos.  
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5.3.1 Regime jurídico das entidades de utilidade pública.  

Primeiramente, observa-se que o regime jurídico estabelecido para as OSCIPs parece 

até ser semelhante ao aplicado à entidades de utilidade pública, isso porque, de fato, têm certas 

características em comum: as entidades qualificadas têm objetivos sociais voltados ao 

atendimento de interesses sociais relevantes; passam a gozar de benefícios especiais do poder 

público como, por exemplo, o da imunidade, prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituitção 

Federal de 10988, desde que prestem atividades de assistência social ou educacional; passam a se 

submeter, tendo em vista tais benefícios, à fiscalização específica do próprio poder público e do 

Tribunal de Contas, dentre outras. 

Contudo, as diferenças ficam evidentes quando nos debruçamos nas normas estatuídas 

para ambos institutos. A doutrina tem até mesmo se referido a uma renovação dos títulos 

jurídicos207, mas é certo que, no âmbito federal, a qualificação de utilidade pública não deixou de 

existir. 

A despeito das diferenças dos regimes jurídicos de qualificação, não há dúvidas, como 

afirma Juruena, de que 

o Estado sempre reconheceu os serviços de relevante valor social prestados por 
pessoas jurídicas de direito privado; as fórmulas das organizações sociais e 
organizações da sociedade civil são, apenas, aperfeiçoamento desse modelo 
com vistas à ampliação do Poder Público na fixação de metas e controle de tais 
entidades 208.  

5.3.2 Diferenças entre o regime jurídico ao qual são submetidas as entidades qualificadas 

como OSCIPs e as qualificadas como de utilidade pública.  

Acerca das diferenças entre os regimes jurídicos das OSCIPs e das entidades qualificadas 

como de utilidade pública, primeiramente, observa-se que, no momento em que a entidade é 

qualificada como OSCIP, ela não passa, imediatamente, a ser beneficiária de subvenções ou 

incentivos fiscais, diferentemente do que ocorre com as entidades de utilidade pública que, 

quando recebem o título, passam a gozar de vários benefícios fiscais, como por exemplo, isenção 

da contribuição patronal ao INSS. No caso das OSCIPs, é necessário que firme o termo de 

                                                 
207 Cf. GUERRA, Glauco Martins. “Apontamentos sobre o Terceiro Setor no Brasil – breve análise jurídica” in 
Fórum Administrativo, n°23, janeiro, 2003, p. 1740. O autor, juntamente com Paulo Modesto é um dos que afirmam 
que o título de OSCIP é uma renovação dos títulos já existentes, como o de utilidade pública. 
208 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização: Privatização, Concessões, Terceirizações e Regulação. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2001, p.541. 
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parceria com o poder público a fim de que passe a receber subvenções desse. As associações e 

sociedades de utilidade pública recebem isenções que não são conferidas pelo regime jurídico das 

OSCIPs. Esse regime não prevê qualquer isenção de tributos, mas confere à pessoa jurídica 

qualificada a possibilidade de, uma vez firmado o termo de parceria, receber recursos para a 

execução de suas atividades, recursos esse que podem se destinar ao custeio de sua estrutura e ao 

suporte do próprio serviço a ser desempenhado. Pode também receber, provisoriamente, móveis e 

imóveis do ente público e, ainda, servidores públicos que auxiliarão na prestação do serviço. 

O legislador reformador pretendeu, além de estimular uma nova forma de 

descentralização de serviços públicos, criar um novo meio de fomento às pessoas jurídicas que 

desempenham atividades reconhecidamente de interesse público. Isso porque a sistemática até 

então utilizada para o fomento passou a ser desacreditada pelos abusos que vinham sendo 

cometidos. Afirma Juruena209 que “a ausência de maior controle sobre as metas e resultados 

destas entidades de utilidade pública levou à previsão de alternativas pela via das organizações 

sociais e das organizações da sociedade civil (...)”.  

Aliado à falta de controle, ocorreu uma banalização da concessão do título de utilidade 

pública. Já informava Adolfo Toledo210, em 1967, que  

rara será hoje a associação brasileira particular, de fins mais ou menos úteis, 
ainda não declarada de utilidade pública por decreto do Congresso. (...) A 
declaração de utilidade pública para as associações ficou assim como um ‘que’ 
de semelhante à concessão de patentes da Guarda Nacional para os indivíduos: 
uma cousa que não se nega, um meio de agradar amigos políticos. 

Interessante também mencionar o debate encetado no STF, em 1964, onde, muito embora 

tenha prevalecido a tese mais restrita de concessão do título, demonstra como esse era concedido 

a inúmeras entidades, mesmo que não trouxessem benefícios à comunidade em geral, bastando 

que não tivessem fins lucrativos . Era, e ainda é, muito amplo o conceito que se dá a “utilidade 

pública”, o que permaneceu, até os dias atuais, fazendo com que a qualificação perdesse a própria 

legitimidade. No voto abaixo transcrito, discutia-se se uma associação que beneficiava suíços 

aqui no Brasil, e que não tinha fins lucrativos, poderia ser considerada de utilidade pública, 

valendo ressaltar que a entidade não logrou obter o título no âmbito federal, mas o conseguiu no 

                                                 
209 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização: Privatização, Concessões, Terceirizações e Regulação. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2001, p.525. 
210 TOLEDO, Adolfo Eric de. “Associações de Utilidade Pública” in Revista de Informação Legislativa, janeiro a 
junho, 1967, p.68. 
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Estado de São Paulo. O caso é gritante, porque em última instância, no âmbito do Estado 

referido, instituiu benesses para um círculo restrito de associados, quando o próprio nome do 

título estabelece que deve a entidade ter utilidade pública, isto é, trazer proveito a uma 

coletividade. No entanto, apesar do posicionamento abaixo exposto, o atuar administrativo nem 

sempre foi nesse sentido, tendo as entidades de benefícios mútuos sido contempladas com o 

título, em regra. O próprio acórdão que se segue, demonstra que a matéria não era pacífica dentro 

da Corte. Trata-se do Mandado de Segurança n° 12.800211.  

Requerente: Sociedade Suíça de Beneficência Helvétia.  
“Acórdão 
 Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, acordam os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade 
da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, denegar a 
segurança impetrada. 
Brasília, 6 de agosto de 1964 – A. M. Ribeiro da Costa, Presidente – Evandro 
Lins e Silva, Relator. 
Relatório 
O Sr. Ministro Evandro Lins – A Sociedade Suíça de Beneficência Helvetia 
impetrou mandado de segurança contra ato do Exmo. Sr. Presidente da 
República, alegando: 
a) que requerera, com fundamento na Lei federal n° 91, de 28-8-1935, fosse 
declarada de utilidade pública, tendo este requerimento sido indeferido pelo Sr. 
Ministro da Justiça e Negócios Interiores, decisão esta mantida pelo Sr. 
Presidente da República. 
b) que o indeferimento de seu pedido foi devido ao fato de a impetrante não 
exercer a filantropia em caráter geral e indiscriminado, como o exige o Decreto 
n° 50.517, de 02 de maio de 1961, que regulamentou a Lei n° 91. 
c) que, no entanto, tal decreto nesta parte, padece do vício de 
inconstitucionalidade, pois que a lei a que visou regulamentar não prevê tal 
requisito, contentando-se em exigir que a associação sirva desinteressadamente 
à coletividade. 
d) que a impetrante já viu reconhecida judicialmente a sua imunidade tributária, 
pelo fato de aplicar integralmente suas rendas no País em atividades 
filantrópicas, julgamento que, segundo alega, valeria como reconhecimento de 
utilidade pública. 
Foram solicitadas informações, que se acham às fls. 20-29. 
Posteriormente, foi deferida a juntada por linha, aos presentes autos, do 
documento de fls. 34, que é a publicação do decreto do Sr. Governador do 
Estado de São Paulo, declarando a impetrante de utilidade pública. 
Às fls. 31-32 acha-se o parecer do Sr. Oswaldo Trigueiro, eminente Procurador 
Geral da República, que é do teor seguinte: 
“Não merece censura o ato impugnado, por isso que, conforme esclareceu o 
Ministério da Justiça, em parecer junto aos autos, por cópia, a entidade 
impetrante destina-se a amparar, exclusivamente, pessoas de nacionalidade 

                                                 
211 Referido por TOLEDO, Adolfo Eric de. “Associações de Utilidade Pública” in Revista de Informação Legislativa, 
janeiro a junho, 1967, p.80-85. 
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suíça, como se infere do disposto no art. 2° dos seus Estatutos, circunstância 
que, de conformidade com a Lei n° 91, de 1935, art. 1°, b, e Decreto n° 50.517, 
de 1961, art. 2°, letra e, afasta o pretenso direito à declaração de utilidade 
pública. 
Não há falar em exorbitância do Decreto n° 50.517, porquanto os requisitos da 
generalidade e indiscriminação da atividade filantrópica, por êle exigidas, estão 
compreendidos na expressão “servir desinteressadamente à coletividade”, 
constante da Lei regulamentada. 
A hipótese de nenhum modo configura ofensa a direito líquido e certo, razão 
por que opinamos pelo indeferimento do pedido.” 
É o relatório. 
Voto 
O Sr. Ministro Evandro Lins e Silva (Relator) – Não obstante a bem armada 
argumentação da impetrante, não me parece seja caso de concessão de 
segurança. 
Como demonstra o Dr. Procurador – Geral, em seu lúcido parecer, os requisitos 
de generalidade e indiscriminação no exercício da atividade filantrópica podem, 
razoavelmente, considerar-se compreendidos no advérbio 
‘desinteressadamente’ que se encontra no art.1° da Lei n° 91, de 1935. Trata-se, 
a meu ver, de explicitação admissível do preceito legal, que não 
consubstanciava invasão de esfera de competência alheia. 
(...) 
Não me parece igualmente válido o argumento invocado pela impetrante de que 
a imunidade tributária concedida no art. 31, V, b, da Constituição federal, às 
associações filantrópicas, equivaleria a um reconhecimento de utilidade pública. 
O citado inciso constitucional foi complementado pela Lei n° 3.193, de 4—57, 
que, em nenhum de seus dispositivos, atribuiu a tais associações este caráter. 
Mesmo porque os requisitos para o reconhecimento de imunidade fiscal são 
diversos dos exigidos para o reconhecimento da utilidade pública.(...) 
Finalmente, no que concerne ao reconhecimento do caráter de utilidade pública 
à impetrante, pelo Governo do Estado de São Paulo, é bem de ver que tal ato 
não implica vincular o Poder Executivo Federal. 
Por estas razões, meu voto é para denegar a segurança impetrada. 
VOTO 
O Sr. Ministro Hermes Lima – Sr. Presidente, peço licença ao eminente Sr. 
Ministro Relator para conceder a segurança; e pelos motivos que passo a expor: 
Como disse, da tribuna, o ilustre advogado, o art. 2° dos Estatutos da Sociedade 
não diz que ela, exclusivamente, atenderá a pessoas de nacionalidade suíça; diz 
‘de preferência’; e é natural que isto esteja aí consignado porque se trata de 
sociedade que, naturalmente, recolherá contribuições e donativos da colônia 
suíça(...)”.   

Em verdade, o fato de o termo “utilidade pública” ser um conceito jurídico indeterminado, 

ensejou interpretações distintas. A dificuldade de conceituar o que é “de interesse público”, ou 

ainda, o que traz proveito à coletividade, findou por ocasionar uma interpretação extensiva do 

instituto. De fato, dependendo da perspectiva, qualquer atividade exercida por uma entidade sem 

fins lucrativos pode gerar proveito à comunidade. Uma entidade que se direcione apenas ao lazer 

de servidores federais estará em última análise proporcionando um benefício à comunidade como 
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um todo, na medida em que gerará satisfação aos seus associados, que poderá refletir em seu 

serviço. Ademais, eles também fazem parte da comunidade. Uma associação de morro, muito 

embora restrinja suas atividades ao público do próprio morro, deverá trazer benefícios à 

coletividade como um todo. 

Contudo, dar uma interpretação vasta ao conceito de utilidade pública, como no primeiro 

caso citado, decorre de incorreta hermenêutica. Quando a lei é concessiva de benefícios contra a 

Fazenda Pública deve ser interpretada restritivamente212.  

Assim é que nos Estados Unidos213, onde já se têm vasta tradição no apoio às entidades do 

terceiro setor, utilizam-se de três critérios para a concessão de isenções fiscais às entidades sem 

fins lucrativos (nonprofits), :  o primeiro é o modo pelo qual a organização está estruturada, a fim 

de avaliar se tem ou não fins lucrativos. Se ela gerar resultados para seus proprietários e 

acionistas, não poderá receber os benefícios fiscais. Os seus resultados devem ser aplicados em 

alguma finalidade benéfica para a sociedade, sendo que, uma vez dissolvida, seus ativos 

continuarão a ser destinados para fins filantrópicos. O segundo critério se direciona às próprias 

atividades exercidas pela instituição, havendo verdadeira pesquisa do que faz e por que faz, de 

forma a haver uma certificação sobre a disponibilidade financeira para as atividades filantrópicas 

que se dispõe a realizar. Por fim, o terceiro critério: se o tipo de atividade exercida é elegível, isto 

é, se está dentro do rol de atividades eleitas pelo poder público para receberem fomento. 

O estabelecimento mais detalhado das atividades a serem fomentadas pelo poder público e 

a retirada em um vasto leque de entidades sem fins lucrativos, mas que direcionam suas 

atividades a um círculo restrito de beneficiados, do rol das que podem ser qualificadas como 

OSCIPs, através da lei específica (leis federal e estadual sobre as OSCIPs), já demonstra uma 

melhora na sistemática de fomento a entidades do terceiro setor. Por outro lado, evidencia uma 

aproximação do modelo norte-americano, sobretudo quando se observa que as atividades a serem 

fomentadas estão cada vez mais explicitadas no texto legal. A Lei n° 91/35, sobre o título de 

utilidade pública, em sua redação original, só previa quanto ao objetivo social das sociedades 

“civis”, associações e fundações que tivessem “o fim exclusivo de servir desinteressadamente à 

                                                 
212 Cf. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.334. 
213 Cf. BRANCO, Vera Sylvia Venegas Falsetti, “Imunidade Tributária e Terceiro Setor (filantrópico): por maior 
transparência e regulamentação” in Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas, n° 26, p. 34. 
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collectividade”. O Decreto n° 50.517, de 02 de maio de 1961, que a regulamentou, restringiu a 

sua aplicação, exigindo na alínea “e” do art. 2°  

que, comprovadamente, mediante a apresentação de relatórios circunstanciados 
dos três anos de exercício anteriores à formulação do pedido, promove a 
educação ou exerce a atividades de pesquisas científicas, de cultura, inclusive 
artísticas, ou filantrópicas, estas de caráter geral ou indiscriminado, 
predominantemente. 

Evidente que o uso termo “predominantemente”, dava margem a todo tipo de 

interpretação, conforme expusemos no voto acima. 

A Lei das OSCIPs, por sua vez, além de excluir entidades que não disponham seus 

serviços de forma “universal”, que não prestem serviço gratuitos e que já gozem de outros 

benefícios decorrentes de outros dispositivos legais,  exige que as atividades previstas em seus 

estatutos sociais sejam serviços públicos não-exclusivo nela enumerados: promoção de 

assistência social; promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

promoção gratuita da educação; promoção gratuita da saúde; promoção de segurança alimentar e 

nutricional; defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; promoção do voluntariado; promoção do desenvolvimento 

econômico e social e combate à pobreza; experimentação não lucrativa de novos modelos sócio-

produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito214.     

Conforme já dissemos anteriormente, na redação da lei estadual, contudo, perdeu-se a 

oportunidade de utilizar a melhor técnica, não tendo ficado explícitas as atividades que podem ser 

exercidas pelas OSCIPs. A Lei n° 11.743, de 20 de janeiro de 2000, apenas dispõe em seus arts. 

2° e 9°, que as entidades devem ter por objetivos sociais atividades públicas não exclusiva, 

definidas como “aquelas desempenhadas pelo órgão e entidades da administração e que por força 

de previsão constitucional, já venham sendo exercidas, também pela iniciativa privada”. 

5.3.2.1 Necessidade de pré-existência.  

A legislação das OSCIPs não prevê, por outro lado, a exigência, para concessão do título, 

de existência comprovada da entidade por pelo menos três anos, tal qual exige a legislação 

federal, e exigia a estadual revogada, para obtenção do título de utilidade pública. As leis federal 

e a estadual das OSCIPs não demandam tempo de existência para que a atividade seja 

                                                 
214 Art. 3°, da Lei federal n° 9.790/99.  
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qualificada. Mas há apenas a exigência de demonstração de balanço patrimonial e do resultado do 

exercício financeiro, de modo que, indiretamente, a existência da entidade por pelo menos um 

ano é exigida. O Projeto de Lei n° 4.690, que precedeu à Lei das OSCIPs, estabelecia que os 

documentos recém mencionados deveriam se referir aos dois últimos anos de exercício. Contudo, 

essa exigência não permaneceu. Preferiu o legislador tornar o acesso à qualificação mais fácil, o 

que nos faz afirmar que, para o estabelecimento e o fortalecimento da prestação de serviços por 

colaboração, faz-se salutar a possibilidade de qualificação de um bom número de entidades, a fim 

de que o poder público possa, quando necessário, realizar boas seleções. Essa é também a opinião 

de Eduardo Szazi, que afirma:  

Acho que, em vez de termos um controle rigoroso de acesso à certificação e 
depois não aplicarmos a legislação de controle, deveríamos fazer o inverso: ter 
um modelo muito simples para o controle do acesso, da adesão e submeter a 
organização que for admitida a um aparato de fiscalização muito maior.(...) O 
que a legislação das Oscip quis instituir foi um modelo distinto, de fácil 
qualificação, mas em que a entidade, quando se qualifica, submete-se a um 
mecanismo de controle rígido para que mantenha um padrão ético na tomada da 
decisão pela organização, um controle social por meio de auditoria, de conselho 
fiscal, de publicidade de números. Parece-nos que o melhor modelo é este: 
franquear acesso, com um sistema rígido de controle de desempenho.215

     

5.3.2.2 Maior rigor no planejamento e no controle da aplicação dos recursos públicos.  

A despeito de não exigir maior tempo de existência, a Lei das OSCIPs é mais restritiva no 

que diz respeito à aplicação dos recursos, porque exige programa de trabalho com fixação e 

cumprimento de metas previstas no termo de parceria. Assim, o repasse de verbas públicas ficará 

vinculado ao que se estipulou no plano de trabalho e, para o cumprimento desse, o ente público 

poderá disponibilizar servidores públicos e ceder imóveis de sua propriedade. Ademais, a 

legislação faz menção expressa a obrigatoriedade de adoção de normas para as aquisições a 

serem efetuadas pela entidade, normas essas que deverão estar condizentes com os princípios da 

administração pública, como publicidade, moralidade, economicidade e impessoalidade.   

No âmbito federal, como já dissemos, não houve a revogação da legislação relativa ao 

título de utilidade pública, mas também se pode afirmar que a legislação das OSCIPs vem 

                                                 
215 SZAZI, Eduardo. “Elaboração do Estatuto do Terceiro Setor” in SEMINÁRIO ‘ELABORAÇÃO DO 
ESTATUTO DO TERCEIRO SETOR’, 2002, Brasília. Anais... Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de 
Publicações, 2002, p 31.   
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aperfeiçoar as relações entre ente público e terceiro setor. Nessa nova sistemática, as entidades de 

benefício mútuo, cujos benefícios são restritos a um círculo de associados, muitas delas 

portadoras do título de utilidade pública, não serão contempladas com a qualificação de OSCIP e, 

decorrentemente, não gozarão das benesses acarretadas pela assinatura de um termo de parceria 

com o poder público. 

Diante da sistemática federal, Maurício Viana informa que existem, no Brasil, 220 mil 

entidades de interesse público que poderiam requerer sua qualificação como OSCIP, mas, dentre 

elas, apenas 489, após os dois anos referidos na lei federal, solicitaram a referida qualificação, e 

apenas 110 conseguiram. O número baixo, segundo o autor, deve-se ao fato de que a sistemática 

das OSCIPs não traz incentivos fiscais e, portanto, seria mais vantajoso às entidades permanecer 

com o título de utilidade pública, até porque, como já dissemos antes, a mera qualificação como 

OSCIP não gera, imediatamente, benéficos para a associação, ficando, ainda, a entidade a 

depender da assinatura do termo de parceria com um projeto específico216. 

5.3.3 Posse dos dois títulos pela mesma pessoa jurídica.  

A sistemática adotada pelo legislador federal foi de futuramente contemplar uma entidade 

apenas com um dos títulos: ou OSCIP, ou utilidade pública. A Lei federal n° 9.790217 dispôs que 

as qualificações obtidas pela pessoa jurídica então qualificada como OSCIP, poderiam ser 

mantidas até dois anos após a vigência da lei (em 24 de março de 1999). Assim, se uma pessoa 

jurídica tinha o título de utilidade pública deveria, ao fim deste prazo, optar por esse título ou 

pelo de OSCIP. O prazo foi prorrogado pela Medida Provisória n° 2.216-37, de 31 de agosto de 

2001, passando a ser de cinco anos, ou seja, após cinco anos da vigência da lei federal, deverá 

optar, na forma referida. A intenção é de que os incentivos fiscais concedidos às entidades de 

utilidade pública não possam permanecer cumulados com os benefícios e subvenções concedidos 

às OSCIPs, a menos que, futuramente, essas também passem, através da alteração de seu regime 

jurídico, a gozar de tais incentivos.  
                                                 
216 Cf. VIANA, Maurício. “Elaboração do Estatuto do Terceiro Setor” in SEMINÁRIO ‘ELABORAÇÃO DO 
ESTATUTO DO TERCEIRO SETOR’, 2002, Brasília. Anais... Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de 
Publicações, 2002, p 36. 
217 Ver art. 18 As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com base em outros diplomas 
legais, poderão qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, desde que atendidos os 
requisitos para tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea dessas qualificações, até dois anos 
contados da data de vigência desta Lei. 
§ 1° Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurídica interessada em manter a qualificação prevista nesta Lei poderá por 
ela optar, fato que implicará em renúncia automática de suas qualificações anteriores. 
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A legislação estadual copia o dispositivo da lei federal nesse aspecto e traz uma restrição 

a mais: cancelou todas as subvenções conferidas no âmbito estadual a entidades consideradas de 

utilidade pública que não conseguiram se qualificar como OSCIPs. Tudo isso num prazo de 180 

(cento e oitenta) dias. Além de impedir, como a legislação federal, a acumulação dos títulos, 

encerra a sistemática de utilidade pública no âmbito do Estado de Pernambuco, assim como as 

subvenções conferidas a tais entidades, ressaltando que as leis específicas que tratavam das 

subvenções sociais foram revogadas218. A legislação anterior previa a concessão de recursos, a 

título de subvenção, para conservação e manutenção do imóvel em que funciona a entidade, 

pagamento de pessoal, material de expediente, material para suprir necessidades permanentes, 

encontros, seminários, treinamentos ligados aos objetivos da entidade, doação a outras entidades 

sociais de caráter filantrópico, doação de recursos a pessoas físicas na forma de auxílio financeiro 

e em caráter temporário, compra e repasse de material permanente para as comunidades atendidas 

pela entidade, pagamento de serviços de terceiro, editar panfletos, cartilhas, cartazes e folhetos 

com temas de interesse da população219.  

Curioso é que a legislação revogada atribuía a prerrogativa de concessão das subvenções 

sociais aos deputados estaduais. As quotas eram entregues pela Secretaria da Fazenda à 

Tesouraria da Assembléia Legislativa, que pagava às entidades indicadas pelos deputados. As 

subvenções no Estado de Pernambuco ficaram marcadas não apenas pelos abusos cometidos na 

própria execução da sistemática, hoje apurados pelo Ministério Público do Estado, mas também 

pelo desvirtuamento da função do Poder Legislativo, que se arvorou de uma atribuição 

tipicamente executiva, a de estímulo a atividades que, não podendo ser exercidas diretamente 

pelo Estado, são executadas pelo terceiro setor, através da descentralização administrativa por 

colaboração.   

A sistemática das OSCIPs vem, de fato, tornar mais transparente a concessão dos 

benefícios, ao mesmo tempo que tenta ser mais criteriosa na concessão do título, muito embora 

careça de alguns, não poucos, ajustes. No âmbito estadual, portanto, houve, tanto uma evolução 

da sistemática de utilidade pública para o regime das OSCIPs, quanto uma substituição daquela 

                                                 
218 A Lei estadual n° 11.190, de 27 de dezembro de 1994, que regulamentava auxílios financeiros e subvenções 
sociais foi revogada pela Lei n° 11.744 de março de 2000, após uma sucessão de denúncias de incorreta e abusiva 
aplicação dos recursos públicos neste mesmo ano, por parte de alguns deputados estaduais, que tinham a prerrogativa 
de conferir as subvenções.  
219 Vide art. 9°, da Lei estadual n° 11.190, de 27 de dezembro de 1994. 
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por essa, valendo lembrar que o título de utilidade pública concedido no âmbito federal ainda 

persiste, como decorrência evidente do princípio federativo.  

5.3.4 Outras relações estabelecidas entre ente público e entidades do terceiro setor que 

vinham e ainda vêm ocorrendo para a prestação de serviços públicos mediante contratos e 

convênios específicos.  

O regime jurídico estabelecido para a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado 

como OSCIPs não é inovador no sentido de possibilitar o relacionamento dessas entidades na 

execução de atividades de interesse público. Isso porque, ao lado do regime das subvenções e 

benefícios fiscais atribuídos às entidades qualificadas como de utilidade pública, dispõe o 

administrador de outras formas jurídicas para se relacionar com elas. Não são poucos os contratos 

e convênios firmados com essas entidades para a consecução de alguns objetivos indicados na 

Lei das OSCIPs. 

Normalmente, utiliza-se, para que tais relacionamentos sejam juridicamente possíveis, 

contratos, sejam decorrentes de licitações, sejam decorrentes de dispensa e inexigibilidade dessa 

ou, ainda, de convênios. 

5.3.4.1 Dispensas de licitação.  

Antes de mais nada, abrimos um parêntese para mencionar brevemente a distinção entre 

dispensa e inexigibilidade, uma vez que as duas formas são bastante utilizadas pela administração 

pública, conforme já afirmamos. A dispensa de licitação é uma forma de contratação que permite 

ao administrador, mesmo que haja uma possível gama de competidores, escolher determinada 

pessoa jurídica para adquirir algo que ofereça. Alerta Jacoby que, muito embora vários autores 

entendam que sempre que haja viabilidade de competição o administrador deva licitar, existe, 

sim, a possibilidade de que, em tal ocorrendo, a licitação não seja o único meio de garantir a 

aplicação efetiva dos princípios da isonomia e da impessoalidade. Acompanhamos o 

entendimento do autor de que, através da dispensa de licitação, o administrador está autorizado a 

não realizar o certame, desde que possa justificar sua escolha e o preço contratado, visando ao 

atendimento de outros princípios da ordem jurídica. Contudo, a administração “estará obrigada a 

promover a licitação quando o critério de escolha do fornecedor ou executante não puder ser 
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demonstrado sem ofensa ao princípio da moralidade e da impessoalidade” 220. Enquanto que há 

inexigibilidade de licitação, quando há uma inviabilidade de competição, seja pela singularidade 

do objeto ou do contratado, seja pela inexistência mesmo de concorrentes.   

A forma que tem sido frequentemente utilizada para a contratação de entes privados sem 

fins lucrativos a fim de que preste os serviços sociais da administração pública tem sido a 

dispensa de licitação prevista no art. 24, XIII, da Lei n° 8.666/93 (Lei de Licitações): 

Art. 24 É dispensável a licitação: 
XIII – na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou 
de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada 
detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. 
  

Observe-se que o leque de opções não é tão vasto quanto o da Lei das OSCIPs, posto que 

esse artigo está restrito aos serviços sociais de educação, pesquisa e recuperação social do preso. 

No que diz respeito ao desenvolvimento institucional, direciona-se mais para atividades que 

auxiliarão no desempenho e no progresso de uma instituição, como, por exemplo, o próprio 

aparato administrativo. Nessa hipótese normativa de dispensa, não há necessidade de que haja 

inviabilidade de competição, tal qual se exige nas hipóteses do art. 25 da mesma lei. Existe a 

possibilidade de escolha de uma entidade com base numa justificativa plausível para sua escolha 

e numa pesquisa de preços, que normalmente se dá por cotação entre três ou mais preços para a 

prestação do serviço, tal qual exige o art 26221 da Lei de Licitações.  

Não são poucos os exemplos de contratos firmados, cujo objeto é exatamente o 

desempenho de um serviço social, por uma entidade do terceiro setor. No Estado de Pernambuco, 

para ilustrar apresentamos os seguintes:222 Contrato 001/2004, firmado entre o Estado de 

Pernambuco, através da Secretaria de Cidadania e Políticas Sociais, e Centro de Prevenção às 

Dependências, cujo objeto é a prestação de ações de curso para estimular o serviço civil 

                                                 
220 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação Direta sem Licitação: modalidades, dispensa e inexigibilidade 
de licitação. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 192 e 193.  
221“Art. 26 As dispensas previstas nos §§ 2° e 4° do art. 17 e nos incisos III a XXIV do art. 24, as situações de 
inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo 
único do art. 8° deverão ser comunicados dentro de três dias a autoridade superior, para ratificação e publicação na 
imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos. Parágrafo único. O processo de 
dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previstos neste artigo, será instruído, no que couber, com os 
seguintes elementos: I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o 
caso; II – razão da escolha do fornecedor ou executante; III – justificativa do preço; IV- documento de aprovação dos 
projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados”. 
222 Arquivo da Procuradoria Geral do Estado, Procuradoria Consultiva. 
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voluntário; Contrato 008/2002, firmado entre o Estado de Pernambuco, através da Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Social, e o Centro das Mulheres do Cabo, cujo objeto, inserido 

no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, é de fazer capacitação em associativismo e 

formas organizativas;  Contrato 118/2001, firmado entre o Estado de Pernambuco, através da 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social, e Movimento Tortura Nunca Mais, cujo 

objeto é o fornecimento de vários cursos voltados à capacitação em direitos humanos. 

