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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
No momento pós-globalização, a Administração Pública passa por uma rediscussão do seu 
modo de atuar. Fala-se, então, em Administração Gerencial, cujo valor mais marcante é o da 
eficiência, que, por sua vez, inspira a técnica da administração por objetivos (APO). Esta, 
oriunda da Ciência da Administração Pública, cuida de introduzir a “contratualização do 
controle”, modo pelo qual, através de um acordo, as entidades que prestam serviços de 
interesse público (públicas ou privadas), pactuam com o Estado metas de desempenho sobre 
as quais este exercerá um controle finalístico e em contrapartida das quais ou flexibilizará o 
controle de meios (dizendo previamente os limites de discricionariedade que serão utilizados) 
ou conferirá subvenções econômicas. Este trabalho visa demonstrar que o Contrato de Gestão, 
modelo inspirado inicialmente nos contratos de programa franceses, é um acordo público, ato 
administrativo complexo, que, apesar da diversidade de entidades que o celebram, tem 
natureza jurídica única e que, também, a despeito de ter sido introduzido, no direito brasileiro 
por decreto, depois por lei, e depois pela Constituição, pode ser harmonizado com o sistema.  
 
 
 
 
 
Palavras-chave: administração por objetivos, contratualização do controle, Contrato de 
Gestão, acordo público, ato administrativo complexo, controle de gestão. 
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INTRODUÇÃO 

 

A aventura de descobrir, no mundo do direito, é algo possível e também muitíssimo 

fascinante. 

Tal afirmação parece curiosa, pois, nós, que lidamos com o universo normativo, temos por 
usual seguir trilhas antes percorridas, até porque temos como um dos princípios basilares o da 
segurança jurídica. 

Então, para os juristas, retornar a florestas já desbravadas significa harmonizar a sociedade em 
relação aos seus anseios. É algo que nos põe agindo com os mesmos instrumentos pelos quais 
buscamos as nossas finalidades. 

Neste trabalho, busco me dirigir ao rumo das mesmas bases milenares dos dogmas jurídicos, 
mas começando por elementos paralelos a esses. 

Decidi, de forma ousada, confesso, escolher um tema que tem sua fonte na Ciência da 
Administração Pública e que, somente depois, recebeu roupagem normativa, motivo pelo qual 
comporta parca opinião doutrinária no âmbito jurídico. 

Creio que isto não poderia me impedir de adentrar em outras searas do conhecimento, e, com 
humildade, extrair delas os elementos estruturantes do tema escolhido e, assim, até de certo 
modo conferir-lhes sentido jurídico. 

Tal postura advém de uma coerência com o que tenho afirmado em adesão aos ensinamentos 
de outros profissionais do direito com mais esclarecimentos do que eu tenho. 

Peço vênia para transcrever algo já dito: 

“Com acuidade, OHLWEILLER, já referido, propõe uma 

indagação interessante: ‘até que ponto é possível separar o 

Direito Administrativo, tido como um sistema fechado, coerente 

e abstrato, das variadas implicações sociais, políticas e 

econômicas inerentes ao seu funcionamento?’ E responde que 

‘o caminho mais frutífero parece ser a estruturação de um 

conhecimento voltado para a interdisciplinariedade’ ”. 

Estou com o referido doutrinador, ao perceber que, quanto 

mais buscamos compreender o metabolismo da sociedade, a 

dinâmica das instituições e até nos abrimos para os saberes 

filosóficos, sociológicos, antropológicos etc., mais podemos 

contribuir para o diagnóstico e o tratamento precisos das 

chamadas questões jurídicas, pois nada é puramente jurídico, 



sem ser antes filosófico, social, antropológico”... (2001, CD-

Rom de Teses) (Grifos feitos no trabalho referido). 

 

Assim, não me parece errado afirmar que a descoberta que o direito nos proporciona, mesmo 
que passe por outros caminhos, é factível e maravilhosamente excitante. 

E é até curioso, no tempo em que vivemos, que persista uma sensação de que tudo já foi 
desvendado, uma vez que presenciamos um renovado desenvolvimento tecnológico e um 
sem-número de aparatos criados para gerarem maior qualidade de vida, fruto de um amplo 
intercâmbio de globalização. 

Lembra DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO que a globalização já foi cultural - no 
mundo helênico -, política - na dominação romana -, econômica - na época do expansionismo 
marítimo ibérico, e religiosa - pelo cristianismo católico-romano. 

Acrescenta, por outro lado, que a moderna globalização se estende em muito com referência 
às precedentes, por ser bem mais ampla e diversificada que as anteriores, além de se 
consolidar, por meio da “Revolução das Comunicações”.  

Provém desta globalização a Era do Conhecimento, que se caracteriza pela interação entre os 
indivíduos e um encolhimento das fronteiras jamais visto na História. (1998: 01).  

Sob as luzes da tão aclamada globalização é que são iluminadas as idéias contemporâneas de 
um novo movimento de Reforma de Estado, o qual segue uma tendência mundial visando a 
aplicar os pretensos benefícios da globalização para que o Estado e a sociedade atinjam o tão 
sonhado bem-comum. 

Mas como chegar ao bem-comum? 

Teria de logo uma resposta de cunho espiritual, que não passa pelo objeto deste trabalho. 

MOREIRA NETO, já num campo sócio-político-jurídico, indica alguns caminhos cuja 
direção se mostra avessa à idéia de mega-Estado. 

Começa por afirmar que a clássica idéia do nacionalismo tem esmaecido por causa do 
individualismo reinante, dando lugar à regionalização (que, em última análise, é uma reação 
ao mega-Estado). 

Para o referido administrativista, a regionalização não desgastou outros caracteres do antigo 
Estado Democrático de Direito - que agora se quer aprimorar. Quem logrou êxito no desgaste 
da “excessiva” concentração do poder no aparato político, do “dogma” da unidade jurídico-
política e da centralização das funções estatais foi o princípio da subsidiariedade.  

Abeberem-se as palavras do i. doutrinador: 

“A resposta oferecida por essa dádiva do pragmatismo suíço, 
expressa no princípio da subsidiariedade, vem a ser uma nova 
doutrina de repartição de poderes, que consiste apenas na 
adequada e precisa definição dos sucessivos níveis de 
concentração de poder necessários, e das decorrentes 
competências, para atender do modo mais eficientemente 
possível as demandas da sociedade, respeitando os espaços de 
decisão reservados aos indivíduos e aos grupos sociais 
secundários.” (Grifei). 



A regionalização existe para que, tudo o que o que não for provido pela sociedade ou pela 
sociedade política local – necessariamente nesta ordem - o seja pela região. 

Diante, então, da revalorização da participação democrática como paralela da 
subsidiariedade, poder-se-á falar em Reforma de Estado. Aí se referirá à democracia 
participativa como contraponto à democracia representativa. 

O reflexo econômico desse novo Estado é o alargamento da atividade de fomento da 
iniciativa privada e o reflexo político é a “tecnicização” das decisões com o conseqüente 
esvaziamento do poder central. 

Assim, para a função administrativa, os “avanços” se dirigirão às privatizações e parcerias e 
ao afastamento progressivo dos modelos patrimonialistas e burocráticos de 
Administração.(1998: 01-04). 

GLADSTON MAMEDE, numa crítica ao neoliberalismo do tempo presente – e que, de certo 
modo, atinge o pensamento exposto por MOREIRA NETO -, afirma que o que este produz é a 
“desadministrativização”, a qual significa “retirada (total ou parcial) de certa atividade do 
âmbito de regulamentação do Direito Administrativo pela redução da amplitude do aparelho 
do Estado (e de sua atuação)”. (1995:151 e 156). 

Deixando de lado as críticas à concepção neoliberal de Estado, o que pode se observar em 
relação ao Brasil é que a convergência democrática corrobora para a concepção de que, senão 
Mínimo em suas funções típicas, o Estado, pelo menos, deve intervir apenas 
extraordinariamente no domínio econômico. (Cf. art. 173 da Constituição Federal de 1988). 

É possível até dizer que se elegeu um modelo de Estado Subsidiário, e não Mínimo, que deixa 
a seu cargo as atividades que lhe são inerentes como ente soberano, as indelegáveis ao 
particular (segurança, defesa, justiça, relações exteriores, legislação, polícia) e as atividades 
sociais que a sociedade não possa realizar (educação, saúde, pesquisa, cultura, assistência). 
(MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, 2002: 31). 

Sem dúvida, o Estado Subsidiário cresce num ambiente de consenso, de negociação, pois o 
trabalho para o bem-comum não consegue ser realizado por meio de imposições puras e 
simples. 

Ainda antes do Brasil, esta tem sido a busca da França, país que, ao longo da história 
ocidental, pode ser apontado como berço de várias transformações filosóficas, políticas, 
artísticas e ainda jurídicas. É também a nascente da “contratualização do controle”. 

Desejando reestruturar suas empresas estatais, acabou por conceber um instrumento, cujo 
desenvolvimento demonstrou habilidade para corporificar a subsidiariedade e a 
consensualidade, gerando eficiência do aparelho estatal e do controle deste sobre a iniciativa 
privada realizadora de atividades de interesse público. 

Se na França tal mecanismo levou à elaboração dos “contrato de plano”, “contrato de 
empresa”, “acordo de programa”, no Brasil, concebeu-se o “Contrato de Gestão”. 

A sua introdução no direito brasileiro foi, de certo modo, conturbada, seguindo um caminho 
inverso do que o prescrito pela Constituição Federal no texto vigente à época e, talvez por 
isso, a doutrina não tenha longamente se debruçado sobre o assunto. 

Como adiante se demonstrará, o Contrato de Gestão é inaugurado aqui por meio de um 
decreto. Só depois, ganha previsão legal (comportando outras nuances) e, enfim, entra na 
Carta Maior como instrumento de ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e 
financeira dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.  



Mas o que fazer com institutos os quais, não obstante invalidamente concebidos, têm 
existência fática comprovada e benefícios técnicos atestados? 

Talvez as pistas da resposta sejam as seguintes: 

Seria o caso de, primeiramente, se recorrer à teoria de sanação dos atos nulos, ainda que 
inexistam evidências do tempo decorrido e da consolidação dos direitos já suficientes para 
conferir validade a relações originalmente viciadas?  

Ou poder-se-ia encontrar, por meio de esforços exegéticos, soluções de validade em 
princípios gerais e especiais e extirpar dos institutos nascidos irregularmente o máximo 
possível dos resíduos de contaminação por casuísmos e fazer vigorar as estratégias voltadas 
para o atingimento do bem-comum? 

Claro que qualquer das respostas passa pela clareza do que é ou não transigível dentro do 
Estado Democrático de Direito e pelo exame apurado das necessidades sociais e dos cânones 
jurídicos.  

É o que se busca neste opúsculo: estudar o Contrato de Gestão como realidade técnico-
científica anterior ao direito, mas também como realidade jurídica dentro de um sistema que 
demonstra tê-lo acolhido ao ponto de constitucionalizá-lo.  

Para chegar ao desfecho deste trabalho, parto da premissa de que as mudanças não são 
necessariamente perigosas, mas não deixo de perseguir o alvo de ser uma tradutora crítica e 
atenta dos instrumentos concebidos nos rincões exteriores ao direito por outras ciências 
humanas a ele correlatas. 

Utilizo-me, para atingir tal objetivo, de pesquisa doutrinária na Ciência da Administração 
Pública e no Direito Administrativo, de normas legais e infra-legais que prevejam os 
Contratos de Gestão, de minutas de Contrato de Gestão publicadas por órgãos públicos e de 
instrumentos de Contrato de Gestão já aplicados. 

Advirto, de logo, que o esforço chegará mais a resultados descritivos do que conclusões 
acabadas, pois esta dissertação não pretende esgotar o tema do Contrato de Gestão, hoje muito 
amplo. 

O roteiro é o seguinte: começo falando da Reforma da Administração Pública.  

Sigo na tentativa de decodificar a chamada “contratualização do controle” no contexto da 
Reforma em análise. 

Adiante, busco estudar os acordos públicos ao situar nestes o objeto desta dissertação: o 
Contrato de Gestão, que, logo a seguir, é examinado com mais vagar ao se demonstrar sua 
origem e sua aplicação no direito estrangeiro. 

Esta pesquisa vai se afunilando num Capítulo dedicado ao Contrato de Gestão no Brasil, onde 
se discute a sua natureza jurídica e as diversas modalidades através das quais se apresenta.   

Já perto de finalizar, menciona-se o controle no e do Contrato de Gestão, destacando-se o 
papel do poder central, dos Tribunais de Contas, das Comissões Parlamentares de Inquérito, 
do Ministério Público, da Advocacia Pública, do Ombudsman e da população. 

E, numa fase conclusiva, além de dar desfecho a este trabalho, faço algumas proposições para 
o aperfeiçoamento do modelo deste acordo no direito brasileiro. 

Confesso que a jornada tem sido longa, mas, desde logo, não posso deixar de afirmar que foi 
grandemente compensadora. 



CAPITULO 1 

A REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

1.1 O Vocábulo “Reforma” e “Reforma Administrativa”; 1.2. Distinção entre 
Reforma do Estado e Reforma da Administração Pública; 1.3. Um breve 
histórico das reformas do Estado e da Administração Pública; 1.4 A 
Administração Gerencial; 1.5 A recente Reforma Administrativa Brasileira; 
1.6 Os Princípios da Reforma da Administração Pública Gerencial; 1.6.1. Os 
princípios políticos. A subsidiariedade e a participação política; 1.6.2. Os 
princípios técnicos. A autonomia e a profissionalização; 1.6.3. Os princípios 
jurídicos.  A transparência, a consensualidade e a negociabilidade 

 

1.1. O Vocábulo “Reforma” e “Reforma Administrativa”. 

 
Na linguagem da sociedade, a palavra “reforma” 
significa, em geral, um conjunto de atos que se 
dirigem a tornar algo velho ou fora de moda em algo 
novo e moderno, mas mantendo a mesma estrutura 
preexistente. 

Os sentidos político e administrativo, por exemplo, de reforma não são, de todo, apartados do 

senso comum. Quando se fala em “reforma política” e em “reforma administrativa”, quer-se 

comunicar a transformação de um modelo ora em franco declínio – seja por qualquer fator – 

para uma nova fôrma, com outros parâmetros, que, obviamente, substitua a antiga. 

Mas é curioso notar que, apesar do sentido de mudança que se intui da expressão “reforma 

administrativa”, no Brasil há, pelo menos, três posturas diversas que são tomadas quando se 

evocam este termo. 

Fala-se em reforma administrativa para se fazer uma troca de staff nos ministérios federais ou 

nas secretarias estaduais e municipais. 

Fala-se, também, em Reforma Administrativa (agora com letras maiúsculas) para significar a 

alteração legislativa cuja finalidade é reordenar apenas organicamente a Administração 

Pública, fazendo incorporar órgãos por outros e/ou instituindo novos órgãos. (Vide Lei 9.649 

de 27.05.1998) 

Ainda é possível se referir à Reforma Administrativa 
quando se trata de uma alteração constitucional ou 
infraconstitucional que modifique sistematicamente 
estrutura, procedimentos e normas para a 
Administração Pública. (A exemplo do Decreto-Lei 
200 de 27.02.1967 e da Emenda Constitucional n. 19 
de 04.06.1998).  



Os teóricos das mais recentes reformas estatais vão 
além na busca de outros sentidos e denominações 
para os fenômenos de mudança intragovernamental. 

 

1.2.Distinção entre Reforma do Estado e Reforma da Administração Pública 

 

É uma das mais conhecidas cabeças pensantes da mais nova onda reformista brasileira, 

BRESSER PEREIRA, que busca distinguir Reforma do Estado da Reforma Administrativa. 

Para ele, reforma do Estado está imbricada com uma reforma institucional, trazendo em seu 

bojo modificações de ordem legal, organizacional, e de formulação das políticas públicas. A 

reforma administrativa, por seu turno, significaria uma reforma de Estado com implicações 

mais profundas, com vistas a afetar a forma de funcionamento do “aparelho do Estado” e, por 

conta de tamanha implicação, considera que houve apenas duas reformas administrativas na 

história do capitalismo: a burocrática e a do civil service.  

Prossegue criticando o abuso da expressão “reforma administrativa” pelos dirigentes políticos, 

ao dela utilizarem quando assumem cargo executivo nacional para, tão somente, modificarem 

o organograma de governo, assunto sobre o que falei acima. 

E vai além ao estabelecer as diferenças entre reforma administrativa e as mudanças ou 

aperfeiçoamentos na gestão, as quais representariam alterações normais na vida de agências 

estatais, que podem ser realizadas até diariamente.(2000: 12 e.13). 

Apesar de concordar com PEREIRA quanto ao significado básico de reforma do Estado, 

FREDERICO LUSTOSA DA COSTA afirma que o propósito primeiro dessa é a alteração 

profunda do padrão das relações do Estado com a sociedade, isto porque pressupõe que a 

reforma vem remediar uma crise estatal, crise esta que gera falta de igualdade entre os 

cidadãos, reduz as expectativas de efetividade do próprio Estado e, ainda, “contribui para a 

erosão da cultura cívica”. (1998: 76 e 77). 

LUIS FERNANDO DUQUE POBLETE, em alentado artigo que versa sobre Reforma 

Administrativa faz uso, além de outras, da metáfora da realização de uma cirurgia cardíaca 

drástica em um paciente que foi incapaz de adotar as medidas preventivas adequadas. 

Conquanto os médicos, neste caso, tenham que tirar 
os vasos sangüíneos da perna para reintroduzí-los 
nas artérias vitais bloqueadas por uma acumulação 
excessiva de colesterol e isto seja por demais 



complicado, em casos mais graves pode não ser 
suficiente a cirurgia desbloqueadora, passando-se a 
um transplante de coração artificial. 

Lembra que é fundamental, para o sucesso da cirurgia cardíaca, que o paciente colabore, 

modificando, mesmo, sua conduta ao adotar hábitos mais saudáveis. 

Quanto ao mais, registra que, ainda é fundamental uma infraestrutura de alta qualidade para a 

realização do trabalho complexo de recuperação, podendo envolver psicólogos, psiquiatras e 

outros profissionais especialistas em comportamento.  

Mesmo achando exagerada a metáfora, compreende que assim também seria a Reforma 

Administrativa, na medida em que se trata de um processo altamente controverso e 

complicado e que tal implica o reconhecimento de que as elites política e burocrática falharam 

no seu esforço de manter a administração pública eficaz e eficiente. (1997:134 e 135).  

É possível notar, então, que a reestruturação de qualquer função de Estado passa muito mais 

por um componente de cultura, do que por uma mudança propriamente jurídica. 

Nas lições prospectivas de DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO sobre a Reforma 

do Estado, é possível encontrar luzes do que isto possa significar, quando ele diz que as 

revoluções tecnológicas tornaram obsoletos os modelos de Estado do bem-estar social e do 

Estado socialista, mas, embora não se saiba qual modelo irá prevalecer no futuro, por certo 

deverá se dedicar às funções essenciais.  

Mais à frente, fala que o “tamanho” do Estado depende da sociedade no uso da vontade 

geral e que, no campo econômico, este ente deverá se aperfeiçoar como agente de fomento, 

fazendo outras observações que permitem intuir que sua visão de reforma do Estado é mais 

abrangente do que a de reforma da Administração Pública. (1998:05). 

Ainda é importante registrar a opinião de DONALD F. KETTL, o qual não cuida de distinguir 

a reforma do Estado da reforma da administração pública, mas aponta fenômenos que 

considera presentes em todos os últimos movimentos com que receberam tais denominações. 

O professor americano noticia que muito pouco se sabe sobre as causas do fenômeno de 

reforma do Estado, globalmente difundido, e que, praticamente, todos os governos têm sido 

levados a modernizar e agilizar a administração pública, propondo medidas heterogêneas 



e, até, contraditórias, como também voltadas para dotar os serviços públicos de maior 

eficácia e eficiência e, no caso da maioria, a reduzir o tamanho do Estado (LUIZ CARLOS 

BRESSER PEREIRA e PETER SPINK, 1998: 75). 

O certo é que os conceitos de reforma do Estado e de reforma administrativa não são 

unívocos, às vezes podem se confundir, mas, no mínimo, representam um conjunto de 

medidas modernizadoras do exercício das funções de Estado. 

Com a finalidade de chegar a um denominador para atender aos efeitos deste trabalho, 

gostaria de propor algumas distinções embasadas no que acima foi retratado. 

Reforma do Estado seria um arcabouço de medidas legais, sociais e econômicas, causado 

por escolha democrática, que buscam redesenhar todas as funções de Estado (a política, a 

administrativa, a judicial e a legislativa), voltando-se para um dado paradigma a ser 

alcançado. 

Nesta linha, a transformação do Estado Social para o Estado Subsidiário seria fruto de uma 

Reforma de Estado. 

Reforma da Administração Pública seria uma transformação legal e organizacional em 

relação a um modelo anterior, porém com implicações localizadas na função administrativa de 

Estado.1 

Estou, então, com POBLETE, para o qual a reforma administrativa “se limita a melhorar as 

estruturas encarregadas somente das funções executiva e administrativa, é dizer, o que 

comumente se chama governo. A mudança, a reforma do Estado tem que ver com todas as 

funções que conformam o sistema político. Neste sentido, a reforma do Estado é uma empresa 

mais complexa que a reforma da administração pública”.  2 (1997: 139) 

E proponho ainda outra diferenciação para auxiliar neste trabalho que se refere à Reforma 

Administrativa, representada, para mim, num conjunto de normas que se destinam a colocar 

em prática a Reforma da Administração Pública. 

                                                 
1 Isto não quer dizer que quem exerça a função administrativa seja apenas o Poder Executivo. É 
sabido pacificamente que os demais “Poderes” também a exercem. 
2 Tradução livre do seguinte trecho: “La reforma admnistrativa se limita a mejorar las estructuras 
encargadas solamente de las funciones ejecutiva y administrativa, es decir, lo que comúnmente se 
llama gobierno. Em cambio, la reforma Del Estado tiene que ver com todas las funciones que 
conformam el sistema político. Em este sentido, la reforma Del Estado es uma empresa más compleja 
que la reforma de la administración pública.” 



As mudanças de quadro e as alterações orgânicas podem ou não fazer parte da Reforma da 

Administração Pública e/ou da Reforma Administrativa, mas serão aqui encaradas com estas 

denominações e apenas como fenômenos circunstanciais. 

 

1.3. Um breve histórico das Reformas de Estado e da Administração Pública.  

 

Deixando de lado as observações em torno do Estado antes do Absolutismo, creio que se pode 

dizer que, nos séculos XVII e XVIII, parte do território europeu viveu o período do chamado 

“Estado de Polícia”, na fase final do Estado absoluto.  

O Estado de Polícia se caracteriza pelo aumento da atividade administrativa e pela 

intromissão intensa na vida individual, vale dizer, pelo uso indiscriminado de medidas 

imperativas.  

Após sua derrocada, o Estado de Polícia cedeu lugar ao Estado Liberal, que contava com 

outras características, como a subordinação das autoridades administrativas, o reconhecimento 

dos direitos individuais e suas garantias, a liberdade de iniciativa, a sistematização doutrinária 

da atuação da Administração, além da elaboração jurisprudencial e vinculativa dos institutos 

do recém criado Direito Administrativo. (ODETE MEDAUAR, 1992: 1-20). 

Apenas em meados do século XIX, iniciaram-se as reações contra o Estado Liberal, pelas 

conseqüências sociais e econômicas da adoção do seu modelo, especialmente o surgimento do 

proletariado, cujas condições irrisórias de vida viriam a se acentuar com o não-

intervencionismo estatal.   

O movimento contrário à persistência do individualismo liberal fez surgir o Estado Social de 

Direito, consolidado após a Segunda Guerra Mundial, cujas premissas eram: busca da 

igualdade material e a preocupação com o bem comum e com o interesse público. 

Com a nova reforma de Estado, cresceram as suas demandas e este passou a assumir serviços 

públicos comerciais, industriais etc. Tais medidas tinham um objetivo de intervenção no 

domínio econômico e de fomento da iniciativa privada.  

Por conseguinte, a liberdade individual ficou sufocada, aumentaram as dimensões das 

estruturas administrativas, incrementou-se a polícia administrativa com as excessivas 

normatizacões, criaram-se monopólios legais, bem como participações majoritárias e 

exclusivas em empresas.  



Houve quem falasse em "burocratização do mundo", o que corroborou para a ineficácia do 

Estado para prestar os serviços a ele cometidos. 

Passou-se, em seguida, à etapa do Estado Democrático de Direito, que "sem deixar de ser 

Estado de Direito, protetor das liberdades individuais em sem deixar de ser Estado Social, 

protetor do bem comum, passou a ser também Estado Democrático". 3  

Acoplada com a noção de Estado de Direito Democrático está a de Estado Subsidiário, cujas 

raízes estão fincadas no princípio da subsidiariedade, sobre o qual tratarei com mais vagar 

adiante. (MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, 2002: 15- 34).  

Constata-se nessas observações que a moldura da função administrativa foi colocada 
conforme cada quadro social, político e econômico do Estado, historicamente considerado, 
vale dizer, a Reforma da Administração Pública se seguiu à Reforma de Estado, em regra, nos 
períodos da história analisados.  

E não é diferente no momento presente. 

 

1.4. A Administração Gerencial. 

 
Antes de falar sobre os caracteres da Administração 
Gerencial, convém referir sobre os estágios a ela 
anteriores. 
O primeiro momento é o que se convencionou 
chamar de Administração Patrimonialista, 
característica do Estado de Polícia, na qual o 
aparelho do Estado é uma extensão do próprio poder 
do monarca, logo a coisa pública não se diferencia 
do patrimônio real. Vigeu por muito tempo no Brasil 
e conserva seus traços ainda hoje. (BRASIL, 1995: 
20 e 21). 
KEITH ROSENN, ao tratar do jeito na cultura 
jurídica brasileira, descreve o patronato como uma 
forma clássica de sistema político no qual um 
soberano tradicional é o emissor de todas as decisões 
políticas e administrativas, pessoalmente, ou por 
meio de seus assistentes administrativos, motivo 
pelo qual apenas a interpretação legal empírica pode 
evoluir, ficando a função administrativa resumida a 
uma “negociação de contratos de privilégio”. 

                                                 
3 Duas implicações notáveis do Estado Democrático de Direito foram a redefinição do conceito de 
interesse público - que não só se vincularia aos valores materiais, mas também aos valores 
essenciais à existência digna-, demais da ampliação do princípio da legalidade- que faz submeter a 
Administração Pública à lei e, a partir de então, também ao Direito (Aí se cogita de participação do 
cidadão- Estado Democrático e Justiça Material- Estado de Direito) 



Tal sistema, como herança, gerou corrupção, propensão à burocracia e um sistema jurídico 

personalista. 

A corrupção, por sua vez, leva o baixo estímulo à honestidade funcional e à estranheza de 

conceitos do tipo “serviço público” e “cargos públicos”. 

É também conseqüência do regime de “patronato” a “superabundância de papelada” reinante 

até hoje em determinadas áreas do serviço público e a Administração ad hoc da justiça. (1993: 

42 e 44). 

Na Administração Burocrática, que coincide com a instalação do Estado Liberal, é dizer, 

com a segunda metade do século XIX, o combate à corrupção e ao nepotismo patrimonialista 

ganham relevo. 

Ocorre que este tipo de atuação administrativa, parte de controles a priori por causa da 

desconfiança nos servidores, apesar de apresentar a idéia de carreira, de impessoalidade e do 

poder racional legal. 

Por este motivo, tornou o Estado auto-centralizado e distante da sua missão de servir à 

sociedade. 

Como o Estado se limitava a manter a ordem, administrar a justiça e a garantir a propriedade e 

os contratos, os defeitos da Administração Burocrática não se tornaram evidentes na época de 

sua implantação. 

BRESSER PEREIRA considera a “Reforma Burocrática” como um grande avanço no sentido de romper com o patrimonialismo e na 
direção de trazer uma administração profissional. Contudo, entende que essa ocorreu fora de tempo no Brasil, em 1930, quando o que se 
exigia então era um modelo administrativo mais habilitado a responder aos desenvolvimentos tecnológicos e à intervenção crescente do 
Estado na economia e na sociedade. 

A Administração Burocrática seria baseada num serviço civil profissional, na universalização 

de procedimentos por meio de normas rígidas e “na dominação racional-legal weberiana”. 

(2000: 16). 

Como o foco administrativo passa a ser o cidadão, não há como manter intacto o modelo de 
administração apregoado pela Teoria Burocrática, pois, como visto em suas disfunções, tal 
modelo é marcado, dentre outros elementos, pela despersonalização do relacionamento 
entre o funcionário e o cliente, pela propensão dos funcionários a se defenderem de 
pressões externas e pela resistência a mudanças. 
A chamada “Administração Gerencial” é grandemente influenciada pelo pragmatismo 
empresarial, que busca o lucro, e o faz atraindo o cliente de forma “transparente”. 

Bom é ressaltar que não só a Administração Pública passa a se afeiçoar com a Administração 
Privada, como as empresas privadas passam a se engajar na oferta dos serviços públicos. 
(ÉLVIA MIRIAM CAVALCANTI FADUL, 1993: 73). 



A competitividade do setor privado que se espraia no setor público vem a gravitar em torno de 
dois valores centrais - os quais descendentes dos citados pragmatismo e transparência 
empresariais-, a saber, a ética e a eficiência. 

A ética gerencial está atrelada aos funcionais de: interesse público, integridade, 
objetividade, responsabilidade, transparência, honestidade e liderança. 
A eficiência gerencial, por sua vez, está cingida aos resultados, mesmo em detrimento dos 
meios, desde que se atinja o menor custo do produto, no mais curto lapso temporal e com a 
melhor qualidade possível. 

É esta eficiência gerencial que se convencionou chamar de “modernização” e que gerou as 
“reformas administrativas” ao redor do globo. (DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA 
NETO, 1998: 38). 

Então, quando se assevera que o princípio da eficiência é o justificador teórico da 
Administração Gerencial, que, por seu turno, dá causa à Reforma Administrativa, não se está 
deslembrando do outro valor que a norteou, mas se está ressaltando uma idéia-chave que 
inspirou todo um esforço de reconfiguração constitucional. 

A efetivação da Administração Gerencial se faz por meio da “Coordenação Gerencial da 
Administração Pública”, proposta esquematicamente por MOREIRA NETO: 

• Coordenação (âmbito interno) 

1. Autonomia Gerencial - Contratos de Gestão (Creio que este modelo está a 

refletir nas empresas públicas, nas agências executivas e nas agências reguladoras). 

2. Gestão Associada - Consórcios Públicos e Convênios de Cooperação  

• Colaboração (âmbito externo) 

1. Gestão em parceria - Convênios e Contratos de Gestão (acordos de programa) 

(Aqui se baseia o Contrato de Gestão das organizações sociais e o termo de parceria das 

organizações da sociedade civil de interesse público). 

2. Gestão admitida - Reconhecimento 

 

Os instrumentos jurídicos utilizados para a deflagração da Coordenação Gerencial foram, a 
seu modo, contemplados pela Reforma Administrativa Brasileira, sendo precedidos pelo 
Plano Diretor da Reforma, uma espécie de “planejamento-protocolo de intenções”, que 
produziu discussões sobre a viabilidade e a conformidade das ações propostas, em relação à 
concreticidade e à legalidade dessas. (2001(b): 30 e 31). 

A reforma gerencial surgiria, após os debates, fincada na “maior autonomia de decisão do 
gestor público”, que o afastaria da burocracia e assentaria definitivamente a democracia no 
seio dos entes públicos, já não na forma meramente representativa. (CARLOS CÉSAR 
PIMENTA, 1998: 187). 

Elegeram-se como princípios basilares da reforma gerencial: 

• A ação do Estado com foco no cidadão 



• A competitividade como diretriz da organização 

• A descentralização da execução dos serviços 

• O controle das ações estatais pela avaliação de resultados 

• A indispensabilidade do controle social para a transparência estatal 

• A flexibilidade de gestão dos sistemas administrativos 

Diante dessas molas mestras, partindo do pressuposto, acima comentado, de que a 
Administração Pública, entendeu-se apropriado o envio de Proposta de Emenda 
Constitucional ao Congresso Nacional, com o fim de “atualizar” o Texto Constitucional, 
adequando-o ao plano proposto. 

 

1.5. A recente Reforma Administrativa Brasileira 

  

É plenamente sabido que o vocábulo “Reforma Administrativa” já açambarca diversas 
acepções e que, neste trabalho, se optou pela que signifique um conjunto normativo que seja 
veículo da Reforma da Administração Pública. 

A recente “Reforma Administrativa” brasileira e que encerrou em seu conteúdo uma 
verdadeira ruptura em relação às regras e valores antecedentes foi instrumentalizada por uma 
Reforma Constitucional. 

A Mensagem Presidencial n. 886/95, convertida em Proposta de Emenda Constitucional n. 
173/95 tinha na sua exposição de motivos referência à incorporação da eficiência na 
atividade administrativa, principalmente para a prestação de serviços voltados ao cidadão. 

A PEC 173/95 deu luz à Emenda Constitucional n. 19/98 e no bojo desta obra do poder 
constituído estava a previsão do princípio constitucional da eficiência, de forma genérica, 
através do art. 37, caput da CF/88 

E mais. 

O §8º do art. 37 passou a prever a ampliação da autonomia gerencial através de acordos de 
programa, cujas disposições atenderão critérios de eficiência. 

E o art. 241 passou a tratar de gestão associada de serviços públicos, dispondo sobre a 
disciplina legal dos convênios e consórcios de cooperação. 

A Reforma Administrativa recente, além de atualizar a Lei Maior, por considerar que o direito 
administrativo é também regulado infraconstitucionalmente, permeou a “malha legal” de 
novos institutos, como as organizações sociais, as agências reguladoras, os contratos de 
gestão e outros que, dirigidos a consecução da subsidiaredade e da consensualidade, 
desembocam na eficiência. 

Juntadas as tintas e confeccionada a moldura, passemos ao quadro do princípios da Reforma 
da Administração Pública.  



 

1.6. Os princípios da Reforma Administrativa Gerencial. 

 

Importa recorrer, mais uma vez, a DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO para 

enunciar os princípios que inspiram a Reforma do Estado que deu azo à denominada 

“Administração Gerencial”. (2001(b): 18-32). 

Ele vê tais parâmetros como decorrência de estudos e discussões sobre “governabilidade”, os 

quais teriam sido suscitados pelas “crises de poder” que advieram do fim dos regimes 

totalitários e autocráticos. 

Os fatores responsáveis pela “falência institucional 
do sistema” seriam, num novel regime democrático, 
a maior sobrecarga de demandas sociais, a maior 
conflituabilidade social, como também a maior 
desconcentração de poder (poliarquia). 

O reconhecido autor sinaliza que a eficiência e a legitimidade são os mega-princípios 

orientadores da renovação, os quais se desdobram, fazendo surgir um novo conceito de 

Administração Pública, primeiro na doutrina, depois na legislação e, por fim, na Constituição. 

(Op. Cit: 19). Estes desdobramentos são os princípios políticos, princípios técnicos e 

princípios jurídicos. 

Se existe uma norma caracterizadora da Administração Gerencial e de toda a fenomenologia 

que procede às teorias do Estado Mínimo, Estado Subsidiário, Estado Modesto etc. é o 

princípio da eficiência, que ganhou hierarquia constitucional na Espanha (em 1978), na 

Argentina (em 1990), no Brasil (em 1998) e em outros países latinos. 

MOREIRA NETO chega a chamar a “eficiência” de palavra-chave na globalização, não 

apenas como meio de reduzir trabalho e incrementar lucros, mas, como fator que vai além na 

rapidez, na qualidade e na quantidade de bens e serviços a serem oferecidos à coletividade. 

(1998: 02). 

Para um primeiro enfoque no princípio da eficiência, cabe apenas referir às discussões sobre 

sua tensão ou harmonização com o princípio da legalidade, tal como historicamente 

concebido e sobre seu significado jurídico peculiar. 

Quanto à legitimidade, MOREIRA NETO cita este princípio como que referente à “plenitude 

ética” da Administração Pública e como princípio constitucional implícito (1996: 139). 



Farei, a seguir, menção e definição breves dos pilares da Nova Administração Pública, já que 

me dedicarei mais detidamente sobre os mais importantes no capítulo a seguir.  

 

1.6.1. Os princípios políticos. A subsidiariedade e a participação política. 

 

Falou-se primeiramente em subsidiariedade na Encíclica Quadragesimo Anno de Pio XI, 

sendo reafirmada pela Mater et Magistra de João XXIII e após inserida em norma material 

após o “Tratado de Maastrich” . (DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, 1998: 03 e 

04). 

JOSÉ ALFREDO DE OLIVEIRA BARACHO, ao escrever alentada monografia sobre o 

princípio da subsidiariedade, diz que tal princípio cinge-se à organização da sociedade, de 

modo a proteger a autonomia da pessoa humana diante das estruturas sociais. .  

O resumo de BARACHO acerca do princípio da subsidiariedade é o seguinte: as sociedades 

têm atuação secundária em relação às pessoas e a esfera pública é subsidiária em relação à 

esfera privada. (1996: 26 e 28). 

O princípio da participação política se vincula ao desenvolvimento da consciência social e ao 

decorrente desejo da sociedade de influir no seu destino. É uma ampliação do conceito de 

cidadania e uma reintrodução do princípio da legitimidade. (MOREIRA NETO, 2001(b): 22 e 

23). 

 

1.6.2. Os princípios técnicos. A autonomia e a profissionalização.  

 

O princípio da autonomia representa um avanço na descentralização racional para se 

chegar à flexibilidade das instituições, a fim de que estas atendam às necessidades de 

gestão da coisa pública.  

Não mais se determinam competências prévias, mas objetivos que devem ser atendidos por 

organizações e funções pós-determinados, isto porque a flexibilidade passa a ser vista 

como essencial para a atuação eficiente e de baixo custo social. 



Inverte-se, aí, a equação clássica competência-finalidade para a de finalidade-

competência.  

É quando se conjuga autonomia com participação política que se pode falar em 

transferência de execução de atividades estatais a entes de sociedade, utilizando-se as 

técnicas de “ampliação de autonomia de gestão dos entes da administração pública” e 

a “sua extensão a entes para e extraestatais”. 

E permito-me afirmar que, também inspirando-se no denominado princípio da autonomia, 

instituiu-se a chamada “contratualização do controle”, que derivaria, de certo modo, das 

técnicas acima. (Ampliação da autonomia de gestão dos entes da administração pública e 

sua extensão a entes para e extra-estatais).4 

O princípio da profissionalização, segundo MOREIRA NETO, está intimamente ligado ao 

da eficiência e afasta qualquer burocratização de entidade ou órgão além do mínimo 

necessário para cumprir suas atividades-meio. As tarefas, em geral, seriam voltadas para a 

realização da atividade-fim. 

A redução da burocracia, que vem com a profissionalização, seria imposta pela 

necessidade da atuação da Administração em campos de conhecimento técnico específico e 

pela necessidade da Administração colher na sociedade recursos humanos com maiores 

qualificações. (DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, 2002(b): 23 e 24).  

 

                                                 
4 Não se duvida que a técnica da “contratualização do controle”, tão festejada no contexto da Administração 
Gerencial foi juridicamente possível, no Brasil, através do “contrato”, a que se refere o §8º, art. 37 da 
Constituição Federal de 1988 (que pode ou não ser denominado Contrato de Gestão) e dos já batizados 
“contratos de gestão”. 

 



1.6.3. Os princípios jurídicos.  A transparência, a consensualidade e a negociabilidade.  

O princípio da transparência é o meio de cultura próprio para a realização dos princípios 

da participação e da impessoalidade, permitindo a aplicação dos controles estatais e 

sociais. 

Os controles sociais ganharam maior relevo na atualidade, por operarem mais eficazmente 

seja através dos indivíduos, seja através das organizações não governamentais.  

O princípio da consensualidade substituiria, sempre que possível, o recurso à 

imperatividade por intermédio do consenso entre Estado e sociedade, que vai até a atuação 

por parcerias. 

Surge a administração coordenativa em substituição à administração subordinativa, 

sendo esta unilateral e hierarquizada e aquela multilateral e equiordinada.  

As vantagens da administração coordenativa, registradas por MOREIRA NETO, seriam 

a contribuição para o aprimoramento da governabilidade, a propiciação de mais freios 

contra o abuso, a garantia da atenção aos interesses de todos, o proporcionamento da 

decisão mais sábia e prudente, o desenvolvimento da responsabilidade pessoal e a 

facilidade da aceitação das normas com seu conseqüente cumprimento.  

O celebrado autor cita como tipos da atuação consensual os “contratos” e os “acordos”, 

“espécies do gênero pacto, sendo que ganham cada vez mais aceitação os acordos de 

programa, atos complexos destinados a aplicar negocialmente as competências de 

entidades públicas e as competências delegadas para alcançar uma finalidade comum a 

todos os pactuantes”. (Op. Cit.: 23, 24 e 27) (Grifos do autor). 

No próximo capítulo, também serão feitas referências acerca dos princípios que lastreiam a 

“contratualização do controle” e os acordos de programa, sucedâneos normativos deste, 

que têm no Contrato de Gestão a sua espécie mais em uso no Brasil. 



CAPÍTULO 2 

A CONTRATUALIZAÇÃO DO CONTROLE NO CONTEXTO DA REFORMA DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

2.1. A Ciência da Administração Pública, seu relacionamento com o direito 
administrativo e as inovações em termos administrativos; 2.2. A 
Administração Gerencial e a “contratualização do controle” na visão da 
Ciência da Administração Pública; 2.2.1. A Administração Pública 
Contratual; 2.2.2. As estratégias relacionadas à implantação da 
contratualização do controle; 2.3. A contratualização do controle no âmbito 
da Reforma Administrativa. Os princípios da eficiência e da consensualidade 
(negociabilidade); 2.3.1. O princípio da eficiência;  
2.3.2. O princípio da consensualidade; 2.4. As implicações da 
contratualização do controle sobre os  Contratos de Gestão. 

2.1. A Ciência da Administração Pública, seu relacionamento com o direito 

administrativo e as inovações em termos administrativos. 

 

É, por certo, da estreiteza do relacionamento entre o Direito Administrativo e a Teoria da 

Administração que alguns institutos administrativos encontraram território fértil para 

florescer. 

ODETE MEDAUAR nos leciona, com a sua lucidez habitual, que é fácil confundir a Teoria 
da Administração com a Ciência da Administração, cujo objeto mesclava o Direito 
Administrativo, o Direito Constitucional e a Teoria do Estado e era cátedra obrigatória do 
curso de direito. 

Mais marcante ainda, no que toca à influência no direito administrativo, é a Ciência da 
Administração Pública, cujo estudo ganhou corpo com o final da Segunda Guerra Mundial, 
pois decorreu, principalmente, da preponderância do Poder Executivo através do incremento 
das atividades administrativas em razão da sua atuação mais intensa nos âmbitos econômico e 
social. 

Desta junção de fatores, o desempenho administrativo passou a ser objeto de preocupação, o 
que gerou edição de obras notáveis. 

MEDAUAR cita ainda outros fatores que realçaram o interesse pelo estudo técnico da 
Administração, como “...maior intercâmbio entre Administração e sociedade; preocupação  
com eficiência da atividade administrativa; todo um movimento internacional de 
humanização das relações entre Administração e indivíduos; necessidade de reduzir a 
burocratização, para introduzir flexibilidade, descentralização e práticas democráticas.” 
(Grifei). (1996: 39). 

Assim, tornou-se importante o estudo não jurídico da Administração notadamente pela 
Ciência da Administração Pública, a fim de que se buscasse a feição anatômica e fisiológica 
da função administrativa de Estado, para aplicar-lhe, então, a medicina adequada aos seus 
males. 

O relacionamento entre o Direito Administrativo e a Teoria da Administração, com relevo 
para a Ciência da Administração Pública, tem o cunho nitidamente colaborador, porquanto 
esta, além de menos refratária às mudanças do Estado – pois não necessariamente atida a 



preceitos legais previamente concebidos – atua com maior potencial criativo e, talvez, mais 
receptivo às mudanças sociais. 

É possível que a Ciência da Administração Pública tenha traduzido, nas últimas décadas, as 
tendências para a maior democratização da função administrativa do Estado, 
instrumentalizando os movimentos de cooperação Estado-Sociedade mais recentemente 
concebidos. 

Isto não quer dizer que os institutos surgidos dessa tradução tenham sido todos satisfatórios 
para os seus destinatários e, menos ainda, que sua decodificação jurídica tenha alcançado 
sucesso. Todavia, é forçoso reconhecer que os avanços proporcionados pela Teoria da 
Administração têm sido mais numerosos e mais céleres do que as proposições jurídicas feitas 
num mesmo espaço de tempo. 

De modo que o motor jurídico deve acelerar para acompanhar e discutir, dentro da sua 
especificidade, o motor administrativo, e tudo começa com a análise prévia de como este 
funciona. 

Veja-se que a história de um acordo criado na França com o rótulo de “contrato de plano” que 

influenciou os posteriores “contratos de empresa”, “acordos de programa” e, no Brasil, 

“contratos de gestão” e até o “contrato interorgânico”, pode ser contada em termos de 

influências da Ciência da Administração Pública sobre o Direito Administrativo. 

Esses pactos nasceram na Ciência da Administração Pública, como fruto de uma técnica 

apelidada de “contratualização do controle prévio” e buscaram ser instrumentos de resposta 

aos reclamos por eficácia administrativa a partir dos anos sessenta do século passado na 

França. Tiveram como inspiração principal o famoso Rapport Nora e como primeiro objetivo 

o de permitir o soerguimento financeiro das empresas públicas deficitárias. (DURUPTY, 

1986: 355). 

Se os novos acordos públicos advieram de um esforço técnico-científico dos cultores da 

Administração Pública, com eles também haverei de buscar o conceito, os princípios, os 

caracteres, enfim, o delineamento essencial de tais institutos, para, então, partir para a sua 

caracterização jurídica e para discutir sua viabilidade no ordenamento local. (Nos capítulos 5 

e 6 mais especificamente). 

 

2.2. A Administração Gerencial e a “contratualização do controle” na visão da Ciência 

da Administração Pública. 

 

Apenas a título de esclarecimento, o termo “contratualizacão do controle” foi aqui escolhido 

tendo em vista a sua larga utilização pelos administradores públicos. 



Registro apenas que a expressão “contratualização de resultados” seria, tanto mais apropriada 

quanto mais enfática, no sentido de marcar que a tendência mundial em termos da 

Administração Pública é a “negociação” dos atores do processo visando a resultados, os 

quais serão objeto de controle. 

 

2.2.1. A Administração por Objetivos 

Identificado com o pragmatismo da Teoria Neoclássica, o modelo administrativo chamado de 

“administração por objetivos” (APO) nasce de uma obra de PETER DRUCKER 

(Administração, tarefas, responsabilidades, práticas. São Paulo, Pioneiras, 1975), conforme 

leciona SHEYLA MARIA LEMOS LIMA num estudo sobre o Contrato de Gestão e sua 

conformação com os hospitais públicos. 

A principal filosofia da APO é o deslocamento de ênfase dos meios para os fins, do como 

para o porquê e para quê. 

A APO se apresenta como mecanismo de incorporação de múltiplas dimensões 

organizacionais e sua utilização tenta equilibrar objetivos, negociação, participação, 

autocontrole e auto-avaliação. 

SHEYLA LIMA remete a CARAVANTES a definição operacional da APO (Administração 

por Objetivos: uma abordagem sócio técnica, 2ª edição, Porto Alegre, Fundação para o 

Desenvolvimento de Recursos Humanos, 1983 apud 1996: 128 e 129)  

Ele enxerga a APO como: 

• Um método de planejamento (compreendido como um processo sistêmico, iterativo, 

voltado para o futuro e que visa, dentre outras coisas, racionalizar o processo de 

decisão); 

• E de avaliação (que compara o planejado e o executado); 

• Pelo qual superiores e subordinados elegem áreas prioritárias; 

• Que estabelece resultados a serem alcançados; 

• Que dimensiona as contribuições de cada parte; 

• Que procede ao acompanhamento sistemático do desempenho. 

Uma sentença da autora acima mencionada pode resumir o espírito da APO: 



“Há uma descentralização de recursos com autonomia no 

como fazer, com negociação sobre o que fazer e há uma 

centralização de prestação de contas sobre o que foi feito (o 

que dá bases para futuras negociações)”.(1996: 130) (Grifei) 

Se observarmos os aspectos técnicos que nortearam o Contrato de Gestão no Brasil (e em 

outros países), poderemos notar que todos estes pontos foram contemplados. 

É também interessante realçar que a dimensão jurídica conferida ao Contrato de Gestão 

diverge do contrato administrativo clássico e do convênio por estar embebida pelos princípios 

da APO. 

No contrato administrativo, busca-se a prestação profissional de serviços ao Estado, numa 

alimentação externa do poder público por uma empresa comercial. 

No convênio administrativo, o Estado busca, junto com outro ente, a realização de serviços à 

sociedade como objeto do ajuste. 

Já no Contrato de Gestão – instrumento que é da APO - , busca-se a eficiência organizacional 

de uma entidade, que é acompanhada e fiscalizada no seu desempenho pelo Estado, para, só 

então, produzir para a sociedade. 

Assim, num olhar operacional, o Contrato de Gestão é um meio da administração por 

objetivos para atingir a eficácia da organização e, por fim, a sua utilidade social. 

 

2.2.2. A Administração Pública Contratual 

 

A Administração Gerencial, criação dos cientistas da Administração Pública, traz dentro de si 

valores de renovação que têm na eficiência a sua marca mais sensível e na “contratualização 

do controle” uma de suas técnicas mais difundidas.  

Há, pelo menos, três modos de enxergar a contratualização do controle: 1. como uma 

mudança de sistema de relações, 2. como um instrumento de um sistema ou 3. como um 

mecanismo de planificação. 

A visão como mudança de sistema de relações administrativas aponta para uma inversão 

de lógica na atual Administração Pública. É a que afirma a existência de um Estado 

Contratual em expansão. 



Apenas para relembrar, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado afirma que a 

Administração Gerencial, a qual surge na segunda metade do século XX, seria um terceiro 

estágio na sucessão entre a Administração Pública Patrimonialista e a Administração Pública 

Burocrática, cujas descrições podem ser encontradas no Capítulo anterior. (BRASIL, 1995: 

19-24). 

SYLVIE TROSA, como uma grande conhecedora dos problemas impostos pelo atual estágio 

do desenvolvimento da Administração Pública, segundo as palavras de MICHEL CROZIER, 

que prefacia o seu livro, faz um percurso aos estágios da Administração, mas utilizando outras 

denominações e outros descritivos, diversos do que faz o mencionado documento, pelo menos 

para as primeiras fases. (SYLVIE TROSA, 2001: 13). 

A autora francesa, cuja obra é de consulta obrigatória para quem se debruça sobre o tema da 

“contratualização do controle” – e por isso vai permear momentos importantes dessa 

dissertação –, ao procurar responder a questão sobre o porquê do que chama de “Estado 

Contratual”, diz que seu desenvolvimento se deveu ao fracasso dos estágios anteriores. 

O primeiro estágio foi hierárquico, “que conhece melhor que os usuários aquilo de que eles 

precisam e aquele em que os ‘chefes’ sabem sempre mais do que os servidores”. Aponta 

como o maior dos motivos para a derrocada deste modelo o excesso de normas, fato que 

provocou a ignorância delas por parte da maioria dos próprios agentes do Estado. 

O segundo estágio, também ultrapassado, foi o da delegação ou da desconcentração “em que 

os meios de gestão e de flexiblidade são descentralizados em centros de 

responsabilidade/agências sem um contrato real, isto é, sem obrigações de resultado e 

compromissos recíprocos, tanto da parte das administrações centrais, quanto dos serviços 

desconcentrados/agências.”  

Demonstra que tal sistema não vingou, pois a delegação nunca conseguiu produzir equilíbrio 

nas relações entre o poder central e os serviços/agências, em alguns casos indo ao excesso de 

delegação – que levou ao não comprometimento com os planos gerais -, e em outros casos 

indo a uma delegação insuficiente, em que a técnica da desconcentração só era utilizada para 

impor mais obrigações sem a contrapartida da flexibilidade da gestão de pessoal. 

A semelhança com a descrição do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, em 

relação à Administração Gerencial, começa quando TROSA caracteriza o “Estado 

Contratual”.  



O estágio contratual, segundo a referida autora, seria caracterizado por um Estado que nem 

se impõe, nem se submete e tem na escuta, negociação, compromisso e síntese suas 

palavras-chave. (SYLVIE TROSA, 2001: 65-70). 

É interessante dar relevo aos ensinamentos da renomada administradora francesa, destacando 

as idéias que o Estado contratual repele: 

“O contratualismo parte de uma idéia bem diferente da 

desconcentração ou da delegação. Não se trata tanto de dizer 

‘eis aqui os seus meios’, gerencie o melhor que puder’, quanto 

de reconhecer novas dimensões. Não se trata tampouco nem de 

impor, nem de conceder sem contrapartidas novas liberdades 

às agências e aos ministérios.” (Op. Cit.: 73). 

TROSA, assim sendo, considera como não contratual uma relação em que os meios são 

fornecidos e a parte executora tem a liberdade de fazer uso deles como lhe aprouver. Do 

mesmo modo, é não contratual a relação de troca em que a parte executora mantém as 

mesmas anteriores flexibilidades de ação sem que, com as novas responsabilidades, não se 

lhes acrescentem outras liberdades de agir. 

Então, o que seria realmente o Estado Contratual? 

No momento em que a autora analisa um conjunto de “contratos” neozelandeses, franceses e 

australianos, observa que uma primeira questão precisa ser respondida, a qual muito interessa 

à conclusão deste trabalho: fala-se de uma fórmula jurídica ou “de um novo estado de espírito 

e de uma mudança de relações?”. 

Ela responde, afirmando que a fórmula jurídica é necessária para os casos que envolvem 

terceiros, mas que os “contratos internos” só têm efeitos morais e, por isso, é corrente se ouvir 

sobre “o espírito do contratualismo” ou o “contratualismo”, para ficar evidente que se trata de 

uma mudança no sistema de relações administrativas. (Op. Cit.: 79 e 80). 

De logo, fica patente que o “contrato intraorgânico”, que no Brasil tem previsão 

constitucional, simplesmente pretendia ser um documento de incentivo à eficácia dos órgãos 

administrativos.  

Por outro lado, os próprios administradores públicos (num sentido técnico da palavra) 

reconhecem que o revestimento jurídico dos acordos celebrados com terceiros é 

imprescindível. 



Permito-me fazer uma inferência, na qualidade de profissional do direito, que “terceiros” são 

todos aqueles que tenham independência, autonomia em relação ao Estado, num sentido de 

personalidade jurídica, responsabilidade jurídica própria. 

Deste modo, tanto os integrantes do Terceiro Setor, quanto da Administração Indireta, ao 

estabelecerem uma relação contratual, neste sentido conferido pela Ciência da Administração 

Pública, terão que se sujeitar aos requisitos propostos pelo ordenamento jurídico. 

Voltando à questão principal. 

Algumas características levantadas por TROSA nos ajudam a formular um conceito para o 

Estado Contratual: negociação para a implementação da norma; a não impositividade, a 

transparência, o compromisso com a coletividade e o equilíbrio nas prestações. (Op. Cit.: 73 a 

76). 

Diante destes elementos, pode-se dizer que Estado Contratual seria um sistema em que as 

normas para funcionamento do serviço realizado com finalidade pública5 seriam 

definidas pelos agentes públicos (governantes e servidores) através de negociação, da 

qual a síntese equilibrada e eqüitativa das prestações dos contratantes levaria a um 

compromisso destes, cuja execução seria objeto de avaliação e prestação de contas pelos 

executores e pela coletividade. 

Duas analogias muito interessantes são utilizadas por 
TROSA para esclarecer a questão do compromisso 
contratual nesse novo estágio de Administração 
Pública. Primeiro, a do paciente, o qual não tem 
todas as respostas sobre sua saúde, mas que conhece 
o seu corpo, de modo que o médico não pode 
descuidar desta circunstância. Depois, a questão do 
direito da criança de ser ouvida nos casos que 
envolvam alguns dos seus interesses. 

Com esses recursos analógicos, a respeitada cientista francesa nos diz que a “a verdade não é 

mais unilateral” e que o desafio do serviço público do futuro é da não imposição de uma 

solução pronta, mas, ao mesmo tempo, não renunciar em ouvir o que pensam os servidores e a 

avaliação posterior dos usuários. 

Creio que transcrever de novo as lições de TROSA seria importante neste momento: 

                                                 
5 Apenas para esclarecer, a expressão “serviço com finalidade pública” é utilizada para evitar as 
controvérsias que advêm do conceito de serviço público. O que se quer comunicar é que se está 
tratando de serviço que tenham alcance social geral e que o Estado intervém como executor, como 
controlador ou como partícipe. 



“Uma visão simplista do contrato poderia dizer que ‘o que fazer’ 

permanece a propriedade característica do nível mais alto, das 

direções e dos ministros, e o ‘como fazer’, o dos executores. Se 

fosse esse o caso, não haveria nenhuma diferença entre a fase 

contratual e a da delegação. 

O contrato dá voz não somente sobre o ‘como fazer’, mas 

também sobre ‘o que fazer’ aos subordinados ou executores; mas 

aí está toda a complexidade, essa voz não necessariamente 

prevalece...”  (Op. Cit.: 75). 

De ver-se que a modificação mais consistente do Estado Contratual é que, não apenas os 

métodos de execução, mas também a escolha do que deve ser feito dependem da oitiva dos 

executores (servidores) e da avaliação dos destinatários em certa medida. 

A autora frisa que “essa voz não necessariamente prevalece”, querendo dizer que, neste 

processo, as pessoas decidem mais do que no passado, ainda que não tenham a última palavra, 

tendo em vista as complexidades dos desafios que a administração tem que enfrentar por ser 

uma função que se liga a um governo estatal.  

Da mesma opinião que TROSA é NILSON DO ROSÁRIO COSTA, que pontifica, em artigo 

sobre a Reforma Administrativa, Previsibilidade Decisória e Eficiência, que a 

contratualização e os mecanismos de mercado foram convertidos internacionalmente nos 

“eixos das engenharias organizacionais públicas”. (1998: 10). 

FRANK MODERNE, por sua vez, trata da contratualização do controle numa perspectiva de 

planificação econômica, ao afirmar que os contratos de programa têm sido utilizados na 

França como meios de orientação da economia nacional em determinados setores 

considerados sensíveis. 

Coloca como uma das razões dessa “nova utilização do contrato” a própria agilidade deste 

como um instrumento jurídico, pois a vida econômica exige que uma rápida adaptação a uma 

conjuntura cambiável. 

Aproxima-se da visão de TROSA apenas no aspecto relativo à conciliação, quando ao afirmar 

que o contrato tem se convertido num instrumento de concerto, fazendo alusão ao que agora 

se chama de “economia concertada”. (1988: 121 e 122) 



VIRGÍNIA ALONSO HORTALE e PHILIPPE DUPRAT, também administradores públicos 

franceses como TROSA, numa análise voltada ao sistema hospitalar francês, concluem que o 

contrato no serviço público “tem uma lógica que se pode expressar como um processo 

estratégico de transformação destinado a atingir a eficiência microeconômica e ser realizado 

conforme a política do setor”. 

Têm, então, uma visão instrumental da contratualização do controle. 

Estas visões foram levantadas para dizer que não há consenso no que realmente represente a 

contratualização do controle do ponto de vista de caracterização técnica. 

O que fica claro é que os acordos públicos esculpidos à imagem dos acordos de programa 

franceses buscam, com base em uma negociação dos administradores e servidores e com a 

participação da população, tornar a Administração Pública mais eficiente através de fixação 

de metas e controle do seu cumprimento, sem enfatizar os meios pelos quais serão cumpridas. 

Também é de se notar que essa filosofia tem sido mais ampla do que a celebração de um ou 

outro acordo, contagiando o próprio exercício da função administrativa. 

Já tomando partido da visão sistêmica ou do Estado Contratual, constato semelhanças com a 

idéia de Administração Gerencial, pois ambos estão focados no controle dos fins, e não dos 

meios; num caminho consensual para a escolha tanto dos métodos de execução quanto do 

conteúdo do serviço de interesse público e na busca da eficiência. 

Do que se explanou até então a respeito do conceito de Estado Contratual, observo que a 

tendência de Reforma da Administração Pública se dirige no sentido da implantação deste 

modelo. 

Vejo também que, pondo de parte as questões ideológicas em torno do tamanho do Estado, o 

desenvolvimento social, econômico, técnico e jurídico da função administrativa recomenda, 

em todo o mundo, a adoção de um modelo mais participativo, mais discursivo, enfim, mais 

democrático e esta é a proposta do Estado Contratual.6 

Não se fala, então, em se inaugurar ou se desenvolver dado instituto, mas de aplicar a filosofia 

do Estado Contratual em todas as ações da função administrativa. 

                                                 
6 DURUPTY, do mesmo modo, observou que a contratualização do controle prévio é bem aceita, 
tanto pelos liberais quanto pelos socialistas. (1986: 355). 



Por causa disto, haverá instituições e instrumentos que ganharão corpo e sobressairão pela sua 

afinidade e efetividade na implantação do Estado Contratual, posto que concebidos dentro dos 

seus princípios. 

É indubitavelmente o caso da idéia dos contratos de gestão no Brasil, com a ressalva que 

sejam, obviamente, saudavelmente implantados do ponto de vista jurídico, ou seja, dentro dos 

limites impostos pelo ordenamento. 

 

2.2.3. As estratégias relacionadas à implantação da contratualização do controle. 

 

CARLOS CÉSAR PIMENTA, comentando as estratégias para a reorganização da 

administração pública num contexto de Reforma, refere como predominantes: 

desburocratização, descentralização, transparência, accountability, ética, profissionalismo, 

competividade e enfoque no cidadão. 

A desburocratização seria a medida combativa aos obstáculos que se põem diante da 

flexibilidade e da responsabilidade funcional. 

Isso implica a mudança de um paradigma de “Estado decretador” para o de “Estado 

negociador”. É a substituição do controle burocrático pela efetividade.  

É também PIMENTA quem veemente diz que a desburocratização leva a uma mudança da 

regulamentação atual, “desregulamentando alguns setores e elaborando nova 

regulamentação para outros. É o desmonte do Estado produtor, interventor e protecionista”.  

Tal procedimento leva, dentre outras coisas, à eliminação de procedimentos operacionais 

desnecessários, à aceitação da declaração de cidadão como certificação como certificação, 

bom atendimento etc. 

A descentralização, que teria três formas – a interna, a externa e a entre níveis de governo ou 

entre unidades federativas – tem o escopo de aumentar a flexibilidade e introduzir o controle 

de resultados, mas está condicionada ao exercício da cidadania e à existência de um mercado 

competitivo. (1998: 181 e 182). 

DIOGO DE FIGUEIREIDO MOREIRA NETO, falando sobre diversas modalidades de 

descentralização administrativa, informa que, com esta técnica, o Estado vai reduzindo a 



exclusividade do atendimento ao interesse público, concentrando-se no seu direcionamento. 

(1996: 112). 

A terceira estratégia indicada por PIMENTA é a da transparência que seria imprescindível 

para substituir o controle dos meios pelo dos fins. 

A lógica seria a de dar publicidade aos procedimentos agora flexibilizados, a fim de controlar 
o uso dos recursos disponIbilizados, gerar competitividade entre os fornecedores, 
proporcionar a participação popular e, por conseguinte, conferir legitimidade à ação 
administrativa. 

A quarta estratégia, accountability, não tem tradução em português, mas ganhou correlato em 

espanhol, evaluación y rendición de cuentas. 

Significa a contabilização de resultados, controle e avaliação de se os objetivos antepostos 

foram atingidos quantitativa e qualitativamente, levando à responsabilização dos 

agentes públicos pelos seus feitos. (CARLOS CÉSAR PIMENTA, 1998: 182) 

A tendência do “novo gerencialismo” é a de mudar a ênfase burocrática, que se dá nos 

insumos (inputs), para a ênfase nos resultados (outcomes). 

É bom ressaltar que a avaliação de resultados gera alguns problemas, tais como a ausência de 

consenso político-social sobre os resultados desejados, a tendência destes se efetivarem num 

tempo mais longo do que o do governo e a dificuldade de atribuir causalidade aos que 

ocorrerem. (SONIA FLEURY, 2001: 30 e 31). 

O quinto princípio lembrado por PIMENTA é o da ética, ligado ao accountability, uma vez 

que a flexibilidade administrativa pode levar ao uso de meios tortuosos. 

Sugere um estímulo à implantação de códigos de ética, à criação de conselhos, à permanente 

discussão de princípios e normas à aplicação mais eficaz das sanções previstas.  

O profissionalismo é o sexto mecanismo, estando embasado na eficiência pessoal dos 

servidores para atingir os resultados sociais a serem controlados. 

O autor em comento opina pela adoção do sistema de mérito para a legitimação 

organizacional, com o fim de atrair, reter e motivar os bons profissionais do serviço público. 

Interessante é arrolar como sétimo princípio o da competitividade, pelo fato de o “Estado 

Social Liberal” não executar as suas ações diretamente. 

E assim o é, porque ele demonstra que, mesmo nos casos das organizações não 

governamentais subsidiadas pelo Estado, “é possível simular situações de quase-mercados, 



onde entidades competem entre si na busca de recursos, oferecendo, para  tanto, serviços de 

melhor qualidade”.  

Vale uma observação, para retomar o assunto no Capítulo 5: até os cientistas da 

Administração Pública são favoráveis a um mecanismo de seleção entre entidades que 

prestam serviços de interesse público. Então, não seria demais antecipar que, se não fora 

ilegal a não exigência de licitação para a celebração de Contrato de Gestão pelas 

Organizações Sociais, o seria tecnicamente indesejável. 

Volto. 

O mesmo lúcido autor coloca como sétimo princípio o do enfoque no cidadão, falando que a 

Administração Pública muitas vezes, voltada às “grandes políticas” e aos interesses internos, 

deixa de lado o seu “cliente”: o cidadão.  

Propõe que pesquisas de satisfação do usuário sejam utilizadas para avaliação de desempenho 

do serviço público. (Op. Cit. :181-183). 

SONIA FLEURY, professora da Fundação Getúlio Vargas, lembra que muitos autores falam 

que o “novo gerencialismo” termina por reduzir o cidadão a consumidor, deixando de lado a 

maior amplitude daquele conceito, pra enfatizar  apenas o lado do individualismo, do interesse 

privado. (2001: 36). 

De outra parte, é de se destacar que a formulação de políticas a serem implementadas dará a 

matiz dos objetivos, se para clientes ou para clientes-cidadãos. 

Vistos os mecanismos do Estado Contratual, pode-se notar que a idéia de implantação do 

Contrato de Gestão (em sentido amplo) no Brasil busca colocar todas essas medidas em 

prática das seguintes maneiras: 

• Desburocratização: na agilidade da negociação das finalidades; 

• Descentralização: na flexibilidade descontroles das agências executivas, das empresas 

estatais etc; 

• Transparência: no controle dos gastos pelos gestores e pela população previsto dentro 

do Contrato de Gestão e na própria publicidade dos seus termos; 

• Accountability: na medida da avaliação quantitativa e qualitativa dos propósitos 

firmados para o Contrato de Gestão; 



• Ética: como base para se negociar o Contrato de Gestão, através da confiabilidade nas 

entidades descentralizadas e nas ONGs; 

• Competitividade: prevista para os contratos de gestão com as organizações sociais, já 

que os contratos de gestão com as entidades da administração descentralizada, não 

pressupõem eleição de melhores; 

• Enfoque no Cidadão: medida implantada com controle popular dos Contratos de 

Gestão, seja por via administrativa, seja por via judicial, mas, do ponto de vista d 

atividade-fim, pela própria implantação do Contrato de Gestão para a introdução da 

eficiência do organismo. 

 

2.3. A contratualização do controle no âmbito da Reforma Administrativa. Os princípios 

da eficiência e da consensualidade.  

 

Os ventos da modernidade têm soprado na direção do consenso entre Estado e sociedade, o 

que vem se refletindo no Direito Administrativo em amplo espectro. 

A imperatividade exacerbada parece não ter mais lugar diante da democracia participativa, da 

tecnologia crescente, do encurtamento de fronteiras dela decorrente e de tantos outros 

fenômenos que marcam a Era das Comunicações.  

Se o Estado Social buscou representar o provedor-mor das necessidades do seu elemento 

humano, agora caminha para, principalmente, conter os excessos da atividade privada 

(SUNDFELD: 1997: 07) e para proteger um núcleo de direitos considerados fundamentais. 