5.3.4.2 Convênios.  

Também os convênios são utilizados para permitir os vínculos aqui discutidos. Os 

convênios são acordos firmados entre ente público e pessoas jurídicas de direito público ou 

privado para consecução de objetivos comuns. Hely Lopes223 os conceitua como “acordos 

firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações particulares, 

para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes”. Para o autor, quando se firmam 

convênios, busca-se atingir interesses comuns, coincidentes, desejados por todos. Dá-se uma 

verdadeira cooperação associativa e, por isso mesmo, não é possível que o termo de convênio 

traga qualquer cláusula que obrigue permanência ou que traga sanção aos partícipes.  

Juruena ensina que os convênios representam um acordo entre entidades que formam um 

bloco de interesses comuns. Para o autor, a melhor doutrina classifica o convênio como espécie 

de acordos gênero, no qual se enquadram os consórcios e os acordos programas. No contrato cada 

parte tem como finalidade um resultado diferente e nos acordos as partes desejam obter o mesmo 

resultado, “há uma união para a satisfação dos interesses comuns” 224. 

Maria Sylvia Di Pietro elenca algumas características peculiares dos convênios que os 

distinguem dos contratos administrativos, dentre as quais destacamos: os entes conveniados têm 

sempre objetivos institucionais comuns; objetivam um resultado comum; há mútua colaboração, 

havendo distribuição de atividades para os partícipes e, por isto, não se cogita de preço ou 

remuneração; ausência de vinculação contratual, sendo inadmissível cláusula de permanência 

obrigatória e sanções outras que não as decorrentes de má aplicação de recursos porventura 

repassados225. A essas características, adicionamos a de que, por não ser um vínculo que propicie 

                                                 
223 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 387. 
224 Cf. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização: Privatização, Concessões, Terceirizações e Regulação. Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, 2001, p.537. 
225 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública, São Paulo: Atlas, 2002, p.190. 
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interesses contrapostos, não cabe pagamento de taxa de administração cobrada por entidade 

pública ou privada através do instrumento de convênio. Esse entendimento, por sinal, é pacífico 

no Tribunal de Contas da União e está contido na Instrução Normativa n° 01/97 da Secretaria do 

Tesouro Nacional sobre a matéria.  

Vale lembrar que esse instrumento também é freqüentemente utilizado para possibilitar 

repasse de verbas a título de subvenções, tais quais as que recebem as entidades de utilidade 

pública.  

Tem-se preferido, no âmbito do Estado de Pernambuco, o uso da dispensa da licitação em 

detrimento do uso de convênios. Isso porque a dispensa impõe uma publicidade maior à 

contratação em decorrência da exigência de publicação da sua fundamentação e da minuta do 

contrato e, ainda, pela necessidade de cotação dos preços. Com isso, não se quer afirmar que nos 

convênios a fixação dos preços seja livre. É evidente que, para que se firme convênios com 

entidades privadas, deve existir uma justificativa dos preços, assim como a prestação de contas, 

contudo, não há necessidade de licitação, nem de cotação de preços entre, pelo menos, mais duas 

entidades que prestem o serviço. Ademais, o convênio se destina à execução de um objeto 

específico, previamente estabelecido num plano de trabalho. É o que estabelece a Lei de 

Licitações em seu art. 116, § 1°:  

Art. 116 (...) § 1° A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou 
entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de 
competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual 
deverá conter, no mínimo, as seguintes informações (...).   

Da leitura do dispositivo, observa-se que o convênio não é forma adequada para prestação 

permanente de serviços, muito embora haja juristas que discordem desSa assertiva. Maria Sylvia 

Di Pietro, por exemplo, afirma que a redação do art. 116 “não é muito feliz, porque dá a 

impressão de que somente se aplica a ajustes que tenham por objeto a realização de ‘projetos’ ou, 

por outras palavras, um resultado determinado (uma obra, um serviço, um parecer, um laudo, 

etc.) e não os chamados serviços contínuos”. Para ela, a redação apenas quer mencionar os 

cuidados que se deve ter quando a relação jurídica acarretar repasse de verbas, mas que é possível 

que os convênios tenham por objeto a prestação de serviços contínuos, desde que estejam 

presentes as características deste tipo de ajuste226. Não se pode olvidar, por outro lado, que 

                                                 
226 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública, São Paulo: Atlas, 2002, p.193. 

 120



algumas atividades previstas num plano de trabalho podem se desenvolver de forma protraída no 

tempo, de tal sorte que pareça um serviço contínuo. Contudo, o que vai determinar se é serviço 

contínuo ou não, é a existência de uma necessidade permanente da Administração. Assim, 

escolher uma entidade sem fins lucrativos para treinar uma comunidade para que possa aprender 

formas organizativas e ter capacitação em associativismo é um serviço social, mas não é uma 

necessidade permanente da Administração Pública e, muito menos, da coletividade. O trabalho 

tem um período específico e pode ser obtido através de convênio. Já o oferecimento de educação 

a deficientes auditivos é uma necessidade permanente da Administração, porque ela deve  

disponibilizar de forma contínua. Nesse caso, não há que se utilizar convênios, mas contratos ou 

termos de parceria.   

Assim, a despeito das respeitáveis opiniões contrárias, persistimos na defesa de que 

serviços permanentes devem ser prestados através de contratos e, agora, através dos termos de 

parcerias, que vêm ampliar tais possibilidades.    

Ora, a Lei das OSCIPs vem exatamente para satisfazer essas necessidades da 

administração pública pois, como já dissemos, traz um  número maior de atividades que podem 

ser prestadas pelas pessoas jurídicas sem fins lucrativos, em comparação ao previsto no art. 24, 

da Lei de Licitações.   

Diante de tais considerações, acerca do regime jurídico de qualificação das pessoas 

jurídicas de direito privado como de utilidade pública e, ainda, das demais formas de vínculos 

que a Administração Pública estabelece com as entidades do terceiro setor, podemos afirmar que, 

muito embora as formas de colaboração com essas não sejam novidade, há, de fato, uma 

evolução nesta sistemática.  

5.3.5 Inovação da sistemática de colaboração com entidades do terceiro setor. 

Primeiramente, com relação ao título de utilidade pública, podemos destacar que o regime 

jurídico das OSCIPs veio restringir a concessão de benefícios a entidades que efetivamente 

trazem algum proveito à coletividade como um todo, num sentido de delimitar que atividades são 

de interesse público e que devem ser fomentadas pelo Estado. Por outro lado, dá mais relevo à 

concessão direta de benefícios, por meio de subvenções e outras benesses, do que à concessão 

indireta, tais quais as isenções fiscais, valendo lembrar que, por hora, os benefícios fiscais e as 

vantagens do título de OSCIPs poderão ser cumulados, mas futuramente não o serão, conforme 
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dispositivo legal já citado. Assim, referido regime jurídico inova no sentido de limitar as 

entidades do terceiro setor a serem beneficiadas pelo ente público, limitando as formas 

associativas que podem receber o título e especificando que atividades serão fomentadas. 

Já no que concerne aos contratos e aos convênios, observa-se que a sistemática das 

OSCIPs traz uma forma mais apropriada para se estabelecer um relacionamento entre o ente 

público e a entidade do terceiro setor.  Isso porque a relação que se quer estabelecer é de 

complementariedade, isto é, de gestão associada. A administração irá procurar, dentre as pessoas 

jurídicas que compõem o terceiro setor, aquelas que estão aptas a desempenhar atividades que 

irão atender a necessidades essenciais da sociedade, necessidades estas que são cotidianas, 

permanentes. Partindo dessa premissa, pode-se afirmar que, para se firmar tais relações com esses 

entes do terceiro setor, os contratos não são o instrumento jurídico mais apropriado. É verdade 

que o inciso XIII do art. 24, da Lei de Licitações, prevê tal possibilidade, tornando viável que 

entidade sem fins lucrativos sejam contratadas para desempenhar atividades que são necessidades 

permanentes. Contudo, pela própria noção jurídica do contrato, de representar ajuste entre partes 

que têm interesses contrapostos, conclui-se, a despeito da previsão normativa referida, que não se 

adequa à noção de associação para atingir objetivos comuns, tal qual se pretende com a 

associação do ente público e do ente do terceiro setor, na busca de atingir objetivos comuns que 

são a prestação de serviços sociais à coletividade. Soma-se a isso a própria limitação das 

atividades previstas no referido dispositivo legal, que não contempla atividades sociais outras que 

não a educação, a pesquisa e a recuperação social do preso e a impossibilidade de se conferir 

subvenções à entidade contratada, uma vez que o contrato se limita a remunerar o serviço 

prestado.  

Portanto, no que diz respeito aos contratos, a Lei das OSCIPs apresenta a vantagem de 

possibilitar um ajuste nas várias atividades sociais que são necessidades permanentes dos 

administrados. Por outro lado, traz um instrumento jurídico adequado a representar verdadeiro 

acordo entre entes que têm objetivos institucionais comuns: a prestação de serviços sociais à 

coletividade através da assinatura de um termo de parceria. 

Com relação aos convênios, pode-se afirmar que a natureza jurídica do instrumento 

representa um ajuste para atingir interesses comuns das partes, Entretanto, conforme já 

mencionamos anteriormente, não se prestam a estabelecer relações permanentes e não podem 
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trazer cláusulas de responsabilização e sanção, podendo ser denunciados a qualquer tempo pelos 

partícipes. Ressalta Ana Paula Silvano, comparando convênio e contrato de gestão, que nos 

convênios o Poder Público não dispõe da mesma ingerência que tem sobre a entidade e que o 

descumprimento das metas ou de outras obrigações assumidas possibilita o desfazimento do 

vínculo do contrato de gestão e a perda da qualificação227. Tal raciocínio de aplica em sua 

plenitude à comparação entre convênios e termos de parceria. O convênio não é, em decorrência, 

o melhor instrumento para ajustar um pacto permanente com o terceiro setor, estabelecendo 

obrigações e possibilitando uma relação jurídica mais estável.  

Vale lembrar que nenhuma das formas acima suscitadas, seja a concessão do título de 

utilidade pública, seja o estabelecimento de ajustes como contratos ou convênios previstos na Lei 

de Licitações, prevê a possibilidade de permissão de imóveis e cessão de servidores como 

incentivo às atividades a serem desempenhadas.  Evidente, portanto, a inovação, e porque não 

dizer evolução, trazida pela legislação das OSCIPs no âmbito do relacionamento entre ente 

público e terceiro setor na prestação dos serviços públicos não exclusivos. 

5.3.6 Substituição das formas existentes. 

Resta indagar ainda, se o regime jurídico das OSCIPs irá substituir as formas acima 

elencadas. Por certo que, para ajustar com entidades do terceiro setor a prestação dos serviços 

não-exclusivos do Estado que irão atender necessidades permanentes da coletividade, a 

sistemática das OSCIPs deverá ser utilizada. Em tais relações ela deverá prevalecer, sobretudo 

quando houver necessidade de repasse de subvenções ou de permissão de bens móveis ou, ainda, 

de cessão de servidores. Não existindo tais necessidades resta, ainda, a possibilidade de serem 

ajustados contratos para serviços permanentes e convênios para programas específicos ou, ainda, 

para repasse de subvenções, valendo lembrar que essas foram extintas no Estado de Pernambuco.    

Nos tópicos acima, mencionamos os requisitos para qualificação de uma pessoa jurídica 

de direito privado, sem fins lucrativos e de interesse público em OSCIP. Falamos também sobre 

como esse novo título vem inovar na ordem jurídica e, conseqüentemente, nas relações de direito 

administrativo. Importa, doravante, mencionar qual o procedimento fixado nas normas sobre a 

espécie para que essas obtenham a qualificação e firmem termo de parceria com o Poder Público, 

                                                 
227 Cf. SILVANO, Ana Paula Rodrigues. Fundações Públicas e Terceiro Setor. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003, p. 
69.  
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salientando que a qualificação e a assinatura do termo são, em princípio, momentos diferentes, 

uma vez que receber o título de OSCIP não ocasiona imediatamente a assinatura do termo de 

parceria com o ente público. 

5.4 Procedimento de qualificação. 

Tanto a legislação federal, quanto a legislação do Estado de Pernambuco, estabelecem que 

as pessoas jurídicas candidatas à qualificação devem apresentar requerimento ao Poder 

Executivo, no âmbito federal, ao Ministério da Justiça e, no âmbito estadual, ao Governador 

“dirigindo inicialmente ao Secretário de Administração e Reforma do Estado”. Devem ser 

apresentados: estatuto registrado em cartório; ata de eleição da diretoria; balanço patrimonial e 

demonstração do resultado do exercício; declaração de isenção do imposto de renda e inscrição 

no Cadastro Geral de Contribuintes/ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CGC/CNPJ).  O 

Ministério da Justiça e a Secretaria de Administração e Reforma do Estado de Pernambuco, essa 

após ouvir o Conselho de Políticas Públicas e a Comissão de Reforma do Estado, são os órgãos 

competentes para, com a constatação do preenchimento dos requisitos, emitir um certificado de 

qualificação como OSCIP, no âmbito federal, e publicar um decreto de qualificação com 

posterior emissão do certificado, na esfera estadual. 

5.4.1 Regularidade jurídica da entidade candidata ao título qualificador.  

Nesse momento, verifica-se o que a Lei de Licitações denomina de regularidade jurídica 

da entidade. Nessa verificação se sobressai a análise detalhada dos estatutos das OSCIPs, uma 

vez que a lei faz algumas exigências no que diz respeito a seu conteúdo, que passamos a expor. 

Primeiramente, é necessária uma análise cuidadosa da previsão que alberga o objetivo 

social elencado no Estatuto da pessoa jurídica. Deve ser, conforme já dissemos acima, 

direcionado a uma das atividades previstas na lei ou na Constituição como serviço público não-

exclusivo.   

As normas federal e estadual exigem que alguns princípios da administração pública e que 

determinadas previsões estejam contidas expressamente nos estatutos das entidades, de sorte que 

se essas normas internas não os contemplarem, a entidade que queira se qualificar deverá 

providenciar alteração dessas, caso contrário não poderá ser qualificada.  
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Dispõe o art 4° da Lei federal das OSCIPs que os seus estatutos devem prever 

expressamente: 

I- a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, economicidade e da eficiência; II- a adoção de práticas de gestão 
administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma 
individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da 
participação no respectivo processo decisório; III- a constituição de conselho 
fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para opinar sobre os 
relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações 
patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da 
entidade; IV – a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o 
respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica 
qualificada nos termos desta lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto 
social da extinta228; V – a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica 
perder a qualificação instituída por esta lei, o respectivo acervo patrimonial 
disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que perdurou 
aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos 
termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; VI – a 
possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que 
atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam 
serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo 
mercado, na região correspondente a sua área de atuação; VII- as normas de 
prestação de contas  a serem observadas pela entidade, que determinarão, no 
mínimo: a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das 
Normas Brasileiras de Contabilidade; b) que se dê publicidade por qualquer 
meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e 
das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas 
de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de 
qualquer cidadão; c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos 
independentes se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto do 
termo de parceria conforme previsto em regulamento; d) a prestação de contas 
de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas Organizações de 
Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina o parágrafo 
único do art. 70 da Constituição Federal.  
 

Dentre os incisos acima, apenas causa maior preocupação o conteúdo do IV. É que a 

intenção do legislador que se manifesta através desse dispositivo é de que o objetivo social, que, 

por sinal, é de interesse público, deve ser sempre preservado, de tal sorte que o patrimônio 

líquido da entidade extinta possa ser transferido a outra entidade com objetivo social semelhante. 

Ocorre que o Novo Código Civil prevê , em seu art. 61, que  

dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de 
deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no parágrafo 
único do art. 56, será destinado a entidade de fins não econômicos designada no 

                                                 
228 A lei estadual tem o complemento: “ou ao patrimônio do Estado”. 
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estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à instituição 
municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.  
§ 1° Por cláusula do estatuto ou , no silêncio, por deliberação dos associados, 
podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receber 
em restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem 
prestado ao patrimônio da associação.  
 

Observa-se que o Código Civil criou possibilidade de os sócios ratearem parte do 

patrimônio líquido da entidade antes de sua destinação a outra entidade. Criou-se um direito para 

os associados, antes não previsto, com o qual não se contava. A lógica albergada na previsão 

normativa da Lei das OSCIPs é de que o patrimônio social pertence à comunidade e, sendo 

assim, uma vez encerradas suas atividades, não caberia sua distribuição, ainda que com os 

associados. Andréa Nunes assevera que, do ponto de vista doutrinário,  

é bastante discutível que tais contribuições possam voltar, corrigidas para o 
bolso dos contribuintes. O patrimônio dessas entidades é considerado 
patrimônio social e, como o próprio nome diz, de propriedade de toda a 
sociedade, não podendo retornar à órbita privada.  

E conclui:  

não há como conceber que, em vez de aquele patrimônio social remanescente se 
destinar a outra instituição de fins congêneres, retorne corrigido ao bolso de 
seus associados, como se fosse uma espécie de poupança ou previdência 
privada229 .  

As considerações da autora ganham uma maior importância quando se trata do patrimônio 

social das OSCIPs, uma vez que será normal que referido patrimônio decorra em grande parte da 

colaboração com o ente público. Assim, faz-se necessário que as cláusulas estatutárias não 

contenham referida possibilidade de restituição de contribuições e mais, que prevejam a 

impossibilidade de exercício desse direito por parte dos associados, uma vez que, na omissão do 

estatuto, a matéria pode ser deliberada por esses. Assim, sugere-se que as normas sobre a matéria 

sejam alteradas, a fim de que as entidades candidatas à qualificação disponham de estatutos que 

contenham tal vedação, de tal sorte que o patrimônio líquido não possa ser diminuído no 

momento da dissolução da entidade, não existindo direito de restituição de contribuições, ainda 

que por deliberação dos sócios. 

                                                 
229 PADILHA, Andréa Fernandes Nunes. Terceiro Setor: fiscalização e outras formas de controle. Recife: Nossa 
Livraria, 2002, p.41 e 42. 
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Também merece consideração a previsão do inciso V. É que a organização da entidade, 

com registro e escrituração dos bens, será essencial, tanto para o controle interno e externo, 

quanto para o momento de perda da qualificação. Isso porque, pelo dispositivo referido, os bens 

adquiridos com recursos públicos deverão ser transferido a outra pessoa jurídica qualificada que a 

sucederá e, como é possível a vigência de mais de um termo de parceria para com a mesma 

entidade, indispensável que, especialmente nesse caso, as aquisições da entidade reflitam de onde 

os recursos foram provenientes, sobretudo se de esferas de governo diferentes.  

5.4.2 Finalização do procedimento de qualificação: ato de qualificação, ato vinculado.  

Importante ressaltar que o ato de qualificação, que finalizará o procedimento, é um ato 

vinculado, como bem registra a Lei Federal n° 9.790, em seu § 2°, art 1°: “a outorga da 

qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos por 

esta lei”. Não poderia ser diferente. Uma vez atendidos os requisitos pelo particular, só cabe ao 

administrador qualificar a entidade que os preencheu. Ademais, as normas federal e estadual 

determinam expressamente que se assegure igualdade de acesso e de oportunidade aos entes que 

se interessem em se qualificar. As normas referidas seriam dispensáveis, tendo em vista que 

apenas refletem princípios do direito administrativo, como os da isonomia, da moralidade e da 

impessoalidade, mas não se pode afirmar que sejam excessivas, haja vista que servem para 

orientar o administrador em sua atuação.  

Uma vez qualificada como OSCIP, a pessoas jurídica poderá firmar termo de parceria 

com o poder público. 

É neste momento que haverá efetivamente uma escolha, por parte do administrador 

público de uma ou algumas pessoas jurídicas que atuarão complementarmente ao Poder Público. 

E aqui indispensável será um atuar de acordo com princípios da administração pública, mormente 

os da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Esses princípios deverão ser 

aplicados durante todo o procedimento de qualificação e assinatura do termo de parceria, a dizer, 

desde a escolha da atividade que terá sua execução atribuída ao terceiro setor, até a eleição de 

uma determinada pessoa jurídica, quando for necessária a escolha de apenas uma, com posterior 

contratação de empregados para a execução do serviço, se necessário, valendo destacar também a 

aplicação indispensável do princípio da participação em todos os momentos. Isto porque  
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os processos de transferência de competências estatais para a sociedade devem 
ser absolutamente visíveis e, sempre que compatível com o serviço, exigir 
prévio procedimento licitatório, no qual sejam avaliadas as qualificações 
necessárias ao adequado atendimento dos interesses públicos230. 

A seguir faremos breves considerações acerca dos princípios aos quais nos referimos 

acima, uma vez que a compreensão do que se quer significar com os mesmo será indispensável 

para as considerações que faremos sobre o procedimento das OSCIPs e, decorrentemente, às 

proposições jurídicas que faremos para aprimoramento do modelo.   

5.5 Breves considerações sobre os princípios em relação ao procedimento de qualificação 

e de estabelecimento da colaboração. 

Passamos, doravante, a tratar de princípios do direito administrativo que devem ser 

observados durante o procedimento de qualificação das entidades do terceiro setor como OSCIPs. 

A atuação do administrador, durante o referido procedimento, deve ser pautada nesses. A forma 

como a aplicação desses princípios se opera será abordada a seguir. 

5.5.1 Princípio da isonomia.  

Primeiramente tratemos do princípio da isonomia ou da igualdade. Este princípio é 

verdadeira garantia individual concedida aos cidadãos  nos textos Constitucionais dos mais 

diversos países. Em nossa Constituição Federal vem expresso no dispositivo que versa: “Art. 5° 

Todos são iguais perante a lei (...)”. Exprime a idéia de que o Estado deve garantir tratamento 

igualitário, isonômico, entre os cidadãos. Esta assertiva se desdobra em inúmeras considerações, 

a maioria delas sintetizadas por Celso Antonio B Mello. Este autor afirma que para correta 

compreensão deste princípio, não basta recorrer à noção aristotélica de que a igualdade consiste 

em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais231. Serve, extreme de dúvidas como 

um ponto de partida, uma vez que o passo seguinte é tentar responder à pergunta: “Quem são os 

iguais e quem são os desiguais?”, e traduz: “Afinal, que espécie de igualdade veda e que tipo de 

desigualdade faculta a discriminação de situações e pessoas, sem a quebra e agressão aos 

objetivos transfundidos no princípio constitucional da isonomia?”232 Aplicar o princípio da 

igualdade, portanto, é estar sempre refletindo sobre essas questões suscitadas, respondendo-as 

                                                 
230 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização: Privatização, Concessões, Terceirizações e Regulação. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2001, p.541. 
231 Cf. MELLO, Celso Antonio Bandeira. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. São Paulo: Malheiros, 2003. 
232 Ibid., p.11 e ss. 

 128



com base nas seguintes ponderações: verificação do que é adotado como critério discriminatório; 

verificação da existência de fundamento lógico para criar um fator discriminatório e atribuir 

tratamento jurídico distinto; e verificação acerca de amparo nos valores albergados pela ordem 

jurídica da correlação entre fator discriminatório e tratamento diferenciado233. Uma vez 

constatado que a lei ou o agir administrativo estão produzindo, ainda que traga tratamento 

diferenciado entre administrados, um tratamento eqüitativo entre estes, está sendo aplicado o 

princípio da isonomia ou igualdade. 

Lucia Valle assevera, ainda, que  

a exata dimensão do princípio da igualdade é de grande importância no 
entendimento da discricionariedade, pois, se atento se estiver ao cumprimento 
do princípio, ver-se-á quando a Administração pode desigualar, quando pode 
agir adotando certos discrímines e quando não pode, porque tais discrimines 
não estarão, como tão magistralmente professa Celso Antonio Bandeira de 
Mello, em correlação com a discriminação efetuada234.  

5.5.2 Princípio da impessoalidade.  

Segundo o princípio da impessoalidade, o atuar administrativo deve ser sempre voltado ao 

interesse público. Germana Moraes explica que há duas concepções deste princípio: uma 

subjetiva, por parte do funcionário público e da administração, que devem atuar de forma neutra, 

imparcial e independente; outra, objetiva, representada pela obrigação da administração pública 

de sempre ponderar valores de forma a atingir o interesse público através da execução de suas 

atividades. Representa, esse princípio, ora uma noção de igualdade, por isso é concebido, muitas 

vezes, como mera expressão desse, ora uma noção de finalidade pública235. 

Juarez Freitas afirma que o princípio é uma derivação do princípio da igualdade e que se 

traduz numa vedação de discriminação ilícita entre pessoas decorrente do Texto Constitucional. 

O princípio impõe que a Administração dispense um tratamento objetivo e isonômico a todos os 

administrados236.  

O princípio da impessoalidade, portanto, direciona o atuar administrativo, tanto de forma 

a proporcionar igualdade ou isonomia entre administrados, quanto a determinar uma “valoração 

                                                 
233 Ibid., p. 21. 
234 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Controle da Administração Pública. São Paulo: RT, 1991, p.48. 
235 Cf. MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 
1999, p. 109 e 110.  
236 Cf. FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 
1999, p.64.   
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objetiva de interesses públicos e privados envolvidos na relação jurídica a se formar, 

independentemente de qualquer interesse político”.237   

Tanto na acepção de isonomia, quanto na de finalidade pública, será de extrema 

importância na orientação do atuar administrativo durante a instituição do vínculo de colaboração 

entre Poder Público e terceiro setor. 

5.5.3 Princípio da moralidade.  

O princípio da moralidade direciona o administrador a agir de acordo com os valores 

éticos e morais da sociedade. Tais valores são os que se apresentam num senso comum de 

determinada sociedade e podem ser traduzidos como veracidade, confiança, lealdade, honestidade 

e boa fé238. A boa-fé239 no atuar pode representar uma das acepções da moralidade e significa a 

condução do administrador segundo a clássica noção advinda do Direito Civil, do bom pai de 

família.  Veda condutas inaceitáveis e transgressoras do senso moral da sociedade. 

5.5.4 Princípio da publicidade240.  

Dotado de uma noção instrumental, o princípio da publicidade requer transparência no 

atuar administrativo, numa tentativa de se assegurar a aplicação dos demais princípios, como o da 

igualdade, o da participação, o da moralidade e outros. Produz dois efeitos principais241: o de 

garantia aos cidadãos, que passam a ter direito subjetivo à informação através de imposição de 

transparência dos atos administrativos e o de imposição, de obrigação ao administrador, que tem 

o dever de motivar seus atos, a fim de que fiquem públicos os interesses que pretende resguardar 

mediante determinada atuação. 

 

 

                                                 
237 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Controle da Administração Pública. São Paulo: RT, 1991, p.50. 
238 Cf. MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 
1999, p. 119. 
239 Para consulta aprofundada do princípio da boa-fé nas relações Administração administrado, vide NOBRE 
JUNIOR, Edílson Pereira. O Princípio da Boa-fé e sua Aplicação no Direito Administrativo Brasileiro. Porto 
Alegre: Sérgio Fabres Edition, 2002.  
240 Mais referências ao princípio foram feitas no primeiro capítulo quando da exposição dos princípios que norteiam 
a reforma administrativa. 
241 Cf. MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 
1999, p. 107. 
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5.5.5 A aplicação dos princípios de direito administrativo na definição da atividade a ser 

executada pelo terceiro setor. 

A escolha da atividade social que deverá ser objeto de colaboração entre poder público e 

terceiro setor traz discussão muito polêmica na doutrina e na jurisprudência, acerca do controle 

de “atos de governo” ou “atos políticos”, isto é, da possibilidade de controle de atos que 

representam o exercício da função política ou de governo, “que implica uma atividade de ordem 

superior referida à direção suprema e geral do Estado em seu conjunto e sua unidade, dirigida a 

determinar os fins da ação do Estado, a assinalar as diretrizes para as outras funções, buscando a 

unidade da soberania estatal”242. As escolhas de diretrizes políticas, portanto, são atos de governo 

praticados pelo Poder Executivo e suscitam referida discussão.  

É certo que a escolha da atividade que será atribuída ao terceiro setor e, portanto, 

fomentada ou subsidiada pela administração, reflete uma decisão política do administrador na 

execução de sua incumbência democrática. Definir que comunidade deve ser contemplada com 

um plano de desenvolvimento cultural, que utilizará os serviços de uma entidade sem fins 

lucrativos instituída pela própria comunidade, por exemplo, é um ato de fixação de diretrizes 

políticas, isto é, um ato de governo. Sobre a matéria, há posicionamento clássico de Rui 

Barbosa243, no sentido de que os atos de governo, não passíveis de apreciação pelo Judiciário, são 

os que decorrem de um exercício de poderes exclusivamente e meramente políticos, como tais 

entendidos os que não são limitados por direitos correlativos, nas pessoas, individuais ou 

coletivas. Para o jurista, toda vez que surgir um problema jurídico que afete a ordem individual 

ou coletiva, ainda que tenha uma conotação política, é passível de apreciação pelos Tribunais244.  