Respeitando as sempre bem-vindas lições de DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO 

que insiste em realçar a consensualidade subjacente aos movimentos de Reforma do Estado 

(2001: 41), entendo que, longe de chegar a um consenso, a sociedade está caminhando na 

trilha da negociação, do diálogo, a fim de obter políticas públicas mais palatáveis em termos 

de dignidade humana (FREITAS, 1999: 52). 

E nessa trilha vão os instrumentos jurídicos de planificação, como o Contrato de Gestão, o 

qual, inspirado pelo fenômeno da consensualidade, tende a imprimi-la no seio estatal, entre o 

Estado e Administração Indireta e entre o Estado e as organizações ditas “públicas não 

estatais”. 



Conforme alhures explanado, a sociedade não mais 
se contenta com um Estado ineficaz, ou seja, não 
prestante a realizar as suas funções mais 
comezinhas. 
Deste modo, o binômio consensualidade-eficiência 
tem tudo a ver com a idéia de contratualização do 
controle. 
 

2.3.1. O princípio da eficiência. 

 
A pregação da eficiência surge, curiosamente, 
quando se passa a falar de um Estado neoliberal, 
subsidiário à iniciativa privada. 
Fala-se em eficiência dos servidores públicos e, por 
isso, se prevê a criação de escolas de governo, o 
pagamento de prêmio por produtividade e até a pena 
de demissão por insuficiência de desempenho. 
Fala-se em eficiência do serviço público, para, em 
alguns casos, comete-lo às chamadas “entidades 
públicas não estatais” ou, em outros casos, para 
outorgar a sua realização por empresas privadas, 
através do tradicional contrato de concessão. 
A eficiência, nesta linha de fundamento, migra para 
o Texto Constitucional, não mais como um dado 
normativo apreciado quando do controle externo da 
Administração (art. 74, II), contudo como princípio 
jurídico administrativo. 
Para tratar da harmonização entre os princípios da 
eficiência e da legalidade, nada melhor do que 
buscar a orientação de JESÚS LEGUINA VILLA o 
qual assinala que a eficácia não é um princípio a ser 
subestimado no Estado de Direito, pois é 
fundamental que os cidadãos recebam os serviços 
públicos prestados adequadamente. Todavia, adverte 
que é a própria Constituição a norma condutora do 
Estado à realização dos interesses gerais. (1995: 
637). 

É de todo relevante notar que LEGUINA VILLA não diz ser desprezível o princípio da 
eficiência, tampouco o rebaixa a regra constitucional e nem ainda o subestima, ao legar-lhe 
natureza de sub-princípio. Ratifica, com efeito, a natureza de princípio à norma de eficiência, 
mas lhe nega o condão de se assemelhar à eficiência na órbita privada, que representaria uma 
negação, até, do interesse público, na medida em que as empresas particulares buscam o lucro 
como objetivo primordial. 

E, para finalizar seu discurso em torno dos cuidados com a aplicação isolada do princípio da 
eficiência, assim o diz: 

“Entretanto, a eficácia que a Constituição exige da 
administração não deve se confundir com a eficiência das 



organizações privadas nem é, tampouco, um valor absoluto 
diante dos demais. 

Agora, o princípio da legalidade deve ficar resguardado, 
porque a eficácia que a Constituição propõe é sempre 
suscetível de ser alcançada conforme o ordenamento jurídico 
e em nenhum caso ludibriando este último,  que haverá de ser 
modificado quando sua inadequação às necessidades presentes 
constitua um obstáculo para a gestão eficaz dos interesses 
gerais, porém nunca poderá se justificar a atuação 
administrativa contrária ao direito, por mais que possa ser 
elogiado em termos de pura eficiência.” (Grifei).  (1995: 637). 

 

2.3.2. O princípio da consensualidade 

É também a idéia de subsidiariedade, consubstanciada no Tratado de Maastrich, que respalda 
a importância do exercício das atividades de interesse geral de modo consensual, 
preconizando o abandono do método impositivo de administração. 

Ora, se o Estado tende apenas a exercer o que não pode fazer a comunidade, ocorrerá um 
concerto social quanto ao modo de exercício da função administrativa seja em âmbito local, 
seja em âmbito regional. 

Verdade é que já não se pode mais falar em Estado de Polícia, em que a restrição de direitos 
ganhava espaço em detrimento da prestação de serviços. 

Busca-se chegar agora à “Administração Pública Consensual”, cuja atuação é tridimensional, 
é dizer, tem o fito de resolver conflitos (com formas alternativas de composição), o de 
produzir normas (com fontes alternativas, consensuais e extraestatais) e com o emprego dos 
modos de coordenação de ações por cooperação e colaboração. (DIOGO DE FIGUEIREDO 
MOREIRA NETO, 2001: 41). 

É também MOREIRA NETO que aponta a riqueza da via consensual-coordenativa que se 
contrapõe à via imperativa-subordinativa, estabelecendo a preferência, em relação àquela, 
pelas seguintes vantagens 7:“1º pelo potencial criativo e operativo dos entes da constelação 
social (colaboração); 2º pelo potencial criativo e operativo dos próprios entes da 
constelação estatal (cooperação); 3º pela redução de custos para o Estado e sociedade 
(economicidade); 4º pela simplificação da máquina gestora do Estado (racionalidade); 5º pelo 
reforço da máquina reguladora do Estado (publicização); 6º pela renovação das 
modalidades de prestação de serviços a cargo do Estado (modernização); 7º pelo  

atendimento às demandas reprimidas após o fracasso dos modelos de Estado monoclasse 
do Welfare State e do Socialista (eficiência); 8º pela racionalização da atribuição de 
competências ao Estado (subsidiariedade) e 9º pela racionalização da distribuição de 
competências dentro do Estado (subsidiariedade). (2001: 42 - 43). 

Registre-se, por oportuno, que a eficiência é vista como vantagem típica do modelo 
administrativo consensual, daí porque os negócios jurídicos administrativos, por agregarem os 
valores da consensualidade e da eficiência, passam a ser prestigiados após a mais recente 
Reforma de Estado. 

                                                 
7 As vantagens destacadas são aquelas que repercutem para o enfrentamento do tema do Contrato 
de Gestão das agências executivas. 



 

2.4. As implicações da contratualização do controle nos Contratos de Gestão. 

 

Do quanto pode se depreender da literatura que fala sobre o mecanismo da contratualização 

do controle oriundo da administração por objetivos (APO), é possível afirmar que: 

1. O controle exercido pelo poder central sobre a entidade descentralizada passa 

da observação do atendimento aos ritos (meios) para se os fins combinados 

foram atingidos; 

2. Os limites do exercício do controle do poder central são previamente definidos 

em documento elaborado consensualmente; 

3. Os resultados passam a ser objeto de “negociação” entre as partes, daí porque 

não se torna errôneo falar em “contratualização de resultados”; 

4. O Contrato de Gestão é instrumento da contratualização do controle e funciona 

como um documento em que estão fixados os objetivos a serem atingidos pela 

entidade, de que forma serão mensurados e como serão controlados. 

Assim, o controle legal não deixa de existir ou mesmo passa a ser objeto de negociações entre 

as partes. O controle muda apenas de foco (os resultados) e as bases de sua realização, cujos 

limites mínimos e máximos estão dispostos em lei, são indicadas no acordo. 

É imprescindível afirmar que a interpretação do que seja “flexibilização do controle” ou 

“contratualização do controle”, para não brigar com o sistema jurídico, não pode se dirigir ao 

sentido de o acordo alterar, modificar ou ignorar competências dispostas em lei. 





CAPÍTULO 3 

OS ACORDOS PÚBLICOS 

3.1. Conceito; 3.2. Caracteres; 3.3. Modalidades, 3.3.1. Contratos da 
Administração, 3.3.2. Contratos Administrativos, 3.3.3. Convênios e 
Consórcios Administrativos; 3.3.4. Novas modalidades de acordos no direito 
brasileiro;, A)Contrato de Gestão, B)Termo de Parceria. 

 

3.1. Conceito 

 

De início, é bom registrar que a expressão “acordos públicos” foi eleita pela evidente vocação 

de congregar em seu bojo várias espécies de pactos celebrados pelo Estado. 

O que desejo frisar neste capítulo são os diversos modos de manifestação dos “negócios 

jurídicos” que têm, como, pelo menos, uma das partes, a Administração Pública, para, então, 

localizar os Contratos de Gestão e os Termos de Parceria numa classificação que envolva todo 

o contingente. 8 

É importante também dizer que modernos e renomados autores brasileiros, tais como MARIA 

SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, ODETE 

MEDAUAR E LÚCIA VALLE FIGUEIREDO também cuidaram de classificar as 

manifestações pactuais do Estado, ora quando da explanação acerca dos Atos 

Administrativos, ora quando dos Contratos Administrativos. Tais e outras classificações 

serem mencionadas nesta parte, porém o intento aqui é de conceber os acordos públicos 

como gênero. 

Começo pela definição de negócio jurídico administrativo, a qual é objeto de algum dissenso 

doutrinário, mas, ao mesmo tempo tão útil para a formulação do nosso conceito de acordos 

públicos. 

Tal controvérsia adveio da própria definição do que seja negócio jurídico para a Teria Geral 

do Direito, que, em termos gerais, significa uma declaração de vontade que tem por fim 

produzir conseqüências jurídicas acobertadas pelo direito. 

EDMIR DE ARAÚJO, como defensor da tese da 
existência do negócio jurídico administrativo, chega 
a dizer que a conceituação deste ainda é imprecisa 

                                                 
8 A não menção aos “contratos interorgânicos” se explica pelo fato de serem considerados atos sem validade 
jurídica, como adiante melhor se explicará. 



no próprio direito civil e que, por haver uma 
tendência de os conceitos civilistas serem 
transpostos acriticamente para o direito 
administrativo, algumas inexatidões e confusões 
migram para este ramo do direito. Sugere como 
remédio a utilização de raciocínios específico desta 
área jurídica.  
Apenas para registro, o primeiro ponto de tensão 
seria a dificuldade de se conceber, no direito 
público, o negócio jurídico unilateral – existente no 
direito privado -, já que o Estado manifesta 
unilateralmente sua vontade, prescindindo ou não da 
aceitação do destinatário, através do ato 
administrativo. (1992: 169-170). 
O ato administrativo, estritamente considerado, não 
é negócio jurídico, mas uma declaração jurídica 
concreta e unilateral proveniente do Estado ou seus 
delegados, no uso de prerrogativas públicas de 
autoridade, que consiste de providências jurídicas 
complementares à legislação ou à Constituição e se 
sujeita a controle jurisdicional de legalidade. 
(CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, 
2001: 344 e 345) 
Ao que se observa, a característica do exercício de 
império para prover o ato afasta a possibilidade de 
se enxergar o ato administrativo stricto sensu como 
negócio jurídico unilateral, como também a 
circunstância de que os efeitos desse ato operam ex 
lege, e não ex voluntate. (EDMIR NETTO DE 
ARAÚJO, 1992: 168) 
Outra questão que se destaca está centralizada no 
papel da declaração de vontade para a formação do 
negócio jurídico, pois, em sua noção, está presente o 
fator da “auto-regulação” de interesses privados, da 
autonomia para, mediante a declaração de vontade e 
por causa desta, objetivar a produção de certos 
efeitos desejados pelos emitentes da declaração. 
E como conciliar a existência da emissão de vontade, 
com a idéia de o Estado sempre atuar baseado na 
legalidade? 
JOSÉ CRETELLA JÚNIOR propõe que apenas uma 
categoria de acordos estatais seja considerada como 
negócio jurídico administrativo: os normalmente 
chamados “contratos da Administração”. 
Isso se infere de sua conceituação de negócio 
jurídico administrativo, para a qual este representa 
“um acordo bilateral da Administração com o 
particular, caracterizando-se a operação negocial 
somente nos acordos em que o Estado, despindo-se 
de suas prerrogativas de ‘puissance publique’ ou de 



potestate pública, celebra horizontalmente contratos 
de direito civil com o particular, como o de compra 
e venta e o de locação, o de permuta, o de doação, o 
de empreitada, o de fornecimento contínuo e 
descontínuo”.  
O renomado jurista entende que o negócio jurídico é 
sempre direcionado pela declaração de vontade e 
que, por conta de a Administração ser levada pela 
finalidade pública, e não pela vontade individual, é 
difícil enxergá-la atuando negocialmente, daí porque 
é contrário ao enquadramento do ato administrativo 
em sentido estrito e dos contratos de direito público 
na categoria do negócio jurídico administrativo. 
(1986: 29-49). 
Os que pensam diversamente utilizam a idéia de 
discricionariedade como o contra-argumento central. 
Assim como preciso é notável o conceito de 
discricionariedade elaborado por CELSO 
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO. 

“Discricionariedade, portanto, é a margem de liberdade que 
remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios 
consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois 
comportamentos cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de 
cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à 
satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das 
expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, 
dela não se possa extrair objetivamente, uma solução unívoca 
para a situação vertente”. (1996: 48). 

 
Em linhas gerais, a discricionariedade pode ser tida 
como uma “margem de liberdade” deixada à 
autoridade administrativa para, quando a lei não 
regrar minuciosamente a atividade estatal, aquela 
manifestaria a “vontade do Estado” para dada 
situação. 
Para EDMIR DE ARAÚJO, a autonomia de 
movimentação do agente do Estado é menor em 
termos de vontade se comparada com a do agente do 
negócio de direito privado. Todavia, subsiste como 
um “poder discricionário”, o qual busca atingir os 
fins preordenados pela lei e pelo interesse público, 
deixando ao agente a escolha dos meios e a 
determinação da conveniência e da oportunidade.  
Sentencia que a essência do negócio jurídico 
administrativo seria mesmo a liberdade 
discricionária e que o papel do administrador 
público é o de integrar a vontade legal, valorando as 



circunstâncias e definindo concretamente o interesse 
visado pela lei.9 
Frisa que a autonomia negocial no direito público é 
realmente mais restrita, mas questiona se, mesmo no 
direito privado, a autonomia não consistiria na 
liberdade de contrair ou não o vínculo obrigacional. 
(1992: 170-176). 
Sobre este aspecto, apesar de não discordar da tese 
da existência do negócio jurídico administrativo e do 
seu embasamento na competência discricionária, 
faço a ressalva de que a liberdade no contrato 
privado, excluídos certos acordos de adesão, vai 
além da hipótese de contrair ou não o vínculo 
obrigacional, comportando, também, a escolha do 
conteúdo e da forma de execução. 
Assim, embora existente, a “liberdade volitiva” no 
negócio jurídico administrativo é realmente restrita, 
comparando-a com a margem de escolha dentro do 
negócio jurídico de direito privado, pois a 
discricionariedade invocada para a própria 
celebração do negócio administrativo não pode ir 
além dos limites legais. 

Agora, à tentativa de conceituar os acordos públicos, retornando a EDMIR NETTO DE 

ARAÚJO, para conferir lineamentos ao negócio jurídico administrativo, discorreu sobre o Ato 

Jurídico no Direito Administrativo, aprofundouo-se, também, na doutrina civilista, para então 

partir para a aplicação, peculiarizada, da Teoria do Negócio Jurídico a esse ramo do direito. 

Iniciou por aludir ao acordo de vontades para referir ao contrato como “categoria jurídica” 

que, conforme seja direção dicotômica a ser seguida, poderia ser de direito público ou de 

direito privado.  

A seguir, partindo da premissa de que a teoria anti-
contratualista de direito público não tem mais força 
local ou alienígena e de que existem contratos 
administrativos e contratos da administração, passou 
a afirmar que são previsíveis os negócios jurídicos 
administrativos e os negócios jurídicos da 
administração. 

Prosseguiu por, ineditamente, diferenciar ato administrativo complexo de negócio jurídico 

administrativo, dizendo que “os atos complexos serão ou não negócios jurídicos conforme a 

personalidade dos manifestantes da vontade e conforme o valor de tais manifestações” (1992: 

156). 

                                                 
9 Ainda que concorde com o i. doutrinador, registro que cada negócio jurídico administrativo comporta uma 
margem diferenciada de discricionariedade, haja vista existirem alguns que são necessariamente precedidos por 
procedimentos dispostos em lei, como é o caso do contrato administrativo. 



Será então negócio jurídico administrativo o ato administrativo complexo que comporta 

“complexidade externa”, a saber, o que conjuga vontades de entes diversos, unitárias e 

diferenciadas, embora paralelas, que se agregam para atingir objetivo comum. 

Faz um intenso percurso nas doutrinas italiana, alemã e brasileira, para, por fim, pontificar 

que os negócios jurídicos da administração são acordos que satisfazem o conceito negocial, 

ou seja, declarações em que a vontade serve de base para a produção de efeitos jurídicos, mas 

que o Estado não exerce o seu poder de império, ficando entre estes o convênio celebrado 

entre o poder público e as entidades privadas e os contratos “da administração”. 

Os negócios jurídicos administrativos, por sua vez, seriam, para ele, acordos que satisfazem 

o conceito negocial, ou seja, declarações em que a vontade serve de base para a produção de 

efeitos jurídicos, mas que o Estado exerce preponderância, no caso dos contratos 

administrativos, ou que haja interesse público coincidente e posição idêntica dos partícipes na 

Administração, para o caso dos acordos não contratuais, como os convênios e consórcios. 

(1992: 207). 

Constata-se que o multi-citado autor concebeu duas espécies de negócios jurídicos das quais o 

Estado participa, a saber, negócio jurídico da Administração e negócio jurídico 

administrativo. 

Proponho, assim, que, sob o guarda-chuva dos acordos públicos, estejam protegidos tais 

negócios jurídicos, excluídos os que, além da Administração, necessitem para seu 

perfazimento da concordância de outro(s) ente(s) estatais10 e, mesmo os que comportem 

um certo exercício negocial, mas que se exteriorizem como ato de apenas uma pessoa 

estatal, quer como atos administrativos em sentido estrito – se é que há algum assim -, quer 

como “contratos intraorgânicos” 11. 

                                                 
10 É o caso da transação judicial que EDMIR NETTO DE ARAÚJO insere na categoria dos negócios 
jurídicos da Administração Coloco-as de lado, pois o seu entabulamento, apesar de envolver a 
vontade estatal, é voltado para compor uma lide processual judicial, e não administrativa. E 
necessária uma homologação por parte do juiz, que é um agente político estranho à Administração 
Pública, para a sua perfeição, daí não se configurar um acordo público para os efeitos visados neste 
trabalho. 
11 Trata-se de um “contrato” previsto pelo art. 37, §8ºda Constituição Federal de 1988, com a norma 
trazida pela Emenda Constitucional n. 19 de 04.06.98, o qual , segundo a dicção da lei, serve para 
ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração 
direta e indireta. Refiro-me, especificamente, à possibilidade ligada aos órgãos, que contratariam com 
outros órgãos, ou seja, dentro do próprio organismo estatal. 



Deste modo, não são negócios jurídicos administrativos ou da Administração se há sujeito 

estranho ao aparelho estatal  ou se apenas uma pessoa jurídica responda pelo ato (pacto) 

final. 

Enfim todos os negócios jurídicos administrativos e os negócios jurídicos da 

Administração, à exceção da transação judicial, seriam espécies do gênero acordos 

públicos, disto, também, independendo o regime em que se lastreiam. 

Aqui seria imprescindível dizer que o conceito de negócio jurídico administrativo, como 

concebeu EDMIR NETTO DE ARAÚJO passaria por uma reformulação, já que ele 

entende que as transações judiciais são espécies daquele gênero. Logo, ao aderir 

parcialmente aos conceitos formulados pelo i. monografista, proponho a seguinte exceção: 

que a execução dos negócios jurídicos em que a Administração tome parte não 

dependa da interveniência de qualquer outro ente. 

Isto posto, acordos públicos são pactos celebrados ante uma previsão legal, no exercício 

da competência discricionária pelo Estado-Administração, visando ao interesse público, 

tendo como partes, no mínimo, esse e outra pessoa pública ou privada, dependendo, 

para a sua perfeição, das manifestações dos participantes sem que, para a sua execução, 

seja necessária a interveniência de qualquer outro ente. 

A seguir, os caracteres dos acordos públicos. 

 

3.2. Caracteres 

 

As características comuns aos antigos e novos acordos públicos são: presença do Estado-

Administração como, pelo menos, um dos pólos da relação; declarações de vontade das 

partes, com base em previsão de lei, para a produção de efeitos jurídicos; finalidade 

pública; realização de um procedimento prévio. E, para os novos acordos, a pode-se 

ressaltar, além dos demais, a consensualidade. 



A presença do Estado-Administração como parte/partícipe do acordo público é intuitiva 

até em relação ao qualificativo utilizado para a palavra “acordo”. (Que é público). 

Convém esclarecer que o Estado-Administração (administração central e descentralizada) 

pode ingressar como participante dos dois pólos necessários à formação de um acordo público 

como, por exemplo, contratante e como contratado, convenente e conveniado, assim como 

ocorre nos casos de Contrato de Gestão com agência executiva ou com agência reguladora, 

nos convênios com estas ou outras entidades da administração indireta. (Apesar disto, haverá, 

ao menos, duas pessoas jurídicas participantes). 

Se o negócio for sinalagmático, existirá uma certa preponderância do Estado como ente 

celebrante, mas, se o negócio objetivar atender finalidades comuns, apesar do Estado 

ingressar na relação, será considerado como parte igualitária, mesmo em se tratando de 

acordo com entidade privada. 

A declaração de vontade das partes com base em previsão de lei e para a produção de 

efeitos jurídicos é a prova de que o acordo somente se firma se houver prévio amparo legal 

que possibilite o exercício da competência discricionária pelo Estado e para o consentimento 

da outra parte.12 

Nos contratos administrativos, isto pode ficar visível em vários aspectos, tais como a 

individualização do objeto, na escolha do contratado (para o caso de dispensa de licitação), no 

uso do limite legal em relação às alterações contratuais e até em medidas punitivas como a 

encampação, para o caso das concessões e permissões. (Cf. disposições específicas das Leis 

8.666/21.06.1993 e 8.987/13.02.1995). 

Nos convênios e consórcios a própria repartição das responsabilidades atua no espaço da 

discrição. 

Nos contratos de gestão e termos de parceria, tanto a escolha das metas, quanto a formulação 

dos prazos para execução podem ser citados como fatores de negociação dentro da margem 

discricionária. 

E é esta vontade manifesta que serve para dar exeqüibilidade ao acordo, dentre outros 

requisitos. 

                                                 
12 Este consentimento há de ser um reflexo da competência discricionária, para o caso de o acordo 
público ser celebrado entre o Estado (poder central) e uma de suas criaturas. 



A finalidade pública acompanha todas as exteriorizações da vontade estatal, por conta do 

princípio da indisponibilidade, pela Administração, do interesse público. 

Seja para o caso de as fases procedimentais serem totalmente prescritas as em lei, como é o 

caso do processo licitatório, seja quando se requer unicamente que se faça um controle interno 

de legalidade em relação à motivação e aos aspectos orçamentários do ajuste, os acordos 

públicos não prescindirão de realização de um procedimento prévio. 

Nos novos acordos públicos, como os contratos de gestão e os termos de parceria, além dos 

caracteres gerais supra-mencionados, ressalta-se a consensualidade como um dos traços mais 

marcantes, pois este princípio demonstra força não apenas na fase em que o pacto está se 

formando, mas no seu próprio conteúdo. 

 

3.3. Modalidades 

 

O Direito Administrativo brasileiro, cujas raízes estão fincadas no Direito Administrativo 

francês, comporta seis modalidades de acordos que envolvem a Administração Pública, a 

saber, contratos da Administração, contratos administrativos, convênios, consórcios, 

contratos de gestão e termos de parceria. 

Quanto aos protocolos, acordos de cooperação e outros espécimes como estes, penso ser de 

bom tom frisar sua natureza meramente instrumental para a consecução de ajustes 

propriamente ditos, ressaltando a circunstância de não poderem comportar obrigações que 

envolvam pecúnia, pelo fato de não estarem respaldados em lei. 

Fogem, portanto ao conceito de acordos públicos que, para relembrar assim se enuncia: 

pactos celebrados ante uma previsão legal, no exercício da competência discricionária 

pelo Estado-Administração, visando ao interesse público, tendo como partes, no mínimo, 

esse e outra pessoa pública ou privada, dependendo, para a sua perfeição, das 

manifestações dos participantes sem que, para a sua execução, seja necessária a 

interveniência de qualquer outro ente. 

Na mesma circunstância dos protocolos e acordos de cooperação encontram-se os 

“Contratos Interorgânicos”, pois descabida seria a tese de considerá-los acordos públicos já 

que não envolvem mais de uma pessoa administrativa. Chego a pensar que poderiam, sim, 



ser considerados como atos administrativos em sentido estrito se obrigassem a terceiros, 

pois não pode um órgão-membro negociar juridicamente com um órgão-cabeça. 

Impõe-se no particular o tratamento individualizado de cada uma dessas espécies, até porque, 

como se haverá de concluir, a não ser pelo “Contrato Interorgânico” – espécie anômala que, 

como antes disse, mais se assemelha aos protocolos e acordos de cooperação – os demais 

novos institutos poderão ser identificados com uma das figuras tradicionais ou com junções 

destas. 

 

3.3.1. Contratos da Administração 

 

Boa parte da doutrina brasileira tem posição favorável à existência de contratos regidos 

parcialmente pelo direito privado, celebrados pela Administração, citando-se 

exemplificativamente MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (2001: 243-246), CELSO 

ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (2001: 394...), ODETE MEDAUAR (1998: 224-248), 

LÚCIA VALLE FIGUEIREDO (2001: 478), DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO 

(2001: 158) e MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS (2001: 67-78). 

Sigo o mesmo caminho dos renomados autores, porquanto não posso negar a existência de 

contratos em que a Administração se despe das suas prerrogativas de império e pactua com o 

particular. No entanto, tais não deixam de obedecer aos requisitos legais de forma, 

procedimento, competência e finalidade. (MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO: 243-

246) 

Bom lembrar que os contratos da Administração serão tidos como negócios da Administração, 

haja vista a circunstância de horizontalidade entre o Estado e o particular. 

 

3.3.2. Contratos administrativos 

 

Importa dizer que os que se opõem à viabilidade do 
negócio jurídico administrativo começam por uma 
posição anti-contratualista no direito público. 
É de se citar, recorrendo, mais uma vez, a EDMIR 
DE ARAÚJO, FRITZ FLEINER, para quem, mesmo 



nos negócios jurídicos de direito privado, as 
declarações de vontade não se limitam a estabelecer 
direitos e deveres recíprocos, mas, além de tudo, 
normas sobre a repartição dos encargos das partes.  
No caso dos atos administrativos chamados de 
contratos públicos, mesmo considerando-os como 
semelhantes aos negócios jurídicos, diz serem, em 
sua maioria, ordens unilaterais cuja legitimidade 
depende de consentimento do interessado. 
FLEINER vai além, ao afirmar que somente nos 
casos previstos em lei é que a Administração pode 
celebrar contrato, mas tal será subordinado à lei civil 
e sua execução subordinada à extinção unilateral 
pelo Estado. (Cf. posicionamento do autor na obra 
Instituciones de derecho administrativo. Editorial 
labor, Barcelona-Madrid-Buenos Aires, 1933:34/36, 
68, 114/115, 120/121, 131/133, 154/156 e 167/171 
apud EDMIR NETTO DE ARAÚJO 1992: 179-
181). 
Está claro que uma teoria sobre negócio jurídico 
administrativo não poderia florescer num jardim 
cujo adubo seja anticontratual. 
Por outro lado, a majoritária tendência doutrinária é 
de se conceber, como categoria apartada, o contrato 
administrativo e, por conseguinte, não se negar 
existência do negócio jurídico administrativo, claro 
que diverso do negócio de direito civil. 

Voltando ao cerne da questão, creio que este tópico é de grande importância, justamente para 

demonstrar as diferenças entre os históricos contratos administrativos e os contratos de gestão. 

Segundo MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS, houve distintas teorias para explicar a 

natureza dos contratos administrativos, sendo bifurcadas em teoria da identidade dos contratos 

administrativos e civis e teoria sobre os distintos contratos da Administração. (2001: 68-72) 

A teoria monista partia da inexistência da dicotomia direito público e direito privado. 

A teoria dualista, a qual prevê a diferenciação entre contrato de direito público do contrato de 

direito privado, subdivide-se em vertentes que enxergam o contrato administrativos sob os 

critérios: subjetivo, formal, jurisdicional, das Cláusulas exorbitantes, da finalidade do serviço 

público, que combinam o conteúdo e a finalidade e que produzem outras combinações.  

Vencida a primeira teoria, pois que nos países com formação jurídica européia há no seu 

sistema jurídico a clara diferenciação entre os regimes de direito público e de direito privado, 

pode-se dizer que a doutrina brasileira e a estrangeira adotaram critérios da teoria dualista. 



DI PIETRO, MOREIRA NETO e ODETE MEDAUAR consideram como mais essencial no 

contrato administrativo a utilidade pública que dele resulta, logo elegeram um critério 

finalista. (2001: 243-246) (2001: 159-166) (1998: 252). 

Na doutrina de BANDEIRA DE MELLO e de MARÇAL JUSTEN FILHO o que parece 

ganhar destaque é a força da alteração unilateral, pelo Estado, do contrato administrativo, de 

modo que fica aparente a escolha do critério das Cláusulas exorbitantes. (2001: 394: 402) 

(2000: 503-505). 

Na doutrina estrangeira, pode-se colacionar a opinião de HARTMUT MAURER, o qual 

elegeu o critério de conteúdo, dizendo que o contrato administrativo se diferencia dos demais 

por concernir a uma relação jurídica de natureza pública. (2001: 113-135). 

JEAN RIVERO, valendo-se da jurisprudência do Conselho de Estado Francês, destaca três 

elementos que se inter-relacionam para a formação do contrato administrativo, a saber, a 

participação do Estado, o objeto de execução de serviço público e a existência de cláusulas 

exorbitantes. Evidencia-se, aí, a adoção de critério misto. (1983: 128-137). 

JUAN CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ, monografista colombiano que discorre sobre a 

evolução histórica do contrato administrativo, trata das características dos contratos 

administrativo, além das baseadas nos critérios da necessária participação do Estado, da 

finalidade pública e das cláusulas exorbitantes. 

Nota-se que ele parece ver no consentimento um requisito de perfazimento do contrato 

administrativo, mesmo sendo também presente nos contratos de direito privado, pois um 

contrato só poderia ser produto de um acordo de vontades com manifestação espontânea.  

GÓMEZ fala da reunião da competência e da capacidade para a formação do contrato 

administrativo, sendo que a competência é a atuação legal da vontade administrativa e a 

capacidade, da vontade individual.  

Refere-se à existência de um objeto, que, necessariamente, será uma prestação, tal como no 

contrato privado.  

A causa também mereceu destaque, sendo enfocada como os motivos para a celebração do 

contrato e que, no caso do contrato administrativo, necessariamente se dirigirá a uma 

finalidade de realização de serviço público. 

A forma também foi ressaltada, pois se busca o cumprimento de todas as prescrições legais 

que orientam o serviço público. (1990: 49-69). 



De fato, falar de contrato administrativo prescindindo da necessária atuação do Estado, da 

finalidade pública e da preponderância estatal por meio das cláusulas exorbitantes é algo 

muito difícil, senão inconcebível. 

Claro que a presença do Estado não implica a celebração do contrato administrativo, uma vez 

que o Estado pode celebrar outra espécie de contrato, mas o contrato administrativo não existe 

sem que o Estado participe. 

Também, com a emergência do Terceiro Setor, podem ser colhidos acordos com finalidade 

pública, mas não realizados pelo Estado, mas o contrato administrativo sempre será guiado 

pelo interesse público. 

Em verdade, apenas no contrato administrativo é possível vislumbrar, mesmo com seu 

conteúdo negocial, uma certa preponderância de uma das partes, no caso, o Estado. 

Deste modo, sem descuidar dos demais caracteres ressaltados, observo que a marca 

diferencial do contrato administrativo é a presença das cláusulas exorbitantes. Estou, então, 

com a doutrina de BANDEIRA DE MELLO e de JUSTEN FILHO. 

Com os elementos lançados neste ponto, penso que é possível fazer uma distinção mais 

apropriada contratos administrativos em relação aos contratos de gestão, objeto desta 

dissertação. 

 

3.3.3. Convênios e Consórcios Administrativos. 

 

É de suma importância, para o estudo dos contratos de gestão na ótica que pretendo imprimir, 

a análise dos convênios e consórcios, até para a explicação da classificação que mescla esses 

ajustes a outros. 

Os convênios e consórcios administrativos, a não ser por breves menções nos manuais de 

direito administrativo e alguns periódicos que os examinam em aspectos pontuais, 

mereceriam um destaque maior da doutrina, até para coibir o seu uso desviado da finalidade 

de interesse público. 

DI PIETRO aponta os caracteres do convênio: 

• Objetivos institucionais comuns dos partícipes; 

• Competências institucionais também comuns; 



• Busca pelo resultado comum; 

• Mútua colaboração; 

• Soma de vontades; 

• Possibilidade de denúncia por qualquer das partes a qualquer tempo; 

• Inexistência de sanções por inadimplemento.  

Como se pode observar, o convênio administrativo é uma espécie jurídica caracterizada pela 

congregação de interesses do Estado (poder central) e de outra entidade administrativa ou do 

Estado e algum ente privado, com uma finalidade exclusiva de atender ao interesse público. 

(2002: 190 e 191) 

Para PABLO MARTÍN HUERTA o convênio se situa dentre as técnicas de colaboração 

administrativa, mas nisto não se esgota a sua aplicação, servindo também, para organizar 

concretamente as competências das entidades estatais. (2000: 31 e 32). 

MIRIAM CAVALCANTI DE GUSMÃO SAMPAIO TORRES, acentuando a polêmica 

doutrinária em torno da natureza jurídica dos convênios administrativos, defende a tese de que 

estes são atos administrativos complexos e que tal complexidade diria respeito à relação 

jurídica resultante. (1999:407) 

DI PIETRO é quem afirma que o convênio somente tem lugar para o caso de fomento quando 

travado com a iniciativa privada e com o uso dos seguintes instrumentos: “auxílios 

financeiros ou subvenções por conta do orçamento público, financiamentos, favores fiscais, 

desapropriações de interesse social em favor de entidades privadas sem fins lucrativos que 

realizem atividades úteis à coletividade”.  

Adverte que não é possível como forma de delegação de serviços públicos, por certo porque a 

Constituição, no seu art. 175, diz que a prestação de serviços públicos cabe diretamente ao 

poder público ou a concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, escolhidas após 

licitação. 

Os convênios e os consórcios, conforme o art. 241 da Carta Maior, quando configurarem a 

hipótese de cooperação entre os entes federados, serão disciplinados por meio de lei de cada 

uma das esferas federativas, a qual versará sobre a autorização de gestão associada de serviços 

públicos, assim como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 

essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 



Valem para os consórcios as mesmas considerações sobre os caracteres dos convênios, 

apontando-se como diferencial daqueles a possibilidade única de serem celebrados entre 

entidades públicas – e da mesma natureza -, como Município- Município e Estado- Estado, 

por exemplo. (Op. Cit,: 192-195). 

 

3.3.4. Novas modalidades no direito brasileiro: 

 

A par dos acordos públicos clássicos, por assim dizer, agora convivem negócios de feições 

próprias, característicos da Administração Gerencial e que estão marcados pela planificação, 

ou seja, por estarem voltados à concepção e execução de planos, para a avaliação dos 

resultados ou para a realização efetiva da parceria Estado-sociedade. 

O poder central (entendido como a Chefia do Executivo e seus órgãos auxiliares) firma o 

Contrato de Gestão ou o termo de parceria, traçando metas (para o caso dos contratos de 

gestão) ou projetos específicos (para o caso dos termos de parceria), conforme o caso, e 

acompanha o desenvolvimento dessas ações, que, não realizadas, geram sanções. 

Importante realçar que a direção da planificação é o controle de resultados e tem como 

instrumento o alargamento legal da autonomia diretiva, financeira e orçamentária do ente 

signatário do ajuste ou o repasse de recursos, patrimônio e/ou pessoal público. 

 

A) Contrato de Gestão: 

É uma rubrica genérica que alberga pactos de finalidade diversa, apesar de essência única: 

Contrato de Gestão com as organizações sociais (espécie de maior utilização), Contrato de 

Gestão com as agências reguladoras, Contrato de Gestão com as agências executivas e 

Contrato de Gestão com as empresas estatais, sendo este o primeiro modelo empregado no 

direito brasileiro. 

A grande característica do Contrato de Gestão é a de que se trata de um acordo voltado para a 

administração da entidade “contratada”. 

Não é um pacto em que as partes buscam alcançar objetivos conjuntos de um modo conjunto. 

É um acordo em que o poder central funciona como o fiscalizador do atingimento das metas e 

o ente público ou privado como a parte que vai laborar para chegar aos objetivos. 



Reconheço que fica muito difícil abrigar sob o mesmo regime figuras aparentemente tão 

distintas como o Contrato de Gestão com as organizações sociais – que objetivam o fomento 

de atividades de interesse público e são celebrados com entes privados – e o Contrato de 

Gestão com as agências executivas – que buscam a reestruturação de entes públicos com a 

fixação de objetivos e cobrança de seu alcance. 

Por outro lado, as marca da aplicação da administração por objetivos (APO) e a da instituição 

do acordo em função da eficiência da entidade “contratada” se encontram indeléveis em todas 

as espécies de Contrato de Gestão, por isso tem sentido essa rubrica para situações 

aparentemente diferentes. 

Conquanto seja este o tema dessa dissertação, remeto aos Capítulos 4, 5 e 6 a discussão mais 

aprofundada sobre o tema. 

 

B) Termo de parceria. 

É um instrumento semelhante ao Contrato de Gestão com as organizações sociais. 

A expressão “termo de parceria” deriva da norma criadora das organizações da sociedade civil 

de interesse público (OSCIP), mas a sua inclusão neste trabalho se justifica pela natureza do 

ajuste em pauta: bastante semelhante àquele Contrato de Gestão celebrado com as 

Organizações Sociais, mas dele visceralmente distinta, por não contemplar a administração da 

entidade, mas um dado e específico objetivo. 

Apenas dita atividade será mensurada, e não o atuar da entidade, como ocorre nos contratos 

de gestão. Prova disto é a possiblidade de a OSCIP celebrar vários Termos de Parceria,, o que 

não ocorre com as hipóteses ensejadoras dos Contratos de Gestão. 

Deixo para comentar com mais vagar sobre esse ajuste no tópico referente às espécies 

análogas ao Contrato de Gestão. 

  





CAPÍTULO 4 

OS CONTRATOS DE GESTÃO: ORIGEM E UTILIZACAO NO DIREITO 

ESTRANGEIRO 

4.1. Origem. Os Contratos de Gestão na França; 4.1.1. Os contratos de 
programa; 4.1.2 Contratos de empresa; 4.1.3.Contratos de plano; A) Contrato 
de plano com empresa; B) Contrato de  plano com as regiões; 4.1.4. 
Contratos de Objetivos; 4.1.5. Contratos com Centros de Responsabilidades; 
4.1.6. Outros acordos voltados para a planificação; 4.2. O Contrato de Gestão 
em outros países estrangeiros; 4.2.1. África: Sengall e Marrocos; A) Senegal; 
B) Marrocos; 4.2.2. Oceania: Austrália; 4.2.3. Ásia: Coréia do Sul; 
4.2.4.Alguns comentários sobre os contratos de gestão estrangeiros.  

 

4.1  Origem. Os Contratos de Gestão da França 

 

É pacífico o entendimento de que o que no Brasil se chama “Contrato de Gestão” teve 

inspiração nos contratos de programa franceses iniciados em 1969 e que se desenvolveram 

mantendo a idéia da contratualização do controle, mas abarcando novos objetos e sujeitos. 

Para explicar o surgimento dos contratos de programa, é necessário remontar às origens das 

empresas estatais francesas. 

Diferentemente do que ocorreu no Brasil, as estatais francesas nasceram por força de 

movimentos de nacionalização em 1936, no pós-guerra de 1945 e também em 1982.  

O seu modelo de relacionamento com o poder central é baseado na tutela administrativa, que 

opera diretamente pela verificação dos meios postos à disposição das atividades empresariais 

e pelo poder de aprovação. Tal controle atua indiretamente, por exemplo, na exigência de 

atingimento de condições técnicas para aprovação de determinadas operações e nas 

prescrições específicas em relação a aspectos de gestão.  

Diante do desenvolvimento econômico, que implicará a necessidade de especialização e 

mudança, como também criara sistemas flexíveis para a boa reposta do mercado e, para as 

empresas comercias; a internacionalização de suas atividades, o controle tradicional passou a 

dificultar o bom resultado de gestão empresarial. 

Frente a tal conjunto de fatores, as empresas passaram a sofrer problemas de gestão, que 

levaram a um questionamento acerca dos mecanismos de atuação da tutela administrativa.  

Na década de sessenta, os relatórios de gestão das empresas estatais francesas, como a EDF 

(Eletricidade), GDF (Gás), Charbornages de France (Mineração) e SNCF (Ferrovias) 



concluíram pela diminuição do controle estatal, ao tempo em que o próprio Estado observava 

o declínio financeiro do setor público e a dificuldade de exercício de controle causada pelo 

próprio crescimento do orçamento das empresas estatais.  

Foi esta situação que levou os órgãos de controle a recomendarem um procedimento de 

“contratação” entre o Estado e as estatais. Tal relatório, de 23.02.67, opinou pela 

“flexibilização” do “controle preventivo”, com a finalidade de “não diminuir a 

responsabilidade dos dirigentes”. 

Este mesmo documento preconizou a definição de um rol de objetivos a partir de negociação 

entre governo e empresas públicas cujo escopo seria a eliminação da outorga das subvenções 

de equilíbrio, dadas a posterior. 

Em abril de 1967, um grupo de trabalho encabeçado por SIMON NORA encaminha ao 

Primeiro Ministro um documento, trazendo os seguintes pontos como mais importantes: 

• Necessidade de as empresas estatais se adaptarem ao novo momento econômico; 

• Inaplicabilidade atual das transferências estatais a posteriori, que em nada 

contribuíram para o aperfeiçoamento das estatais; 

• O condicionamento de avaliar o retorno financeiro à estatal de atividades de interesse 

público não lucrativas; 

• O estabelecimento de acordo escrito como instrumento para resgatar as relações 

empresa-Estado. 

Assim é que, em 1969, o então Primeiro Ministro francês, ao falar ao Parlamento, demonstrou 
seu objetivo de converter estatais em verdadeiras empresas, no sentido de autonomia de 
tomada de decisões através da contratação das suas relações com o Estado (ENAP, 1993:49 e 
50). 

Os primeiros contratos foram celebrados com estatais monopolistas dos setores de energia e 

transporte que estavam sob forte situação de déficit e eram passíveis de tutela administrativa 

na forma descrita anteriormente. 

DURUPTY lembra que o objetivo primeiro dos acordos de programa foi o soerguimento 

financeiro das empresas públicas deficitárias, permitindo o restabelecimento do equilíbrio de 

sua gestão.(1986, v.2:355). 

Até chegarem a inspirar o Contrato de Gestão no direito brasileiro, os novos tipos de 

acordos franceses passaram por um largo processo evolutivo condicionado às 



intempéries e necessidade vividas pelo setor público ao longo de um processo de mais de 

vinte anos, daí a sua diversidade de natureza e de características. 

É possível notar que as várias espécies dos novos acordos públicos no Brasil têm semelhanças 

com cada um dos tipos franceses. 

 

4.1.1. Os contratos de programa 

 

É a situação preocupante do setor público que vai conduzir progressivamente a elaboração de 

uma grande reforma das relações entre o Estado e as empresas públicas, diz DURUPTY (Op 

Cit.:357) 

Assim sendo, os contratos de programa tendiam a traçar objetivos relacionados a: equilíbrio 

orçamentário, produtividade de equipamentos e de pessoal, aumento de recursos da empresa 

retirada de serviços não rentáveis, enfim, objeto voltado a resolver situações relacionadas com 

a equação custo-benefício. 

Data de junho/1969 a assinatura do primeiro contrato de programa com a SNCF (Empresa de 

Ferrovia Francesa) e em dezembro do mesmo ano com a EDF (Eletricidade da França).  

É interessante dizer que outros documentos da mesma natureza foram firmados com outras 

empresas e a tônica destes era a concessão de financiamentos, a revisão de encargos e a 

mitigação de controles, pelo Estado, em troca da modernização e “eficientização” das 

empresas. 

Como conseqüência da adoção do contrato de programa, podem ser citados: a maior liberdade 

tarifária e o esforço comercial das estatais.  

Ocorre que a crise do petróleo de 1973 gerou uma reversão das políticas públicas na França, 

levando à construção de usinas nucleares, de modo que contratos como da EDF, que não eram 

prioritários, ficaram de lado. (ENAP, 1993:51 e 52) 

Apesar das dificuldades, o contrato de programa trouxe mudanças profundas à administração 

pública francesa. DURUPTY chama a atenção que o contrato de programa representa uma 

mudança radical de mentalidades e uma nova filosofia política para o setor público, e 

que, efetivamente, gerou rentabilidade e melhora da gestão da empresa pública, marcando a 



consolidação de um novo princípio: o da autonomia de gestão das empresas públicas. 

(1986, v.2: 369). 

Para MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, os contratos de programa são acordos de 
natureza complexa, pois envolvem vários tipos de cláusulas: algumas imperativas e de 
aplicação imediata, outras também imperativas, mas de trato mediato e ainda outras 
programativas. 

Enxergando com as mesmas lentes, LAUBADÈRE, DEVOLVÉ e MODERNE em seu Traité 

des Contrats Administratifs, chamam os contratos de programa e os contratos de empresa de 

“contratos discutíveis”, mas a autora acima interpreta essa afirmação, dizendo que os 

contratos não são discutíveis, mas sim, a sua natureza como contratos. (1983, t.1: 423 ss apud 

DI PIETRO, 1996:181). 

Do exame dessas observações, acredito que os contratos de gestão com as agências executivas 

e com as empresas públicas tiveram influências substanciais do contrato de programa, pois 

Estado, para essas entidades, prevê, em “troca” da modernização destas ou do aumento de 

seus rendimentos, a flexibilização dos controles, como discutiremos adiante. 

 

4.1.2. Contrato de empresa 

 

Retoma-se o cerne das idéias do contrato de programa no contrato de empresa. 

Em 1978, a Air France e a Charbonnage de France assinam o "contrato" e, em 1981, a 
primeira o renova. A SNCF. 

A Compagnie Genérale Maritme et Financière (de navegação) "contrata" em 1979.  

Os Contratos de Empresa tiveram como idéia motriz o incremento de produtividade de 

empresas industriais e comerciais, cuja atividade não tinha viabilidade de competição. Foram 

mecanismos de “saneamento” de déficit (DI PIETRO; 1996:178). 

É também imprescindível dizer que os Contratos de empresa foram instituídos em período em 

que havia desinteresse na planificação, mostrando-se apenas como meios de modernização 

dos entes estatais empresariais. 

Tais contratos existiriam até 1982, embora de maneira descontínua. 

A distinção mais substancial dos Contratos de Empresa em relação aos Contratos de Programa 

é que, naqueles, o arrolamento dos objetivos era mais específico para cada área de produção. 



Definiam-se, quantificada e detalhadamente, os compromissos e programas de investimentos, 

atrelando-os a indicadores de produtividade, que, por seu turno, se modificaram conforme as 

condições econômicas externas, sendo estas também utilizadas como parâmetro para o caso 

da necessidade de revisão contratual, representando isto também uma novidade dos contratos 

de empresas. 

Tais acordos, além de tudo, não continham cláusulas de recurso à justiça, pois assumidamente 

não jurídicos, ou seja, não considerados, então, como compromissos formais. 

MODERNE ensina que os Contratos de Plano são aqueles que se vinculam à planificação 

econômica e, mais especificamente, a uma concepção de planificação. 

Como a idéia de planificação é de certo modo, avessa ao neoliberalismo, os planos 

econômicos nunca tiveram caráter imperativo na França. No entanto, a planificação não foi 

abandonada enquanto idéia a justificar “contratos de planificação” com alguns dos principais 

agentes econômicos. 

O modelo de Contrato de Empresa foi alterado em 1982, em razão da ascensão do socialista 

FRANÇOIS MITTERAND, quer pela incompatibilidade de tais acordos com seu projeto de 

governo, quer pelo descumprimento de algumas cláusulas importantes daqueles, fatos que 

geraram o descrédito em relação a estes pactos. 

O Contrato de Gestão das empresas estatais, na sua concepção filosófica, tiveram por certo, 

como norte, os Contratos de Empresas. 

 

4.1.3. Contratos de Plano 

 

Estes foram os primeiros instrumentos de “contratualização de resultados”, na França, os 

quais advieram de norma, e não de esforço empírico. 

São duas as espécies de contrato de plano: os de empresa e os de regiões.(1988:1221 e 123). 



 

A) Contrato de Plano com empresa 

Nasceram da lei que reviu o planejamento na França: a Lei de 07/01/1982, que criava um 

plano intermediário até a implementação do Plano Nacional, prevendo-os como um prévio 

procedimento interministerial. 

Já em julho do mesmo ano, outra Lei dispôs mais especificamente sobre convenções entre o 

Estado e empresas públicas, voltando-se a questões financeiras. 

Assim, a contratação passou a ser condição para o apoio estatal a empresas 

independentemente de situações deficitárias. 

Apesar da normatização, os contratos de plano tinham conteúdo mais fluido do que o dos 

anteriores, criando mais objetivos do que compromissos. 

Justifica-se tal fluidez pela intenção do governo francês de não introduzir controle 

administrativo nas empresas em que este já não existia, de modo que este ajuste tentou 

possibilitar, a um só tempo, a realização do controle com a manutenção da autonomia 

empresarial e o relacionamento entre a lógica de planejamento com lógica financeira. 

O Contrato de Plano tinha em seu bojo uma melhor definição dos objetivos estatais e das 

estratégias empresariais, como também melhores mecanismos de informação para o Estado 

acionista. 

Como nem tudo é perfeito, a prática limitou a aplicação do Contrato de Empresa, por motivos 

como a diferença temporal da assunção de compromissos entre empresa e Estado (a empresa, 

plurianualmente, e o Estado, anualmente, por causa do orçamento), algumas questões 

imprescindíveis que ficavam fora da avença (como as participações acionárias); a 

permanência da indefinição da natureza jurídica do acordo (pois a lei não foi regulamentada); 

a imperfeição das cláusulas sobre as obrigações do Estado, com o destaque que as obrigações 

da empresa etc. (ENAP, 1993:53-55) 

 

B) Contrato de Plano com as regiões 

As regiões intervinham para a elaboração e para a execução do Plano Nacional desde 1982, 

conforme a Lei 29.07.82. 



E tal diploma normativo que insiste na natureza contratual desses acordos, os quais eram 

firmados pelo Prefeito e Ministro de Governo (que  representavam o Estado) e o Presidente do 

Conselho Regional (que representava a região). 

São “contratos-marco”, acordos guarda-chuvas, que abrigam "contratos particulares" com 

entidades inferiores à região, sendo estes e aqueles os que executam o Plano Nacional 

(MODERNE, 1988:123 e 124). 

Segundo a ENAP, os contratos de região são frutos da introdução do procedimento contratual 

na área administrativa.  

Funcionaram como ajustes geradores de benefícios mútuos para os interessados e cujo objeto 

continha prestações físicas (estradas, pontes etc) e previsão de implantação de políticas e 

programas, a exemplo de serviços de saúde. 

Nos contratos entre 1984 e 1988, trabalhava-se em torno de prioridades chamadas de 

“mandato de negociação”, que se subdividiam em “mandato geral”, comum a todas as regiões 

e “mandato particular”, parte adaptada a cada região, que, por sua vez, também atuava nas 

prioridades do seu próprio planejamento. 

Só então, fazia-se o esboço do contrato e o governo central o apreciava, fato que se seguia de 

negociação entre o Prefeito e o Presidente do Conselho Regional. Chegando-se a um consenso 

em relação aos compromissos, com a anuência do Estado, o acordo era firmado. 

Os contratos entre 1989 e 1993 tiveram um procedimento mais simplificado, abandonando-se 

as espécies de mandatos descritas anteriormente e outorgando mais responsabilidades aos 

prefeitos. 

O Estado preparou um mandato único para todas as regiões, o que reduziu as margens de 

negociações destas, embora não tenham deixado de fazer contratações voltadas a 

particularidades regionais por meio de um programa especial. 

Interessante é notar que as desvantagens práticas deste acordo foram a “complexidade das 

montagens financeiras“e a concorrência entre as regiões para conseguir créditos estatais, 

circunstâncias que dificultaram a cooperação inter-regional. 

Os Contratos de Plano das Regiões semearam no Brasil os Contratos de Gestão com as 

Organizações Sociais e os Termos de Parceria com as OSCIP, na medida em que tais 

entidades, não sendo integrantes do Estado, assim como as regiões, buscam realizar serviços 

de interesse publico com repercussão local, do mesmo modo que as regiões francesas. 



Diferenciam-se dos Contratos de Gestão com Organizações Sociais e dos Termos de Parceria 

com as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, pelo fato representarem uma 

aplicação de Plano macro. 

 

4.1.4. Contratos de Objetivos 

 

Voltados para as empresas industriais submetidas a concorrência, os contratos de objetivos 

foram criados para produzir uma reflexão do Estado quanto às estratégias financeiras e 

produtivas de tais entes com acompanhamento ministerial, mas sem encargos financeiros do 

Estado. 

O Contrato de Objetivos é um documento anual que sintetiza os pontos estratégicos e 

financeiros da empresa e é gerado por um consenso entre esta e o Estado, através de três 

documentos: Plano de empresa (de prazo entre três e quatro anos); Previsão Financeira e 

Resumo Estratégico do Plano de Empresa. (ENAP, 1993: 55 e 56). 

Por certo os Contratos de Gestão com as empresas estatais também se abeberaram dos 

Contratos de Objetivos, já que, em sua execução, o Estado retira os dados de pesquisa para 

investimentos nas mesmas. 

 

4.1.5. Contratos com Centros de Responsabilidade 

 

A partir de 1989, foi introduzida a Política de Renovação do Setor Público na França, que 

buscava a melhoria da produtividade do serviço público, para combater uma série de 

problemas que emperravam a máquina administrativa. 

A Circular emitida pelo Primeiro Ministro MICHAEL ROCARD - que instituía o citado 

Plano - tinha como escopo a introdução de uma política de maior participação do 

funcionalismo e maior mobilidade dos agentes públicos com poder de decisão, tanto do ponto 

de vista administrativo, quanto do orçamentário. 

Para tanto, sugeriu-se, em caráter experimental, a criação de centros de responsabilidade. 

Os centros de responsabilidade são órgãos “que se beneficiam através da realização de um 
contrato, de flexibilização do controle administrativo em sua gestão, ao mesmo tempo em que 
propõem a adotar determinados procedimentos e compromissos”. (ENAP, 1993:62). 



Para se tornar um centro de responsabilidade, o órgão, depois de ouvir funcionário e até os 

usuários, deve elaborar um projeto de serviço, definindo objetivos de melhora e estratégias 

para tanto, além de incluir métodos de avaliação dos resultados alcançados. 

Então, pode ou não celebrar ”contrato” com o Estado, tendo seus controles flexibilizados, 
conforme normas antes expedidas, a exemplo de supressão de controle financeiro prévio, da 
liberdade para usar economias feitas em relação ao orçamento anterior e da concessão de 
dotação global para pagamento de gratificações e trabalhos suplementares.  

O compromisso do centro de responsabilidade é de cumprir seus objetivos contratuais, 

desenvolver o projeto de serviço, favorecer a informação dos servidores, elaborar plano de 

formação de pessoal, enfim, empreender a eficiência da Administração Gerencial. 

O Estado acompanha a execução das tarefas do centro de responsabilidade através de grupo 

interministerial que avalia o exame relatórios dos contratos e os envia ao Primeiro-Ministro. 

No entender da ENAP, a Política de Renovação de Setor Público é um esforço ligado às idéias 

liberais de que o Estado não funciona como gestor e busca mobilizar a Administração Pública 

para o sentido da eficiência. (1993:61-65). 

A avença com o Centro de Responsabilidade foi certamente fonte para a concepção do 

Contrato de Gestão com as agências executivas e para o “Contrato Interorgânico”. 

As autarquias ou fundações, para pleitearem o título de agência executiva devem elaborar 

plano de reestruturação e, só então, com a celebração do Contrato Gestão se tornam agência 

executiva (ou centro de responsabilidade), tendo como “contra partida” a flexibilização do 

controle em seu orçamento e atos administrativos. 

Os contratos de gestão das agências executivas diferem do Contrato de com os Centros de 

Responsabilidade pelo fato de aqueles terem personalidade jurídica e, por conseguinte, 

autonomia orçamentária, financeira etc., embora sujeitas à tutela do poder central. 

Quanto ao "Contrato Interorgânico", sem adentrar no mérito da sua juridicidade, é exatamente 

nos contratos com os Centros de Responsabilidade que o legislador do §8º, art 37 da 

Constituição Federal de 1988 foi buscar sua inspiração, transportando o modelo francês por 

inteiro ao ordenamento brasileiro sem, no entanto, serem feitas as necessárias adaptações à 

realidade local. 

 

4.1.6. Outros acordos voltados para a planificação 

 



MODERNE ainda refere aos contratos de orientação setorial da economia, que são 

estabelecidos entre o Estado e entidades privadas, os quais buscam evitar o emprego de 

técnicas autoritárias, bem a gosto do neoliberalismo. 

Cita e descreve as convenções de orientações da produção agrícola e as de orientação da 

produção industrial, que se subdividem em “contratos de investigação” e “acordos-marco”. 

(1988: 124). 

Conquanto estes ajustes não tenham tido percussão no direito brasileiro, deixo de comentá-los 

mais amiúde. 

 

4.2. O Contrato de Gestão nos em outros países estrangeiros. 

 

Os Contratos de Programa, os Contratos de Empresa, os Contratos de Plano, os Contratos de 

Objetivo etc, nascidos na França, como dito antes, são instrumentos da “contratualização do 

controle” ou, ainda, de uma perspectiva mais ampla, qual  seja a da idéia de Estado 

Contratual, os qual tem a tradução administrativa nos ditames da Administração Gerencial. 

Com a globalização – que também implica o fácil espalhamento de técnicas e mecanismos de 

um país para outro – os acordos de planificação franceses passaram a ser adaptados em outros 

países, num esforço de impingir os valores da eficiência à função administrativa. 

 

4.2.1.África: Senegal e Marrocos. 

 

A) Senegal. 

Os Contratos de Gestão foram introduzidos no Senegal em virtude de projeto idealizado pelo 

Banco Mundial no ano de 1980. 

Entre março de 1981 e janeiro de 1982 os primeiros acordos tiveram lugar e foram renovados 

em 1984. Em 1988, esses pactos foram implantados em nove órgãos, fazendo com que o 

Senegal se tornasse o país mais experiente na “contratatualização do controle”, com uso de 

contratos formais, à exceção da França.  



Distinguem-se os Contratos de Gestão das lettres de mission ou declarações de objetivo. 

Enquanto os primeiros foram destinados às empresas industriais e de serviço público, as 

últimas se voltaram para órgãos de desenvolvimento rural e regional. 

Dos Contratos de Gestão, cinco foram negociados e dois implantados, pois os três restantes 

não conseguiram recursos do Banco Mundial. 

Ainda que modelados conforme os acordos franceses, os Contratos de Gestão senegaleses 

enfrentaram problemas orçamentários e de alocação de recursos, o que gerava 

descumprimento contratual também por parte dos órgãos e entidades.  

A execução dos Contratos de Gestão, mesmo com a problemática apontada, deixou como 

lição a necessidade do esclarecimento de metas e do estímulo ao diálogo entre as empresa 

estatais e o Estado. Isso influenciou uma série de reformas no sistema de informação, de 

auditoria e de contabilidade, além da utilização de indicadores de desempenho de 

produtividade. 

O sucesso da prática de diálogo foi demonstrado pela melhor performance administrativa das 

empresas sob contrato. Contudo, não havia nenhuma distinção em relação às demais quanto 

aos lucros. 

Registraram-se, mesmo com esse esforço, mais problemas do que benefícios, pois o 

alargamento da autonomia administrativa das empresas não logrou ocorrer e o governo foi 

incapaz de cumprir seus deveres contratuais. 

Para a ENAP, a grande dificuldade de desenvolver um mecanismo como este é o que ela 

pensa ser “a natureza não contratual” de tais acordos, no sentido de não se poder tomar 

medidas legais para o caso do seu descumprimento. 

Infelizmente, o que se constatou foi a ineficácia dos Contratos de Gestão senegaleses para 

resolver os problemas do setor público do país e isto ocorreu pelas deficiências do processo de 

execução contratual, pela fraqueza dos sistemas orçamentários e de fiscalização e pela “baixa 

adesão ao conceito e disciplina financeira”. 

Por outro lado, o Banco Mundial, de uma maneira geral, se mantinha envolvido com o 
processo de contratualização, conquanto o estabelecimento de metas claras e a transparência 
das operações parecem ter tudo para levar a eficiência e a produtividade para as empresas 
públicas (ENAP, 1993: 71 a 74). 

 

B) Marrocos. 



A experiência desenvolvida no Marrocos pelo Banco Mundial também o foi em outros países 

africanos de língua francesa: Benim, Burundi, Congo, Costa do Marfim, Gâmbia, 

Madagascar, Mali, Nigéria e Tunísia, mas sem sucesso nestes. 

Em Marrocos, fez-se um programa experimental da Companhia Aérea Estatal (bem sucedido) 

e depois mais seis Contratos de Gestão, também com, por exemplo, as companhias estatais de 

eletricidade, de água e a de rede ferroviária. 

Os Contratos de Gestão são encarados como etapas iniciais de um processo de aprendizado de 

boa gestão. 

Os detalhes financeiros ocupam posição central no debate. 

Interessante é que os marroquinos preferem documentos imperfeitos com benefícios 

usufruídos a contratos tecnicamente perfeitos, cuja linguagem só é apreendida por 

consultores. 

Assim com no Senegal, os Contratos de Gestão marroquinos enfrentaram dificuldades na 

questão referente ao repasse de recursos - que permaneceu de difícil solução -, uma vez que os 

agentes públicos do Ministério da Fazenda ficavam com poder de aprovação das despesas e 

dificultavam a sua obtenção. 

 

4.2.2. Oceania: Austrália. 

 

Pode-se citar com exemplo da implantação formal dos contratos de gestão o acordo celebrado 

pelo Guichê Único de Seguridade Social, agência que foi inaugurada após um acordo com o 

Ministério de Assistência Social. 

Tal pacto envolveria a autonomia da agência e a flexibilidade para atingir resultados, além de 

uma colaboração mútua para desenvolver e executar programas, produtos e serviços. 

A agência funciona como responsável número um pela prestação de serviços e pelo retorno de 

informações concernentes a ela e o Ministério como responsável número um pela formulação 

das políticas, sendo que ambos se responsabilizam pelos resultados. 

O acordo previu a criação de um Comitê de Intermediação (constante de dois integrantes de 

agência e dois do Ministério), para assegurar o fluxo regular de consultas. 



Também previu algumas modalidades de solução de desacordo utilizando “homólogos” e 

evoluindo, de instância em instância, aos diretores adjuntos, diretores gerais, para, no último 

caso, chegar ao Ministro. 

Há uma multiplicidade de indicadores de desempenho e de objetivos previstos e revistos a 

cada ano, tanto baseados em critérios de produtividade administrativa, quanto em estimativas 

numéricas, assim como em satisfação dos usuários (SYLVIE TROSA, 2001:147-153). 

Constata-se que, de todas as espécies noticiadas, este acordo australiano é a mais completa, 

pois envolve em seus termos a Administração Central, a Administração Descentralizada e os 

usuários, pondo em prática os princípios do Estado Contratual em sua inteireza. 

 

4.2.3. Ásia: Coréia do Sul. 

 

O próprio Presidente da República se envolveu na implantação dos Contratos de Gestão, 

sendo criado órgão interministerial (com representante do setor privado) e uma Secretaria 

permanente para coordenar o sistema de avaliação do desempenho. 

Todas as estatais se integraram no sistema e houve grande receptividade quanto às 

recompensas e as sanções relacionadas com o desempenho, que utilizou um critério de 

comparação entre as performances das empresas. 

Contou muito para o sucesso dos Contratos de Gestão sul-coreanos a recompensa pecuniária 

aos empregados pelo desempenho da empresa (IPEA, 1994:31). 

 

4.2.4. Alguns comentários sobre os Contratos de Gestão estrangeiros. 

 

O que se nota na experiência de implantação dos Contratos de Gestão nos países em 

desenvolvimento é que o Banco Mundial buscou apoiar tal iniciativa e condicionou apoio 

financeiro ao Estado aos compromissos de gestão firmados pelas empresas estatais em relação 

ao poder central. 

Há vários fatores que têm dificultado o sucesso do Contrato de Gestão em paises não 

desenvolvidos, como a deficiência de previsão orçamentária pelo governo e a já citada 

indisposição governamental em honrar os seus compromissos financeiros. 



De um modo geral, os Contratos de Gestão encontraram, nos países em que foram 

implantados, uma relutância por parte dos governos quanto à redução de suas prerrogativas 

sobre os entes descentralizados, pois foram concebidos para substituir os procedimentos e 

autoridades de controle. 

Em relação aos acordos franceses e aos africanos, bom é ressaltar que eram legalmente 

válidos em quase todas as suas formas e nem por isso obtiveram pronto cumprimento. 

Havia movimentos para se imporem sanções à(s) parte(s) faltosa(s), o que não pôde acontecer, 

principalmente pela preponderância natural da vontade da Administração Central sobre os 

entes descentralizados. 

A ENAP sugere que o termo adequado seja “acordo de execução”, eliminando-se a palavra 

“contrato”, a fim de se demonstrar que tal não é um instrumento com caracteres de um 

contrato. 

Opina que os Contratos de Gestão devam ser introduzidos sempre experimentalmente - e em 

empresas não deficitárias – de modo curto e simplificado, enfatizando-se o esclarecimento de 

metas, o aumento da autonomia e a negociação aberta entre governo e administração (ENAP, 

1993: 77-78). 

Não é desinteressante a opinião da Escola Nacional de Administração Pública – e até 

concordo com ela quanto a não chamar o “Contrato de Gestão” de contrato –, mas fico a 

questionar se a sugestão de implantação experimental de tais acordos não significaria a sua 

exclusão do sistema jurídico e, portanto, não corresponderia a uma maneira informal de 

transgredir o princípio de legalidade, notadamente no que se refere ao afastamento da tutela 

do poder central sobre as entidades descentralizadas. 

Da experiência estrangeira fica a lição de que a sistemática legal dos Contratos de Gestão 

brasileiros pode se aperfeiçoar, incorporando os acertos da utilização daquela. 

E como há previsão constitucional de edição de leis locais, regionais e federais para tratarem 

dos acordos brasileiros, é de bom sugerir que os legisladores, antes de proporem tais normas, 

busquem aprender com as experiências alienígenas, não somente transpondo as vantagens do 

Contrato de Gestão que sejam legalmente aplicáveis aqui, como alijando as desvantagens. 

 





CAPÍTULO 5 

O CONTRATO DE GESTÃO NO BRASIL E AS CONTROVÉRSIAS EM 

TORNO DA SUA APLICAÇÃO. 

5.1. Breve histórico do Contrato de Gestão no Brasil; 5.1.1. Os Contratos de 
Gestão na esfera federal; 5.1.2. Os Contratos de Gestão em São Paulo e na 
Bahia; 5.2. Natureza Jurídica do Contrato de Gestão. Existe realmente uma 
espécie jurídica com este nome? 5.2.1. Os diversos posicionamentos 
doutrinários; 5.2.2. O Contrato de Gestão como ato complexo; 5.3. 
Características do Contrato de Gestão; Classificação dos Contratos de 
Gestão; 5.5.1.Diferenças e semelhanças entre espécies análogas; 5.5.1. 
Contratos "Interorgânicos"; 5.5.2.Termos de Parceria; A) As organizações da 
sociedade civil de interesse público (OSCIP); B) Questões relativas aos 
Termos de Parceria. 

 

5.1. Breve histórico do Contrato de Gestão no Brasil. 

 

5.1.1. Os Contratos de Gestão na esfera federal. 

 

A opção pela denominação “Contrato de Gestão“ se deveu à sua consagração no direito 

positivo e na doutrina, segundo DI PIETRO.13 

Esta professora aponta como os primeiros Contratos de Gestão brasileiros os acordos federais 

celebrados com a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e a Petróleo Brasileiro S.A. 