Odete Medauar faz um estudo histórico apontando a evolução da matéria, no sentido de 

cada vez mais assegurar o controle jurisdicional de tais atos e cita, como referência, a forma 

como esse controle é feito no direito norte-americano. As questões políticas são enfrentadas, 

neste sistema, segundo alguns critérios, ensina a autora: a) critério clássico, pelo qual o tribunal 

                                                 
242 Renato Alessi apud DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo.15.ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 56. 
243 Rui Barbosa apud MEDAUAR, Odete. "Ato de Governo" in Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n° 
191, 1993, p. 67 e ss. 
244 "Uma questão pode ser distintamente política, altamente política, segundo alguns, até puramente política fora dos 
domínios da justiça e, contudo, em revestindo a forma de um pleito, estar na competência dos tribunais, desde que o 
ato, executivo, ou legislativo, contra o qual se demande, fira a Constituição, lesando ou negando um direito nela 
consagrado". Rui Barbosa apud MEDAUAR, Odete. "Ato de Governo" in Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, n° 191, 1993, p. 67 e ss.  
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deve verificar se a Constituição confiou a matéria a outro ramo de poder público, ficando o 

Judiciário com a verificação de tal atribuição e a constitucionalidade do exercício; b) critério 

funcional, segundo o qual se verifica uma falta de padrões “encontráveis” para solucionar a 

questão, uma impossibilidade de se chegar a uma solução da questão sem se adentrar, primeiro, 

numa questão política; c) critério de prudência ou político, quando se constata impossibilidade de 

se decidir de forma independente, sem desrespeitar os demais ramos de governo245.  

No caso presente, o da escolha de diretrizes políticas, o STF não tem considerado possível 

o controle da decisão do Poder Executivo de deixar de fomentar ou subsidiar tal ou qual 

atividade. Ainda que um ou outro Ministro defenda, que no âmbito dos direito sociais, existe 

sempre um direito correlato expressamente previsto na Constituição, prefere enfrentar a questão 

através da perspectiva da natureza do ato. EsSe entendimento se reflete no julgamento do Agravo 

Regimental em Recurso Extraordinário interposto pela Associação dos Deficientes Auditivos do 

Maranhão – ADAMA contra o Muncípio de São Luís do Maranhão, cuja ementa transcrevemos:   

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 
ENTIDADE PRIVADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRESTAÇÃO 
DE ENSINO ESPECIALIZADO. REPASSE DE VERBAS 
DESTINADAS À EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO. 
IMPOSSIBILIDADE. ENSINO FUNDAMENTAL A PORTADORES 
DE DEFICIÊNCIA. NÃO-OFERECIMENTO PELO PODER 
PÚBLICO. CONSEQÜÊNCIA. PAGAMENTO DAS DESPESAS 
REALIZADAS PELA IMPETRANTE. PRETENSÃO INCABÍVEL. 
SÚMULA 269-STF. 1. Os recursos públicos, por disposição 
constitucional, serão repassados às escolas públicas, podendo ser 
dirigidos às comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em 
lei, que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes 
financeiros em eduçação e, ainda, que assegurem a destinação de seu 
patrimônio a outras instituições de idêntica natureza, ou ao poder 
público, no caso de encerramento de suas atividades. 2. Entidade 
privada declarada de utilidade pública pelo Governo Federal e 
reconhecida como de assistência social sem fins lucrativos. Repasse de 
verbas destinadas à educação. Necessidade de se observar as condições 
impostas pela Carta da República e de estabelecer convênio com o 
poder público. 2.1. Repasse de recursos financeiros por decisão judicial. 
Impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na liberdade do ente 
público de celebrar contratos administrativos. Direito líquido e certo. 
Inexistência. 3. Ensino obrigatório a portadores de deficiência. Não- 
oferecimento pelo poder público Conseqüência: imputação de

                                                 
245 Cf. MEDAUAR, Odete. "Ato de Governo" in Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n° 191, 1993, p. 
67 e ss. 
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responsabilidade à autoridade competente. Apuração. Necessidade de 
produção de provas. Mandado de Segurança. Inadequação da via eleita. 
4. Comprometimento do poder público com o pagamento de dívida 
contraída por entidade privada na realização de trabalho social, de 
competência estatal. Pretensão incabível. O mandado de segurança não 
é sucedâneo de ação de cobrança. Incidência da Súmula 269/STF. 
Agravo regimental não-provido.  

Da análise do inteiro teor da referida decisão, verificamos, através do relatório, que a 

Associação sem fins lucrativos mencionada vinha prestando o serviço público de educação a 

deficientes auditivos, serviço esse que não era oferecido pelo Município requerido, fato que não 

foi negado. Requereu, assim, que o Judiciário determinasse o repassasse de verbas pelo 

Município para cobrir seus custos e a condenasse a indenizar pelos serviços até então prestados. 

O Ministro Maurício Correia, como relator, argumentou que o Judiciário não poderia impor a 

escolha de determinada entidade ao Executivo, sem ao menos ter havido uma averiguação do 

padrão de ensino da referida entidade, isto é, entendeu que essa averiguação é um ato 

administrativo de competência executiva e que, tal averiguação não seria compatível com a ação 

interposta, no caso, um Mandado de Segurança. Argumentou, ainda, que para que o repasse de 

verbas pretendido fosse possível, seria necessário que se firmasse convênio e que não é dado ao 

Judiciário se imiscuir na liberdade do Executivo em celebrar contratos administrativos. 

Corroborando o entendimento do relator, o Ministro Nelson Jobim afirmou que não cabe ao 

Judiciário definir políticas públicas. E, por fim, com posicionamento vencido, o Ministro Marco 

Aurélio foi pelo provimento do agravo por entender que o direito à educação é previsto na 

Constituição, é auto-aplicável e seu não oferecimento pelo poder público fere direitos individuais 

e coletivos, devendo ser garantido pelo Judiciário. Prevaleceu, portanto, o entendimento já 

pacificado da Corte de que determinar a ação do Executivo, em casos que tais, representa uma 

afronta à divisão dos Poderes. 

Somado ao entendimento da Suprema Corte de que não tem legitimidade para impor ao 

Executivo a execução de uma política pública, existe a própria dificuldade, após feita a escolha, 

de controle, por parte dos outros poderes, do mérito administrativo, que pressupõe o exercício do 

poder discricionário. Aqui, a liberdade de escolha representa “o mérito que é o ‘núcleo político’ 

da discricionariedade insuscetível de revisão jurisdicional”246. Sobre o tema, Germana Moraes 

                                                 
246 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 1999, p. 
37. 
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tece importantes considerações defendendo que existe, efetivamente, uma discricionariedade de 

escolha, em tais casos, a qual denomina de discricionariedade de decisão consistente “na 

faculdade de agir ou não agir” e que  

neste campo, encontram-se também a denominada discricionariedade de 
iniciativa – capacidade reconhecida para a Administração oferecer serviços 
públicos. O administrador desfruta de liberdade, condicionada pelo interesse 
público a realizar, de decidir, por exemplo, se há necessidade de oferta de 
serviços públicos de transporte coletivo247.  

É bem verdade que mesmo o mérito administrativo tem sido submetido ao controle em 

face dos princípios da administração pública, como os da razoabilidade e da proporcionalidade 

que, em última instância remetem aos princípios da impessoalidade, da publicidade e da 

moralidade, uma vez que ambos dizem respeito à exigência de que os motivos dados pelo 

administrador para a execução do ato sejam adequados, compatíveis e proporcionais ao interesse 

público que querem resguardar. Assim, por exemplo, decidir se o orçamento do ano, que, por 

limitações financeiras só poderá contemplar uma atividade social, contemplará o fomento a 

entidade de apoio a deficientes auditivos ou o aumento do número de leitos em hospitais, é uma 

escolha política, cujo controle é insuscetível de ser feito pelo Judiciário, sob pena de invadir 

competências de outro poder, a menos que a escolha de uma atividade, em detrimento da outra, 

demonstre total falta de razoabilidade por parte do administrador, como, por exemplo, se na 

respectiva localidade já existir várias escolas para deficientes e não existir nenhum leito de 

hospital. A despeito desta liberdade de escolha, essa deverá ser motivada e, a partir daí, pode 

suscitar um controle da moralidade, da impessoalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, 

por mais difícil que seja. 

Finalmente, se, por um lado, o mérito da decisão de escolher determinada atividade a ser 

fomentada passa por um controle limitado por parte do Poder Judiciário e inexistente por parte do 

Poder Legislativo, de certo que pode e deve passar por um controle social. A sociedade tem 

legitimidade para decidir junto a seus representantes quais políticas públicas prefere.   

Portanto, além dos princípios acima mencionados, entendemos que aqui reside um dos 

principais pontos em que a aplicação do princípio da participação é indispensável. Já afirmamos 

que a praticamente inexistente participação do administrado na administração pública tem sido 

apontada como um dos principais motivos do insucesso das reformas administrativas implantadas 

                                                 
247 Ibid, p. 41.  
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até hoje. Cabe aqui resgatar esse fato e primar para a sua aplicação no procedimento de gestão 

associada. 

No Estado de Pernambuco, ficou estabelecido, através do Decreto n° 23.046, de 19 de 

fevereiro de 2001, um Sistema Integrado de Prestação de Serviços à Coletividade, cuja finalidade 

é “o disciplinamento da atuação conjunta dos órgãos e entidades públicas, das entidades 

qualificadas como Organização Social ou como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, e das entidades privadas credenciadas pelo Poder Público, na execução das atividades 

públicas não privativas a cargo do Estado, mediante o estabelecimento de critérios de ação, 

qualificação ou credenciamento; e do estabelecimento de mecanismos de coordenação, 

fiscalização e controle das atividades transferidas”248. Um dos objetivos do Sistema é implantar 

uma gestão participativa da execução dos serviços públicos não-exclusivos, com a participação 

da sociedade civil organizada. E, no referido Decreto, a tentativa concreta de possibilitar essa 

participação foi a previsão da atuação de Conselhos de Políticas Públicas, como órgão de 

consulta junto ao referido sistema. Esse tem como atribuição “opinar previamente quanto à 

qualificação das entidades interessadas como organização social ou organização da sociedade 

civil de interesse público, à celebração de contratos e termos de parceria e a alocação dos 

respectivos recursos orçamentários”249.  Referido Decreto não trata da composição do Conselho. 

Contudo, fica evidente que seria um espaço de discussão com integrantes da sociedade civil em 

busca de decisões compartilhadas com a sociedade. Entretanto, tal Conselho jamais foi instituído, 

ressaltando-se que sua atribuição seria apenas auxiliar e não vinculante.    

No âmbito federal, a Lei n° 9.790 também prevê a atuação de um Conselho de Políticas 

Públicas, aplicando-se a mesma consideração feita acima no que diz respeito à falta de definição 

da composição. Sua existência, por outro lado, é verificada, tendo em vista sua previsão no 

âmbito da legislação federal de assistência social, ainda que em poucas atividades sociais.    

Assim, a escolha da atividade a ser terceirizada e fomentada deverá ser pautada 

primeiramente numa decisão conjunta da administração e da comunidade interessada, de modo a 

se atender ao princípio da participação, dando cada vez mais legitimidade ao atuar administrativo. 

Os princípios da igualdade, da impessoalidade e da publicidade também se aplicam aqui no 

sentido de que: a) a escolha de uma atividade em detrimento de outra deve ser motivada e deve 
                                                 
248 Art. 3° do Decreto estadual n° 23.046/01. 
249 Art. 8°, do Decreto Estadual n° 23. 046/01. 
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ter fundamento no interesse público e na imparcialidade, de sorte que a atividade contemplada 

seja a que, no momento, mais anseia a coletividade; b) a escolha do local a ser prestada a 

atividade também deve ser motivada e decorrer da análise objetiva das necessidades da população 

de forma que, dentre áreas A, B ou C, não seja escolhida a B por ter uma associação que deu 

apoio financeiro ou político à campanha do governante respectivo. 

Vale destacar mais uma vez: o clientelismo que pode se desenvolver no momento da 

escolha dos locais a serem contemplados, e que foi citado no primeiro capítulo como uma das 

possíveis dificuldades na instituição das parcerias com o terceiro setor tem, no controle social, 

através da participação da sociedade nessa escolha, um possível antídoto.        

5.5.6 A aplicação dos princípios de direito administrativo na escolha da entidade do 

terceiro setor prestadora do serviço público não-exclusivo. 

O momento da escolha da OSCIP que firmará o termo de parceria com o Poder Público, 

conforme já dissemos anteriormente, não é, em regra, imediatamente posterior à qualificação. 

Essa, por sinal, pode requerer um tempo de até 30 dias para análise por parte dos órgãos públicos 

competentes. Esse prazo pode ser aumentado quando for necessário o cumprimento de alguns 

requisitos que a interessada não preencheu, devendo a Administração abrir diligências para tanto. 

A propósito, nos decretos federal e estadual sobre a matéria, não foi prevista tal possibilidade, 

mas o princípio da economicidade a impõe, uma vez que indeferir um pedido de qualificação 

com motivação e publicação na imprensa oficial para, logo depois a mesma entidade oferecer um 

outro requerimento, que pode ser reapresentado a qualquer momento, segundo os decretos 

referidos, saneando uma irregularidade formal, será mais dispendioso para o ente público do que 

abrir um prazo para a complementação de documentação. 

5.5.7 A publicidade do interesse em instituir colaboração.  

Essa primeira observação serve para advertir que, sendo a qualificação um procedimento 

que precede a assinatura de um termo de parceria e que requer um certo tempo, ela pode ser um 

meio de privilegiar determinadas entidades em detrimento de outras. Senão vejamos. A decisão 

de estabelecer vínculo de colaboração para exercício de determinada atividade e a posterior 

escolha de uma OSCIP para tanto estará restrita a um rol de interessados: as pessoas jurídicas já 

qualificadas como OSCIPs. A competição, aqui, poderá ser bastante mitigada se, nesse elenco, 

houver uma ou poucas entidades qualificadas, cujo objetivo institucional seja o desempenho da 
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atividade desejada. Isto poderá ocorrer, sem dúvida, através do repasse de informações 

privilegiadas acerca de que atividade o Estado vai fomentar, quando e como.  Indispensável, para 

que tal não ocorra, que a Administração torne pública a intenção de estabelecer vínculos de 

colaboração com as entidades do terceiro setor para prestação de determinada atividade, em 

tempo suficiente para que possíveis interessadas possam solicitar a qualificação. Com isso, 

resguardam-se os princípios da igualdade, da impessoalidade, da publicidade e da moralidade. 

Assim, uma primeira proposição que se faz ao regime de escolha das OSCIPs é de que esse 

procedimento se inicie com a publicação, em imprensa oficial e jornais de grande circulação, do 

interesse do ente público em firmar vínculos de colaboração para tais e quais atividades, deixando 

as entidades do terceiro setor interessadas cientes de que haverá possibilidade de fomento de suas 

atividades. Referida publicação deverá ser efetuada em prazo suficiente para que a qualificação 

da entidade seja possível antes da assinatura de um termo de parceria. Evidentemente, nem todas 

situações que envolverão o repasse de atividades ao terceiro setor permitirão a concessão de um 

período de espera para qualificação das entidades, mas as situações de que não poderão ensejar 

tal período deverão ser motivadas e, sem dúvida, serão exceções. Outros casos haverá que o 

elenco de interessados já qualificados é bem razoável, podendo, nesse caso, não haver referida 

publicação. Entendemos que um número razoável, quando houver necessidade de escolha apenas 

de uma entidade para prestar o serviço, é a existência de pelo menos três OSCIPs capazes de 

concorrer, tal qual se dá na licitação na modalidade convite. 

A preocupação acima exposta também está contida em decisão do TCU, Acórdão 

1146/2003250, quando da apreciação de relatório de auditoria que apurou denúncias de 

irregularidades numa contratação entre o DF e a OSCIP Instituto Candango de Solidariedade.  A 

seguir a transcrição de parte do voto do Ministro Relator:  

9.7. determinar ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de 
Políticas de Saúde, que, considerando o número reduzido de Organizações 
Sociais e de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) 
habilitadas na área da saúde, identifique entidades que estejam aptas a 
selecionar, contratar e gerenciar os agentes comunitários de     saúde e demais 
profissionais das Equipes de Saúde da Família e que preencham os requisitos 
estabelecidos na Lei 9.637/98 ou na Lei 9.790/99 e no Decreto 3.100/99, para, 
em trabalho conjunto com o Ministério da Justiça, ampliar o número de 
organizações regularmente qualificadas;” 

                                                 
250 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n° 1146/2003 (Processo n° 007.032/1999-4), Distrito Federal e 
Intituto Candango de Solidariedade, Relator: Walton Alencar Rodrigues, Brasília, 2003. Disponível em: http:// 
www.tcu.gov.br/jurisprudência. Acesso em: 03 de março de 2004. 
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A legislação do Estado da Bahia sobre qualificação das OS, Lei n° 8.647, de julho de 

2003, também refletiu a preocupação com esse tema e apresentou outra solução muito 

interessante, que pode ser aplicada ao regime jurídico das OSCIPs. Ao invés de dar prazo antes 

da assinatura do termo de parceria para que as entidades se qualifiquem, apenas dispõe, em seu 

art.10, que “não constitui condição indispensável para a participação no procedimento de seleção 

a prévia qualificação como Organização Social da entidade interessada”. Adota, portanto, a 

possibilidade de ampla participação das entidades do terceiro setor no procedimento de seleção, 

para depois, caso necessário, verificar se preenchem os critérios de qualificação. A solução, que é 

verdadeira inversão do procedimento licitatório da Lei n° 8.666, prevê que o julgamento das 

propostas seja anterior à habilitação, uma vez que traz o momento de seleção dos projetos antes 

da verificação dos documentos de qualificação, que representa uma habilitação prévia. Essa 

inversão, ressalte-se, é uma das mais importante inovações contidas no Projeto de Lei que 

alterará a Lei n° 8.666/93, permitindo que meros erros formais de habilitação não impeçam a 

apreciação do maior número de propostas por parte da Administração Pública251.  

Assim, a qualificação como OSCIP não deve servir de justificativa para que se 

fundamente a inviabilidade de competição. As duas formas apresentadas acima - (i) de tornar 

pública a necessidade de delegação de um serviço não exclusivo e dar prazo para as interessadas 

se qualificarem antes do procedimento e (ii) de possibilitar que participem da seleção entidades 

ainda não qualificadas como OSCIPs, de sorte que a qualificação seja analisada posteriormente - 

são de indispensável adoção para cumprimento dos princípios do direito administrativo por parte 

do administrador.  

Essa proposição, salientamos, também serve de sugestão para dificultar o clientelismo 

que porventura se queira instaurar em tais relações.   

Adotadas as medidas que possibilitam a participação do maior número de interessados, 

passa-se ao procedimento de escolha em si. Esse, por sua vez, enseja tantas outras considerações. 

5.6 Procedimento e critérios de escolha da OSCIP que irá firmar termo de parceria. 

O procedimento de escolha da OSCIP não é previsto na legislação do Estado de 

Pernambuco, mas é mencionado no decreto federal e também nas leis específicas dos Estados de 

                                                 
251 O Projeto de Lei referido traz possibilidade de saneamento de documentação, de sorte que a apresentação de uma 
certidão vencida, por exemplo, não impossibilite a contratação de uma proposta mais vantajosa. 
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São Paulo e Bahia. Estava contido, também, no projeto de lei de alteração da Lei de Licitações, 

mas, atualmente, não consta desse texto, sob a alegação de que a disciplina deve vir mencionada 

em lei específica, isto é, na própria lei das OSCIPs. Perde-se, portanto, a oportunidade, em sede 

de lei nacional, de determinar que certas normas sejam obrigatórias nos procedimentos de seleção 

adotados nas respectivas esferas de governo.  

Primeiramente, trataremos da forma de seleção prevista no referido decreto federal, em 

seguida abordaremos das disposições sobre a matéria contidas na legislação dos Estados de São 

Paulo e da Bahia sobre seleção de OS, cujas normas devem servir de referência para os 

procedimentos de escolha das OSCIPs. Por fim, faremos as proposições que entendemos 

necessárias ao aprimoramento da forma de escolha. 

5.6.1 Seleção da OSCIP no decreto federal.  

O Decreto n° 3.100, de 30 de julho de 1999, tem boa parte de seus dispositivos 

direcionada à disciplina de um procedimento de escolha das OSCIPs. Prevê seleção por 

concursos de projetos para a realização da atividade, que não se confunde com a modalidade 

concurso prevista na Lei de Licitações. Interessante então indagar se o decreto federal não estaria 

criando nova modalidade de licitação prevista na lei federal. Em verdade, a legislação das 

OSCIPs pressupõe que a escolha pode ser direta, sem licitação, tendo em vista que o termo de 

parceria é um ajuste diferenciado, tanto dos convênios, quanto dos contratos. Em tais relações 

não há uma concessão de vantagem direta para o ente privado como ocorre nos contratos 

administrativos, mas sim concessão de vantagens indiretas ao colaborador, através de 

subvenções. Ademais, tais entidades não querem tirar proveito de tais vantagens, mas com essas 

atingirem objetivos de interesse público, portanto comuns aos da Administração. Quando isso 

ocorre, a legislação permite que não se abra um procedimento de licitação. É o que se conclui da 

hipótese de dispensa do inciso XIII, do art. 24, da Lei de Licitações e dos convênios. Contudo, 

como o tipo de acordo a ser firmado traz características bem peculiares e inovadoras, pode-se 

defender que a sistemática, por ser nova, não encontra guarida, em sua íntegra, no texto da Lei de 

Licitações, o que permite que se adote um procedimento específico, com base nos princípios do 

direito administrativo, para a referida escolha. Ademais, precedendo qualquer tipo de ajuste que 

confira vantagens diretas ou indiretas a um particular, há de se realizar um procedimento em que 
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tais princípios estejam evidentes. Assim o faz o decreto federal que faculta ao administrador um 

procedimento de escolha, que atenda aos princípios do direito administrativo. 

Ainda quanto a este diploma, estabelece no artigo 23, que o edital do concurso deverá 

conter no mínimo e obrigatoriamente:  

I – prazo, condições e forma de apresentação das propostas; II – especificações 
técnicas do objeto do Termo de Parceria; III – critérios de seleção e julgamento 
das propostas; IV – datas para a apresentação de propostas; V – local de 
apresentação de propostas; VI – datas de julgamento e data provável da 
celebração do Termo de Parceria; e VII – valor máximo a ser desembolsado. 

Esses itens estão previstos também no art. 40, da Lei n° 8.666, mas foram reduzidos para 

se adequarem ao regime ora estudado.  

Com base no edital referido, o art. 26, do Decreto, estabelece que a OSCIP candidata deve 

apresentar seu projeto técnico e sua planilha de custos, a fim de que uma comissão instituída pelo 

órgão interessado na parceria avalie e julgue todas as propostas recebidas. Da decisão dessa 

comissão não caberá recurso para o órgão interessado, chamado, no Decreto, de “órgão parceiro”. 

Essa norma está contida no art. 31 e contraria o princípio do contraditório. A norma federal quis 

dar celeridade ao processo, afastando, contudo, o direito de recurso por parte do interessado. Não 

diz também se cabe pedido de reconsideração à própria comissão julgadora. Entretanto, 

entendemos que, tanto os preceitos da Lei 8.666, quanto os das respectivas leis de procedimento 

administrativo, prevalecem diante da norma do Decreto, sendo assim, possível o recurso à 

autoridade superior assim como o pedido de reconsideração.  

Por fim, no que diz respeito ao Decreto, mister citar o que se entendeu necessário levar 

em conta nos editais específicos como critérios para nortear a escolha da OSCIP e o que se 

entendeu inaceitável como critério de seleção. Quanto à primeira hipótese, prevista no art.27, a 

norma estabelece que deverão ser levados em conta:  

I- o mérito intrínseco e adequação ao edital do projeto apresentado; II- a 
capacidade técnica e operacional da candidata; III – a adequação entre os meios 
sugeridos, seus custos, cronogramas e resultados; IV – o ajustamento da 
proposta às especificações técnicas; V – a regularidade jurídica e institucional 
da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; e VI – a análise dos 
documentos referidos no art. 11, § 2°, deste Decreto.  

Referido dispositivo concerne à documentação que deve ser apresentada para a prestação 

de contas da entidade: relatório anual de execução de atividades; demonstração de resultados do 

 140



exercício; balanço patrimonial; demonstração das origens e aplicação de recursos; demonstração 

das mutações do patrimônio social; notas explicativas das demonstrações contábeis, caso 

necessário; e parecer e relatório de auditoria. Todos se referem, portanto, a documentos que 

devem ser utilizados por uma pessoa jurídica no exercício rotineiro de suas atividades, o que leva, 

em decorrência, à exigência de existência da entidade para participar da seleção.   

Quanto aos critérios que, no âmbito federal, se entendeu inaceitáveis para nortear a 

escolha de uma OSCIP, de sorte que não podem servir de critério de seleção, de desqualificação 

ou de pontuação, estão previstos no art. 28:  

I- o local do domicílio da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
ou a exigência de experiência de trabalho da organização no local de domicílio 
do órgão parceiro estatal; II – a obrigatoriedade de consórcio ou associação com 
entidades sediadas na localidade onde deverá ser celebrado o Termo de 
Parceria; III – o volume de contrapartida ou qualquer outro benefício oferecido 
pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público”.    

Da análise dos critérios inaceitáveis, apenas entendemos razoável estar nesse rol a 

hipótese do inciso II. Isso porque os critérios referidos nos demais podem, se corretamente 

utilizados, servir de parâmetro de escolha do administrador. É verdade que o critério do inciso I 

pode ensejar direcionamento da escolha para alguma entidade, mas ele pode se tornar um critério 

razoável e até necessário se o projeto a ser desenvolvido tiver objetivos sociais específicos, como 

a criação de postos de trabalho para comunidade local. Esse fato pode, ademais, ser motivo para 

uma inexigibilidade de licitação, devendo, portanto, ser dado ao administrador a faculdade de 

inseri-lo ou não nos editais, após, obviamente, a apresentação dos motivos razoáveis. Quanto ao 

inciso III, não se sustenta a restrição diante da possibilidade de, com a parceria de recursos da 

iniciativa privada, obter a redução dos custos do serviço contratado. 

5.6.2 Procedimentos de escolha em algumas leis estaduais.  

A legislação do Estado de São Paulo, Lei Complementar n° 846/98, determina que, antes 

da celebração de um contrato de gestão, o ente público deve publicar a minuta do contrato em 

jornais de grande circulação, para que as entidades interessadas sejam convocadas a participar da 

seleção. Não indica, contudo, o procedimento. Ressaltamos que mais uma vez citamos a 

legislação de Organizações Sociais, mas com considerações aplicáveis às OSCIPs, porque as 

escolhas obedecem aos mesmos princípios de direito administrativo. 
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A lei das Organizações Sociais no Estado da Bahia, n° 8.647, de 29 de julho de 2003, 

estabelece, por sua vez, procedimento de seleção, aplicando todos os princípios da licitação. 

Determina, primeiramente, em seu art. 4°, § 2°, que o início do procedimento se dê através de 

“ampla publicidade ao propósito de transferência da atividade ou serviço, através de avisos 

publicados, no mínimo, por 03 (três) vezes no Diário Oficial do Estado e 02 (duas) vezes em 

jornal diário da Capital, além da disponibilização nos meios eletrônicos de comunicação”. Vale 

ressaltar que, como já referimos anteriormente, a qualificação da entidade não é condição de sua 

participação no procedimento. Após referida convocação pública, os candidatos receberão o 

edital que, conforme determinado artigo 6°, conterá no mínimo:  

I - descrição detalhada da atividade a ser transferida, e dos bens e equipamentos 
a serem destinados para esse fim; II - critérios objetivos para o julgamento da 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública; III - prazo para 
apresentação da proposta de trabalho. 

Com base em tal documento, as propostas serão oferecidas e, no momento de julgamento, 

a comissão licitante verificará também regularidade fiscal e técnica da entidade, tendo ficado 

estabelecido que a experiência técnica, que poderá ser exigida no edital  

limitar-se-á à demonstração, pela entidade, de sua experiência gerencial 
na área relativa ao serviço a ser transferido, bem como da capacidade 
técnica do seu corpo funcional, podendo o edital estabelecer, conforme 
recomende o interesse público, e considerando a natureza dos serviços a 
serem transferidos, tempo mínimo de existência prévia das entidades 
interessadas a participar do procedimento de seleção. 

 É na exigência de existência prévia que essa lei inovou, de forma muito saudável para a 

administração pública, estabelecendo que as normas editalícias, dependendo do objeto, podem 

exigir um tempo mínimo de existência, tempo esse que deve ser justificado, a fim de que não gere 

suspeitas quanto a sua necessidade. Por outro lado, seu art .10, estabelece que, caso não haja 

exigência de tempo mínimo de existência prévia no edital, a entidade que tiver menos de um ano 

de funcionamento comprovará experiência gerencial através da qualificação do seu corpo 

diretivo.  

Caso a administração constate, após ter publicado seu interesse de contratar uma OS para 

exercício de determinada atividade, que não há viabilidade de competição, seja por não ter 

aparecido interessados, seja por “impossibilidade material técnica das demais entidades 
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participantes”, uma entidade que tenha apresentado proposta de trabalho adequada ao que a 

Administração demandou, deverá ser contratada. 

As normas acima citadas acolheram, para a escolha de OS, princípios da publicidade, da 

impessoalidade e da moralidade no procedimento de escolha dessas entidades, determinando que 

o interesse do administrador em transferir o serviço público não-exclusivo ao terceiro setor seja 

público e adotando um procedimento simples, mas transparente, que deve servir de referência 

para o regime jurídico de convocação e escolha das OSCIPs.  

5.6.3 Sugestões para adequação do procedimento de escolha aos princípios do direito 

público. Uso de dispensa ou inexigibilidade de licitação.  

Inicialmente indispensável se faz retomar o entendimento de Jacoby quando trata da 

dispensa de licitação. Este autor, conforme já referimos anteriormente, afirma que existe, sim, a 

possibilidade de que a licitação não seja o único meio de garantir a aplicação efetiva dos 

princípios da isonomia e da impessoalidade252. Assim, também no momento de escolha de uma 

OSCIP, é possível que a licitação não seja interessante por motivos que devem ser razoáveis e 

que devem estar sempre motivados. Aqui pode, de fato, ocorrer uma inexigibilidade ou uma 

dispensa de licitação, limitada, essa última, às hipóteses do inciso XIII, do art. 24, da Lei n° 

8.666. Não pode ocorrer, contudo, dispensa de licitação para prestação de outros serviços que não 

sejam pesquisa, educação e recuperação social do preso. Não se pode olvidar que as dispensas de 

licitação estão enumeradas na Lei n° 8.666, de forma taxativa, numerus clausus. Interessante 

notar, ainda, que a Lei n° 9.648/98, que alterou a lei de licitação, apenas inseriu a hipótese de 

dispensa com relação à celebração de contratos de prestação de serviços com as Organizações 

Sociais, não o fazendo com relação às OSCIPs. 

Destarte, havendo inviabilidade de competição ou motivos suficientes para dispensa de 

licitação do artigo referido acima, o administrador estará autorizado a não realizar o certame, 

desde que possa justificar sua escolha e o preço contratado, visando ao atendimento de outros 

princípios da ordem jurídica. Contudo, retomando a assertiva de Jacoby253, a administração 

“estará obrigada a promover a licitação quando o critério de escolha do fornecedor ou executante 

                                                 
252 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação Direta sem Licitação: modalidades, dispensa e inexigibilidade 
de licitação. 5.ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 192 e 193. 
253 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação Direta sem Licitação: modalidades, dispensa e inexigibilidade 
de licitação. 5.ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 193. 
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não puder ser demonstrado sem ofensa ao princípio da moralidade e da impessoalidade”. O 

mesmo entendimento é defendido por Marçal Justen que assevera “Somente será possível a 

seleção de organização social sem prévia licitação quando presentes os requisitos explícitos de 

dispensa ou inexigibilidade de licitação. Eventualmente será o caso de credenciamento 

(...)”254.Acerca do procedimento de escolha, Marçal Justen é bem rigoroso. Defende que não se 

pode conferir recursos e benesses a determinada entidade, se o particular não apresentar 

contrapartida para fazer face a esses. Afirma também que o particular deve apresentar estrutura 

própria, recursos próprios, aptos a confirmarem sua capacidade de prestar o serviço demandado e, 

ainda, experiência na prestação. E afirma:  

Todos os requisitos de idoneidade exigidos para alguém ser contratado pela 
Administração Pública têm de estar presentes quando se tratar de contratação 
com organização social – aliás, os requisitos devem ser ainda mais intensos. 
Como decorrência e mesmo quando não for o caso de ‘licitação formal’, a 
Administração permanece obrigada a verificar a presença de requisitos de 
idoneidade, equivalentes aos de habilitação255. 

Marçal Justen Filho trata, aqui, mais uma vez, das OS, mas afirma que as mesmas 

considerações feitas a essas se aplicam às OSCIPs e defende que, qualquer que seja o 

procedimento adotado para a escolha, deve ser pautado no princípios da “supremacia e 

indisponibilidade do interesse público”. Com tais considerações defende que se traga algumas 

exigências feitas pela Lei de Licitações para as contratações públicas, tais como regularidades 

jurídica e fiscal e dados relativos à qualificação técnica e econômico-financeira. Não poderia 

deixar de ser. A administração pública não pode firmar ajustes sem tais cautelas, mormente sem 

averiguar a regularidade jurídica e fiscal das entidades que receberão recursos públicos. Contudo, 

como salienta o autor usando o termo “licitação formal”, essa não parece ser, de fato, o 

procedimento mais adequado a preceder tais ajustes, sendo suficiente que seus princípios sejam 

aproveitados, como os apontados acima.  

A regularidade jurídica, citada por Marçal Justen Filho como exigência intangível, a ser 

atendida pela entidade do terceiro setor, é comprovada no momento da qualificação, ficando para 

o momento da assinatura do termo de parceria a verificação das regularidades fiscais e técnicas 

da entidade, sem olvidar que tais exigências devem ser feitas, ainda que não haja disputa. 

                                                 
254 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 9.ed. São Paulo: Dialética, 
2002, p.36. 
255 Ibid., p.35. 
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Seguindo a tendência de reforma da legislação de licitações, a apresentação dos documentos que 

irão comprovar a regularidade fiscal e técnica e, até mesmo, de regularidade jurídica, poderão ser 

apresentados após a análise dos projetos de prestação do serviço, de sorte que seja privilegiada a 

proposta em si, em detrimento de irregularidades que, no decorrer do procedimento, podem ser 

sanadas pelos interessados256. Aqui fica, portanto, a primeira sugestão no que diz respeito ao 

procedimento de escolha de tais entidades: que a regularidade fiscal e a técnica sejam conferidas 

após a classificação das propostas das candidatas.  

5.6.4 Proposição jurídica acerca dos critérios a serem adotados no procedimento de 

disputa entre OSCIPs. 

Não ocorrendo motivos que fundamentem uma contratação direta, sem licitação, a adoção 

de bons critérios para nortear a escolha das entidades pode minimizar os riscos de 

estabelecimento dos vínculos de colaboração.  

5.6.4.1 Estabelecimento de pontuação.  

Estabelecer um sistema de pontuação é bastante interessante em tais tipos de disputa. Essa 

é a forma usualmente adotada nas licitações internacionais, do BIRD e do BID, na contratação de 

prestação de serviços que terão longa duração e que exigem técnicas apropriadas. Alguns 

aspectos merecem maior pontuação na escolha da entidade, os quais mencionamos abaixo. 

5.6.4.2 Contrapartida do ente privado.  

Primeiramente, a despeito de o decreto federal proibir que seja utilizado, como critério de 

seleção, o volume da contrapartida ou qualquer outro benefício oferecido pela OSCIP, 

entendemos que esse critério é um dos mais importantes para determinar a escolha. Explicamos. 

A sistemática da colaboração, como o próprio nome enseja, requer uma colaboração, um auxílio 

da iniciativa privada, tendo como uma das conseqüências, a redução de custos. Assim, nada mais 

salutar que a entidade do terceiro setor traga, como proposta, uma contrapartida decorrente de 

recursos de entidades da iniciativa privada. Uma das finalidades da colaboração, ressalte-se, é 

despertar a iniciativa privada à participação em atividades de interesse público. Um dos 

argumentos alegados em favor da ‘publicização’, inclusive, é o de que, através dessa, o Estado 

                                                 
256 Conforme já dissemos anteriormente, a inversão do momento de averiguação da documentação dos licitantes com 
relação ao momento de apresentação das propostas é uma das mais saudáveis inovações contidas no projeto de lei 
que altera a lei de licitações. 
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pode captar recursos junto à iniciativa privada, sem abandonar a responsabilidade pública. 

Portanto, quando o ente público tiver que optar entre uma entidade que já recebe auxílio da 

iniciativa privada na execução de suas atividades e outra que não recebe nada, evidente que deve 

optar pela que já recebe, pois, normalmente, isso deve diminuir o custo do serviço. Esse é, sem 

dúvida, um bom critério de escolha, e deve ser inserido nas convocações. 

5.6.4.3 Desempenho anterior de atividades gratuitas.  

Outro critério indispensável nas convocações ou nos editais é o de desempenho de 

atividades gratuitas. Dar maior número de pontos a quem já exerce ou exerceu um maior número 

de atividades gratuitas à comunidade é estimular a cooperação da sociedade. Esse estímulo é 

função do Estado.  

5.6.4.4 Experiências anteriores na prestação do serviço.  

A comprovação de experiência anterior na atividade que será prestada é também critério 

importante a servir de diferencial na escolha da entidade. A experiência anterior é uma 

possibilidade que a própria Lei de Licitações prevê, em seu art. 30, como item de qualificação 

técnica. É bem verdade que o dispositivo suscita inúmeras discussões judiciais, pois, não raro, 

serve para direcionar a escolha. As exigências, por exemplo, de experiências anteriores com a 

própria administração contratante, de prestação do serviço em determinado ano ou período de 

tempo pré-determinado, em regra, são consideradas exigências abusiva e direcionadoras de 

licitações. Contudo, o critério pode ser de grande valia quando aplicado de acordo com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo, para tanto, indispensável a exposição 

dos motivos da adoção do critério. É importante ressaltar que nem sempre é necessário que se 

fixe, quanto à aptidão para o desempenho da atividade, inúmeros requisitos, como tempo de 

exercício da atividade, volume do serviço prestado, aparelhamento e pessoal técnico. Basta, no 

caso das OSCIPs, que tenha tido bom desempenho em atividades semelhantes, com boa avaliação 

em seus resultados e lisura na prestação do serviço. A pontuação de experiências anteriores pode 

afastar, inclusive, o problema da contratação de entidades que, por terem objeto social muito 

amplo, podem ser contratadas para qualquer tipo de atividade social imaginável, mas que nunca 

tenham exercido muitas delas. Essa constatação ocorreu no caso, já referido, da contratação da 

OSCIP Instituto Candango de Solidariedade, que apresentou inúmeras irregularidades. Não é 

regra, mas a especialização do ente em determinada atividade social normalmente ocasiona uma 
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prestação melhor do serviço. Não se poderia exigir ou adotar, como critério ensejador de 

pontuação, a especialização estatutária da entidade em um único objeto. Isso tiraria a liberdade e 

autonomia de tais entes em suas constituições. Entretanto, o problema de, mesmo a entidade ter 

objetivos institucionais tão amplos, sem experiência de prestação de determinado serviço, pode 

ser afastado, através da exigência de experiências anteriores.    

Findo o procedimento de escolha, com prazo para recursos, que deve ser de cinco dias, 

pois este é o prazo usual das licitações, deve o órgão licitante exigir a documentação relativa à 

regularidade fiscal e técnica da entidade. 

5.6.5 Procedimento de escolha: regularidade fiscal.  

Os documentos de regularidade fiscal, ou regularidade para com o Fisco, são os previstos 

no art. 29, da Lei n° 8.666, que se aplica a todos os ajustes feitos pela administração pública, aí 

incluídos os termos de parceria. São: prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou 

no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); prova de inscrição no cadastro de contribuintes 

estadual ou municipal relativo ao ramo de atividade do licitante e compatível com o objeto 

contratual; certidão negativa de débito para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 

prova de regularidade junto à Seguridade Social (certidão negativa do INSS) e Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS). 

5.6.6 Ainda procedimento de escolha: regularidade técnica.  

No que ser refere à regularidade técnica, esta significa “domínio de conhecimentos e 

habilidades teóricas e práticas para execução do objeto a ser contratado”257.  

Assim, além dos atestados ou certidões proferidas por outros entes que obtiveram a 

prestação do serviço da entidade candidata e que servirão de critério para pontuação, outros 

documentos podem ser exigidos a título de regularidade técnica. 

5.6.6.1 Atestados de funcionamento.  

Como um dos requisitos de regularidade técnica, sugere Andréa Nunes, que se exija 

atestado de funcionamento expedido pelo Ministério Público ou por outro órgão de igual 

credibilidade, ressaltando-se que, no Estado de Pernambuco, a Promotoria de Justiça, com 

                                                 
257 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 9.ed. São Paulo: Dialética, 
2002, p.313. 
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atuação na tutela de Fundações, Entidades e Organizações Social, expede tais atestados, após 

efetuar visitas às entidades requerentes, através de seus Promotores ou Assistentes Sociais258. 

Essa é uma excelente sugestão, devendo, a exigência dos referidos atestados, ser incluída nos 

editais convocatórios de seleção das Oscips. Porquanto a comunicação entre as entidades de 

controle, nesse aspecto, pode adiantar uma pesquisa acerca da atuação da entidade, além de 

proporcionar o conhecimento físico da estrutura da entidade.  

5.6.6.2 Capacidade logística.  

Uma outra sugestão de Andréa Nunes, é que se faça uma averiguação da capacidade 

logística da entidade de cumprir o estipulado no projeto259. Neste sentido, é de primordial 

importância que a entidade tenha efetivamente sede própria. Em princípio, para que uma 

associação ou uma sociedade possa se constituir, deve ter sede própria, mencionada no estatuto 

desta. Contudo, não é raro que a sede seja mera ficção, daí ser interessante se estabelecer uma 

sistemática para averiguação, in locu, das instalações, devendo, os editais, exigirem declaração 

quanto à estrutura mínima que a OSCIP dispõe para a prestação do serviço. O tema tem gerado, 

inclusive, preocupação de alguns juristas como Maria Sylvia260 e Paulo Modesto261que, sempre 

quando abordam o tema de colaboração do terceiro setor, sobretudo a primeira, mencionam a 

contratação de entidades que praticamente se instalam dentro da administração pública. Têm 

existência material apenas enquanto recebem recursos do poder público, não possuindo, de fato, 

sede própria (porque atuam dentro da entidade que vão apoiar), nem receita própria. Quando 

possuem patrimônio, este é irrisório, isto é, são entidades que não têm condições de subsistência 

caso seu vínculo com o ente público termine. Maria Sylvia afirma que “então isso não é parceria; 

acho que parceria supõe que uma pessoa jurídica tenha existência no mundo dos fatos e no 

mundo do direito”. Uma forma de afastar a ficção que mencionamos é fazer exigências mínimas 

que assegurem a pré-existência da entidade, de forma que se institua, efetivamente, uma 

colaboração entre terceiro setor e ente público, sem que ocorra uma criação, pela administração 

                                                 
258 Cf. PADILHA, Andréa Fernandes Nunes. Terceiro Setor: fiscalização e outras formas de controle. Recife: Nossa 
Livraria, 2002, p.76. 
259 Ibid., p.78. 
260 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. “O Sistema de Parceria entre os Setores Público e Privado - Execução de 
Serviços através da Concessão, Permissão e Terceirização – Aplicação Adequada destes Institutos” in Boletim de 
Direito Administrativo, n° 9, setembro de 1997, p. 586. 
261 Comentário do autor em palestra proferida no Congresso ‘O Modelo OS – Lições e Oportunidades de Melhoria’. 
Brasília: SEGES/ENAP, 2001. apud GUIMARÃES, Tomás de Aquino. “O modelo Organizações Sociais: lições e 
oportunidade de melhoria” in Revista do Serviço Público, n° 1, jan-mar 2003, p. 104 e 105. 
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pública, de uma entidade privada. A exigência de declaração de bens e a averiguação, in locu, 

serve para dirimir as preocupações acima apresentadas.   

5.7 Credenciamento – quando todas as interessadas poderão prestar o serviço. 

Andréa Nunes entende que não é recomendável a escolha de mais de uma entidade para o 

cumprimento do mesmo objeto, a menos que ações complementares sejam necessárias. Essa 

avaliação, contudo, é muito relativa262. Em certos casos, a escolha de mais de uma entidade para 

prestar a mesma atividade pode gerar uma saudável competição entre elas, aumentando a 

qualidade do serviço.  

O credenciamento é meio jurídico que permite a prestação de um mesmo serviço por 

várias entidades. Consiste num procedimento em que são fixados alguns requisitos técnicos e/ou 

jurídicos, que devem ser preenchidos pelos interessados, que passarão a ter uma relação com a 

administração pública. “Isso se verifica quando uma alternativa de contratar não for excludente 

de outras, de molde que todo o particular que o desejar poderá fazê-lo”263.  Ocorre, normalmente, 

quando não há vantagem indireta proporcionada pela relação entre credenciado e poder público 

e/ou quando a prestação do serviço pode se dar através de várias pessoas jurídicas, sendo, a 

escolha do prestador, uma faculdade do administrado. Dois exemplos muito comuns de 

credenciamento na administração pública são o de credenciamento de instituições financeiras que 

oferecem empréstimos com pagamento através de desconto em folha de pagamento do servidor e, 

ainda, o credenciamento de clínicas de saúde para exames médicos dos Departamentos de 

Trânsito. Na área da saúde, esse procedimento é muito comum, havendo possibilidade de o 

administrado escolher o local de prestação do serviço, e o poder público pagar um preço único 

para o serviço prestado pelo credenciado.  

A realização de seleção de uma entidade, portanto, pode não ser o meio mais adequado à 

satisfação das necessidades da administração pública e dos cidadãos. Assim, a escolha de apenas 

uma entidade para prestação do serviço não-exclusivo, ou a partilha desse entre várias delas, são 

opções a serem avaliadas pelo administrador e dependerão do caso concreto. Importante destacar 

que a última opção tem sido muito referida pela doutrina. Marcos Juruena sugere, como meio de 

proporcionar a melhoria da qualidade dos serviços públicos transferidos ao terceiro setor, o 
                                                 
262 Cf. PADILHA, Andréa Fernandes Nunes. Terceiro Setor: fiscalização e outras formas de controle. Recife: Nossa 
Livraria, 2002, p.78. 
263 Ibid., p.43. 
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estabelecimento de uma competição entre as entidades. O autor defende a idéia de que a 

prestação de serviços pelas OSCIPs deve ser pautada na competitividade, através do que chama 

de “Credenciamento de Entidades Provedoras de Saúde e de Educação”, através do chamado 

“imposto negativo”, uma inversão do sistema de financiamento destas atividades públicas. 

Consiste na concessão de vouchers  ou “Cheque Saúde” e “Cheque Educação” ao cidadão 

inscrito num Registro Social, que escolhe a entidade que lhe prestará o serviço, estimulando, 

assim, uma competição saudável entre as entidades credenciadas para os prestar264. Afirma, em 

suas conclusões, que “Ao Poder Público caberá zelar para que tais serviços sejam prestados sem 

ônus para os usuários ou fornecer-lhes os meios para exercerem o direito de escolha da entidade 

que lhes preste o atendimento de tais necessidades” 265. 

Nuria Grau também defende este ponto de vista e alega que, estabelecer uma competição 

entre os prestadores de serviços sociais, seria uma das inovações a serem implantadas no sistema 

de prestação dos serviços públicos não-exclusivos, sistema este, afirma266, para o qual o PDRE 

fixou objetivos mais radicais. A implantação da competição e a revisão da contratualidade trazem 

benefícios como a adaptação dos serviços às necessidades dos usuários e um melhor controle do 

prestador do serviço. Esta seria uma forma de constituir quase mercados nos serviços públicos, 

uma vez que há o estabelecimento da competição entre os prestadores do serviço para adquirir 

sua ‘clientela’267. 

O modelo a que se referem os autores acima é vivenciado em países como Suécia, 

Inglaterra e Nova Zelândia. Na Suécia, muito embora os conceitos tenham-se aplicado na 

prestação do serviço público, através do próprio aparelho do estado, os usuários passaram a poder 

escolher a unidade que lhes iria prestar o serviço, sem o tradicional encaminhamento feito pelo 

setor público. Na Nova Zelândia e no Reino Unido, passou-se a adotar o sistema user-pays: o 

usuário escolhe o prestador do serviço e este mantém um contrato com o ente público, como uma 

espécie de credenciamento. A escolha do usuário é um dos parâmetros obtidos para averiguar a 

qualidade da prestação do serviço social prestado. 

                                                 
264 Cf. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização: Privatização, Concessões, Terceirizações e Regulação. Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, 2001, p.520 a 524.  
265 Ibid., p. 541. 
266 Cf. GRAU, Nuria Cunill. Repensando o Público através da Sociedade. Tradução: Carolina Andrade. Rio de 
Janeiro: Revan, 1998, p. 237 e 238.  
267 Ibid., p. 247 a 251. 
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A despeito da inenarrável diferença cultural entre o Brasil e os países citados, o 

importante é verificar que, muitas vezes, a escolha de apenas uma entidade para prestar o serviço 

não será a solução mais vantajosa para a sociedade. Ainda que não se utilize o uso de vouchers, 

com a inversão do financiamento do sistema, ocorrendo, ao invés disto, o clássico regime de 

subsídios às entidades qualificadas e credenciadas, o certo é que a competição entre elas pode ser 

salutar, tanto para a melhoria da qualidade do serviço, quanto para proporcionar métodos de 

comparação, por parte do poder público, para avaliar a atuação das entidades. As que obtiverem 

melhores resultados podem servir de paradigma para que o administrador possa cobrar mais das 

outras OSCIPs credenciadas. 

Assim, repetimos, toda vez que o administrador constatar que a prestação do serviço pode 

ser feita por mais de uma OSCIP, é saudável que contrate mais de uma prestadora do serviço, 

através de licitação ou de credenciamento. A constatação deve ser feita pelo administrador diante 

do caso concreto. A proposta do credenciamento, por outro lado, pode ser uma solução para os 

problemas que tal relacionamento de colaboração pode ensejar, como o do aumento dos custos do 

serviço decorrente da melhora da qualidade e da quantidade dos serviços com necessários, e o da 

má fixação de metas para sua prestação, os quais citamos no tópico 4.6 deste trabalho.  

5.8 Fomento às OSCIPs através da assinatura do termo de parceria: subvenções. 

Os benefícios conferidos às OSCIPs representam atividade de fomento que o poder 

público exerce através da assinatura do termo de parceria. A atividade de fomento é definida 

como  

aquela atividade da Administração pública que pretende a satisfação de 
necessidades coletivas e o alcance de fins do Estado de maneira indireta e 
mediata, mediante a participação voluntária dos particulares, que desenvolvem 
por si mesmos atividades tendentes a este objeto, as quais são protegidas e 
estimuladas pela Administração por diversos meios, dos quais estão excluídas 
todas as formas de coação268.  

O fomento é, portanto, estímulo conferido pelo poder público à iniciativa privada, para 

que exerça certas atividades de interesse público. Esse se destaca no Estado subsidiário posto que  

no momento em que o Estado pretende deixar um pouco de lado a atividade 
eminentemente prestadora de serviços públicos, há, naturalmente, uma 
redescoberta da atividade de fomento, sem que se dê a devida conta de que esta 

                                                 
268 Héctor Jorge Escola apud ROCHA, Sílvio Luís Ferreira. Terceiro Setor. São Paulo: Malheiros, 2003, p.19.  
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também deve obedecer aos princípios que regem toda atividade 
administrativa269.  

Os benefícios decorrentes do fomento às OSCIPs são de várias ordens: subvenções, 

permissão de bens móveis e imóveis, cessão de servidores públicos, todos ligados às necessidades 

previstas no termo de parceria para a consecução dos objetivos previstos no pacto. 

Dos mais utilizados meios de fomento, as subvenções são definidas no § 3° do art.12 da 

Lei n° 4320, como  

as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades 
beneficiadas, distinguindo-se como: I – subvenções sociais, as que se destinem 
a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem 
finalidade lucrativa; II – subvenções econômicas, as que se destinem a 
empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou 
pastoril. 

 Em seu art. 16, trata das subvenções sociais como auxílios financeiros concedidos, pelo 

ente público, para suplementar recursos de origem privada em atividades de assistência social, 

médica e educacional. São, portanto, verbas destinadas a entidades privadas, sem fins lucrativos, 

para ajuda no custeio da entidade, ou seja, auxílio financeiro para suporte de despesas com 

pessoal, com material de consumo, com serviços de terceiros e outras que representam gastos 

com o sustento cotidiano de sua estrutura. 

A previsão das subvenções nas normas de direito financeiro, traz uma questão relevante a 

ser enfrentada. Conforme já dissemos, a concessão de auxílio financeiro é uma das formas de 

fomento ou concessão de benefício às OSCIPs, prevista na lei específica que trouxe a sistemática 

para o mundo jurídico. É que as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal também trouxeram 

dispositivo específico para o regime de subvenções. O art 26, da Lei Complementar n° 101, de 04 

de maio de 2000, estabelece que  

A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de 
pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei 
específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias 
e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. (...) § 2° 
Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e 
refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de 
dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição e aumento 
de capital. 

                                                 
269 ROCHA, Sílvio Luís Ferreira. Terceiro Setor. São Paulo: Malheiros, 2003, p.32. 
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 Diante da norma, surge a indagação: para cada ajuste a ser feito com as OSCIPs seria 

necessária uma lei específica, já que cada um dos vínculos estabelecidos trarão efetivo repasse de 

verbas subvencionais, isto é, apoio financeiro ao custeio das entidades colaboradoras? A Lei do 

Estado de Pernambuco, por sinal, é bem explícita quanto a isso, dispondo em seu art. 33:  

Para cumprimento do Termo de Parceria, o Poder Público poderá destinar, às 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, pessoal, sem ônus para a 
origem, e recursos orçamentários, necessários à execução dos serviços e custeio 
operacional da entidade, estritamente vinculados ao ajuste celebrado270.  

Primeiramente, importante destacar qual o sentido da norma contida na denominada Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF). A exigência de lei específica para concessão de subvenções 

quer ensejar, primeiramente, a participação do Poder Legislativo em tal procedimento, de tal 

sorte que este poder também chancele essa transferência à iniciativa privada. Não é, contudo, 

uma chancela deste poder a um caso concreto, mas uma lei que deve conter  

de maneira genérica todos os critérios que permitam a clara identificação das 
situações que darão ensejo à destinação dos recursos públicos para a iniciativa 
privada, não podendo a autorização ser dada mediante a edição de norma legal 
de cunho meramente declaratório, do tipo fica autorizada a destinação de 
recursos orçamentários para atendimento de carentes271.  

Além da participação do Legislativo, o dispositivo enseja a aplicação concreta dos 

princípios da publicidade e da impessoalidade, com a exigência de lei específica que, na forma 

citada acima, traga quais atividades e quais critérios serão estabelecidos para a concessão das 

referidas subvenções. 

Diante do propósito do dispositivo acima citado, é que se pode afirmar que é despicienda 

e nada razoável exigir a edição de lei específica para que se possibilite a sistemática utilizada 

através dos termos de parceria. A interpretação sistemática da norma nos leva a esta assertiva. 

Senão vejamos. Existe lei que criou a sistemática específica das OSCIPs, muito embora seja 

anterior à LRF. Essa já traz a manifestação do Poder Legislativo quanto à possibilidade de o 

Executivo constituir vínculos de colaboração com entidade do terceiro setor, no exercício de suas 

funções executivas. Exigir que haja manifestação do Legislativo para cada uma das atividades a 

serem fomentadas é, inclusive, misturar as funções dos dois poderes, de modo a contrariar os 

preceitos do Estado Democrático de Direito. Assim, pode-se afirmar que a lei específica das 

                                                 
270 Grifamos. 
271 FIGUEIREDO, Carlos Maurício et al. Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. 2.ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2001, p 173-174.  
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OSCIPs supre a intenção da LRF no que diz respeito à participação do Legislativo na matéria e, 

ressalte-se, na medida mais correta. Por outro lado, os princípios da publicidade e da 

impessoalidade podem ser também resguardados sem que se tenha que publicar um diploma legal 

para tanto. Basta que todos os atos, desde os que precedem a escolha da entidade, até os que 

ultimam a execução do ajuste, sejam dotados de ampla publicidade e se direcionem sempre à 

consecução do interesse público. Portanto, os dispositivos da LRF, nesta matéria, devem ser 

aplicados toda vez que o ente público quiser adotar o regime de subvenções sem firmar termo de 

parceria com OSCIPs. A título de exemplo, quando quiser conceder subvenções econômicas 

referidas no inciso II, do § 3°, do art. 12, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964272.    

Assim, se o vínculo específico a ser estabelecido é de colaboração, que se instrumentaliza 

através de um termo de parceria, não há falar em outra lei específica para tanto, a menos que se 

queria, utilizando-se de uma interpretação não sistemática, retirar qualquer sentido da legislação 

das OSCIPs. A LRF estabeleceu maior transparência à sistemática das subvenções, quando exigiu 

lei específica para a concessão dessas. A transparência imposta nesse diploma será também 

atendida quando da implantação da relação do ente público com as OSCIPs, desde que seja 

realizado um procedimento de seleção, feito de acordo com os princípios da isonomia, da 

publicidade e da impessoalidade, ainda que não se exija lei específica para a concessão de 

subvenção no caso concreto. Confirma-se, mais uma vez, a necessidade de ajustar tal regime 

jurídico a tais princípios.   

5.8.1 Aplicação dos recursos das subvenções e custeio da entidade: regime de pessoal das 

OSCIPs.  

O regime de pessoal das OSCIPs abrange a forma de contratação de pessoal por parte da 

própria entidade para desenvolver as atividades contempladas no termo de parceria, a forma de 

remuneração deste pessoal e dos dirigentes da entidade e, ainda, no âmbito do Estado de 

Pernambuco, a cessão de servidores públicos para atuarem em seu quadro, como uma das formas 

de fomento à atividade que, conforme já dissemos, pode ser subvencionada.  

 

 

                                                 
272 II – subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, 
agrícola ou pastoril. 

 154



5.8.1.1 Cessão de servidores.  

A cessão de servidores públicos às OSCIPs está inserida num contexto maior, o do 

fomento às atividades da entidade que firma tais ajustes com a administração. A possibilidade 

dessa disponibilizar servidores, sem ônus para a Fazenda Pública, está prevista na legislação do 

Estado de Pernambuco, e está prevista, de forma mais restrita, na lei federal. 

O administrador deve seguir critérios que demonstrem a aplicação dos princípios da 

publicidade e da impessoalidade quando quiser disponibilizar servidores às OSCIPs. Assim, essa 

disponibilização deve ser feita mediante publicação para que os interessados de uma respectiva 

área de atuação possam se candidatar a integrar o quadro de uma OSCIP. A disponibilização não 

pode servir, nem de premiação, nem de punição, a pessoas escolhidas pelo administrador. Ao 

contrário, deve perseguir a finalidade pública. 