(Petrobrás), ambos baseados no Decreto nº 137 de 27.05.91, instituidor do Programa de 

Gestão das Empresas Estatais. 

Logo após, celebrou-se também um Contrato de Gestão com o novel Serviço Social 

Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, antiga Fundação das  Pioneiras Sociais. (Dec. 

371 de 20/12/91, art. 7º). (1996:181 e 183). 

Ocorre que, mesmo sem a denominação “Contrato de Gestão” e antes do Decreto 137/91, o 

Ministério de Minas e Energia já tinha firmado compromissos de objetivo similares ao 

Contrato de Gestão com a CVRD e com outras empresas como a CPRM (Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais) e a COSIPA (Companhia Siderúrgica Paulista).  

                                                 
13 É mister assinalar que, independentemente do que se conclua ser a natureza jurídica do Contrato de Gestão, 
não deixarei de usar esta denominação neste trabalho, até  para evitar confusões quanto a quaisquer outras 
espécies. Poderei até, como já foi feito e dentro de um contexto que trate desse objeto, referir aos Contratos de 
Gestão como contratos de programa, conntratos de plano, acordos de programa ou acordos de plano, ajustes etc.   



Em relação à CVRD, o convênio de desempenho que vigeu de 1991 a 1992, serviu de base 

para definir o próprio elenco de metas do posterior Contrato de Gestão. 

As diferenças entre os Contratos de Gestão posteriores ao Decreto 137/91 e os convênios de 

desempenho são que, nestes, inexiste redução dos controles do governo para a empresa 

acordante, nem supervisão do Ministério do Planejamento ou da Fazenda, sendo apenas 

exercida pelo Ministério de Minas e Energia. 

Em alguns dos casos aplicados, o convênio de desempenho serviu como ato preparatório à 

privatização da entidade partícipe. (IPEA, 1994:13). 

Volvendo aos Contratos de Gestão, o que de se notar da experiência primeira de sua 

implantação é que, de uma forma muito diversa da matriz francesa, aqui tais acordos 

independeram da área de atuação. Podem ser encontrados para prestação de serviços de saúde 

(v.g. Associação das Pioneiras Sociais) e para intervenção no domínio econômico (v.g. 

CVRD). 

Mas, semelhantemente aos da França, os Contratos de Gestão brasileiros iniciaram sem que 

estivessem fundados em qualquer dispositivo de lei. 

Como se disse anteriormente, a primeira previsão jurídica de um acordo de resultados na 

França foi em 1982, e estes foram implementados desde 1967. 

Além disso, não tiveram por escopo a regulação, como na França, mas, ao que tudo indica, 

pelo menos neste caso, o de afastar as normas públicas, principalmente no caso das Pioneiras 

Sociais, que, saindo da Administração Pública, tornaram-se entes privados. (FERNANDO 

FACURY SCAFF 2001:288). 

Deixando de lado a problemática dos invólucros dos Contratos de Gestão dos ordenamentos 

francês e brasileiro, o que se pode dizer do caso brasileiro é que direito administrativo local 

prevê, para as entidades descentralizadas que o controle estabelecido por lei só pode ser 

alterado por lei e jamais por uma norma de hierarquia inferior a esta. 

Em suma, este tipo de acordo que o Estado inicialmente ajustou com as empresas estatais, 

voltado à fixação de metas e à avaliação de resultados, em troca da  diminuição do controle 

dos meios e da maior autonomia orçamentária e financeira da empresa, foi criado na França e 

exportado para países como o Brasil, tendo aqui sido designado de Contratos de Gestão e 

realizado inicialmente com as empresas estatais CVRD e PETROBRÁS. 



Depois, com o mesmo rótulo, foi celebrado com uma entidade “desestatizada” para prestação 

de serviços de saúde. 

Segue-se, ainda, o histórico. 

Mantendo a mesma denominação, o Contrato de Gestão foi previsto para algumas agências 

reguladoras, começando pela Agência Nacional de Energia Elétrica, com o intuito de 

promover a própria administração desta autarquia especial através do controle da sua atuação, 

avaliação de desempenho, fixação de metas etc e contendo, até, sanções pelo descumprimento 

dos objetivos (Lei nº 9.427 de 26.12.96, art. 7º).14 

Então, veio o Contrato de Gestão com as Organizações Sociais, em que o Estado e aquelas 

buscam a formação de parceria para fomento e execução das atividades dirigidas à pesquisa 

científica, desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura 

e à saúde. (Art. 1º CC/ art. 5º da Lei 9.637 de 15.05.98).15 

E, por último, e ainda sob a mesma rubrica do Contrato de Gestão, o acordo firmado entre o 

“Poder Executivo” e a autarquia ou fundação para este se tornar agência executiva, 

estabelecendo-se em seu bojo objetivos, metas e indicadores de desempenho da entidade, 

além de recursos necessários e os critérios para avaliação do cumprimento dos alvos pré-

fixados (Lei 9.649 de 27.05.98, art. 51, II CC/ art. 52, §1º).16 

Só então, foi promulgada a EC 19/98 que se refere à ampliação de autonomia gerencial, 

orçamentária e financeira de órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta mediante 

“contrato” – que não recebe o qualificativo “de gestão”, mas se identifica, na essência, com os 

que antes foram firmados com este rótulo -  celebrado entre seus administradores e o poder 

público, cujo objeto seja a fixação de metas de desempenho par ao órgão ou entidade e que 

remete à Lei a disposição sobre prazo de duração, questão dos controles, critérios de avaliação 

de desempenho, fixação de direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes e a 

remuneração de pessoal.17 

 

                                                 
14 A previsão para a ANVISA e para a ANS ocorreu, respectivamente, através das Leis 9.782/1999 e 9.961/2000.  
15 A previsão inicial das OS ocorreu por meio de Medida Provisória nº 1648-6/1995. 
16 Se levarmos em conta que a primeira previsão do Contrato de Gestão para as agências executivas se deu 
através dos Decretos 2.487 e 2.488, tal Contrato de Gestão nasceria em 02.02.98. 
17 Após a Reforma Constitucional, veio a Lei 9.790 de 23.03.1999, estabelecendo as OSCIP e 
disciplinando os Termos de Parceria. 

 



5.1.2. Os Contrato de Gestão em São Paulo e na Bahia. 

Remontam do Governo Montoro, a partir de 1986 os primeiros estudos-piloto para avaliação 

de desempenho das empresas estatais em São Paulo, com o objetivo de subsidiar proposta e 

execução orçamentárias. 

No Governo Fleury, em 1991, definiu-se a implantação extensiva, em todas as vinte e cinco 

empresas estaduais, do Contrato de Gestão, concebido como instrumento de modernização 

gerencial, objetivando a implantação de uma Administração por objetivos. 

Além de gerar a mais co-responsabilidade das diretorias das estatais paulistas, os Contratos de 

Gestão contribuíram para a gestão mais participativa e para adoção do Programa de Qualidade 

Total em onze empresas até 1994, como também para o saneamento pré-desestatização de 

algumas das estatais paulistanas. (IPEA, 1994:33 e 34). 

De notar-se que, em São Paulo, assim como na União, o Contrato de Gestão foi 

primeiramente empregado nas empresas estatais e sem um lastro legal anterior. 

No caso da Bahia, os Contratos de Gestão tiveram lugar com a Lei Estadual n. 7.027/1997, 

prevendo-os para as entidades qualificadas como organizações sociais e antes, portanto, da 

Lei Federal n. 9.637/1998. 

Nos dois estados pesquisados, a prática atual tem sido a de prestigiar o emprego de Contratos 

de Gestão com Organizações Sociais, mas utilizando um modelo discutível: o de terceirizar a 

administração dos hospitais públicos. 

 

5.2. Natureza Jurídica do Contrato de Gestão. Existe realmente uma espécie jurídica 

com este nome? 

 

5.2.1. Os diversos posicionamentos doutrinários. 

 

ODETE MEDAUAR informa, no seu excelente O Direito Administrativo em Evolução, que 

está em curso uma importante mudança na forma de encarar os contratos administrativos, em 

face da atenuação do poder de império da administração pública, que é o “aumento do uso de 

módulos convencionais, contratuais ou consensuais, a chamada Administração Concertada”. 



Ela assinala que ainda persiste existe uma controvérsia quanto à inclusão de tais acordos na 

categoria de contrato administrativo ou num misto entre acordo procedimental e acordo de 

direito comum ou num terceiro gênero, que mescle o direito público com o direito privado. 

(1992:198, 199 e 203). 

De logo, fica patente a existência de embate doutrinário quanto à natureza jurídica do 

Contrato de Gestão, não apenas por dar nome a vários acordos com várias entidades diversas, 

mas porque a própria sistemática dos contratos públicos se encontra atualmente em discussão. 

Apenas para lembrar, os contratos de gestão que utilizam esta específica denominação no 

Brasil são os seguintes: 

• Contratos de Gestão com empresas estatais ou subsidiárias destas; 

• Contrato de Gestão com Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais 

(caso atípico); 

• Contratos de Gestão com agências reguladoras; 

• Contratos de Gestão com organizações sociais; 

• Contratos de Gestão com agências executivas. 

Ainda há duas outras espécies de acordo, que, apesar da diferença terminológica, se 

assemelham a alguns dos já referidos como Contratos de Gestão: os Contratos entre órgãos 

(“Interorgânicos”) e o Termo de Parceria com as Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP), sobre os quais me referirei ao final deste Capítulo como espécies 

análogas do Contrato de Gestão.. 

Retornando à natureza jurídica do Contrato de Gestão. 

Afirma BANDEIRA DE MELLO que “não existe definição legal genérica para identificar o 

que se pretenda abranger sob tal nomen juris. E nem poderia haver, pois tal rótulo foi 

normativamente utilizado para referir duas realidades visceralmente distintas”. 

Tais realidades seriam: os Contratos de Gestão celebrados com sujeitos integrantes do 

aparelho da Administração Pública e os Contratos de Gestão travados com pessoas alheias ao 

Estado, tendo este autor elegido aí um critério subjetivo para diferenciá-los. (2001: 183). 

Peço vênia para dissentir do i. mestre, pois confunde diversidade de natureza jurídica com 

diversidade de sujeitos em relação jurídica da mesma índole. 



O convênio administrativo e o contrato administrativo não se desnaturam como tais se forem 

celebrados tendo como partícipes/partes ora o Estado e a entidade pública, ora o Estado e um 

ente privado.  

Do mesmo modo, pode ser Contrato de Gestão – e, portanto, ter o mesmo regime jurídico – 

aquele que pactuado com entidade pública ou com entidade privada. 

Se porventura o renomado professor dissesse que não há uma realidade única de Contrato de 

Gestão, porque o regime para cada caso é diverso, poder-se-ia, então, abrir discussão sobre o 

tema, pois, realmente, não é errado se dizer que algumas das finalidades dos vários acordos de 

gestão não se equivalem. 

Permito-me caminhar em trilhas diversas das que percorridas pelo admirado BANDEIRA DE 

MELLO, quando observo que, representando ou  não apenas um tipo jurídico, o Contrato de 

Gestão pode ser classificado tomando por base um critério subjetivo – como o que utilizou o 

citado escritor – como também critérios outros, como o proposto no item seguinte. 

MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, ao ser indagada sobre a questão de  qual seria a 

finalidade de se ajustar contrato entres órgãos, respondeu que não pode afirmar que o 

Contrato de Gestão seja Contrato Administrativo, mesmo porque não considera seja um 

contrato. 

Afirma que, quando é celebrado entre o Estado e uma entidade da Administração Indireta, ele 

se assemelharia muito aos convênios, pois os objetivos autárquicos, fundacionais e 

empresariais estatais não são contrários aos objetivos do Estado. Pelo contrário, estas 

entidades foram descentralizadas para atenderem indiretamente objetivos do próprio Estado, 

daí não haver contrato (2000: 821). 

Na mesma linha segue NINA BEATRIZ RANIERI, para quem os contratos de plano (na 

fórmula francesa) são mais assemelhados aos convênios celebrados por órgão e entidade da 

Administração Pública, conforme o art. 116 da lei 8666 de 21.06.93. 

Assim como nos acordos de plano, os convênios dependeram de prévia aprovação de plano de 

trabalho, de metas a serem atingidas, de plano de aplicação de recurso e de cronograma para 

desembolso etc. (1998:789). 

Observe-se que é mais freqüente encontrar na doutrina sentenças sobre o que não é Contrato 

de Gestão, mas não propriamente um conceito para o instituto, como também é corrente 

indicar-se uma natureza diferente para cada tipo de Contrato de Gestão. 



É mais fácil encontrar conceitos do Contrato de Gestão formulados pela Ciência da 

Administração Pública do que pelo direito administrativo, já que esta proposta tem sede 

naquele ramo científico, mas, obviamente, ali não há quem tenha proposto uma natureza 

jurídica para os Contratos de Gestão. 

Apenas a título ilustrativo, confira-se o que diz FISCHMAN, BRISOLA JÚNIOR e DE 

ALBUQUERQUE, para os quais o Contrato de Gestão representa “um compromisso firmado 

entre governo e empresa estatal, no qual são estabelecidas as responsabilidades de ambos em 

relação à forma de gestão da empresa, dentro de determinado período”. 

O Contrato Programa tem sido adotado como mecanismo de mediação ao atendimento de 

interesses naturais de ambas as partes: os do governo - controlar a atuação estatal e mensurar 

seu desempenho -, os da estatal, que é manter o ritmo de desempenho e a qualidade das 

atividades de sua vocação ao longo do tempo. (1992:23). 

Do exame deste conceito não jurídico, pode-se extrair os caracteres que induzem ao 

delineamento da natureza jurídica do pacto, mas não a própria natureza jurídica, até porque a 

definição formulada parte de dados empíricos sobre o fenômeno. 

Agora, à opinião da Escola Nacional de Administração Pública. 

A ENAP realça a impropriedade da concepção do “contrato jurídico” para o Contrato de 

Gestão. O Contrato de Gestão lida com a discricionariedade do poder público e com a 

flexibilização do controle em relação a outra parte.18 

Observe-se, a importância do pensamento de ENAP quanto ao Contrato de Gestão tendo 

entidade da Administração Pública como parte. 

O Contrato de Gestão pressupõe a coisa pública, numa relação interna ao Poder executivo. 

“Busca-se maior eficiência da gestão a partir de compromissos negociados particularmente, 

tendo como referência o poder discricionário do Estado”.  

Segundo a ENAP, não se trataria de contrato jurídico, pois, a rigor, as partes não são 

autônomas entre si e porque não há previsão de recurso ao Judiciário. 

O Contrato de Gestão seria uma relação interna de poder, na qual uma das partes estaria 

contida na outra. Assim sendo, a negociação consistiria no estabelecimento de compromissos, 

                                                 
18 A contrapartida pode ser também a injeção de recursos para a realização de atividade de interesse público, e 
não, necessariamente a "flexibilização do controle". 



condicionados, cuja definição se faz ante ao exame das estratégias e objetivos da própria 

empresa. 

Deste modo, as conseqüências jurídicas do Contrato de Gestão estariam restritas à 

redefinição da relação entre o poder público e a entidade sob sua tutela. 

As mudanças no cenário jurídico atingiriam normas de controle interno do Poder Executivo, 

já que mudanças constitucionais fugiriam da especificidade do objeto traçado no Contrato de 

Gestão. 

Segue o documento da ENAP, afirmando que, mesmo o Contrato de Gestão não estando entre 

os contratos, se faz necessário investigar suas condições de eficácia. 

Assim o faz com um argumento que poderia ser lançado de que, fundados num “poder 

discricionário”, os Contratos de Gestão seriam eficazes por existir preponderância de uma das 

partes sobre a outra e dizendo que tal origem não poderia ter uso indiscriminado, haja vista se 

considerar a relação entre o Poder Público e uma sociedade de economia mista, por exemplo. 

Para essa Escola, o conteúdo da “negociação” prévia levará ao cumprimento das metas, à 

responsabilização gerencial e aos compromissos com o Poder Público, enfim, à co-

responsabilidade pela gestão sendo, portanto, necessários meios para responsabilizar as partes 

pelo não cumprimento do contrato. 

E afinal, lembra que a questão da responsabilidade assume maior importância por causa da 

relação política entre as partes e sugere que instrumentos administrativos sejam criados para 

dirimir e avaliar o resultado do Contrato de Gestão (1993:107-109). 

Este posicionamento, firmado em 1993, por certo não levou em consideração a criação de 

novos Contratos de Gestão, a exemplo do que ajustado com entidades estranhas à 

Administração Pública. 

Creio que, não obstante interessantes, as idéias forjadas pela ENAP no sentido de considerar o 

Contrato de Gestão como um instrumento não jurídico, ou seja, um mecanismo de "relação 

interna de poder", também não podem ser invocadas, tanto porque, atualmente, a maioria dos 

Contratos de Gestão está prevista em lei – e até na Constituição -, quanto porque não há como 

se prever nenhum instituto administrativo sem que se submeta ao princípio da legalidade. 

Num posicionamento como jurista, ZÉLIO MAIA ROCHA demonstra a sua compreensão do 

Contrato de Gestão de uma maneira até certo ponto inédita: ele vê no Contrato de Gestão 



instituído pela EC 19/98 uma forma de descentralização de serviços públicos cuja 

aplicação prática antecedeu à Lei.  

E não critica o nascimento prático do Contrato de Gestão anterior à Constituição Federal. Ao 

contrário, rememora o que ocorreu com a interpretação do Habeas Corpus na vigência da 

Constituição de 1891, quando esta ação constitucional foi vista como meio de proteção, não 

apenas do direito de locomoção como dizia a letra da norma, mas de outras liberdades 

individuais. 

E invoca uma “interpretação construtiva” para a aplicação do Contrato de Gestão que, no seu 

modo de ver, “deve ser estudado desapegado de interpretações estatísticas e meramente 

literais dos textos legais ou constitucionalmente vigentes”. 

Diz que o Contrato de Gestão encontra guarida constitucional mesmo para o caso das 

organizações sociais, posto que o art. 37, §8º de CF/88 com a norma da EC 19/98, não exclui 

a possibilidade de parceria com a iniciativa privada. (2001: 08-10). 

Indubitavelmente, esta interpretação não é apenas interessante, como também busca trazer 

harmonia ao sistema. 

Embora não entenda que o Contrato de Gestão represente uma forma de descentralização de 

serviços públicos, penso que sua instituição contribui para a efetiva descentralização antevista 

em lei.  

Há quem, como RODRIGO BORN HOLDT, enxerga o Contrato de Gestão num a categoria 

intermediária entre os convênios e os contratos. 

Diz que os Contratos de Gestão se aproximam dos contratos por terem menor margem de 

discrição para o rompimento. E, como nos convênios, inexiste a previsão de responsabilização 

por ato lícito.(Discordo do i. articulista neste particular, pois a violação dos termos do 

Contrato de Gestão das Agências Reguladoras implica a destituição dos dirigentes). 

Fala que os Contratos de Gestão se caracterizam pela realização intuitu personae, dentre 

outras coisas, por privilegiarem os fins em relação aos meios, por não permitirem finalidade 

lucrativa e não acarretarem riscos financeiros ao contratado. 

Não chega, contudo, a conceituar universalmente os Contratos de Gestão, discorrendo apenas 

sobre os caracteres dos Contratos de Gestão com as Organizações Sociais. (1998: 404 e 408).  

ISABEL CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS, buscando examinar os Contratos de Gestão 

na Administração Indireta, começa aconselhando que os Contratos de Gestão sejam 



analisados como instrumentos de ação político-administrativa no âmbito das relações 

que tais acordos visam instrumentalizar, mas não como objetos de estudo em si mesmos, 

dissociados desta realidade. 

Afirma que, como em todo contrato, o conteúdo será determinado casuisticamente, mas, no 

caso do Contrato de Gestão com as estatais, este deverá se voltar ao “planejamento 

estratégico” da entidade acordante e as obrigações gerarão em torno do incremento de 

qualidade, eficiência, eficácia e efetividade das atividades” conceitos já delineados 

anteriormente. 

Faz o questionamento de praxe, que é o da natureza contratual ou não do Contrato de Gestão.  

Indica que certas obrigações, mesmo dispostas no acordo, não estão na esfera de competência 

do órgão superior, mas na do Poder Legislativo, como, e.g., da destinação de maior 

contingente de verbas à estatal – que é conteúdo típico da Lei de Diretrizes Orçamentárias -, 

daí porque, se houver descumprimento do contrato, não se impetrará ao poder central a 

responsabilidade, mas à escolha legislativa. 

Responde quanto à questão da natureza jurídica do Contrato de Gestão brasileiro que a 

doutrina francesa confere a instrumentos semelhantes identidade de atos mistos, nos 

quais se contêm estipulações contratuais, regulamentares e, até, extra-jurídicas, mas não afasta 

a possibilidade de configurarem verdadeiros contratos. 

E oferece uma resposta diferenciada: se as obrigações que exijam concurso de terceiro 

configurarem meio e não fim do ajuste, pode-se considerar a natureza contratual do 

Contrato de Gestão, o que, no seu entender, se vem desenhando para o Contrato de Gestão 

das Agências Executivas. (2001:07 e segs.) 

Não creio, particularmente, que a essência do Contrato de Gestão está a depender da 

existência de cláusulas em que terceiros atuem ou não em obrigações-meio. 

Penso que os Contratos de Gestão são novas espécies de pactos, caracterizados pela 

concretização da Administração por Objetivos formalizada num instrumento jurídico peculiar, 

o qual, num momento prévio, é “negociado” pelas partes, no tocante aos objetivos, critérios 

de sua mensuração e os incentivos para o seu alcance. 

Não deixar de ser notável também a circunstância de que o Contrato de Gestão é instituído em 

benefício direto de uma das partes, para a introdução do vetor da eficiência no exercício de 

suas atividades. 



A propósito de comentar sobre os contratos de plano da França, cabe observar o 

questionamento proposto por MODERNE, cuja transcrição se impõe: 

“São contratos de plano verdadeiros contratos? Se levarmos 

em consideração o conteúdo material das cláusulas, existem 

certas dúvidas; é discutível a natureza de contrato se as 

obrigações não estão especificadas (ou são vagas) e se as 

sanções são quase inexistentes (ou, em todo caso, de difícil 

aplicação, já que não se pode mais apreciar que a posteriori se 

os objetivos estabelecidos no contrato tenham sido ou não 

cumpridos)” . (Grifo do autor)19 

Se, pelo contrário, levarmos em consideração o processo de formação dos contratos de plano, 

cabe admitir um certo sentido “negocial” dos mesmos, na medida em que se gesta um acordo 

de vontades para o estabelecimento as cláusulas. 

Isso não quer dizer que sejam contratos administrativos, os quais caracterizados pela presença 

de cláusulas exorbitantes. 

Numa primeira leitura, parecem atos ambíguos mesmo: misto de contratos administrativos 

(pela desigualdade entre Estado e empresa) e de contratos privados (pela liberdade do 

estabelecimento das cláusulas pelas partes). 

Com o que disse MODERNE, fica certo que não há uma afirmação categórica da natureza 

contratual clássica dos Contratos de Plano, mas de outro ponto de vista, não se pode ignorar 

um dado aspecto “negocial” na sua formação. 

Tal autor prossegue pontificando que os Contratos de Plano não são contratos, pois as 

empresas públicas não estariam em condições de igualdade com o Estado, por este dispor de 

meios para controlá-las internamente e, ao mesmo tempo, deter a maioria do seu 

capital.(1988:123) 

Outra opinião a se registrar é a de TOSHIO MUKAI, o qual, em 1997, comentando sobre o 

texto que introduziria o § 8º, art. 37 da CF/88, dizia que o Contrato de Gestão nada mais seria 

que um contrato de gerenciamento. 

                                                 
19 “Son los contratos de plan verdaderos contratos? Si tomamos em consideración el contenido material de las 
cláusulas, existen ciertas dudas; es discutible la naturaleza del contrato si las obligaciones no están especificadas 
(o son vagas) y si las sanciones son casi inexistentes (o em todo caso, de dificil aplicación, ya que no se puede 
apreciar más que a posteriori si los objetivos establecido em el contrato han ido o no cumplidos”. 



No contrato de gerenciamento, uma empresa privada executa trabalhos no âmbito público 

após licitação, atuando, não em nome do órgão, mas para este e lhe prestando serviço 

especializado, sem poderes para agir como seu substituto. 

A seu juízo, o Contrato de Gestão seria como o Contrato de Gerenciamento. Porém, em lugar 
do contratado privado, ficaria um órgão ou entidade pública, situação que MUKAI alega estar 
permitida pelo art. 24, VII da Lei 8666/93 como dispensa de licitação. (1997: 661 e 662). 

Também se encontra numa posição de defesa à tese de que o Contrato de Gestão seria 

verdadeiro contrato administrativo, mas de um tipo clássico, SÉRGIO LUIZ BARBOSA 

NEVES, porque, neste novo acordo haveria partes distintas, interesses que não são todos 

comuns e imposição de responsabilidades e sanções. (1999: 428-431). 

ERNESTO STICCHI DAMIANI, no seu livro sobre atividade administrativa consensual e 
acordo de programa, fala que a instituição deste coincide com a idéia de um novo 
contratualismo administrativo, o qual se inspirou no direito econômico, cuja justificativa 
teórica reside na "lógica de efetividade dos resultados", que, por seu turno, deriva de um 
consenso que busca a qualidade da ação administrativa. 

O novo "contratualismo" vem ao tempo em que se retrai o princípio da autoridade e se 
elastece o princípio da eficiência. 

Para DAMIANI a causa eficiente dos novos acordos é a "nova legitimação do poder", uma 
possível "nova legalidade" em que se equilibram a tutela dos interesses públicos e o respeito 
aos interesses individuais.(1992:13-16). 

Estaríamos diante de uma nova sistemática contratual, que comportaria o contrato 

administrativo e o Contrato de Gestão como espécies? (e até o convênio, para a doutrina de 

PABLO HUERTA, 2000:37-43). 

Na resumida análise que foi feita acerca dos contratos administrativos na doutrina brasileira, 

ficou claro que sua marca é a inserção de cláusulas exorbitantes, ou seja, de prerrogativas de 

autoridade para o Estado, o que não se coaduna com a expansão da consensualidade, uma das 

idéias centrais do Contrato de Gestão. 

Não penso que, no Brasil, os contratos administrativos possam ser encartados na mesma 

espécie que os Contratos de Gestão. 

Deste modo, nada obsta a que o Contrato de Gestão seja encarado como uma nova espécie de 

acordo público – talvez eqüidistante dos Contratos Administrativos e dos convênios - , mas 

cuja identificação com os atos complexos se adapta bem ao seu figurino. 

 

5.2.2. O Contrato de Gestão como ato complexo. 

 



É na classificação do que se chama de "fenomenologia do direito administrativo" que DIOGO 

DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO encarta os atos e fatos com repercussão no direito 

administrativo. 

Na categoria dos atos juridicamente relevantes, residem os atributivos de relevância negativa 

(atos ilícitos) e os atributivos de relevância positiva (atos jurídicos), estes se subdividindo em 

unilaterais (ato administrativo em sentido estrito) e multilaterais (duas espécies: contratos e 

atos complexos). 

A espécie de "atos" com relevância positiva e multilateral é chamada de "atos complexo" e 

comporta em sua definição uma gama de acordos, como convênio, o consórcio e o acordo de 

programa. 

O admirado professor assim conceitua o ato administrativo complexo: 

..."concurso de manifestações de vontade autônomas em que, 

conforme a espécie, uma delas, várias ou todas emanam da 

Administração Pública, tendo por objeto comum a constituição 

de uma relação jurídica de coordenação de vontades, nas 

modalidades de cooperação ou de colaboração, visando a um 

resultado de interesse público comum às partes acordantes e de 

competência, pelo menos, de uma delas". 

É de se observar que o contrato de , numa composição de vontades, ressaltar uma terceira e no 
Ato Complexo, as vontades se somam atuarem autônoma e paralelamente. 

Para esclarecimento, aos conceitos de cooperação e colaboração cifrados por MOREIRA 

NETO. 

"Dá-se cooperação, quando as pessoas acordantes forem todas 
elas estatais ou paraestatais e desempenhem atividades que a 
ordem jurídica haja cometido, pelo menos, a uma delas. 

Dá-se a colaboração, quando as pessoas estatais se valem de 

atividades desempenhadas por particulares como 

preparatórias, auxiliares, substitutivas ou complementares das 

que lhes foram cometidas pela ordem jurídica.". (Grifos do 

autor). 

Conclui, pela objetividade e pela finalidade do Ato Complexo, que tal gênero é aberto, vale 

dizer, que admite uma enorme variedade de acordos. 



Como espécies do gênero Ato Jurídico de relevância positiva, o Ato Complexo e o Contrato 

Administrativo têm os mesmos elementos, quais sejam: competência, finalidade, forma, 

motivo, objeto, capacidade e consenso. 

Se a relação for de colaboração, exige-se capacidade da entidade de direito privado. 

O consenso do Ato Complexo é diferente do Contrato Administrativo. Se neste há 

composição de vontades antagônicas, naquele há conjugação de vontades autônomas, 

paralelas e unidirecionadas, voltadas ao interesse comum das partes. 

Para o magistério de MOREIRA NETO, , cujas opiniões mais se assemelham à que esboço 

para a natureza dos Contratos de Gestão, esta seria de “acordo de programa”, que, por sua 

vez, conceitua como ato administrativo complexo em que duas ou mais entidades, sendo uma 

delas ao menos entidade administrativa pública acordem entre si a constituição de uma 

relação jurídica de mútua cooperação, para a realização de uma atividade de interesse de 

todas, sob a coordenação de uma delas".  

Vê o acordo de programa como instrumento de “programação organizativa”, é dizer, um 
ajuste voltado a ordenar condutas futuras dos acordantes, “durante certo lapso de tempo, para 
atingir certos resultados pré-definidos de interesse comum”. 

As entidades públicas ajustariam consensualmente suas metas para atingir a eficiência 

almejada, tudo conforme o princípio da autonomia administrativa dos entes federativos para 

organizar livremente os seus serviços (art. 1º e 18 de CF/88). 

Na visão de MOREIRA NETO, a espécie “Contrato de Gestão” recebeu esta designação sem 

aparentemente nenhuma vantagem prática, mesmo porque não pensa existirem prestações 

recíprocas nem interesses contrapostos para caracterizar um contrato no sentido 

jurídico, opinião que acompanho totalmente. 

Há, no seu entender, um pacto, um simples acordo de vontades, programadas a atuar 

especificamente e exercitando competências legalmente flexibilizadas, com o intuito de 

atingir resultados comuns aos participantes. 

Conceitua o Contrato de Gestão como um acordo de programa em que duas partes, sendo 

uma, ao menos o Estado, sob sua coordenação, acorda com outra entidade estatal ou 

privada a construção de uma relação jurídica de cooperação mútua ou colaboração 

mediante a “expansão legalmente admitida da autonomia gerencial de uma entidade ou 

órgão participante, para programar atividades de interesse de todas”. (2001(a): 180-188). 



De tudo quanto exposto na doutrina de MOREIRA NETO sobre o Contrato de Gestão, apenas 

divirjo do que ele considera ser meio de atuação deste acordo, pois que, como dito, para o 

caso das Organizações Sociais não se trata de expansão de autonomia gerencial, mas de 

restrição desta. 

Finalizo por indicar o que penso ser a natureza jurídica do Contrato de Gestão, desde já 

afirmando tratar-se de uma realidade única, com diferenciais que não desnaturam o seu cerne 

em cada caso. 

Não creio que o Contrato de Gestão, em qualquer das suas multiformes manifestações, seja 

um acordo com natureza jurídica de contrato ou convênio administrativo. 

Resumindo tudo quanto explanado, no Contrato de Gestão, há um quê negociação de troca, de 

pequena margem de discrição para o rompimento, que são ínsitas ao contrato como categoria 

jurídica. 

No Contrato de Gestão, há também um quê de cooperação, de busca de objetivos de interesse 

público comuns das partes, de fomento (para algumas espécies) e de inexistência de 

responsabilidade por ato lícito, como ocorre no convênio. 

Também podem ser encontradas no Contrato de Gestão peculiaridades que o tornariam em um 

terceiro gênero entre os contratos administrativos e os convênios administrativos, como o 

disse RODRIGO BORNHOLDT (1998:404), a exemplo da sua instituição se voltar para a 

administração da entidade "contratada". 

Apenas no Contrato de Gestão pode-se encontrar como objetivo nuclear a troca entre a 

realização de metas pelo desembolso de recursos ou pela flexibilização administrativa da 

entidade. No convênio, não há troca, há participação com benefícios mútuos. 

Apenas no Contrato de Gestão as partes atuam horizontalmente na fase prévia e decidem 

com será a administração e os serviços de uma delas e a fiscalização a ser realizada por 

outra. 

No convênio elas decidem as prestações de ambas num sentido que buscam um benefício 

público por atuações conjuntas e no contrato a lei estabelece a forma e as características do 

objeto possível que beneficiará o poder público, enquanto no Contrato de Gestão as  partes 

ajustam que a entidade buscará o seu próprio benefício e, com isso, será recompensada, pois 

do seu benefício resultará o benéfico público.  



Um raciocínio muito comum nas famílias brasileiras de classe média pode servir de analogia à 

idéia inspiradora do Contrato de Gestão. “Meu filho, se você passar no vestibular, ganha 

um carro”. 

Ora, quem mais se beneficia pessoalmente com o sucesso no vestibular?  O filho. É claro! 

Mas os pais também ganham com esta realização, pois têm do que se orgulhar dos filhos e, de 

certo modo, garantem o futuro destes e, com isto, a sua tranqüilidade no tocante ao sustento 

da prole. 

Ocorre que o meio direto de “barganha”, para que o filho se sinta estimulado ao ingresso na 

universidade é um instrumento de independência: um veículo automotor. 

A relação poder público e entidade pública ou privada, num Contrato de Gestão, funciona, 

mais ou menos assim: Atinja as suas finalidades com eficiência e eu lhe premiarei ou lhe 

dando uma bonificação ou lhe deixando independente para seguir seu caminho.  

Este é o núcleo do raciocínio do objeto do Contrato de Gestão em todas as suas modalidades, 

ainda que bastante diversificadas. 

Alguns dirão que não passa de encenação ou de um estímulo psicológico que não tem nenhum 

valor prático ou jurídico. (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, 2001: 186 e 187). 

Digo-lhes que se trata de um instrumento de uma nova forma de Administração Pública – e os 

cientistas da área corroboram com isto – não mais totalmente imperativa, nem completamente 

deixada à deriva.  