A OSCIP poderá, portanto, contar, em seu quadro de pessoal, com servidores cedidos pela 

administração pública. Prevêem os arts. 31 e 33, da lei estadual, que o poder público pode 

destinar pessoal, sem ônus para a origem, às OSCIPs273. Referida cessão, rege-se pelo art. 31, da 

lei. O primeiro dispositivo confere a faculdade, ao Poder Executivo, de ceder seus servidores pelo 

prazo de dois anos, prorrogável por igual período. Entretanto, as despesas serão pagas pela 

própria OSCIP que receber o servidor, isto é, esta se encarregará de reembolsar o Estado pela 

remuneração paga ao servidor mensalmente. Se o servidor público tiver vínculo estatutário com a 

administração, deverá requerer licença para trato de interesse particular e, se tiver vínculo 

celetista, deverá requerer a suspensão do contrato de trabalho. 

A lei federal das OSCIPs só traz uma possibilidade de cessão de servidores públicos por 

parte da administração: para participação na composição de seus Conselhos, sendo vedada a 

percepção de remuneração ou subsídio, a qualquer título274. 

Contudo, já que a lei estadual trouxe a mesma possibilidade de cessão de servidores 

contida na legislação relativa às Organizações Sociais, torna-se importante mencionar as normas 

das leis federal e do Estado da Bahia, sobre o regime das OS, como parâmetro para a reflexão e 

construção jurídica a respeito. 

                                                 
273 No Estado de Pernambuco, a lei complementar n° 49/2003 permitiu que servidores públicos sejam cedidos, com 
ônus para o poder público, para as entidades qualificadas como Organizações Sociais. Esta vantagem não foi 
estendida às OSCIPs. 
274 Vide parágrafo único do art. 4° da lei federal das OSCIPs. 
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A lei federal das OS prevê, como forma de fomento, a possibilidade de cessão de 

servidores para as OS, com ônus para a origem, isto é, os servidores podem ser cedidos e as 

despesas relativas à cessão, tais quais remuneração, contribuição previdenciária e outras, ficarão a 

cargo do ente público que os cedeu. 

A legislação das OS, do Estado da Bahia, prevê a possibilidade de cessão de servidores 

para essas entidades, desde que haja aquiescência por parte do servidor, com permanência de seu 

vínculo com a entidade de origem, para todos os efeitos legais, tais quais promoções, previdência, 

licenças e outros. O servidor colocado à disposição tem a garantia de, a qualquer momento, 

requerer o retorno ao ente público. Também há dispositivo expresso em lei vedando a 

incorporação de qualquer vantagem pecuniária que lhe for paga pela OS. O valor pago por cada 

servidor, a título de remuneração e previdência, é descontado do repasse mensal à OS.  

No que diz respeito à remuneração dos servidores cedidos, a legislação oscila entre 

fomentar as atividades das OSCIPs, deixando ao administrador a faculdade de remunerar o 

servidor cedido, e reduzir os custos da administração, fazendo com que a OSCIP arque com a 

remuneração deles. Conforme já mencionamos anteriormente275, a legislação do Estado de 

Pernambuco previu somente a segunda forma. Quanto à matéria, contudo, o mais importante é 

que tal possibilidade não traga futuros prejuízos para a administração pública, nem burle normas 

constitucionais. Explicamos. A possibilidade de remuneração do servidor através da OSCIP pode, 

de uma lado, gerar uma expectativa por parte do servidor no que diz respeito à remuneração que 

lhe é paga pela OSCIP ou, ainda, ocultar burla ao preceito constitucional que exige lei específica 

para concessão de vantagens remuneratórias ao servidor. 

Para afastar a expectativa de incorporação de vantagens que são pagas pelo ente privado e 

que, porventura, venha a ser alegada contra o ente público, a Lei da Bahia previu que não se 

incorporará à remuneração do servidor cedido nenhuma vantagem pecuniária que lhe for paga 

pela OS. No mesmo sentido, o art. 14, da lei federal n° 9.637, de 15 de maio de 1998, que dispõe 

sobre o regime das OS. Este último diploma, ressalte-se, ainda foi mais rigoroso ao vedar que os 

recursos repassados, através do contrato de gestão, sirvam para pagar vantagens remuneratórias 

aos servidores cedidos. Abre exceção, apenas, para pagamento de adicional relativo ao exercício 

de função temporária de direção e de assessoria. A exceção feita a esse tipo de gratificação se 

                                                 
275 Vide nota de rodapé anterior. 
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explica: esse tipo de vantagem tem natureza transitória e, como tal, não se incorporaria à 

remuneração do servidor, a menos que lei dispusesse o contrário. Contudo, a previsão legal que 

permite tal tipo de pagamento, através do contrato de gestão, se não estiver também prevista em 

lei específica criando referida vantagem, será inconstitucional. O inciso X, do art. 37 da 

Constituição Federal, exige lei específica para fixação ou alteração de remuneração ou subsídio 

do servidor público e não será, portanto, um dispositivo de um ajuste entre partes que poderá 

suprir tal exigência. Nem a previsão dos recursos em lei orçamentária, que faça a previsão 

financeira das subvenções, nem a previsão geral da lei, permitindo que se pague vantagens 

transitórias através de recursos repassados por contratos de gestão ou termos de parceria, poderão 

suprir a exigência de lei específica. Quando o dispositivo constitucional assim estipula, é porque 

deixa a matéria sob “reserva de lei”276, sendo indispensável a manifestação do Poder Legislativo 

no conteúdo da norma, restando incabível a delegação da matéria ao Executivo, ainda que por 

outro dispositivo legal.   

Fizemos as considerações acima porque, muito embora não haja previsão, nem na 

legislação federal, nem na legislação do Estado de Pernambuco, de cessão de servidores públicos 

para OSCIPs, com ônus para o ente público, é possível que a legislação seja alterada para 

possibilitar esta prática, tal qual ocorreu no Estado de Pernambuco com relação às OS. No início, 

elas só podiam receber servidores sem ônus para o Estado. Após a publicação da Lei 

Complementar n° 49/2003, passaram a poder receber servidores públicos remunerados pelo 

próprio ente público cedente.     

Assim, quando há possibilidade de cessão de servidores públicos ao ente privado, com 

ônus para a administração pública, a norma sobre a espécie veda a concessão de vantagens a 

servidores cedidos a serem pagas com recursos repassados pelo contrato de gestão, numa 

tentativa de evitar que a vantagem oferecida pela entidade seja oponível ao ente público que 

cedeu o servidor. Daí a importância de estarem bem identificados, contabilmente, os gastos 

efetuados através de recursos repassados pelo ente público. Ademais, a verba de subvenção não 

pode ser utilizada para pagar qualquer vantagem pecuniária a mais para os servidores cedidos, 
                                                 
276 O uso da referida expressão é menção ao entendimento de Eros Roberto Grau acerca de matérias que podem ou 
não ser objeto de regulamentação por parte de outros Poderes, mormente, pelo Executivo. Para o autor, apenas as 
matérias que a Constituição prevê expressamente como objeto de lei, as que denominada matérias de ‘reserva de lei’, 
não podem ser previstas em outros atos normativos. Para maior aprofundamento vide: GRAU, Eros Roberto. O 
Direito Posto e o Direito Pressuposto. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 167 e seguintes. 
 

 157



caso não haja dispositivo legal específico sobre a nova vantagem. Do contrário, estar-se-ia 

burlando dispositivo constitucional. Assim, os recursos decorrentes do repasse a título de 

subvenção podem servir para custeio da entidade e, como tal, para remunerar pessoal desta, mas 

não podem servir para conferir vantagens outras ao servidor cedido, que não as já percebidas em 

seu vínculo de origem, quando for o caso de cessão com ônus para a origem. Daí ser importante, 

para que se tenha maior controle em relação a isso, que a remuneração devida ao servidor cedido 

seja paga pela própria administração pública e computada no valor geral do repasse, até mesmo 

descontada do valor deste, tal qual previu a legislação do Estado da Bahia. 

5.8.1.2 Remuneração do pessoal da própria entidade.  

No que diz respeito ao pessoal contratado pela entidade, importante destacar que os 

dirigentes que atuam na gestão executiva e aqueles que prestam serviços específicos, tanto no 

âmbito federal, quanto no estadual, podem ser remunerados, inclusive, com recursos decorrentes 

do repasse feito através do termo de parceria. Essa possibilidade deve estar obrigatoriamente 

contida nas cláusulas do Estatuto Social da OSCIP, que deve prever a possibilidade de se instituir 

remuneração para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestão executiva e para 

aqueles que a ela prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores 

praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação. Eduardo Paes ressalta 

que referida possibilidade é uma inovação do diploma das OSCIPs, uma vez que dispôs 

expressamente que os dirigentes que atuam na gestão executiva da entidade, sejam eles diretores 

gerais, diretores executivos, administrativos, financeiros e outros e, ainda, os profissionais que 

prestam serviços específicos à entidade, como profissionais liberais, consultores, empregados 

administrativos, prestadores de serviços e outros, podem todos ser remunerados, inclusive, com 

verbas públicas decorrentes do repasse através do termo de parceria. A esse respeito, o autor 

expressa sua preocupação acerca do não estabelecimento de um valor máximo a ser destinado a 

referidas remunerações. E afirma  

Apenas há que ser respeitado, em ambos os casos, os valores praticados pelo 
mercado da região correspondente à sua atuação. Parâmetro este (senão incerto, 
pelo menos vago) que permitirá uma grande margem de discricionariedade na 
fixação da remuneração dentro das futuras Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público277.  

                                                 
277 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações e Entidades de Interesse Social – Aspectos Jurídicos, administrativos, 
contábeis e tributários. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p.70. 
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A despeito da salutar preocupação apontada, a fixação de tais valores não é aleatória, pois 

tem como parâmetro os valores pagos em mercado pelos respectivos serviços. Este critério de 

“valor de mercado” é comumente utilizado no âmbito das contratações públicas, sobretudo 

quando se utiliza a dispensa ou a inexigibilidade de licitação, para justificar o preço escolhido. 

Não é, portanto, novidade. Ademais, é possível e é recomendável que seja fixado, no termo de 

parceria, um limite geral para o gasto com remuneração do pessoal da entidade, através da 

previsão de um percentual calculado sobre o total dos recursos repassados. Afirma Eduardo Paes 

que  

Todavia, tal flexibilidade deverá condicionar-se a que as remunerações e os 
benefícios com pessoal sejam devidamente estipulados e previstos nas receitas e 
despesas constantes como cláusula essencial do termo de parceria, não 
podendo, por certo, refletir uma total disparidade entre o valor global de 
parceria e o total despendido com pessoal (art.10,§2°, IV)278.  

É o que estabelece o inciso IV, do art.10, da lei federal das OSCIPs, e o inciso IV, do art. 

18, da lei estadual sobre a matéria, ambos com idêntica redação, exigindo que o termo de parceria 

preveja receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, estipulando, item por item, 

as categorias contábeis usadas pela organização e o detalhamento das remunerações e benefícios 

de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus 

diretores, empregados e consultores. 

Sergio de Andréa Ferreira também adverte que a possibilidade de remuneração dos 

dirigentes afasta as isenções concedidas por outras leis, como também a imunidade do Imposto de 

Renda279. 

5.8.1.3 Critério de seleção de pessoal da própria OSCIP após recebimento de recursos 

públicos.  

 As entidades que firmam termo de parceria geralmente têm a escala dos serviços que 

prestam, cotidianamente, bastante aumentada, tendo em vista que o ajuste firmado terá como 

objetivo a prestação de mais serviços de interesse público que o Estado quer prestar, mas não o 

quer fazer diretamente. Conseqüentemente, será automático o crescimento das necessidades 

relativas ao custeio da entidade, dentre as quais, a contratação de pessoal. É praticamente 

                                                 
278 Ibid., p. 70. 
279 Cf. FERREIRA, Sérgio de Andréa. “As Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público: considerações sobre seu regime jurídico” in Revista de Direito Administrativo, n° 217, jul/set. 1999, p.117. 
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imediata a contratação de pessoal após ajuste entre ente privado e poder público. Por isso, muitos 

argumentam que o terceiro setor é um segmento promissor em termos de mercado de trabalho280.   

A abertura de postos de trabalho, como decorrência natural da assinatura do ajuste com as 

OSCIPs, se por um lado aponta um aspecto muito positivo para a comunidade, por outro, 

desperta para práticas clientelistas muito comuns em tais situações. Não são raros os casos de uso 

de ajustes contratuais ou conveniais para beneficiar apadrinhados políticos ou para que se possa 

escolher a dedo as pessoas que desempenharão as novas funções. Findam por ser uma burla à 

exigência de concurso público, mesmo porque, em muitos destes casos, são contratadas pessoas 

para atuar dentro das entidades públicas, através da contratação realizada pela entidade privada 

contratada ou conveniada. O uso de tais expedientes passou a ser conhecido como uma nova 

forma de clientelismo, ou porque não chamar de neoclientelismo, neoassistencialismo. 

A única forma juridicamente admitida para contratação de pessoal, sem seleção pública, 

ficou sendo por preenchimento de cargo comissionado ou de confiança. Com exceção desse 

meio, não há forma jurídica para tanto. E, daí, pode-se indagar: por que não admitir que esta seja 

também uma forma jurídica de contratação de pessoal sem concurso, tal qual a nomeação para 

cargo comissionado? Não haveria, de toda sorte, a seleção da entidade contratada e esta não é 

pessoa jurídica de direito privado, submetida a normas de direito privado? Primeiramente, é 

indispensável salientar que a exceção ao concurso público manifestada através da possibilidade 

de nomeação para cargo de confiança tem previsão constitucional. Seu fundamento axiológico é 

permitir a escolha livre de pessoal para determinadas funções relevantes e que requerem 

desempenho por alguém de confiança do administrador eleito, a fim de atingir o interesse 

público. Com base nesse valor, a escolha deve ser pessoal. O fundamento, contudo, não se 

sustenta com relação a pessoal a ser contratado por entidade privada que celebra ajuste com a 

administração porque a própria atividade em si foi terceirizada. Sendo assim, não enseja 

desempenho por alguém predeterminado, para garantir uma relação de confiança. Por outro lado, 

mesmo que a entidade seja de direito privado, receberá recursos públicos, o que a faz se submeter 

                                                 
280 RIFKIN, Jeremy apud CARRION, Rosinha Machado. “Organizações privadas sem fins lucrativos, a participação 
do mercado no terceiro setor” in Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, São Paulo, 2000, p. 252. A autora 
contesta a afirmação de que o 3° Setor é um mercado de trabalho promissor feita pelo autor referido, posto que para 
ela há uma tendência do empresário filantropo que sustenta este setor em se tornar um investidor capitalista, tratando 
a questão social como um investimento com expectativa de retorno, aplicando assim os princípios e técnicas 
gerenciais na área social, com conseqüente redução de custos.  
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a um regime misto: de direito privado, parcialmente derrogado por de normas de direito público, 

tal qual defende Maria Sylvia281.    

Nesses sentido, inúmeros são os relatórios de auditorias do Tribunal de Contas da União 

que apontam para esse aspecto irregular e ilegal que geralmente ocorre em tais avenças. 

Destacamos trecho do Acórdão 345/2003282 que reflete o que afirmamos:  

(...)30.Como já apontado em outros trabalhos do TCU, os acordos com 
organizações internacionais se prestam, muitas vezes, apenas à intermediação 
para contratação de pessoal e de fornecedores, mediante a retribuição de uma 
taxa de administração. Trata-se de uma maneira de contornar as restrições 
constitucionais e legais, para contratação de pessoal sem concurso público, bem 
como para contratação de fornecedores e prestadores de serviços sem a 
observância das normas de licitação contidas na Lei nº 8.666/93(...). 

Como fruto dessas reiteradas contratações, as Cortes de Contas passaram a exigir, ora que 

se realize concurso público quando detecta que a atividade, por ser exclusiva do ente público, 

deveria ser prestada pelo aparato administrativo e o está sendo por entidade privada, ora que haja 

efetiva aplicação dos princípios da administração pública na contratação de pessoal para 

desempenhar os serviços contratados e pagos com recursos públicos, de forma que se realize 

seleção pública para tanto. A título ilustrativo, abaixo transcrevemos a decisão relativa à 

UNESCO, proferida no mesmo acórdão citado acima. Parte do relatório dispõe  

que não foram observadas as disposições da Lei nº 8.666/93, quanto à 
contratação de fornecedores e prestação de serviços no Projeto SANEAR, 
acordo de cooperação técnica celebrado pelo Estado com a UNESCO. É 
entendimento do TCU que devem ser observadas todas as disposições da Lei nº 
8.666/93 por ocasião das aquisições de bens ou serviços associados à execução 
de projetos de cooperação custeados com recursos próprios da UNIÃO, mesmo 
que tais recursos se encontrem formalmente sob a administração de agente 
externo - notadamente aquelas insertas nos arts. 21 (publicidade dos certames), 
26 (justificativas para contratações diretas), 32, § 5º (fornecimento de editais), 
38(formalização dos processos) e 109 (recursos administrativos. Bem como, a 
contratação dos profissionais necessários à implementação dos projetos devem 
ser precedidas de aprovação em processo seletivo público, ao qual deverá ser 
dada ampla divulgação, inclusive mediante veiculação no Diário Oficial da 
União.  

                                                 
281 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

282 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n° 345/2003 (Processo n° AC-0345-12/03-P), União Fedeal e 
UNESCO, Relator: Benjamin Zymler, Brasília, 2003. Disponível em: http:// www.tcu.gov.br/jurisprudência. Acesso 
em: 03 de março de 2004. 
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O Ministro Relator, Benjamin Zymler, vota no sentido de “que não foram observadas as 

disposições da Lei nº 8.666/93, quanto à contratação de fornecedores e prestação de serviços no 

Projeto SANEAR, acordo de cooperação técnica celebrado pelo Estado com a UNESCO”. 

Neste caso, a entidade serviu como intermediária para contratação de pessoal, através do 

repasse de recursos por convênio, sem que houvesse seleção de pessoal. A Corte de Contas 

determinou que fosse feita uma seleção pública para contratação de pessoal com base nos 

princípios da publicidade e da impessoalidade. Da análise de novas decisões do TCU, observa-se 

que houve aplicação do mesmo raciocínio aos vínculos com as OSCIPs a serem estabelecidos 

através de termos de parceria, que proporcionarão contratação de pessoal. Mais uma vez citamos 

a contratação feita no Distrito Federal com o ICS-Instituto Candango de Solidariedade, pela 

enorme incidência de irregularidades e pelo posicionamento da Corte de Contas diante delas.  

Também com relação às entidades integrantes do Sistema S, a saber, SESI, SENAI, 

SENAC, SEBRAE, SESC, que têm mais da metade de suas receitas constituídas por 

contribuições parafiscais, isto é, contribuições compulsórias à comunidade instituídas por lei, 

decisões do Tribunal de Contas determinam que as suas contratações devem ser precedidas de 

seleção pública. Voto do Ministro do TCU, Paulo Affonso Martins de Oliveira283, é nesse 

sentido: “Os entes paraestatais, mesmo aqueles que visem objetivos estritamente econômicos, não 

poderão realizar contratações de pessoal sem prévio concurso público(...)”. O paralelo é feito, 

aqui, porque essas entidades, ainda que consideradas paraestatais, o que as OSCIPs não o são, se 

sustentam com recursos públicos, assim como a maior parte dessa últimas. Nada mais 

transparente que também promovam seleção pública para tanto. 

Portanto, não deve ser afastada a exigência de seleção pública para contratação de pessoal 

por parte das OSCIPs, ainda que simplificada, devendo haver convocação pública para tanto, em 

diário oficial e em jornais de grande circulação, com estabelecimento prévio e público dos 

critérios para contratação e posterior publicação do resultado, ainda que receba recursos privados 

juntamente com os públicos e ainda que tenha sido selecionada por licitação. 

Mas o que fazer diante da possibilidade da realização de inúmeras contratações por 

indicação política, antes da seleção, diante do conhecimento dos dirigentes de que a entidade será 
                                                 
283 Voto do Ministro do TCU Paulo Affonso Martins de Oliveira no Processo 006.655/89-0, DOU 6.6.1990 apud 
IATAURO, Rafael. “Proposição referente a Serviços Sociais Autônomos do Estado do Paraná” in Revista Trimestral 
de Direito Público, n° 32, 2000, p.241. 
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contratada para prestar serviços? Esta é uma hipótese de evidente má-fé que, contudo, não se 

pode descartar. Neste caso, é importante que as normas sobre a espécie exijam que sejam 

nominados, em documento formal, todos os participantes da OSCIP no momento em que 

passarem a concorrer em uma determinada seleção, ou no momento em que se iniciar o 

procedimento de contratação direta sem licitação, se for o caso. Assim, os futuros contratados 

para a execução do serviço que, dependendo do caso concreto, será aumentado quantitativa e 

qualitativamente, podem se submeter a processo seletivo, tal qual exige a jurisprudência das 

Cortes de Contas. 

5.8.2 Aplicação dos recursos das subvenções e custeio e regime de compras.  

Ainda com relação ao custeio da entidade, as verbas públicas a ela repassadas também 

poderão ser destinadas à aquisição de bens e serviços para o desempenho de suas atividades. A 

legislação não limita quais tipos de aquisições podem ser feitas com tais recursos, se devem ter 

ligação direta com o serviço prestado, ou se podem ser apenas indiretamente ligadas a esse. Do 

termo fomento, pode-se concluir que o repasse de recursos não se destina somente a cobrir as 

despesas relativas aos serviços, como num contrato de prestação de serviços qualquer, em que o 

contratado apresenta seus custos para o serviço, aí já incluídos o preço de custo, seu lucro, os 

impostos e etc... Fomento, conforme já definimos no tópico 5.8, traz uma noção mais ampla, de 

sorte que a administração pode não apenas remunerar a entidade pelo serviço, como também 

repassar verbas para apoio estrutural dessa. Assim é que a legislação prevê, por exemplo, no art. 

15, da Lei Federal das OSCIPs, a possibilidade de o administrador repassar verbas para aquisição 

de imóvel por parte da entidade. Contudo, as aquisições deverão ser norteadas, evidentemente, 

pelos princípios da publicidade, da impessoalidade e da moralidade. E, pelo menos para a 

aplicação destes princípios nessas aquisições, há menção expressa na legislação das OSCIPs. 

Assevera Marçal Justen Filho que “a aplicação do regime da licitação e contratação 

administrativas não se vincula à estrutura jurídica, mas depende da gestão de recursos 

públicos”284. Assim é que as leis federal e estadual das OSCIPs 285determinam que a organização, 

que firmar termo de parceria com o poder público, deverá publicar regulamento próprio, 

contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para 

                                                 
284 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 9.ed. São Paulo: 
Dialética, 2002, p.29.  
285 Arts. 14 e 19, respectivamente. 
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compras com emprego de recursos provenientes do poder público, no prazo máximo de 30 dias, a 

contar da assinatura do termo de parceria. Este regulamento deverá, ainda segundo os preceitos 

normativos referidos, conter normas que deverão ser aplicadas de acordo com os princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência.  

A Lei de Licitações já previa, em seu art. 119, que as sociedades de economia mista, 

empresas e fundações públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios deveriam editar regulamentos próprios 

devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições da própria lei. Contudo, para muitos da 

doutrina, tal qual Marçal Justen, a noção de controle do dispositivo não determinava a aplicação 

da Lei n° 8.666 aos casos de repasse de verbas públicas para desempenho de atividades sociais 

por entes privados. A noção aqui era de dirigir as atividades da entidade, ainda que por meio de 

interpostas pessoas, isto é, o dispositivo só se aplicaria nos casos do ente público dirigir 

determinada entidade. 

Houve, portanto, uma evolução, na ordem jurídica, no sentido de impor que os princípios 

do direito administrativo sejam albergados pelos regulamentos internos das OSCIPs, de modo 

que os princípios gerais, contidos na Lei de Licitações, sejam acatados. É uma decorrência direta 

da aplicação dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da 

eficiência mencionados nos artigos das leis das OSCIPs. Deve ficar claro que, aqui, não se está a 

defender que as normas da Lei de Licitações devem ser utilizadas pelas OSCIPs, mas que seus 

princípios o sejam, porque eles refletem a aplicação dos princípios retro referidos.  

5.8.3 Aplicação dos princípios gerais da licitação às aquisições de bens e serviços 

realizadas pelas OSCIPs.  

Resta, destarte, mencionar o que deve necessariamente constar como regra nestes 

regulamentos, a fim de que os princípios elencados na norma acima transcrita sejam alcançados. 

Já transcrevemos no tópico 5.8.1.3 a decisão do TCU, acórdão 345/2003286 , acerca da aplicação 

de princípios da Lei de Licitações às aquisições feitas por ente privado quando utiliza verbas 

públicas. A Corte recomenda a especial atenção aos arts. 21 (publicidade dos certames), 26 

(justificativas para contratações diretas), 32, § 5º (fornecimento de editais), 38(formalização dos 
                                                 
286 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n° 345/2003 (Processo n° AC-0345-12/03-P), União Fedeal e 
UNESCO, Relator: Benjamin Zymler, Brasília, 2003. Disponível em: http:// www.tcu.gov.br/jurisprudência. Acesso 
em: 03 de março de 2004. 
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processos) e 109 (recursos administrativos). Assim, tomando esta decisão como parâmetro, 

podemos afirmar que as normas de tais regulamentos não podem deixar de prever que, para as 

aquisições feitas pela OSCIP, com recursos públicos, seja de bens, seja de serviços, haja sempre, 

a partir de determinado valor: um procedimento formal, a fim de que o controle seja possível; 

publicação da convocação à sociedade de que pretende adquirir algo e suas especificações, 

devendo essa estar em local acessível, que pode ser site da própria entidade, bastando essa 

publicação eletrônica, quando o endereço é do conhecimento público em geral (isso deve ser 

estabelecido no regulamento próprio de seleção); escolhas com base em cotações e três propostas, 

além da verificação se o preço fornecido é de valor de mercado; publicação do resultado pelo 

mesmo veículo da convocação; possibilidade de negociação do preço com o vencedor; 

possibilidade de recursos das decisões. Estes são os princípios, aos quais já nos referimos, 

contidos na Lei de Licitações.  

Resta destacar que a aquisição de imóveis por parte da OSCIP também deverá estar 

disciplinada nos regulamentos, uma vez que existe previsão expressa da lei, de que imóveis 

poderão ser comprados com os recursos do repasse feito através do termo de parceria. Ocorre que 

esse imóvel fará parte do patrimônio social e não poderá ser alienado. É o que dispõe o art. 15, da 

Lei federal. É como se, efetivamente, ele não fosse propriedade de uma OSCIP determinada, mas 

do próprio ente público que, uma vez finalizada a colaboração, irá retomar ou redistribuir o 

imóvel a entidade de igual ou semelhante finalidade. Isso porque os Estatutos das OSCIPs devem 

prever que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação, o seu acervo patrimonial 

disponível, adquirido com recursos públicos durante o período da qualificação e da vigência do 

termo de parceria, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada como OSCIP que tenha, se 

possível, o mesmo objeto social. O acervo pode, ainda, ser transferido ao próprio Estado, 

ressaltando que essa última hipótese só está prevista na Lei do Estado de Pernambuco. Assim, 

para que não se configure como mera burla à Lei de Licitações, haja vista que, neste caso, apenas 

a aquisição do imóvel será feita por um intermediário e, pertencerá de fato à coletividade, sendo 

adquirido com recursos do ente público, propomos que sua compra seja feita exatamente como 

determinam os princípios e as normas da Lei de Licitações. Deve haver, portanto, justificativa da 

escolha de determinado imóvel, cujas necessidades de instalação e localização condicionem sua 

escolha, avaliação oficial prévia e justificativa do preço. Essa é, por sinal, uma das hipóteses de 

dispensa de licitação previstas na Lei n° 8.666/93.        
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5.8.4 A permissão de bens móveis e imóveis.  

Diferentemente da previsão expressa na lei das OS, as leis federal e estadual falam 

genericamente em fomento às OSCIPs , não tratando da possibilidade de permissão de bens 

móveis e imóveis para essas. Não resta, contudo, vedado que os termos de parceria prevejam 

permissão de uso de bens móveis. Isso por que, aqui, serão aplicadas as normas previstas na Lei 

de Licitações. Em sendo assim, depende de avaliação prévia, mas a licitação é dispensada porque 

a lei permite a doação de móveis para fins e uso de interesse social. Se a administração é 

dispensada de doar neste caso, quanto mais de permitir o uso, que não enseja, como a doação, a 

alienação do bem. 

Entretanto, no que diz respeito à permissão de bens imóveis, deve ser sempre precedida de 

licitação, a menos que seja destinada a programas habitacionais de interesse social. Ademais, 

diante do silêncio da norma das OSCIPs, os termos de parceria não podem permitir o uso de bens 

imóveis. Vale salientar que, no Estado de Pernambuco, referida permissão deverá ser precedida 

de autorização legislativa específica, por determinação do Art. 15, da Constituição Estadual DE 

1989287.  

Por outro lado, detacamos que há dispositivo expresso na Lei federal das OSCIPs, o art. 

15, que prevê a possibilidade de uso dos recursos repassados através do termo de parceria para 

aquisição de imóvel, que não poderá ser alienado pela entidade, posto que ficará gravado com 

cláusula de inalienabilidade. 

5.9 Controle das OSCIPs. 

Tratar de controle das OSCIPs enseja a abordagem do controle interno exercido pelo ente 

público, Poder Executivo, que contratou a entidade para atingir certas metas na prestação do 

serviço, do controle exercido pela própria entidade, através de seus Conselhos Fiscais, de 

presença obrigatória e, ainda, do controle externo exercido pelos outros poderes e entidades 

públicas que têm competência institucional para tanto. O tema é de curial importância, uma vez 

                                                 
287 Dispõe o art. 15: Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, legislar sobre as matérias da 
competência do Estado, e especialmente: (...) IV- a autorização para a alienação, cessão e arrendamento de bens 
imóveis do Estado e recebimento de doações com encargo”. A cessão é entendida lato sensu, isto é, como gênero dos 
quais concessão e permissão são espécie, uma vez que a intenção do legislador é de submeter ao crivo do Poder 
legislativo a transferência provisória de bens públicos a particulares.  

 166



que, do controle efetivo da sistemática de colaboração, é que se poderá assegurar o êxito dessa, 

além de evitar desvio de recursos públicos, quando a colaboração não tiver sucesso. 

5.9.1 Controle de meios e controle de resultados.  

Importante resgatar, primeiramente, a tentativa de modificação do aspecto do controle 

contida no PDRE. É a idéia de modificar a forma de controle uma das que mais suscita 

discussões. A troca do controle pari passu para o controle a posteriori é freqüentemente 

mencionada no referido plano, e está prevista288 como um dos objetivos a serem alcançados pelo 

núcleo de atividades exclusivas do Estado. A idéia é “substituir a administração burocrática, 

rígida, voltada para o controle a priori dos processos, pela administração pública gerencial, 

baseada no controle a posteriori dos resultados e na competição administrada”. A vantagem 

apontada para essa modificação é de que  

os controles a posteriori dos resultados deverão ser extremamente severos. A 
administração pública burocrática, produto de um estágio inferior da sociedade, 
muito mais autoritário e classista, enfatiza os processos porque sabe ou supõe 
que não poderá punir os transgressores. A administração pública gerencial 
enfatiza os resultados porque pressupõe que será capaz de punir os que 
falharem ou prevaricarem.289  

A preocupação é, portanto, de efetividade do controle, sem trazer entraves à sistemática 

adotada para tanto, com efetiva responsabilização pela não obtenção dos resultados fixados. Para 

os idealizadores da reforma, o controle a priori é burocrático, impede a boa prestação do serviço, 

gera mais custos e não acarreta responsabilização por abusos cometidos. A solução para esses 

problemas seria a adoção do controle por resultados. A saída, contudo, não convence a todos, 

pelo contrário gera polêmica e descrença. 

Maria Coeli, por exemplo, é partidária da corrente que não acredita no controle de 

resultados como forma de melhorar, tanto o serviço público, quanto a sistemática de 

responsabilização dos eventuais abusos cometidos no seu desempenho. Ela afirma que, seguindo 

a tendência mundial de reforma do estado, forjou-se, no Brasil, um ambiente cultural e ideológico 

que propiciou o abandono do intervencionismo estatal e a passagem ao estado neoliberal, 

transferindo-se as responsabilidades à sociedade, reservando-se ao Estado um papel bastante 

                                                 
288 BRASIL. Ministério da Administração e da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília, 
DF, 1995, p. 26-27. 
289BRASIL. Ministério da Administração e da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília, 
DF, 1995 Plano Diretor, MARE, p. 32. 
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restrito. Afirma que neste movimento “Abandona-se o substrato do Estado social, como se ele 

tivesse sido entre nós realizado...” A lógica da descentralização nos Estados desenvolvidos, como 

Inglaterra, segundo a autora, foi de que, o ente público, já especializado na prestação de 

determinado serviço, pudesse repassá-lo à sociedade e, com a reforma, apenas controlá-lo, 

supervisioná-lo. Contudo, este raciocínio não pode ser aplicado a Estados que não passaram pela 

prestação direta do serviço que irá controlar, não possuindo parâmetros técnicos para tanto290. 

Esta consideração também é feita por estudiosos dos Estados desenvolvidos já citados, que 

tiveram atuação direta na prestação dos serviços descentralizados à sociedade em muito maior 

escala que o Brasil. 

Tomás Guimarães identifica, no processo de implantação, acompanhamento e controle 

das Organizações Sociais, a decisão do governo de utilizar não só o controle ou avaliação dessas 

por resultados, mas também a avaliação dos meios, seguindo uma tendência internacional. O 

autor ressalta, citando Caines291, que na Grã-Bretanha, por exemplo, há uma nítida revisão dos 

pressupostos da gestão pública por resultados, principalmente no que diz respeito à atuação das 

Quangos – Quase-Autonomous Non-Governamental Organisations. E afirma “ 

O governo daquele país passou a valorizar, também, o acompanhamento e a 
avaliação dos meios, isto é, dos processos de gestão dessas organizações, por 
entender que tão importante quanto os resultados é o governo saber como são 
administrados os meios para atingir tais resultados. A avaliação dos meios 
permite uma atuação preventiva, evitando-se retrabalhos e permitindo ajustes 
durante o processo.    

Destarte, observando-se a evolução da reforma em Estados que já vêm passando por 

reformulações na administração pública é possível constatar que o controle de meios há de 

prosseguir, mas auxiliado, também, por novas formas, tal qual o controle de resultados.  

A propósito da retomada da importância do controle de meios juntamente com o controle 

de resultados, recapitulamos o tema das “falhas seqüenciais” das reformas administrativas, 

enfrentado por Flávio Rezende, que aponta a contradição entre a necessidade de enrijecimento 

dos meios de controle para o alcance do ajuste fiscal e a necessidade de flexibilização desse para 

dotar as instituições públicas de maior autonomia, como o principal dilema enfrentado pela 

                                                 
290 Cf. COELI, Maria. “Reforma administrativa – reflexões sob a perspectiva político-filosófica” in Revista de 
Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, n° 133, janeiro/março, 1997, p. 
237 
291 CAINES, K. apud GUIMARÃES, Tomás de Aquino. “O modelo Organizações Sociais: lições e oportunidades de 
melhoria” in Revista do Serviço Público, n°1, jan-mar, 2003, p. 107. 
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reforma administrativa brasileira.  O autor ressalta que essa contradição é tamanha, que acelerou 

a extinção do Ministério de Administração e Reforma do Estado - MARE, que não teve êxito em 

implantar, com a ênfase desejada, o controle de resultados. Este Ministério não contou, segundo o 

autor, com a colaboração dos órgãos de controle da União, que se dedicaram cada vez mais ao 

controle de meios, em prol do ajuste fiscal292.  

Cassesse ensina que, cada vez mais, a organização administrativa deixa de se dar de forma 

piramidal para acontecer em forma de rede, em relações, podemos dizer, mais horizontais do que 

verticais, com diminuição dos controles hierárquicos. Em decorrência da mudança de sua 

constituição, as formas de controle passam a se modificar também. O controle de conformidade, 

segundo o qual se devia assegurar a conformidade da conduta dos órgãos e entes da 

administração, ou entes que a auxiliam, a regras predeterminadas, passa a ser de integração entre 

as unidades e, ainda, passa a ser de conhecimento, de base contratual e de resultados. Novas 

formas de controle estariam surgindo, portanto293.   

Assim, há que se utilizar o controle dos meios, ou burocrático para alguns, juntamente 

com as novas formas de controle, posto que estabelecer o controle exclusivo por resultados, em 

um país em que são reconhecidas as dificuldades de imputação de responsabilidades e de efetiva 

punição aos responsáveis, seria por em risco recursos públicos já tão escassos e necessários, 

principalmente na área social. O acompanhamento dos meios de execução possibilita uma atitude 

preventiva em relação a sua malversação. Ademais, conforme já expusemos, resta a dificuldade 

que, sem dúvida, deve ser levada em conta, do controle de resultados por parte de quem terá 

dificuldades para fixar metas por não ter experiência na prestação direta do serviço, como bem 

observa Maria Coeli. O uso das duas formas de controle, de meios e de resultados, é um meio 

termo que deverá amenizar o dilema do controle nas reformas administrativas, citado por Flávio 

Rezende, porque possibilita flexibilidade do controle, com ênfase ao controle de resultados, sem 

abandonar, de vez, as suas formas tradicionais.      

 A Lei Federal das OSCIP albergou essas preocupações e disciplina, em seu art. 11, que a 

execução do termo de parceria deverá ser acompanhada e fiscalizada por órgão do poder público 

                                                 
292  Cf. REZENDE, Flávio da Cunha. Por que Falham as Reformas Administrativas?. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2004, p.111. 
293 Cf. CASSESSE, Sabino. Las Bases del Derecho Administrativo. Madrid: Instituto Nacional de Administración 
Publica, 1994, p. 194. 
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da área de atuação da atividade fomentada. Optou o legislador, portanto, também pelo controle de 

meios, haja vista determinar o acompanhamento da execução da atividade e não apenas a 

averiguação dos resultados.  

No que diz respeito aos controles de meios e de resultados, o uso do primeiro, ainda que 

em conjunto com o segundo, gera uma preocupação, já citada no tópico 4.5.4, relativa à 

autonomia, à independência e à flexibilidade, características das entidades do terceiro setor. 

Contudo, desta vez, em prol do interesse público de ter bem aplicados os recursos advindos da 

própria sociedade, uma maior flexibilidade deverá ser descartada. Aqui, uma ponderação entre os 

valores da ordem jurídica é indispensável: vale mais garantir a transparência, a moralidade e a 

finalidade públicas do que a redução de custos e a celeridade e até a economicidade. Há quem 

defenda que seria o caso de dar mais relevo ao princípio da eficiência, albergado pela 

Constituição Federal de 1988294. Para nós, isso não é válido, porque a eficiência se traduz na 

adoção dos melhores meios para atingir os melhores resultados e, neste caso, em prol da 

segurança, a celeridade e a flexibilidade não serão os melhores meios.  

Partindo, portanto, da premissa de que é inarredável o controle de meios e de resultados, 

passamos a identificar como irá se operar em relação às OSCIPs. 

5.9.2 Controle intrínseco a própria entidade – auxílio do Conselho Fiscal e das auditorias 

contratadas. 

Os Estatutos Sociais das OSCIPs devem prever, obrigatoriamente, a constituição de um 

Conselho Fiscal ou órgão equivalente que, segundo o art. 4°, da lei das OSCIPs, deverá opinar 

sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais 

realizadas, emitindo pareceres para apreciação dos superiores da própria entidade.  

Ressalta o Ministro do TCU, Adhemar Ghisi, que os Conselhos Fiscais ganharam, com o 

passar do tempo, status de relevante órgão de controle, sobretudo após o advento da Lei das 

Sociedades Anônimas, a Lei n° 6.404/76, que atribuiu a esses a competência de fiscalizar os atos 

dos administradores. Destaca que houve verdadeira evolução na jurisprudência do TCU para 

imputar responsabilidade aos membros dos Conselhos, de sorte que esses órgãos passaram a ser 

                                                 
294 Com redação dada pela Emenda à Constituição Federal n° 19/1998. 
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auxiliares das competências da Corte de Contas295. Assim é que se podem detectar dois 

momentos distintos marcados na jurisprudência do Tribunal, o primeiro, e já ultrapassado, de 

imputação da responsabilidade por irregularidades na gestão da entidade privada apenas aos 

dirigentes dessa e, o segundo, que hoje prevalece, de imputação de responsabilidade também aos 

integrantes dos Conselhos Administrativo (deliberativos) e Fiscal. A Instrução Normativa n° 

12/96, do TCU, foi alterada para que os membros dos Conselhos sejam arrolados como 

responsáveis, e a averiguação da responsabilidade é feita no momento do julgamento anual das 

contas das entidades.  

 Acerca da responsabilização dos membros do Conselho Fiscal, a lei prevê, por seu turno, 

em seu art.12, que  

os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de 
recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata 
ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de 
responsabilidade solidária.  

Assim fixou responsabilidade solidária a todos aqueles que têm, tecnicamente, acesso à 

verificação de regularidade no uso dos recursos públicos, o que significa dizer que sua omissão 

acarretará pena de restituição aos cofres públicos juntamente com os que efetivamente praticaram 

o ato lesivo.   

De forma a complementar a atuação dos Conselhos Fiscais, a lei exige que os Estatutos 

das OSCIPs contenham normas de prestação de contas que prevejam realização de auditorias, 

inclusive por auditores independentes, para averiguar a aplicação dos recursos repassados através 

do termo de parceria. Isso é o que prevê o art. 4°, da lei federal. O decreto federal prevê, por seu 

turno, em seu art. 19, ainda com relação ao controle interno, a contratação de auditorias 

independentes quando à OSCIP forem repassados recursos acima de R$ 600.000,00 (seiscentos 

mil reais), seja em decorrência de um, seja da soma de outros termos de parceria porventura 

firmados com a entidade. As despesas decorrentes deste serviço devem estar incluídas no 

orçamento do projeto apresentado pela OSCIP, podendo, portanto, ser custeadas com recursos 

públicos.   

                                                 
295 Cf. GHISI, Adhemar Paladini. “O TCU e os Serviços Sociais Autônomos – Importância da Atuação dos 
Conselhos Fiscais para a Eficácia do Controle Externo” in Revista do Tribunal de Contas da União, abr/jun, 1997, 
p.20-21.  
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A imposição de contratação de auditorias independentes, ainda que com recursos 

públicos, é medida salutar ao bom andamento do vínculo de colaboração, e deverá auxiliar as 

auditorias internas feitas pelo ente público, sendo interessante que as normas estaduais 

contemplem ou exijam tal procedimento. 

5.9.3 Controle interno: conceito. 

 Odete Medauar define controle interno da administração como “a fiscalização que a 

mesma exerce sobre os atos e atividades de seus órgãos e das entidades descentralizadas que lhe 

estão vinculadas” 296. 

Maria Sylvia Di Pietro define controle interno como aquele que decorre de órgão 

integrante da própria estrutura em que se insere o órgão controlado297. No caso da 

descentralização para entes privados, portanto, o controle interno é aquele exercido pelo poder 

descentralizador.  

5.9.3.1 Controle interno: Termos de Parceria. 

O termo de parceria é o instrumento formal de ajuste a ser firmado entre o poder público e 

a entidade do terceiro setor. Retomando a definição de convênio feita por Hely Lopes, que os 

conceitua como “acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e 

organizações particulares, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes” 298, 

poder-se-ia afirmar que os termos de parceria estariam rigorosamente dentro da definição de 

convênios, uma vez que são acordos ou ajustes entre o poder público e uma entidade privada para 

consecução de objetivos comuns, de interesse de ambas as partes. Contudo, os termos de parceria 

têm peculiaridades que os afastam dos acordos denominados convênios, podendo-se afirmar que 

pertencem a um mesmo gênero, ajuste ou acordos entre ente público e particulares, dos quais são 

espécies bem semelhantes. Resgatando também o entendimento de Juruena, a melhor doutrina 

classifica o convênio como espécie de acordos, gênero no qual se enquadram os consórcios e os 

acordos programas299. E, aqui, podemos também encaixar os termos de parceria. Através desses, 

ocorre uma verdadeira cooperação associativa, sendo sua característica mais relevante a de ser 

                                                 
296 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. São Paulo: RT, 1993, p.40.  
297Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 15.ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 600. 
298 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29.ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 387. 
299 Cf. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização: Privatização, Concessões, Terceirizações e Regulação. Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, 2001, p.537. 
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instrumento que disciplina um ajuste entre poder público e ente do terceiro setor. Por meio desse, 

busca-se atingir interesses de ambos, isto é, a prestação de serviço público não-exclusivo. 

Também se diferenciam dos contratos, onde cada parte tem como finalidade um resultado 

diferente, onde as partes têm interesses contrapostos.  

Diferentemente dos convênios, os termos de parceria podem e devem ser utilizados para 

estabelecer relações de prestação de serviços contínuos, contemplando necessidades permanentes 

entre ente público e entidade do terceiro setor, podem trazer cláusulas de responsabilização e 

sanção e não podem ser denunciados a qualquer tempo pelos partícipes. O descumprimento das 

metas ou de outras obrigações assumidas no termo possibilita o desfazimento do vínculo e a 

perda da qualificação.  

As cláusulas que devem necessariamente constar do termo de parceria, ou seja, as 

cláusulas consideradas essenciais, segundo as normas federal e estadual, que têm redação idêntica 

(arts. 10 e 18 respectivamente), são: a do objeto, que conterá a especificação do programa de 

trabalho proposto pela OSCIP; a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os 

respectivos prazos de execução ou cronograma; a de previsão expressa dos critérios objetivos de 

avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de resultado; a de previsão de 

receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, estipulando, item por item, as 

categorias contábeis usadas pela organização e o detalhamento das remunerações e benefícios de 

pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao termo de parceria, a seus 

diretores, empregados e consultores; a que estabelece as obrigações da OSCIP, entre as quais a de 

apresentar ao poder público, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do objeto 

do termo de parceria, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados 

alcançados, acompanhado de prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, 

independentemente do que foi efetivamente previsto no termo conforme exigência anterior; a de 

publicação na imprensa oficial das respectivas unidades federativas, do extrato do termo de 

parceria e de demonstrativo de sua execução física e financeira, para o qual há modelo pré 

definido na própria lei.   

5.9.3.2 Controle interno: órgão supervisor do termo de parceria.  

O termo de parceria é um importante instrumento de controle de que o poder público 

dispõe diante da entidade privada colaboradora. É de curial importância que as metas nele 
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estipuladas estejam muito bem definidas, assim como os critérios de avaliação de desempenho, 

pois nisso reside o próprio sucesso da sistemática da colaboração. Ademais, a adoção de critérios 

para avaliação de resultados e comparação com as metas estipuladas é a grande diferença dessas 

cláusulas essenciais em relação às cláusulas obrigatórias previstas no art. 116, da Lei de 

Licitações, para os convênios. Essas já previam a fixação de metas a serem alcançadas através 

dos planos de trabalho propostos nos convênios, contudo, não havia imposição de eleger 

indicadores que pudessem auxiliar nesse mister.   

Na análise, feita por Marcelo Ramos, dos contratos de gestão entre ente público e 

empresas estatais, observou-se uma tendência à subavaliação das potencialidades do ente privado 

em relação às metas fixadas300. Este problema, sem dúvida, pode ocorrer no estabelecimento de 

metas para as OSCIP´s, e é decorrência da falta de preparo do núcleo estratégico. É necessário ter 

alguém que conheça os serviços, que tenha experiência em prestá-los, que conheça as metas para 

poder fixá-las. Para enfrentar tais problemas, a existência e a capacitação técnica dos servidores 

de um órgão supervisor é indispensável, aliado a outras formas de controle, como o controle 

social. 

A lei das OSCIPs prevê que a execução do termo será acompanhada por órgão de área de 

atuação correspondente à área fomentada, sendo imperioso que se constitua um núcleo gestor da 

colaboração, que seja tecnicamente capacitado e que possa fiscalizar a execução dos serviços.  

Não se pode simplesmente firmar termo de parceria e deixar que o órgão geral de controle 

interno, normalmente situado nas Secretarias de Fazenda, faça a fiscalização final. É necessário, e 

é imposição legal, que cada órgão que utiliza a sistemática de colaboração disponha de um setor 

específico para o acompanhamento do serviço não-exclusivo prestado.  

Outra forma de enfrentar esta dificuldade é deixar sempre um órgão do aparelho estatal 

prestando diretamente a atividade a ser, em sua maioria, transferida ao terceiro setor. Serviria de 

modelo e referência às atividades transferidas. Daí a importância de a prestação da atividade 

pública não exclusiva pelas OSCIPs ser complementar à atividade estatal. A possibilidade de  

                                                 
300 Cf. RAMOS, Marcelo de Matos. "Contratos de gestão: instrumentos de ligação entre os setores do aparelho do 
Estado" in PETRUCCI, Vera e SCHWARZ, Letícia (Org.). Administração Pública Gerencial: a reforma de 1995. 
Brasília: Ed. Universidade de Brasília: ENAP, 1999, p.201. 
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haver competição entre as entidades é uma das formas de garantir a boa prestação do serviço e o 

maior esforço por parte dessa. 

É importante, por outro lado, que o termo de parceria seja respeitado não só pelo ente do 

terceiro setor, como também pelo ente público. E aqui se faz indispensável que seja modificada a 

cultura de planejamento por parte do administrador público. Não são poucos os casos de atraso de 

pagamento de contratos e de repasse de verbas em convênios, essas últimas mais freqüentes, haja 

vista não ser possível estipular cláusulas que punam a referida conduta. Mesmo internamente à 

própria administração, tais atrasos ocorrem e são conseqüências, em sua grande maioria, da 

péssima previsão e execução orçamentária feita pelos órgãos públicos. Esta realidade finda por 

tornar mais onerosa a prestação do serviço público, sobretudo quando feita através de contratos, 

onde o empresário já conta com os prejuízos que sofrerá com o atraso gerado pelo administrador. 

Já nas relações que estabelecerão através dos termos de parceria, a falta de confiança no 

cumprimento das obrigações, por parte do administrador, pode gerar a queda da qualidade do 

serviço e também o aumento de custos. É importante perceber que “quanto menor a precariedade 

nas relações de administração, melhor para a administração pública, para o administrado e para a 

sociedade”.301   

Portanto, no que diz respeito ao controle interno, verifica-se que será exercido através dos 

Conselhos Fiscais das OSCIPs, das auditorias independentes, dos órgãos supervisores da área de 

atuação da atividade fomentada e ainda por parte do órgão máximo de auditoria interna do ente 

público. 

5.9.4 Controle externo: conceito.  

Concomitantemente ao controle interno, há o controle externo das entidades do terceiro 

setor que recebem verbas públicas. Está previsto na ordem jurídica e expresso na legislação das 

OSCIPs. É exercido pelos outros poderes, que não o poder ao qual pertence o ente que 

descentralizou a atividade. Acerca do tema, nos restringiremos ao previsto nessa norma, uma vez 

que o assunto suscita desdobramentos que se afastarão do objeto da tese. Na lei das OSCIPs, está 

previsto o controle por parte dos Tribunais de Contas, do Ministério Público e da sociedade. Há 
                                                 
301 FREITAS, Juarez. “O Sistema de Parceria entre os Setores Público e Privado - Execução de Serviços através da 
Concessão, Permissão e Terceirização – Aplicação Adequada destes Institutos” in Boletim de Direito Administrativo, 
n° 5, maio de 1997, p. 327. 
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que se destacar, também, como conseqüência automática, que o controle feito por esse se exerce 

com auxílio do Poder Judiciário, posto que as suas atividades gerarão, em sua grande maioria, 

demanda judicial. 

5.9.4.1 Controle externo: Tribunal de Contas. 

O controle das OSCIPs exercido pelas Cortes de Contas tem respaldo, primeiramente, na 

Constituição Federal de 1988, que estabelece  

Art. 70 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto 
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia 
de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, 
e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Parágrafo único. Prestará 
contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou 
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de 
natureza pecuniária.  

A redação do parágrafo único foi inserida pela Emenda n° 19/1998 que veio elucidar, de 

uma vez por todas, quais entes devem se submeter ao controle externo do Poder Legislativo, 

exercido através do Tribunal de Contas. O texto passou a ser bem claro quanto à submissão a esse 

controle de todas as pessoas jurídicas que percebem recursos públicos. O TCU decidiu302, com 

relação às OS, que essas entidades, por receberem recursos públicos, através de contrato de 

gestão, devem prestar contas anualmente à Corte, chegando a alterar a sua Instrução Normativa 

n°12/96, sobre prestação de contas de entidades que recebem recursos públicos. A Instrução se 

aplica, em decorrência, às OSCIPs, uma vez que essas também são entes privados que recebem 

recursos públicos através de termo de parceria, não bastando a prestação de contas ao órgão 

interno supervisor. 

No esteio da previsão constitucional supra referida, as leis federal e estadual das OSCIPs 

determinam que seus Estatutos devem conter, necessariamente, normas de prestação de contas 

dos recursos e bens de origem pública303.  Prevêem esses diplomas, ainda, que os responsáveis 

pela fiscalização do termo de parceria, quais sejam, entes do Conselho Fiscal, servidores do órgão 

supervisor e do órgão máximo de controle interno, quando tomarem conhecimento de 

                                                 
302 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão n° 592/98 (Processo n° 004.170/1998-9), União Fedeal e 
UNESCO, Brasília, 2003. Disponível em: http:// www.tcu.gov.br/jurisprudência. Acesso em: 12 de abril de 2004. 
303 Esta é a norma contida na alínea ‘d’ do inciso VII do art. 4° da lei federal e alínea ‘d’, inciso VII o art. 10 da lei 
estadual. 
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irregularidades ou de ilegalidade na utilização dos recursos públicos, devem dar imediata ciência 

ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária, de sorte 

que a Corte de Contas possa acionar sua auditoria, apurar os fatos e, se necessário, aplicar multa e 

penalidades à entidade. Ademais, a Constituição Federal de 1988304 também estabelece que 

qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar 

irregularidades ou ilegalidades aos Tribunais de Contas, tendo esses passado por reformas 

internas para estruturar ouvidorias que proporcionam referida participação. 

5.9.4.2 Controle externo: Ministério Público 

A competência do Ministério Público no controle das OSCIPs também tem sede 

constitucional, uma vez que os arts. 127 e 129 o prevêem. O primeiro estabelece que “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 

individuais indisponíveis”. O segundo dispõe como uma das funções institucionais deste “zelar 

pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”. “Interesses 

sociais” e “serviços de relevância pública” são os termos utilizados pelas normas referidas e que 

abrangem as atividades exercidas pelas OSCIPs, uma vez que essas desempenharão atividades 

públicas, não exclusivas, de relevante interesse social. 

Salienta Andréa Nunes que “a fiscalização do Ministério Público no Terceiro Setor se dá 

de duas formas distintas: uma é o velamento das fundações privadas, previsto no Código Civil e 

no Código de Processo Civil; o outro é o controle das demais entidades que compõem o Terceiro 

Setor”305. Assim, além da previsão constitucional, há previsão do controle do Ministério Público 

das OSCIPs, tanto na legislação esparsa, quanto na própria lei das OSCIPs, valendo ressaltar que 

os instrumentos de que dispõe para tanto não são poucos, dentre o quais: inquérito civil, ação 

civil pública, mandados de segurança, ações cautelares, ações de prestação de contas, ação de 

improbidade administrativa, e tantos outros previstos na legislação específica.  

No que diz respeito ao controle exercido pelo Ministério Público, previsto nas leis federal 

e estadual, essas mencionam sua participação no pedido de desqualificação da entidade como 
                                                 
304 § 2° do art. 74. 
305 PADILHA, Andréa Fernandes Nunes. Terceiro Setor: fiscalização e outras formas de controle. Recife: Nossa 
Livraria, 2002, p.109. 
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OSCIP, previsão essa apenas ilustrativa, uma vez que a competência do Ministério Público já é 

prevista na Constituição Federal de 1988 e em lei específica. Os referidos diplomas mencionam, 

também, a comunicação, por parte dos responsáveis pela fiscalização das OSCIPs, ao Ministério 

Público de indícios fundados de malversação de bens ou recursos públicos, a fim de que requeira 

em juízo a decretação de indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens de seus 

dirigentes, bem como de qualquer outro que tenha enriquecido ilicitamente ou que tenha causado 

dano ao erário.   

5.9.4.3 Controle externo: controle social 

Uma das formas mais importantes de controle externo é o exercido pela própria 

sociedade, através do exercício do direito de participação. O controle do agir administrativo é 

apenas uma das facetas desse direito, elevado a nível constitucional e referido pela doutrina como 

direito fundamental. No elenco das quatro gerações de direitos fundamentais, consagrado por 

Paulo Bonavides, o direito de participação está inserido na quarta geração, a derradeira fase de 

instituição do Estado Social, onde devem estar assegurados os direitos ligados à democracia, à 

informação e ao pluralismo306. No direito administrativo, a participação se traduzirá na adoção de 

mecanismos que viabilizem os meios de escolha, de consulta e de controle por parte da 

sociedade, possibilitando uma influência direta no atuar do Poder Executivo. Com exatidão 

afirma Adriana Schier  

Assim, o direito de participação administrativa em suas diversas acepções, 
constitui-se como direito fundamental implícito, no atual contexto como um 
direito de 4ª geração, decorrente do princípio que consagra, no Brasil, o Estado 
Social e Democrático de Direito. Transporta, portanto, para a esfera 
administrativa, mecanismos que asseguram os valores deste modelo de Estado. 

Segundo Agostín A Gordillo, o ideal de Administração Pública Democrática seria que  

em todo cuerpo com facultades decisórias em la administración central o 
descentralizada (...) haya siempre alguna participación no igualitária, com voz 
y voto, de los representantes de los diversos intereses a ser afectados por las 
decisiones, em especial de los particulares o administrados307. 

Neste esteio, a Constituição Federal de 1988 trouxe expressamente em seu bojo o direito 

de participação, ainda que este seja decorrência implícita da aplicação dos preceitos do Estado 

Democrático. O § 3°, do artigo 37, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela 
                                                 
306 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 524-525. 
307 Agustín A. Gordillo apud SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. A Participação Popular na Administração 
Pública: o Direito de Reclamação. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.114.  
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Emenda à Constituição Federal n° 19/98, dispõe sobre “formas de participação do usuário na 

administração pública direta e indireta”, estabelecendo que lei irá disciplinar tais formas, de sorte 

a garantir que os cidadãos possam reclamar sobre a prestação do serviço público, possam avaliar 

periodicamente esta prestação, possam ainda ter acesso a informações sobre atos de governo e 

representar contra o exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função pública. 