O Contrato de Gestão pode ser tido como um mecanismo de democratização da função 

administrativa, porquanto envolve os exercentes desta, alguns dos seus principais 

controladores e os usuários do serviço. 

Os atores do processo (o governo, o funcionalismo e a sociedade) acordam em torno dos fins 

a serem atingidos, uma vez que, quanto aos seus substratos, tanto a norma quanto os valores 

sociais já convergiram para parâmetros gerais, e uma das partes, o governo, (aquela que tem 

legitimidade por conta da eleição popular) faz o controle do atingimento dos fins. 

Tal controle tem natureza técnica, pois baseado em indicadores econômicos, de atingimento 

de percentagens de produtividade etc. (Cf. no Capítulo 7). 



Ao mesmo tempo, fica realçado o controle dos fins, pois o que importa é verdadeiramente 

atingi-los.20 

No que pertinente à natureza jurídica do Contrato de Gestão, há que se dizer que não são 

contratos administrativos ou convênios. 

Mesmo que sejam considerados como atos administrativos complexos (internos ou externos), 

são acordos peculiares, que se diferenciam dos demais pela inserção dos procedimentos da 

administração por objetivos (APO) no exercício das funções pelo ente descentralizada ou pela 

entidade privada. 

O Contrato de Gestão é realidade única pelo motivo em tela. 

Ainda que o objetivo mediato de cada Contrato de Gestão seja a realização de tal ou qual 

atividade, o seu cerne é o estabelecimento da melhor administração possível da entidade 

que ajusta com o poder público (interpretação do princípio da eficiência), conforme os 

parâmetros técnicos da Ciência da Administração e obedecendo aos ditames constitucionais. 

Por conseguinte, o Contrato de Gestão se apresenta como um ato administrativo complexo 

com caracteres peculiares que o afasta dos contratos administrativos e dos demais atos 

complexos como os convênios e termos de parceria. 

A sua natureza de ato complexo está demonstrada pela congregação de manifestação de 

vontades de entes autônomos (o Estado e uma entidade descentralizada ou o Estado e uma 

entidade privada), que exteriorizam a sua vontade a fim de constituir relação jurídica de 

coordenação, seja por cooperação, seja por colaboração e a sua singularidade reside na busca 

de resultado de interesse público através da eficiência do aparelho administrativo da entidade 

que pactua os objetivos em contrapartida a flexibilização sobre o controle sobre ela exercido 

ou recebimento de subvenções e outros favores por parte do Estado  

Partindo da identidade e do conceito delineados por MOREIRA NETO, proponho como 

definição do Contrato de Gestão a seguinte: 

O Contrato de Gestão é um ato administrativo complexo, na forma de acordo público, 

firmado entre o Estado e entidades descentralizadas ou entes privados pré-qualificados 

através de procedimentos públicos (Organizações Sociais), cujo objeto é a 

implementação da administração por objetivos em contrapartida da prévia fixação do 

limite da discricionariedade a ser utilizado no controle de gestão (“flexibilização do 
                                                 
20 Vale dizer que atingir as finalidades do Estado significa atingir as finalidades da norma estabelecida em 
observância dos princípios democráticos. 



controle administrativo”) (para entes estatais) ou de percepção de subvenções 

econômicas (para entes não estatais), voltado à aplicação do princípio da eficiência e 

suas implicações nas atividades de interesse público. 

Realça-se neste passo a circunstância de que o poder público – para o caso de celebração do 

Contrato de Gestão com entes estatais -, não abrirá mão de controla-las, mas o fará 

finalisticamente. 

 

5.3. Características do Contrato de Gestão: 

 

• Imprescindibilidade de procedimento negocial prévio; 

• Temporariedade; 

• Continuidade; 

• Cláusulas fixadoras de metas de desempenho; 

• Critérios de avaliação dos objetivos; 

• Veiculação de políticas públicas (Planificação econômica e fomento); 

• Sanções funcionais pelo descumprimento; 

• Baixa ou nenhuma “justiciabilidade” 

• Discricionariedade na fixação de metas e nos critérios para aferição de resultados 

• Ente federativo como uma das partes; 

• Controle finalístico; 

• Instrumentalidade 

Se o Contrato de Gestão é instrumento do Estado Contratual, a fase pré-acordo ganha enorme 

relevo, pois neste momento são indicadas as metas a serem atingidas e as partes, 

conjuntamente, escolhem os critérios de avaliação de se estes objetivos foram alcançados. 

Apesar de os Contratos de Gestão terem vocação para durar, pelo fato de introduzirem 

paulatinamente os valores de eficiência para o exercício da administração da entidade quer 

pública quer privada, devem ter duração específica, estando termo final para o seu 

cumprimento. (SÉRGIO LUIZ BARBOSA NEVES, 1999: 425). 



Servem como veículos de aplicação de políticas públicas, na medida em que podem 

direcionar produtivamente as empresas estatais ou reestruturar organizações públicas ou 

fomentar atividades privadas de relevância pública. 

As sanções pelo descumprimento dos contratos de gestão demonstram o seu caráter jurídico e 

implicam a cassação de títulos jurídicos montados sobre tais acordos públicos (Agência 

Executiva, Organização Social) ou a destituição de dirigentes que se obrigaram ao seu 

cumprimento. (Caso das Agências Reguladoras). 

A baixa “justiciabilidade”, na visão de IZABEL CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS, 

significa a pouca previsão de recurso à via judicial. (2001: 13). 

Se bem que isso é válido para os Contratos de Gestão das Organizações Sociais, pois 

estranhas ao aparelho do Estado. 

No cotejo dos acordos de gestão das OS, pode-se notar que há previsão de recurso ao 

Judiciário para dirimir dúvidas quanto à interpretação daqueles. 

Agora, os Contratos de Gestão das Agências Executivas, das Agências Reguladoras e das 

Empresas Estatais não comporta essa espécie de cláusula, pois estas entidades participam do 

Estado e são por ele até tuteladas. 

No que toca ao uso da discrição para a fixação de metas e para indicação dos critérios 

aferidores dos resultados, isso é para significar que a elaboração do Contrato de Gestão não 

obedece a ritos sacramentais de índole burocrática, mas não deixa de estar baseada na 

competência legal das partes, que agirão dentro da margem permitida. 

Pelo Texto Constitucional (§8º, art. 37), uma das partes será necessariamente o poder público, 

que aqui representa uma das unidades federativas, conquanto sejam estas que tutelam as 

entidades da administração indireta celebrantes do Contrato de Gestão. 

O art. 47 da Lei Complementar n. 101/04.05.2000 poderia deixar margem de dúvidas quanto à 

possibilidade de uma entidade da administração descentralizada celebrar Contrato de Gestão 

com uma empresa controlada. O passado recente que comprova o ajuste de acordos como este 

com empresas subsidiárias de outras empresas estatais demonstra que a característica em 

comento, mas sem sede legal. 

O art. 2º da norma acima referida conceitua como empresa controlada a sociedade cuja 

maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da 

federação. Logo, se a maioria do capital social pertence a ente da federação, será este o seu 



controlador, o que confirma  a regra de que a penas este pode atuar como fiscalizador de 

Contrato de Gestão. 

O controle finalístico é uma das características apontadas por SÉRGIO LUIZ BARBOSA 

NEVES e que vai merecer exame mais detido no Capítulo 7. 

É o mesmo autor quem aponta a instrumentalidade como marca do Contrato de Gestão e  seus 

ensinamentos, de tão esclarecedores, merecem transcrição. 

A instrumentalidade seria outra característica fundamental do 

contrato de gestão. A ampliação da autonomia gerencial, 

financeira e orçamentária dos órgãos e entidades não pode 

redundar na mesmice administrativa. Há de servir-se como 

instrumental bastante à consecução de um algo mais impossível 

de ser obtido sem aquela ampliação e não inserido nas tarefas 

rotineiras do pessoal pertencente ao quadro daqueles órgãos e 

entidades. O contrato de gestão, tal como previsto em nosso 

ordenamento é , assim, dotado de um caráter instrumental, de 

molde a disponibilizar meios que permitam o atingimento das 

finalidades maiores nele consignadas pela instituição do 

administrador que vier a celebra-lo. Logicamente, adstrito que 

está ao princípio da legalidade e em razão de ser 

heirarquicamente inferior à lei, o contrato não poderá 

estabelecer o desempenho de funções que não estejam 

circunscritas no espectro legal que delimita as atribuições 

daqueles órgãos e entidades". (1999: 425). 

5.4. Classificação dos Contratos de Gestão. 

 

Retornando às lições de MOREIRA NETO, o critério classificatório eleito é o da hierarquia 

das normas. 

Subdivide os Contratos de Gestão em constitucionais e infraconstitucionais. 

Os Contratos de Gestão constitucionais são aqueles que, baseados no §8º, art. 37 da CF, são 

celebrados ente Poder Público e entidades, ou mesmo, órgãos da Administração Direta e 

Administração Indireta, voltando-se, repete, para a programação consensual de metas de 



desempenho de uma entidade ou órgão público, através de ampliação de sua autonomia 

gerencial, com a finalidade de cumprir metas consensualmente fixadas. 

Os Contratos de Gestão infraconstitucionais são atos complexos de colaboração de entidades 

privadas com o Poder Público, instituindo Organizações Sociais e OSCIP, sendo que, nestas, a 

denominação não é de Contrato de Gestão, mas de Termos de Parceria (2001:186 e 187). 

Escolhi critério diverso, que parte da finalidade mediata de cada Contrato de Gestão de per 

si, até porque não entendo que os Termos de Parceria se afigurem como aquele, conforme 

direi adiante.21 

Observe-se que o Contrato de Gestão com Empresas Estatais e o Contrato de Gestão com as 

Agências Executivas têm a mesma feição, posto que encerram um conteúdo de troca entre a 

flexibilização do controle pelo cumprimento de metas de modernização de tais entidades. 

Os Contratos de Gestão com as Organizações Sociais e aquele isolado caso da SSA das 

Pioneiras Sociais, como assevera DI PIETRO, longe de aumentarem a autonomia da entidade 

privada, buscam a sua restrição, pela necessidade de sujeição aos termos de acordo público a 

que antes não se sujeitavam. (2001:291). 

O Contrato de Gestão como as agências reguladoras é um acordo voltado para a 

administração por objetivos pura e simples, como adiante se observará. 

É importante realçar que a diferença entre o Contrato de Gestão com as agências executivas e 

com as empresas públicas – mesmo estando sob a mesma espécie - é que aquele pacto se 

afigura como um dos requisitos para a concessão do título de Agência Executiva e, por 

conseguinte, seu descumprimento gera a desqualificação da entidade. (IZABEL CRISTINA 

MOREIRA SANTOS chama isso de “caráter sistêmico do Contrato de Gestão”). (2001: 13). 

Mas não creio que isso seja suficiente para apartá-lo da espécie que com ele se identifica, pois 

isto não desnatura a sua teleologia de modernizar entidades estatais. 

Assim, há de se propor como classificação para os Contratos de Gestão: 

• de Fomento: das Organizações Sociais e do Serviço Social 

Autônomo Associação das Pioneiras Sociais; 

• de Reestruturação Administrativa: das Empresas Públicas e das 

Agências Executivas; 

                                                 
21 É bom esclarecer que a finalidade imediata do Contrato de Gestão é introduzir os valores da eficiência no seio 
da organização. 



• de Administração Concertada: das Agências Reguladoras. 

 

5.5. Diferenças e semelhanças entre espécies análogas. 

 

5.5.1 Contratos “Interorgânicos”. 

 

Os contratos interorgânicos, mesmo não sendo assim denominados pelo direito positivo, 

partem da mesma norma constitucional que os anteriormente já declarados contratos de gestão 

para as entidades da Administração Indireta. 

Os contratos interorgânicos teriam o mesmo objeto, qual seja o esforça de modernização 

administrativa em troca da flexiblização do controle exercido sobre seus atos, leia-se, em 

troca da pré-fixação das raias da discricionariedade a ser exercida pelo poder central, 

conforme disposição de lei. 

Conquanto as partes sejam, de um lado o Estado (Administração Direta) e do outro Estado 

(Administração Direta), não posso deixar de seguir a maioria da doutrina quanto a considerá-

los uma teratologia jurídica, apesar da sua residência na Lei Maior. 

Entendo que a inexistência de pronúncia sobre sua inconstitucionalidade poderia lhes deixar à 

plena efetividade, se fosse possível a sua celebração.  

Deste modo, se, por acaso, por exemplo, um dado ministério queira “celebrar” um contrato 

com um órgão a ele vinculado hierarquicamente, assim como DI PIETRO, entenderei tratar-se 

de um instrumento de cooperação sem conseqüências jurídicas para o rompimento ou, 

mesmo, pelo descumprimento (2000: 821).  

Teria até possibilidade de considerá-lo um ato administrativo unilateral, se não houvesse uma 

“negociação prévia” (informal) para seu ajustamento, mas não poderei fazê-lo dado o aspecto 

colaborativo. 

É possível até pensar que o Contrato Interorgânico seria uma busca na transformação de 

órgãos como as Policiais Militares em órgãos de regime especial, mas não posso considerar 

que, a não ser uma lei modifique um dado regime conferido a um órgão, cujas competências 

estão dispostas em outra lei, não há como um ato infralegal o faça. (Creio que isso também se 

depreende da interpretação do § 8º, art. 37 in fine da CF/88). 



Posto isto, Contrato Interorgânico e Contrato de Gestão divergem em um ponto fundamental: 

as partes do primeiro ajuste não são personalizadas, daí o seu caráter não jurídico a priori e o 

segundo já pressupõe o Estado, de um lado, e um ente personalizado de outro. 

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, credenciado doutrinador, comentando sobre a 

probabilidade de celebração de contrato entre órgãos, afirma categoricamente que esta 

previsão representa um contra-senso da própria Emenda, dispositivo a ser considerado como 

“não escrito”, pois, para ele, “não há acrobacia exegética que permita salvá-lo e lhe atribuir 

um sentido compatível com o que está na própria essência do direito e das relações jurídicas” 

(2001:194). 

Apesar de achar difícil acomodar dogmaticamente algumas realidades até irreversíveis, parto 

do pressuposto de que o legislador atua constitucionalmente e que tal será discutível apenas se 

os órgãos legitimados ajuízem ação específica frente ao Supremo Tribunal Federal e este 

declare a inconstitucionalidade da Lei ou do ato normativo presumidamente contrário à Lei 

Maior. 

Ademais, creio que a porção do jurista é a de, não somente atacar as vicissitudes do sistema, 

mas a de adequá-lo à necessidade social, buscando como norte o valor da legitimidade acima 

do da legalidade. 

A posição de DI PIETRO é consentânea com esse raciocínio, motivo pelo qual a ela adiro, 

considerando que o Contrato Interorgânico seria, no máximo um termo de compromisso. 

(2000: 821). 

 

5.5.2 Os termos da Parceria com a OSCIP. 

A) As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 

 

As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público foram instituídos pela Lei 9790/23-

03-99. 

PAULO MODESTO, enxerga nas OSCIP mais uma tentativa de esvaziamento do título de 

utilidade pública, com o que concorda MOREIRA NETO.(2001:11 e 2001(a):272 

respectivamente). 



DI PIETRO, com a maestria de costume, diz que a parceria do Estado com a OSCIP, em 

relação à OS, está estruturada de modo mais adequado, posto que, neste caso, o legislador se 

preocupou em definir a entidade sem fins lucrativos para os objetivos da Lei (art.1º, § 1º), as 

entidades que não podem receber a qualificação, dentre outros aspectos que as distinguem das 

Organizações Sociais (2002:217). 

As características da OSCIP de maior destaque podem ser selecionadas da doutrina de 
MODESTO: afetação a uma finalidade de interesse público ou socialmente relevante, 
recebimento de favores especiais, subsídio, isenções e contribuições do Estado, submissão a 
uma vigilância especial e a limitações de ordem administrativa que vão além do simples poder 
de polícia exercido sobre as demais pessoas privadas, sujeição ao controle do Tribunal de 
Contas e à fiscalização do Ministério Público, necessidade de reconhecimento formal por 
parte do Estado, segundo um procedimento especial regulado em lei. 

O referido autor chama atenção para algumas "lacunas" e "inconsistências" que mereceriam 
concessão na referida legislação, dentre as quais destaco: 

• A possibilidade de afastamento do regime das OSCIP para entidades de fins 

comunitários autênticos, em vista da disposição do art.18 da Lei 9790/99, que prevê a 

perda de quaisquer outras classificações em dois anos, inclusive do título de OSCIP, as 

não optar pelo título que prefere (isto pelo fato de que não estavam dispostos a perder 

os benefícios atuais inclusive do título de utilidade pública, para trocar por benefícios 

futuro e incertos. 

• Inexistência de previsão de sanção ao poder público pelo descumprimento do Termo 

de Parceria.  

MODESTO chama de omissão a falta de autorização expressa na Lei para a cessão de 
servidores. (2001:13-15). 

Sinto discordar do insigne conterrâneo, pois pensar que se trata de um amadurecimento do 
modo de fomento às atividades do Terceiro Setor. 

Se não há autorização expressa, há vedação de cessão de pessoal e as OSCIP, funcionando 
como soe ocorrer as demais entidades privadas:recrutando os seus trabalhos no meio da 
sociedade. 

É DI PIETRO que dá a pista da maior distinção entre as qualificações em Organização Social 
e OSCIP. Para ela, o intuito das Organizações Sociais é a assunção de atividades antes 
desempenhadas como públicas por entidades que foram extintas e as OSCIP não afeta em 
nada a existência de entidade ou órgãos públicos 

Entende que é nas OSCIP que a função de fomento se manifesta verdadeiramente, pois 
incentivam a iniciativa privada de interesse público. 

Vistos os caracteres das OSCIP, cumpre falar rapidamente do ato de qualificação, para dizer 
que, diferente ocorre no modelo das Organizações Sociais, é ato vinculado, nos termos do §2º, 
art. 1º Lei 9790/99. 



Diz FRANCISCO DA ASSIS ALVES, que basta o preenchimento dos requisitos do art 3º e 4º 

da Lei das OSCIP, o não enquadramento da entidade em uma das hipóteses do art 2º e 

existência de toda a documentação (art 6º,§3º) para que a entidade tenha direito subjetivo à 

qualificação (2000:277). 

 

B) Questões relativas aos Termos de Parceria 

 

O Termo de Parceria, da mesma forma que o Contrato de Gestão tem natureza e denominação 

controvertidas.  

MOREIRA NETO diz que melhor chamá-lo de “termo de colaboração”, pois, uma vez 

formado, destina-se à formação de vínculo de colaboração com o Estado “para fomento e 

execução das atividades de interesse público” a serem realizadas pela OSCIP. 

DI PIETRO considera-o como “assemelhado ao convênio”, dizendo que, da mesma forma que 

o Contrato de Gestão das organizações sociais, restringe a autonomia da entidade celebrante. 

A Secretaria Nacional de Justiça, no seu site na internet, publicou um documento em que 
delineia os caracteres do Termo de Parceria. 

Vale a transcrição da definição: 

 

"O Termo de Parceria é uma das principais inovações da Lei das OSCIPs. TRata-se de um 
novo instrumento jurídico criado pela Lei 9790/99 (art.9º) para a realização de parcerias 
unicamente entre o Poder Público e a OSCIP para o fomento e execução de projetos. Em outras 
palavras, o Termo de Parceria consolida um acordo entre OSCIPs e órgãos das três esferas de 
governo, dispondo de procedimentos mais simples de que aqueles utilizados para a celebração 
de um convênio". 

 

Prossegue dizendo que a escolha do projeto poderá ser por meio de concursos. 

De todo modo, adverte que  o órgão estatal tem como dever a verificação da regularidade da 
entidade antes da celebração deste acordo público. 

Os pontos mais notáveis do modelo do Termo de Parceria disponibilizado pela Secretaria 

Nacional de Justiça são: 

1. Começa-se por definir o objeto desse acordo como um dado projeto que se realizará por 

meio do vínculo (cláusula 1ª) 



Logo, não se volta à entidade, mas ao serviço (que tem começo, meio e fim) a ser realizado, 

como no convênio. 

2. A proposta dos objetivos, metas, resultados, cronograma de execução, critérios de avaliação 
de desempenho parte das OSCIP e é aprovada ou não pelo Poder Público. 

Mais uma semelhança com o convênio 

3. Avaliação de resultados por uma comissão, que emite relatório conclusivo com base nos 

índices de desempenho de desempenho (cláusula 6ª). 

A elaboração de relatório baseando-se em indicadores induz ao pensamento que se trate de 

Contrato de Gestão, só que a relatoria cingir-se-á ao projeto, e não ao trabalho da entidade 

como um todo. 

4. A indicação de foro (cláusula 10ª) 

Mostra a justiciabilidade plena do Termo de Parceria, ponto que não ocorre na maioria dos 

Contratos de Gestão. 

Apesar disto, o Termo de Parceria pode ser tido como instrumento da administração por 

objetivos (APO) restrito à realização de um dado  projeto. 

Os Termos de Parceria são instrumentos passíveis de serem formados entre o Poder Público e 

as OSCIP, com o objetivo de, formando um vínculo de cooperação, fomentar e executar as 

atividades de assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e 

artístico, promoção gratuita de educação, dentre outras arrolada no art. 3º da Lei acima 

citada.. 

E dentre as cláusulas do Termo de Parceria se encontra a de estipulação de metas e dos 

resultados a serem atingidos, a de previsão de critérios e objetivos de avaliação de 

desempenho com indicadores de resultado. (art. 10, II e III) 

Como se observa, o Termo de Parceria, apesar de muito se assemelhar ao Contrato de Gestão 

das Organizações Sociais, dele diverge por se voltar a um projeto de fomento específico, tanto 

que podem ser travados vários Termos de Parceria com a mesma OSCIP. 

DI PIETRO salienta que, no caso da Administração Indireta, a parceria com o Poder Público 

“está estruturada de forma mais adequada e está sujeita a requisitos mais rígidos”, quer pela 

preocupação em definir, para os fins da lei, a entidade sem fins lucrativos, quer pela exclusão 

de certas entidades que tenham ou não de fins lucrativos. 



Em verdade, muitos dos pontos que diferenciam Administração Indireta do Contrato de 

Gestão com a Organizações Sociais são resultantes da discrepância entre os modelos das 

OSCIP e das Organizações Sociais. A questão do objetivo das entidades – que influenciam no 

conteúdo contratual - já dá o tom da não identidade. Enquanto as Organizações Sociais têm 

para assumir determinadas atividades hoje tidas como SP e antes realizadas pela 

Administração Pública, as OSCIP vêm para complementar a Administração Pública e têm 

necessariamente, existência legal anterior à qualificação. 

Quanto à natureza do Termo de Parceria, para DI PIETRO, embora estabelecido 

semelhantemente ao Contrato de Gestão das Organizações Sociais, deste difere por ter 

natureza de convênio, quanto aquele, de contrato, mas ambos têm a autonomia gerencial e 

financeira restringida pelos controles finalísticos da Administração Pública e financeiro pelo 

Tribunal de Contas (2002: 217-219). 

Sigo a mesma trilha da multicitada doutrinadora, enxergando no Termo de Parceria um 

convênio administrativo com caracteres especiais, que incluem a aplicação da técnica da 

administração por objetivos. 

Não é contrato administrativo, pela ausência de comutatividade, e epla inexistência de 

previsão de cláusulas exorbitantes, como de penalidades aplicáveis pelo Estado ou rescisão ou 

alteração unilateral. 



CAPÍTULO 6 

ESPÉCIES DE CONTRATO DE GESTÃO. 

6.1. As modalidades de Contrato de Gestão brasileiros; 6.2. O Contrato de 
Gestão das agências executivas; 6.2.1. O que são agências executivas? Sua 
natureza e críticas ao modo normativo de sua introdução ao ordenamento 
brasileiro; 6.2.2. O Contrato de Gestão da agência executiva; 6.3. O Contrato 
de Gestão da Associação das Pioneiras Sociais. A possibilidade de 
celebração de Contrato de Gestão com entidades privadas não qualificadas 
em procedimentos públicos; 6.4. Os Contratos de Gestão com as 
Organizações Sociais; 6.4.1. As Organizações Sociais; 6.4.2 As 
Controvérsias em torno do Contrato de Gestão Das Organizações Sociais; 
6.4.3. A Questão da Dispensa de Licitação; 6.4.4 Os Contratos de Gestão 
com Organizações Sociais Federais; 6.5. Os Contrato de Gestão com as 
Agências Reguladoras;  6.5.1. Generalidades sobre as agências reguladoras 
6.5.2. Contrato de Gestão das Agências Reguladoras; 6.6. A fase anterior à 
celebração do Contrato de Gestão; 6.7. Os Contratos de Gestão com as 
Empresas Estatais; 6.7.1. O Contrato de Gestão com a Companhia Vale do 
Rio Doce (CVRD); 6.7.2. O Contrato de Gestão com a PETROBRÁS 

 

6.1. As modalidades de Contrato de Gestão brasileiros  

 

Neste capítulo, falarei das espécies de Contrato de Gestão brasileiros utilizadas e/ou 

legalmente previstas, seguindo um roteiro semelhante. 

Isso quer dizer que o estudo deste capítulo vai se cingir ao dos Contratos de Gestão com ou 

sem supedâneo legal. 

O registro quanto à validade ou não de dado Contrato de Gestão será feito quando do seu 

exame. 

Ainda que não reconheça possibilidade jurídica a este ou àquele Contrato de Gestão, serão 

analisadas, e apresentadas, se houver, decisões que os tenha ou não invalidado, além de 

aspectos característicos do seu instrumento e das normas instituidoras. 

Com a Emenda Constitucional n. 19 de 04.06.1998 poder-se-ia pensar que só a partir de 

então, a ordem constitucional receberia os Contratos de Gestão. Deste modo, passou-se a 

discutir se existiria a convalidação de normas infraconstitucionais pela Constituição, a fim de 

não se anular os Decretos e Leis que antecederam à Emenda Constitucional 19/98. 

J.  J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, cujos pensamentos podem ser extraídos 

de JULIANO TAVEIRA BERNARDES, se posicionam de maneira diversa da maioria da 

doutrina, por entenderem que a revisão constitucional pode fazer com que as normas 

anteriormente inconstitucionais deixem de sê-lo, mas apenas no que se refere à 



constitucionalidade material, pois a aferição da constitucionalidade formal, que diz respeito ao 

procedimento de elaboração da norma, somente poderá ser observada quando do tempo de sua 

edição. (Manual de Direito Constitucional, t. I, 2ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 1998: 244 

apud  2002: 52 e 53). 

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, que conclui pela impossibilidade de 

considerar constitucional uma lei que nasceu inconstitucional alega, com um dos pontos de 

apoio a esta tese, que as Emendas não operam, como a Constituição, o fenômeno da recepção. 

Apenas a Constituição inauguraria o sistema jurídico e "receberia" como válidas as normas a 

ela anteriores e não contrárias. (2001(b): 01-05). 

Embora concorde com a alegação de que uma lei inconstitucional não é convalidável por uma 

Emenda, não posso deixar de fazer algumas indagações. 

É o intérprete quem diz da inconstitucionalidade da lei? 

A presunção de validade das normas legais não é o suficiente para considera-las 

constitucionais e, portanto, adequadas ao sistema com ou sem Emenda Constitucional 

superveniente que trate do tema? 

Na problemática referente à Emenda Constitucional nº 19/98 o que observo é que as 

afirmações doutrinárias sobre inconstitucionalidade estão impedindo uma análise mais 

profunda de institutos como o Contrato de Gestão. 

Ocorre que não há decisão que tenha declarado inconstitucionalidade de tal norma, pelo 

menos ao que se sabe até então, que tenha inviabilizado a aplicação das leis que versam sobre 

o acordo objeto desta tese. 

Assim, penso que afirmar que a inexistência de pronúncia pelo Supremo Tribunal Federal 

sobre inconstitucionalidade tanto das Leis que trazem o Contrato de Gestão, como da Emenda 

Constitucional nº 19/98 suficiente para considera-las plenamente eficazes, válidas e vigentes 

no sistema jurídico brasileiro. 

Estendo este raciocínio também para os decretos que porventura ilegais tenham gerado a 

aplicação de Contratos de Gestão. 

Assim é que, acaso tenham sido aplicados na prática, os contratos de gestão considerados 

doutrinariamente inconstitucionais ou ilegais, mas que não o tenham sido pelas instituições 

competentes, merecerão análise jurídica como se validamente inseridos no sistema. 



 

6.2. O Contrato de Gestão das agências executivas 

 

6.2.1. O que são agências executivas? Sua natureza e críticas ao modo pelo qual 

instituídas no ordenamento brasileiro. 

 
Preliminarmente, convém definir a linha de 
argumentação a ser utilizada para o tratamento, tanto 
das agências executivas como dos contratos de 
gestão que as antecedem. 

Boa parte das normas que introduzem os citados institutos está maculada por algum vício que 

importe em sua invalidade. Outrossim, por inexistir argüição de inconstitucionalidade quanto 

ao seu teor da Emenda Constitucional e da lei que os veicula e, por conseguinte, pela ausência 

de pronúncia do órgão competente no tocante ao tema, cuidarei de ressaltar o que considero 

como nódoas sistemáticas daquelas normas, mas a elas me referirei como se plenamente 

aplicáveis. 

Embora compreenda que os atos normativos são exigíveis e o são os decretos que tratam das 

agências executivas e dos contratos de gestão, tendo em vista a sua emissão haver ocorrido 

anteriormente à da lei sobre a qual aqueles deveriam dispor, mesmo assim, farei referência ao 

texto, por se tratarem de atos normativos sujeitos ao controle de constitucionalidade que sobre 

eles ainda não incidiu. 

E assim, demonstrando a invalidade dessas normas, mas respeitando a circunstância de não 

terem sido declaradas como tais pelo órgão competente, menciona-las-ei quando do 

tratamento tanto das agências executivas, quanto dos contratos de gestão a ela antecedentes. 

É verdade que a nomenclatura “agências executivas” pouco diz sobre a essência  dessa 

autarquia ou fundação. 

“Agência”, por certo, é unidade de organização administrativa. Primeiro, nos Estados Unidos 

e, depois, nos demais países. (Cite-se como exemplo as autoridades administrativas 

independentes da França). 

Quanto ao vocábulo “executiva”, o máximo que se pode dizer é que a agência que é assim 

adjetivada tem o desempenho unicamente vertido para a concretização da norma legal no 

exercício da atividade administrativa, ou seja, de serviço público e/ou fomento e/ou polícia 



administrativa. (Sobre a acepção objetiva da Administração Pública, cf. MARIA SYLVIA 

ZANELLA DI PIETRO, 2001: 59). 

Nessa linha, chamar uma autarquia ou uma fundação de direito público de “agência 

executiva” soaria como uma redundância. 

Ocorre que, nem todo o ente autárquico ou fundacional pode ser assim denominado, por 

tratar-se de uma qualificação, ou, como quer CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, 

uma “comenda”. (2001: 183 - 193), conferida mediante decreto a específicas autarquias e 

fundações, de acordo co o art. 51 da Lei 9.649 de 27-05-98 e com o Decreto 2487 de 02-02-

98. 

As agências executivas são aqueles “centros de 
responsabilidade” preconizados pela Reforma de 
Estado, para os quais se pretendeu concertar uma 
estratégia de reestruturação, com o fim de tornar 
produtivo o que antes significava repasse de verbas 
sem retornos sociais ou econômicos. 

Dita qualificação de “agência executiva”, no meu sentir, tem o condão de, além de funcionar 

como um “esteio psicológico” para o empenho da direção e do “staff” da entidade, promover 

a realização do seu desiderato livre de “amarras burocráticas” porventura impostas pela sua lei 

instituidora. 

Os problemas de índole jurídica que surgem com o instituto da “agência executiva” estão 

sediados em, pelo menos, seis questões: 

1. Sua previsão inaugural por decreto do Poder Executivo; 

2. Sua instituição, posterior aos decretos, através de lei; 

3. A prescrição, ainda mais tardia, pela Constituição, através de 

Emenda, do “contrato” ampliador da autonomia das entidades 

autárquicas e fundacionais a serem qualificadas de “agências 

executivas”; 

4. O meio e o limite da flexibilização do controle do poder central sobre 

a agência; 

5. O já existente tratamento diferenciado quanto ao limite para dispensa 

de licitação da “agências executivas”. (Introdução da norma do 

parágrafo único ao art. 24 da Lei 8.666 de 21-06-93) e 



6. A natureza do Contrato de Gestão antecessor da qualificação das 

agências executivas (E aqui deixo de aspear os objetos de nossa 

discussão, dizendo que este tópico será abordado mais adiante). 

As três primeiras questões podem ser aglomeradas em uma: não haveria necessidade de que, 

primeiro a Constituição previsse a possibilidade de a lei dispor sobre instrumentos de 

flexibilização de controle, para, ao depois, a lei e, a seguir, o decreto fazerem-no? 

De certo que boa parte do regramento da Administração Pública migrou para a constituição, e 

isso fez com que, quase toda a prescrição em direito administrativo, passe pelas vias da Lex 

Legum, mas não creio que seja, particularmente, o problema relativo à instituição da agência 

executiva.22 

Para mim, a possibilidade da mitigação da “supervisão ministerial” sobre as entidades da 

Administração Indireta não tem curso necessário num previsivo constitucional, até porque, em 

cada ente federado tem autonomia administrativa para dispor sobre organização 

administrativa através de lei. 

Desse modo, se uma lei federal/distrital/estadual/municipal dispusesse que a entidade X ou Y 

da administração indireta deixaria de sofrer tais e quais controles específicos (numerus 

clausus) acaso realizasse condutas de reestruturação do seu aparato operacional, não penso 

que tal norma resultaria inválida, ainda que sem previsão constitucional a ela diretamente 

vinculada. 

Primeiro, porque a supervisão geral do Chefe do Executivo, sobre a entidade, permaneceria 

intacta, não decorrendo, necessariamente, da flexibilização do controle a impossibilidade de 

destituição do dirigente do ente, ou mesmo a inviabilidade de intervenção extraordinária. (São 

decorrências regratórias e principiológicas da Constituição e, por isso, intangíveis, não 

valendo, agora, no primeiro caso, para as chamadas “agências reguladoras” que, na sua lei 

instituidora, em regra, já se prevê o mandato dos seus dirigentes). 

Segundo, porque o Ministro/Secretário não deixaria de exercer a supervisão específica que a 

lei insituidora da entidade dantes previu, exceto o que foi objeto de derrogação da lei 

flexibilizadora. 