Ao lado dessa lei geral, que disciplinará referida participação, tendo em vista que a 

participação é princípio que decorre do Estado Democrático de Direito, também o legislador e o 

próprio administrador no exercício de suas funções, têm por obrigação a inserção dos 

instrumentos que permitam a participação da sociedade, seja no exercício da função legislativa, 

seja no exercício da função executiva. Assim, no que diz respeito à função legislativa, também o 

legislador infraconstitucional pode e deve prever mecanismos que possibilitem o exercício do 

direito de participação.  

5.9.4.4 Controle social e direito de participação na legislação referente às OSCIPs.  

A previsão infraconstitucional se estabeleceu no regime jurídico das OSCIPs, quando o 

legislador trouxe dispositivos expressos de participação consultiva, ainda que não vinculante, e 

fiscalizatória por parte da sociedade no desempenho das atividades públicas não-exclusivas.  

A lei federal das OSCIPs estabelece em seu artigo 10, §1°, que a celebração do termo de 

parceria deve ser precedida de consulta ao Conselho de Políticas Públicas da área de atuação da 

atividade a ser fomentada, não estabelecendo, contudo, qual o valor da ponderação desse, o que 

nos leva a afirmar que a consulta é meramente opinativa e não decisória vinculante. Além da 

participação, através de consulta ao Conselho, ente que representa a sociedade civil na área 

específica a ser fomentada, a lei também prevê a participação da sociedade na fiscalização do 

termo de parceria. É o que se verifica através do conteúdo do art. 11, da referida lei, que dispõe 

que a execução do objeto do termo de parceria será acompanhada e fiscalizada por órgão do 

poder público da área de atuação da atividade fomentada, como também pelos Conselhos de 

Políticas Públicas das áreas respectivas. Esta norma não foi integralmente reproduzida na lei 

estadual, não tendo, essa, dado competência a tais Conselhos para fiscalizar os termos de 

parceria. No Estado de Pernambuco, a participação se restringe à consulta ao Conselho de 

Políticas Públicas da área de atuação da atividade a ser fomentada, a fim de que se manifeste 
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sobre: a) a qualificação de determinada entidade; b) a celebração do termo de parceria; c) 

alocação dos recursos públicos308.   

Ademais, as leis federal e estadual309 legitimaram qualquer cidadão a pedir judicial ou 

administrativamente a desqualificação de uma entidade, desde que o pedido seja amparado por 

fundadas evidências de erro ou fraude. 

Dos dispositivos acima elencados, evidencia-se uma preocupação incipiente com a efetiva 

participação da sociedade na prestação do serviço público não-exclusivo desempenhado pelas 

OSCIPs. Contudo, a preocupação se volta à participação opinativa e não vinculante na escolha 

das áreas e atividades a serem fomentadas, sem instituir claros instrumentos para a fiscalização da 

execução do serviço e sua qualidade. A assertiva se torna mais contundente quando se analisa a 

legislação adotada no Estado de Pernambuco, que não prevê a participação social na fiscalização 

da execução dos termos de parceria.  Concordamos com Carlos Antonio Morales que afirma que, 

para que o Estado não abandone sua responsabilidade pública relativa a tais serviços, há de haver 

participação da sociedade, pois a ela incumbe manter a responsabilidade do Estado perante o 

interesse público, de forma que a extinção de um vínculo direto na prestação do serviço social 

não leve a extinção de qualquer outra forma de vínculo com a atividade que garante os 

respectivos direitos sociais. A atuação da sociedade, nesse sentido, depende do próprio 

fortalecimento da democracia participativa e assim, da criação de mecanismos de participação na 

formulação, na tomada de decisão, na gestão e no controle dos serviços públicos. Assim, para que 

a instituição da sistemática de colaboração em estudo dê certo, é indispensável, dentre outros 

fatores, proporcionar a participação dos envolvidos nos resultados, mormente a sociedade usuária 

do serviço. Mecanismo interessante é o estabelecimento de meios eletrônicos e centrais 

administrativas que possam possibilitar a coleta de informação da sociedade beneficiária do 

serviço acerca de sua opinião sobre a qualidade do serviço prestado pela OSCIP colaboradora, 

assim como ter acesso a seus relatórios. Importante, ademais, que a instituição e atuação dos 

Conselhos das áreas respectivas seja estimulada pelo próprio poder público, vez que não basta 

sua previsão em leis e decretos, impende que sua participação seja efetiva. 

Finalmente, importante ressaltar que a participação da sociedade, tanto na escolha das 

diretrizes políticas que indicarão quais atividades serão passíveis de serem delegadas às OSCIPs, 
                                                 
308 Arts. 7° a 9° do Decreto estadual n° 23.046, de 19 de fevereiro de 2001. 
309 Arts. 7° e 8° da lei federal e 26 da lei estadual. 
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quanto na fiscalização da execução do serviço e no controle de resultados, pode ser solução para 

alguns desafios que a sistemática enseja e que já citamos no tópico 4.6, quais sejam: a)  

estabelecimento de relações clientelistas, tanto na relação contratante e contratado, quanto na 

relação contratado e comunidade beneficiada. A participação da sociedade como um todo, na 

escolha das atividades a serem fomentadas pode evitar direcionamento das atividades a certos 

grupos, uma vez que proporciona a escolha legítima das atividades, sem direcionamento por parte 

do ente público ou da OSCIP escolhida, direcionando sua atuação para a coletividade. b) o 

distanciamento do ente público para com suas responsabilidades sociais, gerando privatização do 

serviço. Neste aspecto, a participação da sociedade civil organizada, pressionando o poder 

público para a prestação de determinada atividade, ainda que de forma indireta, através das 

OSCIPs, é indispensável, haja vista que o próprio Judiciário não se envolve na omissão do Poder 

Executivo em prestá-las, conforme já expusemos no tópico 5.5.5, restando à sociedade civil a 

imposição de tais políticas; c) má fixação de metas para prestação dos serviços, decorrente do 

desconhecimento, por parte do ente público, das necessidades locais, mais percebidas pela 

própria comunidade que prestará o serviço. A sociedade beneficiada, porque destinatária da 

prestação do serviço, muitas vezes, tem mais condições de avaliar o que pode, ou não, ser feito 

em sua comunidade e mediante que custos, sendo também indispensável sua participação na 

fiscalização das metas e avaliação dos resultados. 

Não se quer aqui afirmar que a participação social é o remédio para todos os problemas da 

prestação dos serviços públicos, mas afirmar que sua participação, aliada a outras formas de 

controle já estabelecidas, pode proporcionar melhorias no desempenho dos serviços e no atuar da 

própria administração pública, tornando-a mais democrática. 
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CONCLUSÃO: Considerações finais acerca da implantação e desenvolvimento do regime 

de colaboração entre terceiro setor e entes públicos. 

 

 

 

 

 

A fim de fazer sugestões para o aprimoramento do regime jurídico das OSCIPs, iniciamos 

o presente trabalho tratando da reforma da administração pública no contexto latino americano, 

abordada no primeiro capítulo e, logo depois, no Brasil, tema que tratamos no segundo capítulo. 

Tudo para que pudéssemos situar a discussão e possibilitar o entendimento do que vem ocorrendo 

nas administrações públicas e do que levou ao estabelecimento de novas formas de atuação 

administrativa, com conseqüente mudança e criação de novos institutos de direito. Da análise das 

reformas referidas, fizemos reflexão sobre o que vem sendo citado como fracasso das reformas 

anteriores, tendo constatado que, para que não repita os erros das tentativas de reformas 

anteriores, a reforma da administração pública que hoje se implementa, deve levar em conta duas 

necessidades principais devendo supri-las: a) ajuste fiscal e redução de custos do aparato 

administrativo; b) democratização da administração pública através da busca de participação da 

sociedade no atuar desta. Neste sentido, o estabelecimento e incremento das formas de 

colaboração entre entes públicos e terceiro setor é uma das formas encontradas para suprir ditas 

necessidades, ainda que precise de ajustes aos quais nos referimos no presente trabalho. 

Toda a abordagem feita sobre a reforma da administração pública teve o intuito de 

possibilitar o entendimento geral da matéria para, ao final, suscitar reflexões que pudessem ajudar 

na elaboração de sugestões para o aprimoramento do sistema de colaboração que se estabelece 

através da assinatura dos termos de parcerias com as OSCIPs, cujas normas já foram 

estabelecidas, mas necessitam de aprimoramento. O aperfeiçoamento sugerido objetiva atender às 

necessidades citadas acima, sobretudo a democratização do aparato administrativo, através da 

participação da sociedade, preocupação esta não evidente no Plano Diretor da Reforma do Estado 
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e, em decorrência, também não evidente no regime jurídico hoje estabelecido para disciplinar as 

relações entre ente público e terceiro setor. 

No terceiro capítulo, tratamos das formas de descentralização adotadas pelo ente público 

para a prestação de serviços públicos, até chegar às formas de colaboração entre esses e os entes 

do terceiro setor. 

No quarto capítulo, abordamos o fortalecimento do terceiro setor, mencionando seu 

conceito, sua constituição e quais as vantagens e desvantagens da atuação dos entes que o 

compõem em colaboração com o poder público na execução dos serviços públicos, sempre com o 

intuito de enfrentar tais temas e fazer sugestões jurídicas que possam amenizar ou eliminar estas 

desvantagens, partindo da premissa que a referida colaboração é salutar para o atuar 

administrativo. 

No quinto e último capítulo, tratamos da sistemática jurídica trazida pela reforma do 

estado para a forma de colaboração entre ente público e terceiro setor na prestação de atividades 

não exclusivas do Estado, através das OSCIPs. Tratamos das normas hoje vigentes, leis e 

decretos, aplicáveis à referida sistemática. Afirmamos que esse tipo de colaboração não é 

novidade, e que vinha se estabelecendo através de contratos e convênios firmados pela 

administração pública com entidades sem fins lucrativos, mas que a qualificação de entidade do 

terceiro setor como OSCIPs permite um avanço em tais relações, no sentido de possibilitar que o 

ente público conte com a prestação das atividades não exclusivas, por parte desses entes, de 

forma mais duradoura, como verdadeira prestação de serviço contínuo, através da assinatura de 

termos de parceria. Por outro lado, estabelece mecanismos de maior controle na prestação dos 

serviços por parte destas entidades, através da obrigatoriedade dos termos preverem as metas a 

serem alcançadas e, principalmente, os indicadores que serão utilizados para que se possa avaliar 

a prestação do serviço. Significa dizer que os termos de parceria, quando bem formulados, serão, 

de um lado, instrumentos de cobrança da qualidade do serviço prestado pela entidade 

colaboradora e, de outro, instrumentos que impõem um maior planejamento por parte do ente 

público que transfere o serviço, uma vez que este só deverá repassar o serviço se fizer previsão 

das metas que deverão ser alcançadas e da forma  que irá avaliar o alcance delas. 

Ressaltamos, por outro lado, que alguns aspectos negativos e dificuldades deverão ser 

enfrentadas com a implantação, em larga escala, deste tipo de colaboração. Nesse sentido, para 
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fazer sugestões ao aprimoramento da sistemática em estudo, tivemos sempre como ponto de 

partida tais aspectos negativos e dificuldades, a fim de que as proposições jurídicas, além de 

adequar as normas hoje vigentes ao sistema jurídico, também apontassem soluções para esses 

aspectos ou, ao menos, trouxessem meios de os combater. Os aspectos citados no quarto capítulo 

foram: 1) estabelecimento de relações clientelistas, tanto na relação contratante e contratado, 

quanto na relação contratado e comunidade beneficiada (direcionamento das atividades a certos 

grupos); 2) desvio de recursos por parte do contratado; 3) desenvolvimento de formas de controle 

que inviabilizem a leveza de gestão310 característica das entidades do terceiro setor; 4) o 

desaparecimento das responsabilidades cívicas da sociedade com a extinção do financiamento, 

por parte dos entes privados, tendo em vista o financiamento público; 5) em contraposição à 

observação anterior, o distanciamento do ente público para com suas responsabilidades sociais, 

gerando privatização do serviço; 6) aumentos dos custos, muito embora decorrentes da melhora 

da qualidade e da quantidade dos serviços prestados; 7) má fixação de metas para prestação dos 

serviços, decorrente do desconhecimento, por parte do ente público, das necessidades locais, mais 

percebidas pelas próprias comunidades que prestarão o serviço; 8) desenvolvimento da 

desconfiança mútua na relação, principalmente no que diz respeito ao repasse dos recursos. 

 Como forma de combater ou afastar tais aspectos, ressaltamos o uso dos princípios 

jurídicos da isonomia, da improbidade, da moralidade e da publicidade como orientadores da 

adequação das normas relativas às OSCIPs ao sistema jurídico em vigor. Fizemos proposições 

para que a escolha da atividade a ser fomentada, a escolha da entidade prestadora do serviço e a 

fiscalização da entidade sejam sempre norteadas por tais princípios, de sorte a possibilitar uma 

gestão administrativa compatível com o Estado Democrático de Direito, afastando relações 

clientelistas, referidas no item ‘1’. Nesse esteio, a aplicação dos princípios se concretizou nas 

sugestões feitas nos tópicos 5.5 a 5.9. Fizemos referências a algumas distorções que tem ocorrido, 

através do uso da sistemática de colaboração com entes do terceiro setor, e que sugerem práticas 

clientelistas. A fiel interpretação das normas relativas ao regime jurídico de acordo com os 

princípios do direito administrativo, sugerida neste trabalho, evita que, por exemplo, a sistemática 

de colaboração seja utilizada como forma de burla às normas de licitação ou forma de contratação 

de mão de obra para o ente público, sem o respectivo concurso público.    

                                                 
310 GUY BRAIBANT, Le Droit Administratif Français, Presses de la Fondation Nationale dês Sciences Politiques et 
Dalloz, Paris, 1992, 3ª ed., p125. 
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Tratamos, por fim, do controle da prestação do serviço público pelas OSCIPs, sempre nos 

remetendo aos princípios acima referidos e às dificuldades a serem enfrentadas, fazendo também 

sugestões para o aprimoramento da fiscalização do serviço público por parte do ente público e da 

sociedade. Mencionamos, no tópico 5.9.3, uma preocupação com o aperfeiçoamento do controle 

interno, através da capacitação e do estabelecimento de uma cultura de planejamento dos órgãos 

supervisores, que terão papel fundamental no estabelecimento e controle da execução dos termos 

de parceria, aperfeiçoamento esse que poderá afastar as dificuldades citadas nos itens ‘2’, ‘3’, ‘7’ 

e ‘8’. 

Por outro lado nos referimos ao controle social, nos tópicos 5.9.4.3 e 5.9.4.4, e sugerimos 

fortalecimento dele na sistemática de colaboração com as OSCIPs, como forma de combater os 

itens ‘4’, ‘5’ e ‘6’.   

Tudo o que foi abordado nos leva a concluir que, muito embora não haja, ainda, segura 

comprovação de experiência histórica311 recente de que a descentralização por colaboração trará 

redução de custos e melhoria da capacidade do Estado em atender às demandas sociais312 

entendemos que a tentativa de descentralização abordada neste trabalho pode proporcionar um 

maior grau de democratização da administração pública, objetivo que é, para nós, bem mais 

importante do que o objetivo de redução de custos. Ademais, Abruccio313 afirma que em vários 

lugares do mundo, hoje, predomina um pluralismo de contratos nas estruturas administrativas 

públicas, de sorte que o serviço público vezes é prestado diretamente pela administração direta, 

outras através de seu aparato administrativo indireto, outras pela própria sociedade, todas as 

formas convivendo sem qualquer empecilho jurídico para tanto. 

Não basta que o regime jurídico das OSCIPs permita que o ente público busque no 

terceiro setor auxílio na prestação de serviços públicos não exclusivos, adotando um regime 

jurídico que possibilite o repasse de recursos públicos, de bens e disponibilização de servidores. 

Impende que a sistemática adotada, além de permitir estas condutas, efetive a aplicação dos 
                                                 
311 Cf. ROCHA, Sílvio Luís Ferreira. Terceiro Setor. São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 32 e 33. 
312 A única experiência encontrada é a referida pelo BIRD, já mencionada no tópico 4.4, de que há redução de custos 
quando as verbas do Banco são repassadas diretamente às ONGs que atuam nas próprias comunidades beneficiadas 
para que prestem os serviços públicos ao invés de serem repassadas ao ente público para que preste o serviço ele 
mesmo. Ressaltamos que a experiência citada demonstra a melhoria no que diz respeito aos custos e não à qualidade 
do serviço em si. 
313 ABRUCIO, Fernando. A Reforma do Estado e Contratualização da Gestão Pública. In: Seminário promovido pela 
Secretaria de Administração e Reforma do Estado de Pernambuco sobre Reforma do Estado, junho de 2004, 
Universidade de Pernambuco, Recife: 2004.  
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princípios do direito público da isonomia, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e, 

ainda, o da participação social nas escolhas das atividades a serem fomentadas, nas escolhas das 

entidades prestadoras do serviço e na fiscalização permanente dos serviços prestados entidades 

qualificadas. 

É bem verdade que possibilitar a participação da comunidade, através de uma de suas 

formas, o controle social do serviço público, é preocupação de primeira ordem em quase toda a 

bibliografia consultada, mas não se pode olvidar que a capacitação dos servidores integrantes do 

aparato administrativo, que irão gerenciar diretamente a prestação do serviço é também 

indispensável, valendo referir novamente que a não profissionalização do servidor público é um 

dos motivos de insucesso de reformas anteriores. Não há dúvida de que aquele que transfere 

serviço deve ter condições técnicas de o controlar. É inconcebível adotar a administração 

subsidiária, gerenciadora e reguladora sem que seus servidores conheçam bem o serviço a ser 

prestado e de que forma deve ser prestado. 

Terminam aqui as conclusões deste trabalho, cujo intuito geral foi de fazer reflexões 

jurídicas acerca do regime jurídico das OSCIPs e fazer proposições para o aprimoramento desse, 

com pretensão de melhorar a prestação do serviço público e possibilitar que a atuação da 

administração pública do Brasil seja guiada pelos anseios dos cidadãos brasileiros.  
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ANEXO: Legislação das OSCIPs. 

LEI No 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999.

 

Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de 
Parceria, e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
CAPÍTULO I 
DA QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
DE INTERESSE PÚBLICO 
        Art. 1o Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os respectivos objetivos 
sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei. 
        § 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito 
privado que não distribui, entre os seus sócios ou 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 
que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. 
        § 2o A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao cumprimento dos 
requisitos instituídos por esta Lei. 
        Art. 2o Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no art. 3o 
desta Lei: 
        I - as sociedades comerciais; 
        II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional; 
        III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e 
visões devocionais e          confessionais; 
        IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; 
        V - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo 
restrito de associados ou sócios; 
        VI - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados; 
        VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras; 
        VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras; 
        IX - as organizações sociais; 
        X - as cooperativas; 
        XI - as fundações públicas; 
        XII - as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão 
público ou por fundações públicas; 
        XIII - as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o sistema 
financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal.  
        Art. 3o A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o princípio da 
universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das Organizações, somente será 
conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais 
tenham pelo menos uma das seguintes finalidades: 
        I - promoção da assistência social; 
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        II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 
        III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação 
das organizações de que trata esta Lei; 
        IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das 
organizações de que trata esta Lei; 
        V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 
        VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 
sustentável; 
        VII - promoção do voluntariado; 
        VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 
        IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas 
alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 
        X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica 
gratuita de interesse suplementar; 
        XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de 
outros valores universais; 
        XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 
divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às 
atividades mencionadas neste artigo. 
        Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas configura-
se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da 
doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços 
intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que 
atuem em áreas afins. 
        Art. 4o Atendido o disposto no art. 3o, exige-se ainda, para qualificarem-se como 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas jurídicas interessadas 
sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre: 
        I - a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e da eficiência; 
        II - a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a 
obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência 
da participação no respectivo processo decisório; 
        III - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para 
opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais 
realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade; 
        IV - a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido 
será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que 
tenha o mesmo objeto social da extinta; 
        V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação instituída por 
esta Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o 
período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada 
nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; 
        VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que atuem 
efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços específicos, 
respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a 
sua área de atuação; 
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        VII - as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que determinarão, 
no mínimo: 
        a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de 
Contabilidade; 
        b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao 
relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões 
negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de 
qualquer cidadão; 
        c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da 
aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em regulamento; 
        d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina o parágrafo 
único do art. 70 da Constituição Federal. 
        Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição de 
conselho de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, vedada a percepção de 
remuneração ou subsídio, a qualquer título.(Incluído pela Lei nº 10.539, de 2002)
        Art. 5o Cumpridos os requisitos dos arts. 3o e 4o desta Lei, a pessoa jurídica de direito 
privado sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificação instituída por esta Lei, deverá 
formular requerimento escrito ao Ministério da Justiça, instruído com cópias autenticadas dos 
seguintes documentos: 
        I - estatuto registrado em cartório; 
        II - ata de eleição de sua atual diretoria; 
        III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício; 
        IV - declaração de isenção do imposto de renda; 
        V - inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes. 
        Art. 6o Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da Justiça decidirá, 
no prazo de trinta dias, deferindo ou não o pedido. 
        § 1o No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no prazo de quinze dias da 
decisão, certificado de qualificação da requerente como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público. 
        § 2o Indeferido o pedido, o Ministério da Justiça, no prazo do § 1o, dará ciência da decisão, 
mediante publicação no Diário Oficial. 
        § 3o O pedido de qualificação somente será indeferido quando: 
        I - a requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 2o desta Lei; 
        II - a requerente não atender aos requisitos descritos nos arts. 3o e 4o desta Lei; 
        III - a documentação apresentada estiver incompleta. 
        Art. 7o Perde-se a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a 
pedido ou mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, de iniciativa 
popular ou do Ministério Público, no qual serão assegurados, ampla defesa e o devido 
contraditório. 
        Art. 8o Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidências de erro ou 
fraude, qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, é parte legítima para 
requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificação instituída por esta Lei. 
CAPÍTULO II 
DO TERMO DE PARCERIA 
        Art. 9o Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passível de ser 
firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil 
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de Interesse Público destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o 
fomento e a execução das atividades de interesse público previstas no art. 3o desta Lei. 
        Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público e as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará direitos, responsabilidades e 
obrigações das partes signatárias. 
        § 1o A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos Conselhos de 
Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis de 
governo. 
        § 2o São cláusulas essenciais do Termo de Parceria: 
        I - a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto pela 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; 
        II - a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos prazos de 
execução ou cronograma; 
        III - a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem 
utilizados, mediante indicadores de resultado; 
        IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, 
estipulando item por item as categorias contábeis usadas pela organização e o detalhamento das 
remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao 
Termo de Parceria, a seus diretores, empregados e consultores; 
        V - a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse Público, entre as quais a 
de apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do 
objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo específico das metas propostas com os 
resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente 
realizados, independente das previsões mencionadas no inciso IV; 
        VI - a de publicação, na imprensa oficial do Município, do Estado ou da União, conforme o 
alcance das atividades celebradas entre o órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público, de extrato do Termo de Parceria e de demonstrativo da sua execução física e 
financeira, conforme modelo simplificado estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os 
dados principais da documentação obrigatória do inciso V, sob pena de não liberação dos 
recursos previstos no Termo de      Parceria. 
        Art. 11. A execução do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e fiscalizada por 
órgão do Poder Público da área de atuação correspondente à atividade fomentada, e pelos 
Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, em cada nível 
de governo. 
        § 1o Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria devem ser analisados por 
comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público. 
        § 2o A comissão encaminhará à autoridade competente relatório conclusivo sobre a 
avaliação procedida. 
        § 3o Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades nas áreas de que trata esta 
Lei estarão sujeitos aos mecanismos de controle social previstos na legislação. 
        Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento 
de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública 
pela organização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao 
Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária. 
        Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 desta Lei, havendo indícios 
fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela 
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fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União, para que 
requeiram ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o 
seqüestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter 
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas 
consubstanciadas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei Complementar no 64, de 18 de 
maio de 1990.
        § 1o O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do 
Código de Processo Civil. 
        § 2o Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, 
contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e no exterior, nos termos da lei e 
dos tratados internacionais. 
        § 3o Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e gestor dos bens 
e valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da 
organização parceira. 
        Art. 14. A organização parceira fará publicar, no prazo máximo de trinta dias, contado da 
assinatura do Termo de Parceria, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará 
para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos 
provenientes do Poder Público, observados os princípios estabelecidos no inciso I do art. 4o desta 
Lei. 
        Art. 15. Caso a organização adquira bem imóvel com recursos provenientes da celebração 
do Termo de Parceria, este será gravado com cláusula de inalienabilidade. 
CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
        Art. 16. É vedada às entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob 
quaisquer meios ou formas. 
        Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, mediante requerimento dos interessados, livre 
acesso público a todas as informações pertinentes às Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público. 
        Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com base 
em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público, desde que atendidos os requisitos para tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a 
manutenção simultânea dessas qualificações, até dois anos contados da data de vigência desta 
Lei.  (Vide Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)
        § 1o Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurídica interessada em manter a qualificação 
prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia automática de suas 
qualificações anteriores. (Vide Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)
        § 2o Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa jurídica perderá 
automaticamente a qualificação obtida nos termos desta Lei. 
        Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta dias. 
        Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 23 de março de 1999; 178o da Independência e 111o da República. 
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LEI Nº 11.743, DE 20 DE JANEIRO DE 2000. 

Sistematiza a prestação de serviços públicos não exclusivos, 
dispõe sobre a qualificação de Organizações Sociais e da 
Sociedade Civil de interesse público e o formento às 
atividades sociais, e dá outras providências. 