Gostaria de frisar que apenas no uso da competência legiferante é que se pode cogitar de 

amainar controles legais, tanto pelo princípio do paralelismo de formas, quanto pela previsão 

                                                 
22 São também válidas as considerações feitas no Capítulo anterior para convalidação de normas originalmente 
inconstitucionais por Emendas supervenientes. 



do art. 37, XIX da Constituição Federal de criação de autarquias através de lei e de 

autorização legal para a criação de fundações, pois se é a lei instituidora ou autorizadora que 

fixa os controles, apenas uma outra lei, e de cunho específico, pode fazê-lo. 

Completamente ilegal, no entanto, era o decreto que, de modo autônomo, previa a 

flexibilização do controle ministerial sobre uma entidade pública que recebera um dado 

qualificativo por quaisquer motivos, mesmo os que implementadores do princípio da 

eficiência.(Até a Emenda Constitucional nº32 de 11.09.2001). 

Daí a completa invalidade, no meu entender, dos Decretos Federais 2487 e 2488/98, pois, em 

última análise, feriam incisivamente o princípio da separação de poderes, já que a matéria de 

índole legislativa fora objeto de tratamento autônomo por parte do Executivo, quando não 

podia ser feito. 23 

Isso do ponto de vista doutrinário, já que dita invalidade não fora declarada por quem de 

direito. 

Para se chegar a um entendimento conclusivo acerca da inversão normativa que deu azo à 

instituição das agências executivas, poder-se-ia afirmar que a Lei 9.649 de 27-05-98 teria 

guarida constitucional apenas na medida em que mantém o poder de supervisão sob a alçada 

do Executivo e lhe confere, segundo sua previsão, medidas para assegurar a autonomia de 

gestão desses entes, como também ao tempo em que cria novo espécime de acordo, pois assim 

também o fizeram outros diplomas legislativos. 

Assim também é juridicamente aceitável a definição de procedimentos e critérios, pelo 

Executivo, para a implementação da reestruturação da entidade executiva, para a 

racionalização de suas estruturas, para a revisão de seus processos de trabalho e para o 

desenvolvimento dos seus recursos humanos, desde que tais medidas não cerceiem a 

autonomia do ente autárquico ou fundacional, corolário de sua criação. 

Por outro lado, a previsão genérica de flexibilidade de autonomia, que até a publicação da Lei 

9.649/98 apenas tinha sido feita via decreto, não tem o condão de conferir dito alargamento de 

autonomia, uma vez que cada entidade foi criada por uma lei específica, cujos controles 

estabeleceu de per si. 

O que pode ser dito é que a Administração Pública, no Contrato de Gestão das Agências 
Executivas, diga como exercerá os controles que a lei lhe determina realizar.  

                                                 
23 Essa afirmação tem apenas caráter doutrinário, pois não existe pronúncia judicial ou decisão administrativa da 
união que os tenha retirado do sistema. 



Outras soluções para compatibilizar a iniciativa das agências executivas com o sistema 
jurídico brasileiro passariam por uma legislação infraconstitucional que instituísse as agências 
executivas e os contratos de gestão que as antecedessem com os aspectos possíveis de 
flexibilização de autonomia (Embora a Lei 9.649/98 institua tais figuras, não diz o que será 
objeto de mitigação do controle ministerial, mesmo porque parte do pressuposto de que isso 
se define no bojo do Contrato de Gestão.) 

Ressalte-se, como acima dito, que a Lei 9.649/98 diz que as medidas a serem tomadas pelo 

Executivo têm a finalidade de assegurar a autonomia da agência executiva, o que, certamente, 

está ligado à autonomia que a lei instituidora previu. E assegurá-la não seria mais do que 

cumprir fielmente a prescrição legal. 

Ainda para o desate da questão posta, pode-se dizer que a qualificação das agências 

executivas nada mais representa, senão um destaque administrativo para uma entidade em 

vias de se tornar eficiente. 

Do ponto de vista jurídico-sistemático, tratar-se-ia de um ato-condição para a incidência de 

efeitos alargadores de sua autonomia, efeitos esses antevistos por uma dada lei. (A Lei 

9649/98 apenas serviria como suporte para criação da agência reguladora e do Contrato de 

Gestão, mas, no que tange ao aspecto do alargamento da autonomia, não serve de base, 

servindo, contudo, para respaldar medidas de asseguramento da autonomia). 

É de todo pertinente, agora, analisar o limite possível para a flexibilização do controle 

ministerial. 

Indubitavelmente que o §8º do art. 37 da CF/88 (com a norma da EC 19/98) já poderia ser 

invocado como supedâneo para o alargamento da autonomia dos entes da administração 

indireta. 

CELSO ANTÔNIO, considera inconstitucional a previsão de algo instituído por lei possa ser 

esvaziado pela via do contrato (e de qualquer índole) (2001: 183 - 193). 

Com efeito, para ele, não pode uma norma de atualização constitucional, com é a emenda, 

subverter o sistema e seus princípios, ao dizer que “a autonomia gerencial, orçamentária e 

financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada 

mediante contrato...”, posto que tal autonomia advém da lei, mesmo porque a Administração 

Pública é direcionada pelo princípio da legalidade, por força do princípio do Estado 

Democrático de Direito e do quanto insculpido no art. 37, caput da Lei Maior. 



Desse modo, diante da alegada inconstitucionalidade do referido dispositivo -ainda não 

declarada, é verdade, pelo órgão competente - nada se poderia dispor acerca da referida 

ampliação de controle através de um “contrato”. 

Não sigo esta respeitável doutrina, principalmente pelos motivos retro-expostos concernentes 

a atual inexistência de pronúncia de inconstitucionalidade de dita norma. 

Com efeito, além de poder mitigar o controle central e prever o contrato de metas, a Emenda 

Constitucional 19/88 pode ser invocada para a edição de lei que faça, desde que esta não retire 

por completo a possibilidade de a Administração Central intervir na entidade. 

Ainda outra observação a se por é que a flexibilização da autonomia está intimamente ligada à 

realização do controle finalístico, diferente do controle de meios até então realizado, e aquele 

está lastreado no princípio constitucional da eficiência. 

Outros aspectos: 

Considero, data vênia, também equivocada a posição de GASPARINI quanto à afirmação de 
que a titulação de agência executiva confere, imediatamente, à autarquia, como à fundação, a 
natureza de autarquia especial (2001: 349). 

E isso principalmente porque a aludida qualificação seria feita de lege lata por um decreto 

presidencial e o regime autárquico peculiar advém de lei. 

Apesar de compreender que a autarquia especial é uma forma um pouco mais autônoma de 

ente da administração indireta, embora autarquia já represente um destaque especial de 

serviço, o regime que decorre dessa especialidade tem assento legal. 

Outro ponto que entendo controverso nessa doutrina é a pressuposição - que não é pacificada 

– é de que a fundação é inexoravelmente uma autarquia. E mais, que uma fundação que se 

torne agência executiva, pode ser tida como autarquia especial. 

Ainda é de se salientar o que pensa LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, a qual deixa de lado a 

normatização das agências executivas, para asseverar que “se em termos constitucionais, não 

houver sido atribuída competência reguladora, somente poder ser permitidas, a outros entes 

criados como agências, competências executivas”. (2001: 147). 

Disso se infere que às agências reguladoras criadas sem previsão constitucional apenas podem 

ser conferidas competências executivas, a exemplo de, como diz, licenciar, fiscalizar e 

resolver controvérsias entre usuários e concessionários. 



Trata-se de uma concepção totalmente nova sobre as agências executivas, por não seguir o 

perfil traçado pelos decretos federais, mas, de certo modo, por parecer se coadunar com a 

previsão dos art. 7º da Lei 9.427 de 26-12-96 e art. 14 da Lei 9.961 de 28-01-2000 que, 

respectivamente, conferem à ANEEL e à ANS o caráter de agências reguladoras executivas. 

E o que fazer com o tratamento diferenciado às agências executivas, já conferido pela Lei 

9.648 de 27-05-98, a qual introduz o parágrafo único ao art. 24 da Lei 8.666/93? 

 

6.2.2. A dispensa de licitação para as Agências Executivas 

 

CELSO ANTÔNIO sugere que a ampliação do limite de dispensa de licitação para as 

agências executivas seria a única conseqüência de relevo de qualificação das autarquias e 

fundações como tais, sendo um mecanismo de fuga da moralização que a licitação impõe. 

(2001: 143). 

Como considero que a Lei 9.649/98 é válida quanto à previsão da instituição das agências 

executivas, até por garantir a autonomia da entidade, entendo que a dispensa de licitação em 

comento pode ser deferida às entidades qualificadas posteriormente à sua edição, a saber, após 

27-05-98, a exemplo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

6.2.3. Aspectos do Contrato de Gestão das Agências Executivas 

 

Passo agora ao exame do Contrato de Gestão das agências executivas. 

A análise seguinte também cingir-se-á aos aspectos 
que permanecem válidos (sob uma perspectiva 
doutrinária, repito) dos dispositivos da Lei 9.649/98 
sobre os contratos de gestão, que não entendo 
descartáveis. 

Bem verdade que haverá menção das normas por mim consideradas inválidas, mesmo porque 

não há pronúncia oficial sobre essa circunstância. 



 

A) Considerações Gerais 

Segundo o Ministério do Planejamento, as Agências Executivas “representam um novo 
modelo institucional para a revitalização das entidades que permanecerão sob a 
responsabilidade do Estado, conforme previsto no Plano Diretor da Reforma do Estado”. 

Os Contratos de Gestão das agências, conforme a mesma fonte, servirá como mecanismo 
inovador de controle por resultados. 

Apenas a título de informação o Inmetro, o CADE, IBAMA, IBGE, CNPq, DAS e a ANUS 
foram escolhidas como unidades-piloto para a implementação do projeto das Agências 
Executivas, sendo que, até então, não há celebração do Contrato de Gestão propriamente dita, 
mas discussões sem planejamento estratégico e sobre contratação de consultorias (Isto em 
11.11.2002). 

Os Contratos de Gestão com as agências executivas são acordos na modalidade de 
reestruturação administrativa, pois firmados para soerguer autarquias e fundações com 
problemas de performance, para auxilia-las a chegarem à eficácia em seus serviços através da 
técnica da administração por objetivos (APO). 

 

B) Penalidades, possibilidade de retirada e extinção do Contrato de Gestão da Agência 
Executiva. 

Claro que a prescrição de uma penalidade a ser aplicada a uma entidade pública pelo poder 

central há que passar pelo crivo do Poder Legislativo, que a instituirá por intermédio de lei, 

sendo esta a mesma que disporá sobre os a forma, a intensidade e a amplitude da 

flexibilização do controle administrativo. 

A única sanção que adviria do não cumprimento parcial ou integral desse “convênio-contrato” 

seria a desqualificação da entidade como agência executiva que, por sua vez, importaria no 

retorno ao status quo ante da autarquia ou fundação, tal qual prescrito na lei acima referida, o 

que significaria a permanência das peias de controle orçamentário, financeiro e de gestão por 

parte do Poder Executivo. 

No que pertinente à possibilidade de retirada de qualquer das partes no Contrato de Gestão 

sob análise, não se me afigura como possível mediante o regime que se instituirá - ou como 

aquele preconizado até então - pois, uma vez iniciada a reestruturação do ente, a menos que o 

interesse público recomende a sua extinção, que ocorrerá ex vi legis. 

Agregue-se a isto, a tendência de celebração do contrato com prazo, como pode se verificar 

no Decreto 2487/98, art. 3º, §4º. 



A extinção do Contrato de Gestão na modalidade “reestruturação” em análise será levada a 

efeito pelos motivos extintivos dispostos em lei ou, analogamente, pelos motivos de extinção 

dos atos, contratos e convênios administrativos, respeitando as especificidades do Contrato de 

Gestão. 

Creio que a desqualificação da entidade por motivos outros, que não a inexecução do Contrato 

de Gestão, não afeta diretamente tal ajuste, pois que, sendo antecedente à dita titulação, pode 

servir como supedâneo para nova investida qualificatória. 

Mas é oportuno assinalar que a perda da qualificação de Agências Executivas, ao que tudo 

indica, não aproveita ao interesse público, conquanto o título e o acordo servem de 

instrumentos de inculcação da eficiência. 

Melhor seria, como nas leis que prevêem Contrato de Gestão para Agências Reguladoras, que 

o dirigente fosse destruído como decorrência do descumprimento do Contrato de Gestão e 

fosse este mantido, conquanto ajustado a bem da eficiência de uma entidade descentralizada 

que labora para o cidadão. 

 

6.3. O Contrato de Gestão da Associação das Pioneiras Sociais.  

 

6.3.1. O “Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais” (SSAAPS). 

 

Antes de tratar do Contrato de Gestão do Serviço Social Autônomo Associação Das Pioneiras 

Sociais, é necessário tratar de aspectos referentes à entidade propriamente dita. 

É DI PIETRO quem se destaca na minudência dos comentários sobre o "Serviço Social 

Autônomo Associação das Pioneiras Sociais”, começando por dizer que a adoção da 

denominação "serviço social autônomo", para esta entidade, não atingiu o objetivo de 

identificá-la com a figura típica sob esse regime. 

A APS surgiu da extinção da Fundação das Pioneiras Sociais e por meio da Lei 8246 de 

22/10/91, sendo constituída como pessoa jurídica de direito privado sem fim lucrativo, de 

interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de "prestar assistência médica 

qualificada e gratuita a todos os níveis da população e de desenvolver atividades 



educacionais e de pesquisa no campo da saúde em cooperação com o poder público”. (art.1º 

da Lei 8246/91) (2002:222 e 223). 

A instituição da APS segue um caminho no mínimo estranho, qual seja o de ser gerada após 

extinção de uma fundação federal e de também, por lei, o poder público criar uma associação 

de direito privado para, com o mesmo patrimônio da extinta fundação, realizar a mesma 

atividade antes realizada por esta. 

DI PIETRO, com sua conhecida didática, arrola aspectos que chamam a atenção na dita 

entidade: 

1)- A pressuposição de que os associados e o objetivo de seus 

interesses , pessoas físicas, antecedem a criação da associação, 

o que não ocorreu com a APS, que nasceu com finalidade 

externa, tal qual as fundações. 

2)- A pressuposição de uma pessoa jurídica se inaugura com um 

patrimônio, circunstância, aliás, que não se aplica à APS, que 

utiliza patrimônio da União. 

3)- A constatação de que a APS tem várias características das 

entidades da Administração Pública, como a instituição por lei, 

o sustento pela dotação orçamentária federal, a sujeição ao 

processo seletivo de pessoal, o controle e aprovação 

orçamentária pelo Ministério da Saúde etc. 

Se a APS não é entidade de Administração Indireta, conclui que a sua situação perante a 

Administração Pública se assemelha à das entidades de apoio, que entende como forma de 

parceria para fugir do regime publicístico (Op. Cit: 2002:223 e 224). 

Observem-se as lições do professor FERNANDO SCAFF, o qual, em aprofundado estudo, ao 

examinar os componentes do Terceiro Setor, diz que "mais recentemente, fruto do processo 

de refluxo de intervenção estatal direta na economia, vêm surgindo outras espécies de entes 

para estatais que recebem do Poder Público a unção de serem consideradas típicas como 

agentes que desenvolvem atividades típicas da Administração Pública" (2001:279) (Grifei). 

Indica as Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP) como paraestatais recém-criadas e, além delas, uma com tipo societário não definido 

em norma: Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais. 



Relembra que o SESC, SENAC, SESI e SENAI ("sistema 's' ") são os exemplos mais 

marcantes até então conhecidos de entes paraestatais, mas afirma que a dificuldade de 

fornecer critérios gerais para a definição destes entes decorre de sua criação sob a égide da 

Constituição e 1946. 

Segue discorrendo sobre o "sistema 's' " observando, assim como DI PIETRO, que o Estado 

não criou tais entes, apenas estabeleceu sua fonte de recursos. Quem os criou foram as 

Confederações de Comércio e da Indústria. 

Do exame das normas instituidoras do SESI (Dec. Lei 943/25.06.46) e do SENAC (Dec. Lei 

9853 de 13.09046), SCAFF chega à conclusão de que estas entidades tinham realmente um 

intuito de colaboração, mas com autonomia, inclusive frente ao Poder Público, pois suas 

receitas fiscais são arrecadadas e geradas por elas mesmas (Op. Cit.:281). 

Com a SSAAPS esta atribuição colaborativa foi revitalizada, mas destaca que é "sintomática" 

a idéia de cooperação com o Poder Público, porquanto o art. 3º da Lei 8246/91, instituidora da 

entidade estabelece a formatura de um Contrato de Gestão entre essa e a União, através do 

Ministério Social. 

SCAFF concorda integralmente com DI PIETRO no tocante ao objetivo de criação da APS: 

fuga do controle de sistema publicístico. 

E faz algumas outras observações sobre o que pensa ser a notável diferença entre o sistema 

dos SSA e o da APS. 

O "sistema 's' " tem capacidade tributária, vale dizer, a lei permite que essas instituições 

tenham nos tributos sua fonte de renda, através da arrecadação que efetuam. 

A APS, por seu turno, tem como fonte de renda dotações orçamentárias, direta ou 

indiretamente alimentadas por fundos financeiros específicos, já que nasceu de transformação 

de uma fundação preexistente. 

E é por tal motivo que o insigne doutrinador entende serem totalmente diversas as entidades 

do "sistema 's' " da APS. 

 E frisa que “é palpável a diferença entre estes dois tipos, uma vez que, no primeiro, 

entidades do "sistema 's' ", a autonomia é muito mais acentuada, uma vez que seus recursos 

têm origem distinta da orçamentária. No caso das Pioneiras Sociais, existe tão somente um 

rótulo de Serviço Social Autônomo, mas nenhuma autonomia frente ao orçamento 

público” (Grifei). 



Por conta disto, propõe que se enxerguem dois tipos de SSA: os que têm capacidade tributária 

para arrecadar e gerir contribuições sociais e aquelas que sobrevivem de repasses 

governamentais e cuja implementação se condiciona à celebração de Contrato de Gestão. 

Vale a pena destacar o pensamento do celebrado professor, que declara com ênfase do que se 

trata a APS: 

No segundo caso há uma contrafação, um simulacro de 

descentralização, pois é o próprio Poder Público que extingue 

um de seus entes, atribuindo a outro ente, também por ele 

próprio criado, a função ou atividade anteriormente delegada 

ao órgão extinto. Dá-se-lhe a roupagem de "ente privado", 

batiza-se-lhe de "serviço social autônomo", transfere-se-lhes 

verbas públicas através do sistema orçamentário e, em um 

passe de mágica, os contoles públicos são afastados – ou, pelo 

menos, reduzidos. Não parece que este tipo de procedimento 

acate o mandamento constitucional da Moralidade 

Administrativa, inserido no art. 37, caput da Carta de 1988. É 

até possível que atenda ao primado da Eficiência, inserido com 

a Emenda Constitucional 19/98. Mas o Princípio da Eficiência 

sem o Princípio da Moralidade não pode existir para o Direito. 

Seccionar este entendimento é interpretar o Direito por fatias, o 

que contraria toda e qualquer regra hermenêutica jurídica. 

(Op.Cit.:287). 

Até os cientistas da Administração Pública reconhecem que a APS foi liberada das normas 

publicísticas, com exceção da licitação e do controle pelo TCU (NILMA MARIA DE 

ANDRADE, 1995:21). 

Mas há quem entenda, como os técnicos do IPEA, que a busca de soluções mais amplas para 

as fundações de direito público e para as autarquias é urgente, pois  submetidas ao Regime 

Jurídico da Único e, por isso, inexistentes mecanismos que permitam maior “flexibilidade 

gerencial” da entidade e adequada remuneração dos servidores. E, neste ponto, eles 

consideram única a "solução jurídica" dada à APS (IPEA,1994:40). 

Na mesma linha surpreendentemente caminhou o Tribunal de Contas da União. 



Atente-se para os principais aspectos do voto do Ministro CARLOS ÁTILA ALVES DA 

SILVA e para o acórdão 112/95 do Processo Tribunal de Contas-014.236/94-0, que o acolheu. 

O Contrato de Gestão da APS foi concebido depois de se avaliar uma realidade crítica sofrida 

pela antiga fundação das Pioneiras Sociais, que, após 10 ou 15 anos de ampla liberdade 

administrativa se viu tolhida em vista do "complexo de constrangimentos formalistas e pouco 

racionais impostos à administração das entidades da Administração Indireta." 

Na compreensão do C. TCU, a Lei 8246/92 cuidou de restaurar as "faculdades 

discricionárias" que foram retiradas do administrador no tocante à contratação de bens e 

serviços e gestão de recursos orçamentários. 

Continua com veemência, dizendo que o elenco das medidas impostas na última década à 

Administração Indireta teve o intuito de controlar o processo formal de aplicação de recursos 

e deu pouca importância aos resultados alcançados com tais investimentos, o que se tornou 

mais forte com inclusão do pessoal das fundações no Regime Jurídico Único (pela CF/88) e 

com as "limitações" de contratação de serviços, bens etc. 

Critica tal sistemática, pois observa que nunca se avaliou o custo-benefício, por exemplo, da 

despesa remuneratória das fundações.  

Nota que estas medidas visavam coibir abusos e desmandos, mas que sua "utilização 

indiscriminada a todas as entidades, entretanto, além de injusta para com os administradores 

corretos, constitui uma falsa solução para um problema que deveria ter sido enfrentado 

mediante esforço e o aprimoramento dos mecanismos de controle, sem necessidade de 

cercear de forma generalizada as iniciativas e a criatividade dos administradores" 

(1995:328). 

E com esta decisão do TCU, junto com a não provocação e conseqüente não pronúncia de 

inconstitucionalidade sobre a Lei 8246/92, persiste a antiga Fundação das pioneiras Sociais 

como uma SSA atípica. 

Não posso deixar de dizer que, como DI PIETRO (sempre lúcida) e FERNANDO SCAFF, 

vejo o "SSAAPS" como um conjunto de regras atentatórias aos princípios constitucionais da 

Administração Pública, notadamente o da moralidade. 

Se o próprio Poder Público busca mecanismos para fugir do controle institucional 

estabelecido pela Constituição, fica sem respaldo moral para exigir do particular que se sujeite 



aos controles públicos. (O contraponto é que foi instituído por lei, ou seja, ato de competência 

do Congresso Nacional que representa o povo). 

Mais lógico e coerente seria o editar-se lei que permitisse a contratualização dos 

resultados da fundação em troca da pré-determinação, pelo Poder Público, do limite de 

discricionariedade por ele a ser utilizado dentro de um lapso temporal. 

O controle de gestão, mesmo àquela altura, poderia ter sido instituído à ainda existente 

Fundação das Pioneiras Sociais. 

E nisto sigo a senda de IVAN BARBOSA RIGOLIN, quando ao comentar a Lei 

9637/15.05.1998 (instituidora das Organizações Sociais) diz que, absolutamente tal norma 

seria inconstitucional antes da edição da Emenda Constitucional 19/98, pois a matéria do 

Contrato de Gestão não precisaria residir na CF/88. (1998:45) (Grifei). 

Então, o contorno principiológico realizado para criar um ente com " crise de identidade", 

como é o "SSAAPS" teria sido evitado, como também o evidente maior risco de malversação 

de recursos públicos e de utilização indevida de servidores, por uma associação não pública 

totalmente nutrida pelo Estado. 

Isto tudo seria evitado acaso tão somente se previsse em lei o acordo de programa para a 

fundação em questão. 

Como isto não ocorreu, muito menos a pronúncia de inconstitucionalidade da Lei 8246/92, 

nada me resta, senão encarar a presunção de validade deste Diploma – que é princípio geral de 

direito – e analisar os aspectos do Contrato de Gestão entre o Poder Público e a APS, como se 

válidos fossem. 



 

6.3.2. Aspectos do Contrato de Gestão do Serviço Social Autônomo Associação das 

Pioneiras Sociais. 

 

Examinados os termos do art. 3º da Lei 8246/92. os quais referentes ao Contrato de Gestão da 

APS, observam-se presentes as mesmas características do Contrato de Gestão da espécie "de 

fomento".  

Encontram-se, todavia, algumas prescrições que conferem autonomia à APS excedente dos 
limites constitucionais, como, por exemplo, poderes à diretoria de fixar livremente os padrões 
remuneratórios dos empregados da entidade, de contratar pelo regime da CLT, de contratar 
serviços (inc. IX, VII e VI, respectivamente) 

Mas há estranhezas também no tolhimento da autonomia da APS, já que como entidade 

privada, quando a Lei proíbe que os “empregados” da associação trabalhem em tempo 

integral, dedicação exclusiva, salário fixo e percepção de outra fonte retributiva (inciso X). 

O núcleo do Contrato de Gestão em matéria de planificação (que o caracteriza como espécie 
jurídica), no entanto, é bastante rico, ao ficar expresso que os critérios de avaliação do dos 
recursos obedecerão a normas internacionais, a estabelecer a obrigatoriedade de apresentação 
anual de relatório que contemple as avaliações gerenciais além de financeira, a recomendar o 
afastamento dos dirigentes por descumprimento do Contrato de Gestão e de condicionar a 
renovação do acordo ao cumprimento dos objetivos. 

Pondero por outro lado, com base em observações do IPEA, que as características do campo 

de atuação da entidade dificultam a mensuração e concentração de indicadores econômicos e 

financeiros. (Por se tratar de um serviço voltado à população, ou seja, não dirigido ao lucro). 

Este mesmo instituto faz o contraponto de que isto não desqualifica tecnicamente a 

experiência pela imposição que gera de desafios técnicos a contribuir para a Administração 

Pública, isto se o contrato tenha sido recebido como nova relação de controle, e não como 

controle de serviço (IPEA, 1995:40). 

Retorno a SCAFF, que lembra que o desfecho desta situação se tornou singular com o 

advento da EC 19/98, pois esta não agasalha este tipo de entidade, conquanto a SSA não é 

Administração Direta ou Administração Indireta, cuja referência se processa no art. 37, § 8º 

da CF.  

Um contraponto a ser fazer é que o princípio da irretroatividade (art. 5º, XXXVI) não permite 

o desfazimento de atos tidos como perfeitos ante a norma anterior, como é o caso da Lei 

8246/92. (2001:289 e 290). 



Fala também que a Lei 9637 de 15/05/98 (Instituidora das Organizações Sociais), portanto, 

anterior à EC 19/98, pelo fato de ter a especificidade de regular os Contratos de Gestão apenas 

formados com as Organizações Sociais não ficaria contrária à Constituição. 

Antes de passar para o próximo tópico, há uma situação no Estado da Bahia que merece 

registro e se aconselha a que se aborde neste tempo. 

Trata-se de uma tentativa de celebrar Contrato de Gestão sem previsão legal com a Fundação 

Luiz Eduardo Magalhães, cuja natureza também foi objeto de questionamento e inúmeras 

dúvidas. 

Num opinativo premiado, PAULO MORENO DE CARVALHO, Procurador do Estado da 

Bahia, explica que o Contrato de Gestão da Fundação Luiz Eduardo Magalhães não poderia se 

caracterizar como típico Contrato de Gestão porque não se pode celebrar Contrato de Gestão 

sem que Lei o estabeleça (conforme preconiza o §8º, art.37 da CF/88) que o Contrato de 

Gestão em questão é pontuado pelo repasse de recursos públicos com vistas ao 

atendimento de objetivos, que, a rigor, nada mais são que os objetivos da própria 

fundação... “e que aquele instrumento contratual” configuraria mera justificativa contábil de 

subvenções, e não um instrumento de flexibilização da autonomia da Fundação Luiz Eduardo 

Magalhães. 

E prossegue o citado Procurador, explicando que o Estado teria envidado esforços para a 

celebração de Contrato de Gestão com a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, pois havia quem 

considerasse estar submetida à condição de Organização Social. 

Somente para efeito de esclarecimento, a Fundação Luiz Eduardo Magalhães tem como 

objetivo primordial a modernização e o desenvolvimento da Administração Pública e o seu 

patrimônio é exclusivo do Estado da Bahia (Lei Estadual 7.349 de 12/06/1998). 

Aponta a evidente incongruência de residirem em um só ente a qualidade de fundação pública 

e a qualificação de organização social, independentemente da tese abraçada quanto à natureza 

jurídica de fundação pública, pela objetividade jurídica da organização social, que é de 

cooperar com o poder público. 

Finda por considerar o Contrato de Gestão celebrado como convênio (2000: 15, 17 e 18). 

O registro feito tem o intuito de chamar a atenção de que o Contrato de Gestão pode ser 

objeto de uso desviado de sua finalidade. 



Acatando a esta opinião, sigo para falar dos Contratos de Gestão com as organizações sociais, 

também Contrato de Gestão de fomento. 

 

6.4. Os Contratos de Gestão com as Organizações Sociais. 

 

6.4.1. As Organizações Sociais e sua qualificação  

 

É da idéia de cooperação entre a sociedade e o Poder Público para gerar utilidade de interesse 

geral, que nasce a concepção de Organização Social. 

As Organizações Sociais fazem parte do que DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO 

convencionou chamar de “administração pública dispositiva de fomento público” que é o 

direcionamento não coercitivo do Estado à sociedade através do estímulo das atividades 

privadas de interesse público. (2001(b):45). 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado trata das Organizações Sociais como uma 

estratégia de “publicização” (sic!) dos serviços “não exclusivos” do Estado, um repasse dos 

serviços antes exercidos pelo Estado, mas não apenas de sua titularidade, pelo o que chama de 

“setor público não-estatal”. 

Coloca como objetivo do Projeto Organizações Sociais a descentralização dos referidos 

serviços e parte do pressuposto de que os entes privados operarão mais eficientemente, 

mantendo-se, para tanto, financiamento estatal. 

Alude à necessidade de autonomia financeira e administrativa da Organização Social e ao 

requisito de prevenção de “feudalização” das entidades: a forma de composição do Conselho. 

(Creio que se referia à necessidade de participação do Poder Público neste). 

A autonomia das Organizações Sociais, conforme o Plano Diretor será contrabalançada pela 

maior responsabilidade administrativa dos dirigentes. 

Ao mesmo tempo, busca-se com as Organizações Sociais uma crescente participação social, 

na medida em que o controle da população se exerce por conselhos recrutados na 

comunidade, a qual financiaria modicamente os custos do serviço (BRASIL, 1995:73 e 74). 

Comentando as observações para as Organizações Sociais do Plano Diretor, DI PIETRO 

demonstra a incongruência de se dizer que vão ser descentralizadas atividades estatais para o 



particular e se fazer fomento, que não é meio de descentralização, mas de incentivo à 

iniciativa privada. (2002:213). 

Bem lembra DI PIETRO que ninguém cria uma entidade com nome de organização social. 

Trata-se de uma qualificação dada a uma entidade privada que celebre um Contrato de Gestão 

com o Poder Público.(1999:817). 

A primeira previsão normativa federal das Organizações Sociais ocorreu por meio da Medida 

Provisória Nº 1648-6/1995, transformada na Lei 9637/15-05-98.  

Alguns Estados, no entanto, se anteciparam na disciplina das Organizações Sociais, como a 

Bahia (Lei Estadual nº7.027/29-01-97). 

Fica claro que a intenção do governo com o projeto das Organizações Sociais foi a de 

transferir atividades desempenhadas por órgãos públicos para entidades particulares, com a 

peculiaridade de que o que antes era tido como serviço público agora será atividade privada 

de interesse público. (MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, 2002:213). 

BENEDITO GOMES BARBOSA, numa lúcida crítica ao modelo das Organizações Sociais, 

diz que a ruptura da burocracia tradicional não pode ser realizada com instrumentos que ferem 

a ordem constitucional vigente. 

Assim o diz, por partir do pressuposto de que os serviços públicos, mesmo os impróprios, 

somente podem ser exercidos pelo Estado (através até de criação de entes personalizados) ou 

através de concessão ou permissão, conforme a exegese que fez do art.175 da CF/88. 

Deste modo, crê que, para descentralizar serviços públicos é necessária uma autorização 

legislativa ou a celebração de contratos de permissão ou concessão, como instrumentos 

hábeis. 

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO traz à baila o que chama de “aberrante ofensa 
do art.175 da Constituição”, circunstância também referida por BARBOSA, mas, ao dizer que 
os serviços a serem prestados pelas Organizações Sociais não são privativos do Estado, ou 
seja, são insuscetíveis de concessão ou permissão, afirma que só podem ser prestados 
diretamente pelo Estado (art.205, 206 e 208 da CF/88) (Cf. BANDEIRA DE MELLO, 
2001:199).  

Apesar de respeitar tal opinião, faço um contraponto a ela, pois há serviços públicos 
impróprios que são exercidos pelo particular, após autorização do Poder Público, como, por 
exemplo, ensino e saúde e, nem por isso, se celebram contratos de concessão ou de permissão 
para sua prestação.  

Creio que é nessas áreas (dos serviços públicos impróprios) que as Organizações Sociais e as 
OSCIP devem atuar. Portanto, não haveria imprescindiblidade de contrato de concessão, se 
assim o fizerem. 



Comungo, todavia, com as críticas de DI PIETRO, como a que se refere ao fato de se o 

Estado deixar paulatinamente de exercer determinados serviços públicos na área social, isto 

esbarrará em mandamentos constitucionais de que tal ou qual serviço é dever do Estado. 

Alude a uma “intenção do legislador” de instituir instrumento para a fuga do controle 

publiscístico, quando põe a Organização Social para utilizar patrimônio  e serviços públicos 

da mesma entidade estatal que resultou entinta daí comparar as Organizações Sociais com as 

entidades de apoio.  

Chama as Organizações Sociais de “entidades fantasmas”, por não possuírem patrimônio ou 

vida própria e por nascerem de “esquema montado”, pois além de tudo, sua escolha advém  

do arbítrio do Poder Público, nem sequer se exigindo demonstração de idoneidade financeira 

de um bem mais simples contrato  de fornecimento de bens à Administração Pública 

(2002:215 e 216). 

Não tenho como discordar da insigne mestra e dos doutrinadores antes citados a respeito da 

inconstitucionalidade da Lei das Organizações Sociais, até porque, ao compulsar os contratos 

de gestão celebrados com entidades sucessoras de entes públicos observo que, às vezes, nem o 

nome é modificado, numa atitude sintomática de entrega gratuita do patrimônio público 

sem a mínima obediência aos princípios constitucionais e, mais, sem uma singela 

contrapartida. Isto sem falar que é possível questionar a quem são entregues tais “galinhas dos 

ovos de ouro”.  