O VICE-GOVERNADOR NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º O Poder Executivo institui Sistema Integrado de Prestação de Serviços Público não-
exclusivos, com a finalidade de disciplinar a atuação conjunta dos órgãos e entidades públicas, 
das entidades qualificadas como organização social ou como organização da Sociedade Civil de 
interesse público, e das entidades privadas, na realização de atividades públicas não-privativas, 
mediante o estabelecimento de critérios para atuação, qualificação ou credenciamento e de 
mecanismo de coordenação, fiscalização e controle das atividades delegadas. 
§ 1º Constituirão objetivos do Sistema: 
I - assegurar a prestação de serviços públicos específicos com autonomia administrativa e 
financeira, através da descentralização com controle de resultados; 
II - garantir o acesso aos serviços pela simplificação das formalidades e implantação da gestão 
participativa, integrando a sociedade civil organizada; 
III - redesenhar a atuação do Estado no desenvolvimento das funções sociais, com ênfase nos 
modelos gerenciais flexíveis e no controle por resultados, baseado em metas e indicadores de 
desempenho; e 
IV. possibilitar a efetiva redução de custos e assegurar transparência na alocação e utilização de 
recursos.  
§ 2º O Sistema Integrado de Prestação de Serviços Públicos não-exclusivos será implantado por 
Grupo Especial de Trabalho, designado especificamente para esse fim, vinculado diretamente à 
Comissão Diretora de Reforma do Estado.  
Art. 2º -Para os fins da presente Lei, são consideradas:  
I -atividades públicas não-exclusivas aqueles desempenhadas pelo órgão e entidades da 
administração, e que por força de previsão constitucional, já venham sendo exercidas, também 
pela iniciativa privada; e 
II -entidade sem fins lucrativos: pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre 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 que os aplica integralmente na consecução 
dos objetivos sociais.  
CAPÍTULO II 
DA QUALIFICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES  
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Art. 3º A qualificação das entidades sem fins lucrativos, como Organizações Sociais ou como 
Organizações da Sociedade Civil de interesse Público, dar-se-á por decreto, observadas as 
disposições desta Lei, da Legislação Federal pertinente e dos respectivos regulamentos. 
Art. 4º O credenciamento das entidades privadas far-se-á através de processo especifico, em que 
se assegure igualdade de acesso e oportunidade, observado o disposto nesta Lei e no respectivo 
regulamento. 
SEÇÃO I 
DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS  
Art. 5º As pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas as atividades sejam 
dirigidas à promoção ou execução das atividades públicas não-exclusivas definidas no inciso I do 
artigo 2º desta Lei, poderão habilitar-se à qualificação como organização social, para fins 
assunção e execução, tão somente no seu âmbito de atuação, de atividades e serviços atualmente 
desempenhados por órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Público Estadual, desde que 
comprovem o registro de seu ato constitutivo e atendam os seguintes requisitos: 
I -natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de Atuação;  
II -finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes 
financeiros no desenvolvimento das próprias atividades; 
III - previsão expressa de ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um Conselho de 
Administração e uma Diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele composição 
e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei; 
IV - previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do 
Poder Público e de membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade 
moral;  
V - composição e atribuições da diretoria;  
VI - obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial do Estado, dos relatórios financeiros 
e do relatório de execução do contrato de gestão;  
VII - no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto;  
VIII - proibição, em qualquer hipótese, de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio 
liquido, inclusive em razão do desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da 
entidade; e  
IX - previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe forem 
destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de 
extinção ou desqualificação  
a) ao patrimônio de outra organização social qualificada na mesma área de atuação; ou  
b) ao patrimônio do Estado, na proporção dos recursos e bens por este alocados; 
Art. 6º O Conselho de Administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o respectivo 
estatuto, observados, para fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes 
critérios básicos: 
I - ser composto por: 
a) 20% (vinte por cento) a 40% (quarenta por cento) de seus membros natos, representante do 
Poder Público, definidos pelo estatuto da entidade; 
b) 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) de seus membros natos, representantes de 
entidades da Sociedade civil, definidos pelo estatuto; 
c) até 10% (dez por cento) , no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros 
ou os associados;  
d) 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) de membros eleitos, pelos demais integrantes do 
Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral; e  

 193



e) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto;  
II - os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho devem ter mandato de quatro anos, 
admitida uma recondução; 
III - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos, 
segundo critérios estabelecido no estatuto;  
IV - o dirigente máximo da entidade deve participar das reuniões do Conselho, sem direito a 
voto;  
V - o Conselho deve reunir-se, ordinariamente, no mínimo, três vezes a cada ano e, 
extraordinariamente, a qualquer tempo;  
VI - os Conselheiros não devem receber remuneração pelos serviços que, nesta condição, 
prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participem; e 
VII - os Conselheiros eleitos ou indicados, para integrar a diretoria da entidade, devem renunciar 
ao assumirem funções executivas. 
Parágrafo Único - Os representantes, previsto nas alíneas "a" e "b", do inciso I, devem 
corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho de que trata o caput do presente 
artigo. 
Art. 7º Para fins de atendimento dos requisitos de qualificação, devem ser atribuições privativas 
do Conselho de Administração, dentre outras; 
I -fixar o âmbito de atuação da entidade para consecução do seu objeto;  
II - aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade:  
III - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;  
IV - designar a dispensar os membros da diretoria;  
V - fixar a remuneração dos membros da diretoria, respeitados os valores praticados pelo 
mercado, na região e setor correspondentes a sua área de atuação; 
VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no 
mínimo, de dois terços de seus membros; 
VI - aprovar o regimento interno da entidade, que deve dispor, no mínimo, sobre a estrutura, 
forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competências;  
VIII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros, o regulamento próprio, 
contendo os procedimentos que devem ser adotados para a contratação de obras, serviços, 
compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;  
IX - aprovar e encaminhar, ao órgão supervisor da execução do contrato de gestão, os relatórios 
gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria: e  
X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos 
financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com auxilio de auditoria externa. 
Art. 8º A qualificação da entidade será dada mediante decreto, a vista de requerimento da 
interessada, contendo a indicação do serviço que pretende executar, os meios, recursos 
orçamentários, equipamentos e instalações públicas necessários à sua prestação, além de 
manifestação expressa de submissão às disposições desta lei e de comprometimento com os  
seguintes objetivos: 
I - adoção de modelos gerenciais flexíveis, autonomia de gestão, controle por resultado e adoção 
de indicadores adequados de avaliação do desempenho e da qualidade dos serviços prestados; e  
II - redução de custos, racionalização de despesas com bens e serviços e transparência na sua 
alocação e utilização; 
SEÇÃO II 
DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 
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Art. 9º A qualificação de Organização da Sociedade Civil de interesse Público somente poderá 
ser conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais 
tenham como finalidade a promoção ou execução gratuita de, pelo menos, uma das atividades 
públicas não-exclusivas definidas no inciso I do artigo 2° desta Lei.  
§ 1º -Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas configura-se mediante 
previsão, em seus estatutos sociais, de disposição que possibilite a execução direta de projetos, 
programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e 
financeiros, ou ainda, pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações, 
sem fins lucrativos, e a órgãos do setor público que atuem em áreas afins.  
§ 2º O pedido de qualificação será, indeferido quando: 
I - a requerente tratar-se de:  
a) sociedades comerciais;  
b) sindicatos, associações de classe ou de representação de categoria profissional; 
c) instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas, e visões 
devocionais e confessionais;  
d) organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações;  
e) entidades de beneficio mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito 
de associados ou sócios;  
f) entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados;  
g) instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras;  
h) escolas privadas dedicadas ao ensino formal não-gratuito e suas mantenedoras;  
i) organizações sociais;  
j) cooperativas;  
k) fundações pública;  
l) fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criada por órgão público ou por 
fundações públicas; e  
m) organizações creditícias que tenham qualquer tipo de vinculação com o Sistema Financeiro 
Nacional a que se refere o artigo 192 da Constituição da República.  
Art. 10. Atendido o disposto no artigo anterior, exige-se ainda, para qualificarem-se como 
Organizações da Sociedade Civil de interesse Publico, que as pessoas jurídicas interessada sejam 
regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre:  
I - a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e da eficiência;  
II - a adoção de práticas de gestão administrativa, necessária e suficientes a coibir a obtenção, de 
forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da 
participação no respectivo processo decisório;  
III - a constituição de Conselho Fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para opinar 
sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais 
realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade;  
IV - a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio liquido será 
transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha 
o mesmo objeto social da extinta, ou ao patrimônio do Estado;  
V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação instituída por esta 
Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o 
período em que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada 
nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social ao patrimônio do 
Estado;  
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VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que atuem 
efetivamente na gestão executiva e, para aqueles que a ela prestam serviços específicos, 
respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região e setor 
correspondentes à sua área de atuação; 
VII -as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que determinarão no 
mínimo:  
a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de 
Contabilidade;  
b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao 
relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões 
negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de 
qualquer cidadão, inclusive na internet;  
c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independente se for o caso, da 
aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em regulamento; 
e 
d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas 
organizações da Sociedade Civil do interesse Público será feita conforme determina o § 2° do 
artigo 29 da Constituição Estadual.  
Art. 11. Cumpridos os requisitos estabelecidos a pessoa jurídica de direito privado sem fins 
lucrativo, interessada em obter a qualificação instituída por esta Lei, deverá formular 
requerimento escrito ao Secretário de Administração reforma do Estado, instituído com cópias 
autenticadas dos seguintes documentos: 
I - estatuto registrado em cartório; 
II - ata de eleição de sua atual diretoria; 
III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício; 
IV -declaração de isenção do imposto de renda: e 
V -inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 
Art. 12. Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Secretário de Administração e 
Reforma do Estado decidirá, ouvida a Comissão Diretora de Reforma do Estado, no prazo de 30 
(trinta) dias, deferindo ou não o pedido, § 1º No caso de deferimento, o Secretário de 
Administração e Reforma do Estado encaminhará expediente ao Governador do Estado para 
edição de decreto de qualificação da requerente como Organização da Sociedade Civil de 
interesse Publico.  
§ 2º - Após a publicação do decreto que trata o parágrafo anterior o Secretário de Administração 
e Reforma do Estado emitirá o competente Certificado de Qualificação.  
§ 3º indeferido o pedido, dar-se-á ciência da decisão, no prazo previsto no parágrafo anterior 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado, 
§ 4º O pedido de qualificação será indeferido quando: 
I - requerente não atender aos requisitos descritos nos artigo 9º a 11 desta Lei; e 
II - a documentação apresentada estiver incompleta. 
SEÇÃO III  
DAS SOCIEDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS  
Art. 13 - As entidades privadas que prestam serviços definidos, como atividade pública não-
exclusiva, no inciso I do artigo 2º desta Lei, poderão habilitar-se ao credenciamento no Sistema 
Integrado de Prestação de Serviços Públicos não- exclusivos, por requerimento da interessada ao 
Secretário de Administração e Reforma do Estado, instruído com os seguintes elementos:  
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I- ato constitutivo e alterações que comprove adequação de seu objeto às atividades públicas não-
exclusiva;  
II - Composição e atribuição da diretoria; 
III - declaração expressa de que se submete à obrigação de apresentar, ao final de cada exercício 
social, relatório de atividades desse período; e  
IV -comprovação da capacidade de prestação dos serviços públicos de que trata o caput do 
presente artigo.  
CAPÍTULO III  
DOS INSTRUMENTOS DE DELEGAÇÃO  
SEÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO  
Art. 14. A execução das atividades publicas não exclusivas através de organizações sociais, dar-
se-á mediante contrato de gestão, firmado entre o Poder Público e a entidade assim qualificada, 
por acordo de vontades, que discriminará as atribuições, responsabilidade e obrigações das parte.  
§ 1º O contrato de gestão observará as condições de proponente, atendidas as exigências do ato 
que determinar essa contratação.  
§ 2º A organização social fará publicar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contado da 
assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará 
para a contratação de obras e serviços, bem com para compras com emprego de recursos 
provenientes do Poder Público.  
Art. 15 -Além dos princípios elencados na Constituição do Estado, e das cláusulas obrigatórias 
dos contratos administrativos, serão ainda observados na elaboração do contrato de gestão de que 
trata o artigo anterior, os seguintes preceitos; 
I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a exclusividade no 
desempenho das atividades delegadas, a estipulação de metas a serem atingidas e o respectivos 
prazos de execução, a previsão expressas dos critérios objetivos de Avaliação de desempenho a 
serem utilizados mediante indicadores de qualidade e produtividade; e  
II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer 
natureza a serem percebidas pelos dirigentes, e empregados das organizações sociais, no 
exercício de suas funções públicas. 
Art. 16. O contrato de gestão deve permitir ao Poder Publico requerer a apresentação, pela 
organização social, de relatório pertinente à execução do contrario ao termino de cada exercício 
ou, antes disto, a qualquer tempo que entende necessário ao interesse público. 
SEÇÃO II 
DO TERMO DE PARCERIA 
Art. 17. O Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passível de ser firmado entre 
Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de interesse 
público, se destina à formação de vinculo de cooperação entre as partes, para fomento e a 
execução das atividades de interesse público definidas no inciso I, do artigo 2º desta Lei. 
Art. 18 -O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público e as Organizações 
da Sociedade Civil de interesse Público discriminará direitos, responsabilidades e obrigações das 
partes signatárias. 
Parágrafo único. São cláusulas essenciais do Termo da Parceria:  
I - a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto pela Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público:  
II - a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos prazos de 
execução ou cronograma;  
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III - a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem 
utilizados, mediante indicadores de resultado; 
IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, estipulando, 
item por item, as categorias contábeis usadas pela organização e o detalhamento das 
remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao 
Termo de Parceria, a seus diretores, empregados e consultores;  
V -a que estabelece as obrigações da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, entre 
as quais a de apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, relatório sobre a 
execução do objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo especifico das metas proposta 
com os resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas dos gastos e receitas 
efetivamente realizados, independente das previsões mencionadas no inciso anterior: 
VI - a de publicação, na imprensa oficial do Estado, de extrato do Termo de Parceria e de 
demonstrativo da sua execução física e financeira, conforme modelo simplificado estabelecido no 
regulamento desta Lei, contendo os dados principais da documentação obrigatória do inciso 
anterior, sob pena de não-liberação dos recursos previstos no Termo do Parceria.  
Art. 19. A organização parceira fará publicar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da 
assinatura do Termo de Parceria, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará 
para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos 
provenientes do Poder Publico, observados os princípios estabelecidos no inciso I, do artigo 10, 
desta Lei.  
Art. 20 Caso a organização adquira bem imóvel com recursos provenientes da celebração do 
Termo de Parceria, este será gravado com cláusula do inalienabilidade.  
Parágrafo único . Na hipótese de extinção ou desqualificação da Organização da Sociedade Civil 
de Interesso Público, o bem imóvel de que trata o caput reverterá ao Patrimônio do Estado, na 
proporção aos investimentos por ele alocados 
SEÇÃO III  
DO CONVÊNIO 
Art. 21. O Convênio é o instrumento que disciplinará as relações entre o Poder Público e a 
entidade de direito privado credenciada para a prestação de serviços público não-exclusivo.  
CAPÍTULO IV  
DO ACOMPANHAMENTO DO8 INSTRUMENTOS DE AJUSTE 
Art. 22 A execução do objeto dos instrumentos de ajuste de que cuida esta Lei será acompanhada 
e fiscalizada por órgão do Poder Público de área de atuação correspondente à atividade 
fomentada, e pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados, com o auxilio do órgão 
estadual de controle interno. 
§ 1° - Os resultados atingidos com a execução dos instrumentos de ajuste devem ser analisados, 
periodicamente, por comissão de avaliação, composta por especialistas de notória capacidade e 
adequada qualificação, indicada pela, autoridade supervisora da área correspondente. 
§ 2º A comissão encaminhará, à autoridade competente, relatório conclusivo sobre a avaliação 
procedida.  
Art. 23. Os responsáveis pela fiscalização dos ajustes, ao tornarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem publica, darão imediata 
ciência ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público Estadual, sob pena de 
responsabilidade solidária. 
Art. 24. Sem prejuízo da medida A que se refere o artigo anterior, havendo indícios fundados de 
malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização 
representarão ao Ministério Público, e à Procuradoria Geral do Estado, para que requeiram ao 
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juízo competente, a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens 
dos seus dirigentes, bem como de agente publico ou terceiro, que possam ter enriquecido 
ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas consubstanciadas na 
Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e na Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.  
§ 1º O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 a 825 do 
Código de Processo Civil.  
§ 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, O exame e o bloqueio de bens, contas 
bancárias a aplicações mantidas pelo demandado, no País e no exterior nos termos da Lei e dos 
tratados internacionais. 
§ 3º Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e gestor dos bens e 
gestor dos e valores sequestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades 
sociais da organização parceira.  
CAPÍTULO V  
DA DESQUALIFICAÇÃO E DESCREDENCIAMENTO 
Art. 25. Constatado, a qualquer tempo, o descumprimento das disposições contidas no contrato de 
gestão o Poder Executivo promoverá sua apuração em processo regular, em que se assegure 
ampla defesa, podendo proceder à desqualificação da entidade como organização social, 
respondendo os seus dirigentes, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes 
de sua ação ou omissão.  
Parágrafo único. A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores 
disponíveis entregues à utilização da organização social, sem prejuízo de outra sanções cabíveis.  
Art. 26. A qualificação de Organização da Sociedade Civil de interesse Público se perde a pedido 
ou mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, de iniciativa popular, ou 
do ministério publico, assegurados o contraditório e ampla defesa. 
Parágrafo único - Qualquer cidadão, vedado o anonimato, respeitadas as pregorrativas do 
Ministério Público e desde que amparado por fundadas evidências de erro ou fraude, é parte 
legitima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificação de Organização 
da Sociedade Civil de interesse Público. 
Art. 27. O Descredenciamento de entidades privadas integrantes do Sistema Integrado de 
Prestação de Serviços Públicos não exclusivos dar-se-á pelo Poder Publico face a constatação de 
descumprimento de cláusula essencial do convênio celebrado, assegurada ampla defesa 
CAPÍTULO VI  
DO FOMENTO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS 
Art. 28. As entidades qualificadas como organizações sociais são declaradas entidades de 
interesse social, para todos os efeitos legais. 
Art. 29. Para o cumprimento do contrato de gestão, poderão ser destinados, às organizações 
sociais, pessoal, serviços orçamentários e bens públicos, através de permissão de uso, dispensada 
a licitação, consoante cláusula expressa do contrato de gestão. 
§ 1º São assegurados às organizações sociais os créditos previstos no orçamento e as respectivas 
liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no contrato de 
gestão.  
§ 2º Poderá ser adicionada, aos créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato de 
gestão, parcela de recursos para compensar desligamento de servidor cedido, desde que haja 
justificativa expressa da necessidade.  
Art. 30. Os bens móveis permitidos para uso poderão ser permutados por outros de igual maior 
valor, condicionado a que estes passem a integrar o patrimônio do Estado, após prévia avaliação e 
expressa autorização do Poder Público. 
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Art. 31. É facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor ou empregado público para 
as organizações sociais, sem ônus para o órgão de origem, pelo prazo de dois anos, prorrogável 
por igual período. 
§ 1º A cessão de que trata o caput deste artigo obedecerá às seguintes normas:  
I - o servidor público a ser cedido requererá licença para trato de interesse particular; e  
II -o empregado público requererá sua suspensão de contrato de trabalho.  
§ 2º - Findo o período de cessão concedido pelo Poder Executivo, o servidor ou empregado 
deverá optar entre a sua permanência na organização social, ou seu retorno ao órgão de origem ou 
a outro órgão equivalente, no caso de extinção do seu órgão de origem.  
§ 3º -Havendo opção pela permanência na organização social, tratando-se de servidor público, 
pedirá demissão do cargo efetivo e, sendo empregado público, rescindirá seu contrato do 
trabalho.  
§ 4º O servidor que permanecer na administração pública estadual será lotado em órgão similar, 
no caso de extinção do seu órgão do origem.  
Art. 32 As disposições constantes dos artigos 29 a 31 são extensíveis às entidades qualificadas 
como organizações sociais pela União e Municípios, quando houver reciprocidade e desde que a 
legislação local não contrário os preceitos desta lei e a legislação federal e municipal especifica 
Art. 33- Para cumprimento do Termo de Parceria, o Poder Público poderá destinar, às 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, pessoal, sem ônus para a origem, e 
recursos orçamentários, necessários à execução dos serviços e custeio Operacional da entidade, 
estritamente vinculados ao ajuste celebrado. 
Parágrafo único. Aplica-se à cessão de que trata este artigo, no que couber, o disposições nos §§ 
1º a 5º do artigo 31 desta Lei.  
Art. 34 Sempre que possível, e a valores inferiores aos despendidos diretamente, o Poder Público, 
para atendimento às necessidades de suplementação e complementaridade das ações nas áreas 
objeto da presente Lei, valer-se-á da malha de serviços privados, credenciada junto ao Sistema 
Integrado de Prestação de Serviços Não-exclusivos.  
Art. 35 -Fica extinta a Coordenadoria de Assuntos Relativos à Pessoa Portadora de Deficiência -
CEAD, Instituída pela lei nº 08 de janeiro de 1991, passando suas atribuições e atividades a 
serem exercidas pelo órgão criado por esta lei. 
Parágrafo únIco -Os 06 (seis) Cargos em Comissão, de símbolo CCI-3, vinculados à estrutura do 
CEAD, ficam extinto, por força desta lei, preservando-se o Cargo em Comissão, símbolo CCS-3, 
que será objeto de recolocação ou remanejamento através de Decreto do Poder Executivo, na 
forma que dispõe o artigo 6º, inciso III, da Lei nº 11.629, de 28 de janeiro de 1999.  
Art. 36 .Fica instituída a Superintendência Estadual de Assuntos Relativos à Pessoa Portadora de 
Deficiência - SlJPORD, com o objetivo de coordenar e apresentar proposição para elaboração de 
uma política estadual destinada à pessoa portadora de deficiência, nos termos estabelecidos nesta 
lei. 
Parágrafo Único. A Superintendência de que trata este artigo integrará a estrutura administrativa 
da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social - SEPLANDES.  
Art. 37. Compete à Superintendência Estadual de Assuntos relativos à Pessoa Portadora de 
Deficiência - SUPORD:  
I - assessorar o Secretario de Planejamento e Desenvolvimento Social na implantação, execução e 
acompanhamento das ações e medidas governamentais que se refiram a assuntos relativos à 
pessoa portadora de deficiência no âmbito do Estado de Pernambuco; 
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II - estabelecer discussão interna, no sentido de apresentar proposta para uma política estadual 
para a pessoa portadora de deficiência, acompanhando e orientando sua execução pela 
administração Estadual; 
III - manter com os governos federal e municipais permanente articulação, objetivando a 
consonância de ações destinadas a integração da pessoa portadora de deficiência na sociedade; 
IV - Opinar sobre as ações da Administração Pública Estadual direta e indireta, bem como 
fundacional, inclusive sobre a celebração de acordos, contratos, convênios e similares referentes a 
questões relativas à pessoa portadora de deficiência, no que concerne aos respectivos direitos e 
deveres; 
V - desenvolver ações que levem à conscientização e à mobilização conjuntas do Governo e da 
comunidade, visando à prevenção das causas, diagnostico, educação, habilitação e reabilitação da 
pessoa portadora de deficiência, bem como à sua integração social; 
VI - defender os direitos da pessoa portadora de deficiência, já assegurados a nível federal, 
estadual e municipal, assim como propor matéria legislativa penitente, garantindo-lhe o livre 
exercício de sua cidadania; 
VIII - promover a interiorização de todas as ações governamentais, mediante articulação com o 
poderes públicos Municipal comunidade em geral e entidades representativas da pessoa portadora 
de deficiência, visando a atingir um maior numero desta;  
VIII - incentivar o fortalecimento e articulação das entidades representativas da pessoa portadora 
de deficiência e das instituições prestadoras de serviços no atendimento especifico a essas 
pessoas;  
IX -estudar a sugerir medidas em favor dos interesses da pessoa portadora de deficiência, 
principalmente no que concerne à prevenção, habilitação, reabilitação, educação, esportes, 
cultura, lazer, profissionalização, trabalho, barreiras ambientais e arquitetônicas, legislação e 
outras áreas especificas;  
X - com o prévio conhecimento do titular da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Social, celebrar, em nome do Estado, Convênios com entidades públicas e privadas, nacionais e 
estrangeiras, para o desenvolvimento de atividades especificas comuns;  
XI -averiguar mediante denúncia possíveis irregularidades nas instituições que prestam serviços 
aos portadores de deficiência, recomendando, quando for o caso as medidas cabíveis:  
XII -articular-se com outras organizações congêneres nacionais e estrangeiras: e  
XIII - convocar anualmente o Fórum Estadual para Assuntos Relativos à Pessoa Portadora de 
Deficiência, composto por entidades representativas e instituições prestadoras de serviços, 
públicas e privadas.  
Art. 38. A SUPORD terá a seguinte estrutura organizacional:  
I - 1 (um) Conselheiro Deliberativo:  
II - 1 (uma) Coordenação Geral.  
§ 1º O Regimento Interno da SUPORD, a ser elaborado e aprovado pelo respectivo Conselho 
Deliberativo, será homologado por decreto do Chefe do Poder Executivo.  
§ 2º O Regimento Interno a que se refere o parágrafo anterior definirá a competência do Conselho 
Deliberativo, da Coordenação Geral, bem como as atribuições dos seus Integrantes;  
Art. 39. O Conselho Deliberativo, órgão máximo da SUPORD, á representativo e deliberativo, 
compondo-se de 16 (dezesseis) integrantes, nomeados pelo, Governador do Estado, da seguinte 
forma:  
I - 04 (quatro) representantes das seguintes órgão do Governo Estadual, indicados pelos 
respectivos titulares: 
a) Secretaria da Educação:  
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b) Secretaria de Saúde; 
c) Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social;  
d) Secretaria do Governo;  
II -04 (quatro) representantes de instituições prestadoras de serviços nas seguintes áreas:  
a) deficiência auditiva:  
b) deficiência física;  
c) deficiência mental;  
d) deficiência visual;  
III - 08 (oito) representantes de entidades representativas da pessoa portadora de deficiência nas 
áreas indicadas no inciso anterior, observada a distribuição de 02 (dois) por área.  
§ 1º O presidente do Conselho Deliberativo será eleito dentre seus membros, tendo voto de 
qualidade.  
§ 2º - Os componentes do Conselho Deliberativo a que se referem os incisos II e III serão eleitos 
através do fórum Estadual para Assuntos Relativos à Pessoa Portadora de Deficiência, previsto 
no inciso XIII, artigo 37, desta Lei.  
§ 3º - O mandato dos componentes do Conselho Deliberativo, inclusive do respectivo presidente, 
será de 02 (dois) anos podendo ser renovado por apenas um período do igual duração.  
Art. 40 -A Coordenação Geral órgão de planejamento e execução da SUPORD, sendo integrada 
por um Superintendente, um Gerente de Divisão e uma Secretária Executiva, que se encarregarão 
de administrar políticas vinculadas às seguintes áreas especificas:  
I - Administração, Finanças e Legislação;  
II - Articulação, Mobilização, Conscientização e Sensibilização  
III - Educação, Esportes, Cultura e Lazer; 
IV - Profissionalização e Trabalho; 
V - Saúde, Prevenção, Habilitação e Reabilitação; e  
VI- Transportes o Barreiras ambientais.  
Parágrafo único -O Titular da Superintendência de Assuntos Relativas Pessoas Portadora de 
Deficiência será nomeado em comissão pelo Governador do Estado.  
Art. 41 -Ficam criados os seguintes Cargos de Provimento em Comissão, e Funções Gratificadas:  
I- 01 (uma) Superintendência de Coordenação Geral, cargo do nível de Diretoria Executiva, 
Símbolo CCS-4; 
II - 01 (uma) Gerência de Divisão, função gratificada, símbolo FGG.2;  
III - 01 (uma) Secretária de Diretoria, função gratificada, símbolo FSG-1  
IV -02 (duas) Funções Gerenciais Gratificadas, de símbolo FGG-2, a serem alocadas, mediante 
Decreto do Governador do Estado, no âmbito da SEPLANDES; e  
V -01 (uma) Função Gratificada de símbolo FSG-1, a ser alocada, mediante Decreto do 
Governador do Estado, no âmbito da SEPLANDES.  
Parágrafo único. Para preenchimento dos cargos e funções referidos nos incisos I a III, do caput 
deste artigo, serão observadas as seguintes normas:  
I -o Superintendente será recolhido mediante lista tríplice indica pelo Conselho Deliberativo da 
SUPORD, e depois de aprovada pelo Secretário de Planejamento e desenvolvimento Social será 
nomeado pelo Governador do Estado para exercício do respectivo cargo de comissão; 
II - O Gerente de Divisão e a Secretária Executiva serão indicados pelo titular da 
Superintendência de Assuntos Relativos às Pessoas Portadoras de Deficiência - SUPORD e 
designados pelo Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Social, para o exercício da 
função gratificada correspondente; e 
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III - os titulares dos cargos referidos nos incisos anteriores serão preferencialmente pessoas 
portadoras de deficiência, com reconhecida experiência no trato das questões especificas a estas 
relativas, e suas atribuições serão especificadas em Regimento Interno, na forma prevista pelo § 
2º, do artigo 38, desta Lei. 
Art. 42. Para compor a estrutura organizacional de que trata o artigo 38, além dos membros 
expressamente previstos nos artigos 39 e 40, a SUPORD contará com: 
I - servidores com funções administrativas, de apoio técnico e outras: e 
II - especialistas para o atendimento de necessidades especificas.  
Art. 43 -A economia propiciada pela extinção dos cargos em questão, propõem-se a criação de 
outras 3 (três) Funções Gratificadas, para atender o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, 
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS e a Diretoria Executiva de Integração Social - 
DEXIS.  
CAPÍTULO VII  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
Art. 44. vedada, às entidades qualificadas como Organizações Sociais ou Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Publico, a participação em campanhas de Interesse público-
partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.  
Art. 45. O Poder Executivo permitirá, mediante requerimento dos interessados, livre acesso a 
todas as informações pertinentes as Organizações Sociais e às Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público.  
Art. 46 - As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com base, em 
outros diplomas legais, poderão qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público, desde que atendidos os requisitos para tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a 
manutenção simultânea dessas qualificações até 2 (dois) anos contados da data de vigência desta 
Lei.  
§ 1º - Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurídica interessada em manter a qualificação prevista 
nesta Lei, deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia automática de suas qualificações 
anteriores.  
§ 2º - Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa jurídica perderá, 
automaticamente, a qualificação obtida nos termos desta Lei,  
Art. 47. A extinção dos órgãos e entidades da administração direta e indireta autorizada por lei 
especifica, bem como a absorção de atividades e serviços por organizações sociais observará as 
seguintes preceitos:  
I - os servidores, integrantes dos quadros permanentes dos órgãos e entidades extintos serão 
alocados em quadro suplementar ao quadro de pessoal permanente, do Poder Executivo, em 
extinção, podendo ser cedidos a organizações sociais, na forma desta Lei e do respectivo 
regulamento; 
II - a desativação das unidades extintas será realizada mediante Inventário de seus bens Imóveis e 
de seu acervo físico, documental e material, bem como dos contratos e convênios, com a adoção 
de providências dirigidas à manutenção e prosseguimento das atividades sociais a cargo dessas 
unidades, nos termos da legislação aplicável:  
III - os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza, destinados às unidades que 
venham a ser extintas, serão utilizados nos processos de Inventário e para a manutenção e o 
financiamento das atividades sociais até a assinatura do contrato de gestão: e  
IV - a organização social que tiver absorvido as atribuições das unidades extintas poderá adotar 
os símbolos designativos deste seguidos da expressão "OS".  
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§ 1º A Secretaria de Administração e Reforma do Estado realizará o processo do Inventário das 
entidades extintas.  
§ 2º Durante o processo de inventário e até assinatura do contrato de gestão transferido bens e 
serviços à organização social, a continuidade das atividades das entidades extintas serão 
coordenadas e supervisionadas pelas secretarias de Estado a que se vinculavam. 
Art. 48 Poderá o Poder Executivo, a qualquer tempo, conceder estimulo para a demissão 
voluntária dos servidores e empregados públicos da administração direta e indireta, respeitados, 
no mínimo, as condições e benefícios previstos na Lei Complementar nº 25, de 14 de outubro de 
1999.  
Art. 49. Serão automaticamente canceladas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as atuais 
subvenções conferidos às entidades consideradas de utilidade pública que não lograrem 
qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de interesse Público, na forma desta Lei.  
Art. 50. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.  
Art. 51. As despesas com a execução da presente Lei Correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias.  
Art. 52. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Art, 53. VETADO.  
Palácio do Campo das Princesas, em 20 de janeiro de 2000,  
JOSE MENDONÇA BEZERRA FILHO  
GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO  
DORANY DE SA BARRETO SAMPAIO  
HUMBERTO CABAAL VIEIRA DE MELO  
RICARDO GUIMARAES DA SILVA  
EDGAR MOURY FERNANDES SOBRINHO  
GUILHERME JOSÉ ROBALINHO DE OLIVEIRA CAVALCANTI  
MARIA EDENISE GALINDO GOMES  
MAURICIO ELISEU COSTA ROMAO  
JOSÉ ARLINDO SOARES  
CLAUDIO JOSÉ MARINHO LÚCIO  
IRAN PEREIRA DOS SANTOS  
TEREZINHA NUNES DA COSTA  
FERNANDO ANTONIO CAMINHA DUEIRE  
CARLOS EDUARDO CINTRA DA COSTA PEREIRA  
ANDRÉ ALVES DE PAULA FILHO  
CARLOS JOSÉ GARCIA DA SILVA  
CYRO EUGÊNIO VIANA COELHO  
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