Por outro lado, volto dizer que a não pronúncia de inconstitucionalidade da Lei 9637/98 me 

impede de desconsiderá-la como norma válida. Dá-me, contudo, a responsabilidade de, num 

esforço hermenêutico, buscar harmonizá-la com a Constituição Federal. 

FRANCISCO DE ASSIS ALVES, numa obra que trata das inovações em termos de 

modalidades de prestação de serviços públicos, segue um caminho diverso do que trilhado por 

BARBOSA, BANDEIRA DE MELO e DI PIETRO, dizendo que o Estado, em relação às 

Organizações Sociais, realiza mesmo é atividade de fomento, e não delegação de serviço, e 

que não é forma de privatização de entes públicos, pois que esta implica transferência de 

domínio, o que não ocorre com as Organizações Sociais. 

DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, que enxerga nas Organizações Sociais, um 
componente da “administração associada extraestatal”, na verdade, uma espécie de “ente 
associado em colaboração” chega a fixar a base da Organizações Sociais no direito a livre 
associação, garantido pela CF/88 (art.5º,XVII), e que sua qualificação é ato administrativo 
discricionário receptício, que não pode ser discricionariamente revogado, mas cuja hipótese 



de cassação se condiciona a um processo regular de desqualificação, pelos motivos referidos 
nos art. 1º, 2º e 17º da Lei 9637/98. 

Acerca da “discricionariedade” da qualificação manifesta-se contrariamente DI PIETRO 

(2002: 216), linha que sigo, por entender que restaria ferido o princípio da igualdade se o 

Poder Público pudesse escolher a quem conferir o título jurídico de Organização Social, não 

de modo discricionário, já que a lei não fixa margens pessoais, mas de modo arbitrário. 

Fecho os parênteses e prossigo com os defensores da instituição das Organizações Sociais, tal 

como posta. 

Agora, passo à opinião de PAULO MODESTO, professor conhecido como um dos teóricos 

da recente reforma administrativa. 

Apesar de demonstrar as desvantagens do “mecanismo de concessão de títulos jurídicos 

especiais a entidades do Terceiro Setor” - considerando como verdadeiros “efeitos perversos” 

a frouxidão dos critérios utilizados ou a fraude para a concessão graciosa dos títulos; a erosão 

da credibilidade da certificação para a reiteração de titulações indevidas e coisas como estas -, 

busca conformar o regime das Organizações Sociais, mesmo com todos os seus riscos.  

Diz que a OS vem como uma resposta à crise do título de "utilidade pública", instituído nos 

idos de 1935, pela Lei n. 91 de 28-08, sancionada por Getúlio Vargas. 

Lembra que ser Organização Social não é ter uma nova estrutura jurídica, mas um título 

jurídico especial, que faz incidir sobre a entidade, que a ele buscar aderir voluntariamente, 

um plexo de disposições jurídicas especiais assecuratórias de vantagens e sujeições antes não 

vistas nas entidades de utilidade pública. 

Das marcas diferenciadoras das Organizações Sociais em relação às entidades de Utilidade 

Pública, destacam-se: nas Organizações Sociais, a participação necessária de representantes 

do Estado no Órgão de deliberação superior, a sujeição à publicação do relatório anual do 

Contrato de Gestão, o controle externo dos resultados do Contrato de Gestão, a possibilidade 

de se valer de bens e recursos humanos das entidades das estatais extintas. 

Para ele, a principal qualidade das Organizações Sociais seria evitar o estímulo a entidades 

cujos fins vertem exclusivamente a seus integrantes, dando lugar ao incentivo às entidades de 

fins coletivos, o que não acontece com as entidades de Utilidade Pública nos moldes antigos. 

Não deixa de indicar os desvios do modelo, como, por exemplo, a não instituição de um 

tempo mínimo de atuação antes da qualificação, como o que ocorre com o título de "entidade 



de fins filantrópicos" (três anos na Lei 8742/93), a falta de previsão de contrapartidas ao 

Estado, a omissão quanto a percentagem mínima de atendimentos gratuitos etc. (2001:04-11). 

Em suma, pode-se dizer que a Organização Social é uma qualificação conferida 

discricionariamente pelo Estado a uma entidade privada, para prestar serviços públicos não 

exclusivos, sendo que, para isto, além de recursos financeiros, o Estado pode repassar 

patrimônio e servidores públicos sob condições estabelecidas em lei. 

Na doutrina, podem ser colhidas opiniões das mais diversas sobre as Organizações Sociais, 

destacando-se os que, não favoráveis, apontam inconstitucionalidade na norma de sua 

instituição e os que, favoráveis, argumentam no sentido de modernização da prestação do 

serviço público através da operação do Terceiro Setor. 

 

6.4.2 As Controvérsias em torno do Contrato de Gestão Das Organizações Sociais. 

 

Principio a análise do Contrato de Gestão das Organizações Sociais com as questões 

referentes à sua conformidade constitucional. 

A questão do argumento de que o art. 37, §8º, introduzido pela EC 19/98 teria sido 

regulamentado, no que concerne ao Contrato de Gestão, pela Lei 9637/98, que não faz 

sentido, pois tal norma é anterior àquela. 

Também o argumento de que não seriam constitucionais cai por terra, pela autonomia 

legislativa das unidades federadas, as quais podem criar entidades  que sejam instrumentos 

para a realização de suas funções. 

Na mesma linha ZÉLIO MAIA DA ROCHA, quando afirma que a Constituição apenas de 

refere ao Contrato de Gestão "entre o setor público e seus administradores" mas que esta 

previsão não exclui a possibilidade do uso do Contrato de Gestão para o setor privado. 

Compartilho as opiniões explanadas pelo autor acima referido, com os contrapontos feitos em 

relação ao repasse de bens e pessoal da administração Pública, cuja imoralidade não se pode 

esconder e cujos argumentos em prol da constitucionalidade poucos ousam expor. 

Diversamente do que ocorre com os Contrato de Gestão da Administração Indireta, os 

Contratos de Gestão das Organizações Sociais diminuem a faixa de submissão ao regime 

privado pela entidade (DI PIETRO, 1996:194). 



Isto se a entidade era privada desde o seu nascedouro, pois, se for fruto da extinção de um 

ente público, o regime de direito privado agora é que será aplicado. 

O Contrato de Gestão das Organizações Sociais tem o fito de estabelecer o vínculo jurídico 

com o Estado da entidade pré-qualificada (DI PIETRO, 2002:214). 

Sim, porque, para celebrar o Contrato de Gestão, nos moldes do art. 5º a 12º da Lei 9637/98 é 

necessário que a entidade passe pelo processo de qualificação como Organização Social. 

De acordo com o art. 5º do referido Diploma, a finalidade desse Contrato de Gestão é a 

formação de parceria entre a Organização Social e o Estado para o fomento e execução de 

atividades relativas ao ensino, pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção 

e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. 

No aspecto "fomento", o Contrato de Gestão das Organizações Sociais se assemelharia ao 

convênio, uma vez que, na doutrina de DI PIETRO, o acordo cujas partes têm objetivos 

institucionais comuns, buscam resultado comuns, dentre outros caracteres e são 

respectivamente Estado e entidade privada configura-se como convênio.  

A diminuição da liberdade da entidade após a celebração do Contrato de Gestão (art.7º,II) 

tornam este Contrato de Gestão bastante diverso do convênio, conquanto neste, além de as 

partes atuarem conjunto na execução das atividades, a entidade privada mantém intacta a sua 

margem de atuação no âmbito privado. 

Esta restrição da autonomia original tem a ver, justamente, com um traço marcante dos 

Contratos de Gestão: a implantação da administração por objetivos (APO), pois aí as partes 

acertam a maneira pela qual a entidade “contratada” será administrada e o que haverá de 

compensação por isto. 

Observe-se que o regime das entidades qualificadas ganha novos contornos administrativos 

após o Contrato de Gestão, isso sem falar que a cessão de bens e de servidores, como decorre 

do regime dos Contratos de Gestão, é cláusula do acordo (art. 6º e segs. da Lei 9637/98). 

Prossigo na exegese dos dispositivos referentes ao Contrato de Gestão da Organização Social, 

crendo que sua natureza é de acordo de programa. 

Observe-se que o art.7º, I dispõe que será necessário, na elaboração do Contrato de Gestão 

feito em comum acordo, (art.6º - negociabilidade prévia) a especificação do programa de 

trabalho da Organização Social, com estipulação de metas, mas com previsão expressa de 



critérios objetivos para a avaliação de desempenho que se realizará com uso de indicadores 

de qualidade e de produtividade. 

Constata-se aí que o intuito de fomentar as atividades de interesse público se consubstancia 

com o controle de resultados, típico da administração por objetivos. 

O art.116 da Lei 8666/21-06-93 não menciona o aspecto de avaliação de eficácia, efetividade 

e eficiência, não porque o convênio não possa ser controlado nessas bases, mas porque o 

cerne do convênio é a realização de "operações comuns", e não a operação de atividade 

pública por entes da sociedade numa supervisão do Poder Público, que se abstrai de atuar para 

dar lugar ao ente privado, através do Contrato de Gestão. 

É também de se frisar que o convênio se estabelece para prestações conjuntas visando ao 

interesse público e que no Contrato de Gestão com as organizações sociais, estas entidades 

atuarão para seu bom desempenho, recebendo subvenções, pessoal e patrimônio públicos em 

contrapartida, visando, mediatamente, o interesse público. 

 

6.4.3. A Questão da Dispensa de Licitação. 

 

A introdução do inciso XXIV ao art. 24 da Lei 8666/93, pela Lei 9648/98, dizendo que pode 

ser realizada contratação direta, pelos órgãos e entidades descentralizadas, para a prestação de 

serviços com as Organizações Sociais, para atividades contempladas no Contrato de Gestão 

dá a dimensão de que, em verdade, as Organizações Sociais substituem o Estado na 

realização de serviços públicos. 

Observe-se que haverá contratação administrativa de prestação de serviço que esteja 

especificado no Contrato de Gestão, o qual serve de base para este expediente. 

Trata-se de um favorecimento desmedido, já que a Organização Social é uma entidade 

privada. 

 

6.4.4 Breve exame de alguns Contratos de Gestão com Organizações Sociais Federais. 

 



A) os Contrato de Gestão de Organizações Sociais sucessoras de entidades públicas (art. 21 da 

Lei 9637/98, que extinguiu o laboratório Nacional de Luz Síncotron e a Fundação Riquette 

Pinto) 

 

Para estas, valem as mesmas considerações iniciais feitas ao Contrato de Gestão da APS, mas 

como ressalva da legalidade formal de sua instituição. 

 

→  Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto 

 

 Estão presentes metas de eficiência (cláusula 2ª e Anexos) e indicadores com 

percentagens e prazos para atingimento 

 Estão especificadas as obrigações da ACERP e do Estado. 

 O orçamento da ACERP está inteiramente vinculado ao Contrato de Gestão e é provido 

pela União (Cláusula 4ª).  

 Prevê-se cessão de servidores (cláusula 5ª, subcláusula 1ª). 

 Prevê-se permissão de uso de bens públicos da extinta Fundação Roquette Pinto. (cláusula 

6ª) 

 Dispõe-se sobre a Comissão de Avaliação e sobre a periodicidade de sua reunião (cláusula 

7ª) 

 Dispõe-se sobre causas de rescisão (cláusulas 10ª) 

 Estabelece-se foro para dirimir controvérsias (Cláusula 12ª) 



 

→  Associação  Brasileira de Tecnologia de Luz Síncroton (ABTLUS) 

 

 As metas estão especificadas (Cláusula 2ª, Anexo II) 

 O Contrato de Gestão é celebrado tendo como parte também uma fundação pública (o 

CNPq), que faz a fiscalização do cumprimento das metas (Cláusula 7ª, Subcláusula 1ª). 

 Há permissão do uso de bens do extinto Laboratório Nacional de Luz Síncroton (Cláusula 

6ª) e cessão de servidores deste (Cláusula 5ª, Subcláusula 1ª) 

 Há previsão de foro para dirimir controvérsias 

 

Neste caso, o serviço prestado, apesar da relevância social, tem como destinatário imediato o 

poder público.  

Deste modo, mais se aparenta a contrato administrativo, para o qual é imprescindível a 

realização de licitação, a teor do art.37, XXI da Constituição Federal  de 1988. 

E como se não bastasse a entrega da entidade (com permissão de uso de bens e cessão de 

servidores), este "Contrato de Gestão" não contempla fomento à iniciativa privada, mas 

prestação de serviço a órgãos do Estado. 

 

B) Os Contrato de Gestão com Entes Não Sucessores de Entidades Públicas. 

→ Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – IDSM - 

 

 O objetivo refere-se a pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico na área de 

proteção ambiental (Cláusula 1ª). 

 Prevêem-se metas e plano de ação 

 Prevê-se a possibilidade de cessão de servidores, mas não se indica de que quadro 

funcional (Cláusula 6ª), limitando a 60% o máximo de recursos a serem gastos com 

recursos humanos. 

 Prevê-se cessão de bens (Cláusula 7ª)  



 Fala-se dos critérios para avaliação do atingimento das metas (Cláusula 8ª) 

 Estabelece-se foro. 

 

→ Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

 

 Prevê-se alcance de metas como compromisso da "contratada". 

 Elege-se um programa prioritário (Cláusula 5ª) 

 

6.5. Os Contrato de Gestão com as Agências Reguladoras 

 

6.5.1. Generalidades sobre as agências reguladoras. 

 

Seguramente, as agências reguladoras constituem-se no fenômeno mais estudado da reforma 

da Administração Pública. 

Levanto, apenas, alguns caracteres das Agências Reguladoras que interessam para a 

celebração do seu Contrato de Gestão e com brevidade, apenas a título de esclarecimento 

prévio. 

Diz ODETE MEDAUAR, numa síntese que faz da acepção do termo “regulação” no direito 
econômico e da sua atual dimensão no direito administrativo, que a regulação abrange a 
edição de normas e fiscalização do seu cumprimento, atribuição de habilitações (permissão, 
concessão etc.) e mediação de conflitos, não incluindo, necessariamente, a fixação de 
políticas. (2002: 127). 

Então, as agências reguladoras seriam autarquias de competência regulatória dentro da sua 

área de especialidade, editando normas (e não, Leis no sentido estrito), fiscalizando o 

cumprimento de tais normas – que, em regra serão técnicas – permitindo, concedendo ou 

autorizando a prestação de serviços públicos (obviamente na área de sua especialidade) e 

mediando conflitos (isso não quer dizer que realize jurisdição num sentido estrito). 

As agências reguladoras nasceram de inspiração americana, onde podem ditar normas 

jurídicas e atos administrativos através de delegação do Congresso para coordenar ações 

públicas com as políticas presidenciais. (ELOÍSA CAARBONELL e JOSÉ LUIS MUGA, 

1996: 22). 



Muito provavelmente porque o modelo das agências tem sede estrangeira, a adaptação 

constitucional-legal no Brasil sofre grandes abalos. 

Por isso, muitas controvérsias existem em torno das competências de uma agência reguladora, 

principalmente no que concerne à sua natureza de autarquias especiais, às questões relativas à 

edição de normas e à pacificação de conflitos entre prestadoras e usuários. 

FRANCISCO DE QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI, numa profunda análise em torno 

da “independência da função reguladora”, diz que a necessidade da regulação surge mais 

fortemente em relação às atividades econômicas quando o Estado delas se afasta, deixando 

lacuna nos serviços que antes prestava. 

Com a “existência de focos de regulação cada vez mais nítidos, devidamente identificados e 

segmentados, surgiu a necessidade da existência de Entes Reguladores autônomos” . 

A primeira questão a se ponderar é a do exercício do “poder normativo” pelas agências. Isto, 

porque, num olhar superficial as agências, pareceriam usurpar o exercício da competência 

legislativa e/ou regulamentar. 

Diga-se logo que, mesmo em países como a França cujas “autoridades administrativas 

independentes”, similares às “agências” americanas, nos idos de 1978 passaram a exercer 

poderes normativos com dirigentes estáveis e com uso de autonomias financeira e 

administrativa, houve discussão para a natureza da norma que editavam. (2000: 253-263) 

A resposta mais razoável para tal questão é a de que as normas porventura editadas pela 

agência reguladora – que é autarquia, e, por isto, sob “tutela” do poder central – se 

mantenham no limite da competência delegada, na forma do art. 25 do ADCT, legalmente 

destinada às agências, as quais teriam conteúdo basicamente técnico e de organização interna, 

já que a regulação abrange serviços públicos cujo funcionamento deve ser minuciosamente 

especificado, a exemplo de telecomunicações e energia.  (DI PIETRO, 2002: 154). 

Deste modo, não se pode dizer existir subversão de competência legiferante ou regulamentar, 

mas exercício de normatização técnica, de organização de serviços internos ou de delegação 

constitucional (ao menos para a ANATEL e ANP).  

Outro ponto a merecer relato é o da composição de conflitos entre prestadoras, ou entre 

prestadoras e usuários, configurar invasão de competência jurisdicional. 

Entende-se, também com base numa significante doutrina, que, por certo, não haverá violação 
do artigo 5º, L, da CF88, pelo fato de: 1. haver apenas mediação. 2. a solução não ser 



definitiva, e muito menos, irrecorrível; ou seja; não existir quebra da Cláusula constitucional 
de amplo acesso ao Judiciário. (DI PIETRO: 154-156).  

O ingresso dos órgãos reguladores no Brasil como entes autárquicos de regime especial creio 

ter sido uma escolha baseada na necessidade de autonomia e na adoção de procedimentos de 

direito público etc. (CARLOS ARI SUNDFELD, 2000: 26 e 27). 

Ocorre que os entes autárquicos, no regime constitucional brasileiro, são tutelados pelo poder 

central, ficando isto demonstrado, mais fortemente, pela escolha dos seus dirigentes pelo 

Chefe do Executivo. 

Tentou-se contornar tal vinculação, conferindo-se mandato ao diretor da agência (sem a 

hipótese de demissão ad nutum), que é apenas destituível com a comprovação de conduta 

grave (Cf. Lei 9961/2000, art. 8º). 

Daí,  fica assegurado um regime autárquico típico às agências reguladoras, para que realizem 

suas funções com  independência necessária. 

Falando de funções das agências reguladoras, outra questão, a título de ilustração, pode ser 

aventada: a de que nem sempre realizem função reguladora, mesmo no sentido amplo, 

conferido por MEDAUAR. (Já referido). 

No Brasil, há agências reguladoras criadas não somente para atuarem na regulação como é o 

caso da ANTT, mas também para a realização de serviços públicos. 

Mas os detalhes até então lembrados apenas têm o condão de rapidamente tratar das 

controvérsias em torno da figura das agências reguladoras, com o intuito de introduzir as 

questões referentes aos Contratos de Gestão por estas celebrados. 

 

6.5.2. Análise dos Contratos de Contrato de Gestão com as Agências Reguladoras. 

 

Os Contratos de Gestão das Agências Reguladoras têm perfil normativo semelhante ao que 

traçado para o Contrato de Gestão das empresas públicas, que objetivam a otimização das 

atividades realizadas pelo “contratado”. 

Logo, são típicos Contratos de Gestão, conforme o conceito antes desenvolvido, apresentando 

as características do modelo geral. (Cf. Capítulo 05). 

Também é de se notar que são acordos de trato contínuo, porquanto não atrelados a uma 

atividade específica, como, por exemplo, ocorre com os Termos de Parceria. 



Encontram-se previstos em lei apenas os Contrato de Gestão da ANEEL, da ANVISA e da 

ANS, os quais foram devidamente celebrados. 

 

A) O Contrato de Gestão da Agência Nacional de Energia Elétrica 

O art. 7º, caput, da Lei 9.427/1996, estabelece que a “administração da ANEEL será objeto de 

Contrato de Gestão negociado e celebrado entre a Diretoria e o Poder Executivo”. 

Nos parágrafos seguintes, pode-se notar a seguinte disciplina: 

- O Contrato de Gestão como instrumento de controle da atuação e do desempenho da 

agência como autarquia. 

- O Contrato de Gestão como elemento integrante da prestação de contas do MME e 

da ANEEL, o qual, se inexistente, configura falta funcional do dirigente. 

- O Contrato de Gestão como norma estabelecedora de parâmetros para a 

administração da agência, elaborando-se planos anuais de trabalho em seu bojo com 

indicadores para mensurar seu desempenho. 

- A avaliação periódica do Contrato de Gestão e a sua revisão, caso necessário, na 

renovação parcial da diretoria da agência. 

 

Observa-se da normatização que o Contrato de Gestão da ANEEL segue a cartilha da 

administração por objetivos, tanto porque busca, em geral, um trabalho vocacionado aos 

resultados futuros, como porque, ao prever a revisão com a renovação da diretoria, valoriza a 

responsabilização pessoal e, ainda, com a sua inserção na prestação de contas, realça a 

qualidade do accountability.  

Do exame do Contrato de Gestão da ANEEL – celebrado e em 02 de março de 1998 – 

especificamente da sua consideranda, pode-se extrair que as celebrantes captaram o espírito 

da administração gerencial e da programação acordada, ao dizer que “a visão de futuro da 

Agência deverá ser construída e aprimorada, num constante aperfeiçoamento de sua missão 

e do papel institucional”. 

Define-se satisfatoriamente o objeto do Contrato de Gestão, dizendo ser o “estabelecimento 

de metas de resultados da gestão de ANEEL”. 



E, aparentando o contrato de plano francês, o Contrato de Gestão da ANEEL anuncia que as 

referidas metas decorreriam das políticas e diretrizes do governo federal (Cláusula Primeira). 

Mais à frente, anuncia a missão, a visão de futuro e os objetivos estratégicos prioritários da 

ANEEL (Cláusulas 2ª a 5ª) e remete a um documento específico, elaborado pela ANEEL e 

pelo Ministério de Minas e Energia (MME): a elaboração das diretrizes pra avaliação do 

contrato (Cláusula 6ª); como também estabelece a responsabilidade solidária dos diretores 

para o cumprimento dos objetivos (Cláusula 7ª). 

Maior destaque merece a dicção da Cláusula Oitava quanto à autonomia de gestão da 

ANEEL (patrimonial, administrativa e financeira) estar vinculada à consecução dos objetivos 

e das metas previstas no Contrato de Gestão, circunstância não referida na legislação, 

instituidora do acordo, mas posteriormente disposta no art. 37, §8º da Constituição Federal, 

com a norma da Emenda Constitucional nº 19/98.. 

Atentando para a Cláusula décima, a resposta pode ser encontrada no item III, quando, ao 

definir as obrigações do Ministério de Minas e Energia, arrola-se entre as tais a de respeito à 

autonomia administrativa e independência de decisão da ANEEL, mas relaciona-o às 

competências estabelecidas na legislação em vigor. 

No meu entender, é o mesmo que dizer: "Você cumpre essas metas que nós traçamos e eu 

faço o que sempre tive que fazer: respeitar a sua individualidade". 

Neste aspecto específico, o Contrato de Gestão não se assemelha a um pacto jurídico, mas a 

um "acordo de cavalheiros", uma avença moral, isto numa perspectiva benevolente, pois o 

que o texto do "contrato" permitiria extrair o raciocínio de que o poder central não respeita a 

autonomia legal da autarquia a, por isso, precisa de mais uma advertência, além da legal, para 

se ater ao seu limite de competências. 

Por este e outros motivos fica clara, como nos demais casos de Contrato de Gestão, a natureza 

peculiar do acordo de programa e a sua efetiva diferenciação do contrato administrativo. 



 

B) O Contrato de Gestão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

O art. 19 (caput  e § único) da Lei 9782/1999 é 
bastante similar do art. 7º, caput. e §2º da Lei 
9427/1996, valendo as mesmas considerações para 
ambos. 

A grande diferença do Contrato de Gestão da ANEEL para o Contrato de Gestão da ANVISA 

em termos normativos é a previsão de que o descumprimento injustificado do pacto acarretará 

a destruição do dirigente da agência, ou seja, trata-se de falta funcional do Presidente da 

ANVISA a inexecução parcial ou total do Contrato de Gestão acordado com o Ministério da 

Saúde. 

E aqui fica o registro da importância do cumprimento do Contrato de Gestão para a 

administração da agência até se considerada como norma interna de procedimentos, à qual 

toda a estrutura funcional adere e a cuja execução está obrigada. 

Vê-se, neste caso, que o Contrato de Gestão também é mecanismo de tutela administrativa 

para a relação Ministério da Saúde-ANVISA, pois se descumprido, implica a exoneração de 

ofício do dirigente máximo da autarquia pelo Presidente da República, após solicitação do 

Ministro da Pasta a que está ligada. 

Parece que o enfoque "negociativo" é o do controle, já que não se fala em troca de resultados 

por ampliação de autonomia, mas de resultados por permanência da direção. 

Curiosamente, da análise do instrumento do Contrato de Gestão da ANVISA, nota-se que, na 

Cláusula primeira, a descrição do objeto do acordo é a da própria atividade da agência: 

“fomento e a execução de atividades na área de vigilância sanitária" 

Não é, contudo, o que diz a lei 9782/99, que não liga, necessariamente, o Contrato de Gestão 

a uma atividade, mas à própria gestão da agência reguladora. 

Outros pontos interessantes deste Contrato de Gestão são: 

 A previsão de implantação do sistema de informações gerenciais para servir de base 

para a avaliação de resultados da ANVISA. 

 A avaliação do desempenho da ANVISA por uma Comissão de Avaliação constituída 

pelo Ministério da Saúde, à semelhança do que se faz nos Contrato de Gestão de 

empresa pública (Cláusula 6ª) 



 O descumprimento do Contrato de Gestão por uma das partes como causa, não de 

resolução, mas de distrato (Cláusula 9ª) 

 

C) O Contrato de Gestão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

Pode-se falar dos art.14 e 15 da Lei 9961/28-01-2000 o mesmo que se comentou acerca dos 

dispositivos relativos à Lei 9782/99: sobre o aspecto do Contrato de Gestão estar jungido à 

administração da agência (e especificamente à administração interna – art.14, § único) e sobre 

a dispensa do Diretor-Presidente no caso do descumprimento injustificado do acordo. 

Neste caso, o instrumento de Contrato de Gestão começa por definir o objeto com mais 

coerência em relação ao anterior, dizendo que está cingido à pactuação de resultados, com a 

finalidade de permitir a avaliação objetiva do desempenho da ANS, mediante o 

estabelecimento de diretrizes estratégicas, ações e indicadores" 

No mais, parece se tratar de uma minuta-padrão e quase se identifica com anteriormente 

explanada. 

 

6.6. Os Contratos de Gestão com as Empresas Estatais 

 

Num esforço de instituir (rapidamente a todo custo) o modelo de acordo de programa no 

Brasil, os primeiros Contrato de Gestão nasceram de decreto, ato normativo, que conforme a 

redação original do art. 84, IV da CF/88, só poderia se prestar à fiel execução de Lei. 

Deste modo, diante da Norma Constitucional vigente à época os decretos que instituíram os 

Contrato de Gestão com as estatais eram inválidos e, por conseguinte, os acordos neles 

baseados. 

Não obstante, tais acordos foram aplicados. 

É bom dizer que, a partir da EC 32 de 11/09/2001, que deu nova norma ao inciso VI do art. 84 

da CF de 88, a organização e o funcionamento da administração federal, quando não implicar 

aumento de despesa e criação ou extinção de órgão, poderão ser objeto de decreto 

presidencial. 

Nem assim, os Contratos de Gestão podem ser previstos por ato infra-legal, conforme se 

depreende do §8º, art. 37 da CF/88. 



Por outro lado, conquanto os Contratos de Gestão com as empresas estatais (empresas 

públicas ou sociedades de economia mista) tenham sido largamente aplicados em nível 

federal e estadual, extrair-lhes-ei os caracteres e dados relativos ao seu objeto, pois servem de 

documentos de pesquisa para a preparação de novos  Contrato de Gestão com os mesmos 

moldes, agora lastreados em norma constitucional que prevê sua disciplina por lei. 

 

6.6.1. O Contrato de Gestão com a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). 

 

HÉLIO TANNY TEIXEIRA, RICARDO LUIZ CAMARGO E SÉRGIO MATTOSO 

SALOMÃO, ao estudar a "reconstrução da administração pública: aspectos do caso 

brasileiro" dizem que os Contrato de Gestão das empresas estatais foram instituídos para se 

formar uma nova linguagem do diálogo institucional na área pública, haja vista que tal se 

reencontrava dificultado pela variedade de interlocutores e pela formalidade procedimental. 

De um só tempo, este Contrato de Gestão visava avaliar a eficiência empresarial e viabilizar a 

prática das políticas públicas. 

Frisam os autores referidos que o Contrato de Gestão proporcionaria um processo de 

aprendizado em que a fase mais importante seria a da negociação. (1999:58). 

Registram que a experiência federal é ilustrativa das limitações e potencialidades do modelo 

dos Contratos de Gestão. 

ADALBERTO A. FISCHMANN e outros, num estudo em que aliam o contrato-programa à 

gestão estratégica, fazem um breve relato sobre a origem e evolução das estatais brasileira, 

explicando a adoção do Contrato de Gestão. 

Primeiro, dizem que nas últimas duas décadas (isto em 1992), a escolha governamental pelo 

Estado empresário foi realizada mais enfaticamente e a criação das sociedades de economia 

mista já introduzia a problemática de um instrumento governamental operar num regime de 

direito privado com critérios, portanto, de livre iniciativa. 

Ressaltam como motivos para a introdução das estatais para a sua autonomia administrativa 

em relação à política de recursos humanos, concernente à aquisição de bens e serviços, à 

orçamentação e finanças, bem como, à auto-administração de receitas e contabilizações. 



O Dec. Lei 200/1967 serviu como precursor do "boom" da criação de estatais na medida em 

que traçou toda a principiologia da descentralização, da delegação de competência e da tutela. 

Nos últimos anos, todavia, observam que o relacionamento entre o Estado e as empresas 

estatais tem comprometido o desempenho destas, posto ter havido um incremento dos 

controles sobre as tais e justamente nas áreas para as quais foram criadas como pessoas 

descentralizadas (contratos, recursos humanos, investimentos, tarifas etc). 

Como agravante, citam as constantes mudanças de cúpula das empresas, o que provocou a 

solução de continuidade nos projetos estratégicos de longa duração. Isso, sem deixar de lado 

problemas de cultura organizacional e de corrupção. (1992: 25). 

A companhia Vale do Rio Doce, hoje privatizada, era uma estatal multinacional que atuava no 

setor minero-metalúrgico. 

Seu primeiro Contrato de Gestão, que começou a viger em 10/09/1992, foi firmado com a 

União através do Ministério de Minas e Energia. Neste caso, tratou-se de uma avença entre o 

acionista majoritário da CVRD e a empresa estatal, através da sua direção.  

A avaliação das diretrizes insertas naquele Contrato de Gestão ficava a cargo do Conselho de 

Administração da entidade, órgão que reunia seus acionistas. 

O descumprimento das obrigações (negociadas) poderia acarretar em penalidades aos 

administradores, como a destituição destes, à semelhança do que ocorre na iniciativa privada. 

(FERNANDO ANTÔNIO GALVÃO DE ALMEIDA, 1992:15). 

De logo, com a assinatura do Contrato de Gestão, a CVRD recebeu autorização para atuar em 

atividade administrativa antes burocraticamente submetida à aprovação do Poder Público, 

como, por exemplo, gerência de pessoal (admissão, demissão, autorização para viagens etc), 

elaboração e execução orçamentária, emissão de títulos mobiliários etc. 

Nas metas de contrapartida, a CVRD se obrigou a investir em seu maquinário, reduzir custos, 

melhorar seu padrão de qualidade, dentre outras medidas de reestruturação administrativa. 

Este Contrato de Gestão estava baseado no Decreto n. 137 de 27/05/91, instituidor do Comitê 

de Controle das Empresas Estatais e no Dec. S/N de 10/06/1992 que, dentre outras Cláusulas 

obrigatórias do Contrato de Gestão, instituiu a de penalidades aos administradores que 

descumprirem as resoluções do referido Comitê e das Cláusulas contratuais. 

Talvez também por isto, houve baixa adesão das estatais ao regime de Contrato de Gestão 

consubstanciado naquele decreto. 



O "contrato" foi acompanhado através de relatórios trimestrais analisados pelo Ministério de 

Minas e Energias, sendo isto complementado por "auditorias operacionais", que 

"investigavam" a fidedignidade das informações pela CVRD . 

De 1990 a 1993, a avaliação de empresa foi considerada promissora e, segundo a empresa, as 

autonomias gerenciais obtidas pelo Contrato de Gestão foram fundamentais, 

principalmente no campo dos recursos humanos. (Houve enxugamento e liberdade salarial, 

respeitado, contudo, o teto remuneratório vigente à época) (ENAP, 1993:21-24). 

O Relatório de Levantamento de Auditoria na CVRD feito pelo Tribunal de Contas de 

31/05/1993 a 09/08/1993 diz que os procedimentos adotados quanto à execução do Contrato 

de Gestão do exercício de 1992, como também os termos deste deveriam ser reconhecidos 

como consoantes com a legislação aplicável, com o que discordo parcialmente . 

Só para lembrar, o Contrato de Gestão da CVRD está lastreado em um decreto, quando 

somente poderia ser previsto em lei, por força de dicção constitucional vigente à época. (art. 

84, IV da Constituição Federal de 1988). 

O aludido relatório critica detalhes operacionais de negociação, de ausência de prévio estudo 

de diagnóstico, o número e a qualidade das condições que no seu entender, facilmente, 

eximiriam a empresa etc. 

Diz que a CVRD, independente do Contrato de Gestão, era descumpridora de normas legais, 

como a da obrigatoriedade do concurso público, do teto remuneratório, das regras licitatórias 

e coisas do gênero. 

Se válida fosse a instituição de tal acordo não creio que suas Cláusulas atentassem contra 

normas legais, pois aquele prevê no seu texto exatamente o que a Emenda Constitucional nº 

19/98 agora permite. 

O que se observa do Contrato de Gestão com CVRD é que a flexibilização prometida pelo 

poder público ficou dentro da faixa de sua competência discricionária de atuação. 

As trinta e seis metas estabelecidas no Contrato de Gestão de 1992, por exemplo, englobaram 

a produção de minério, o nível médio de preços e o volume de vendas, a previsão de margem 

de receita, a definição de limites mínimo e máximo para gastos com mão de obra 

(IPEA,1995:22), ou seja, nada que afastasse as regras constitucionais de controle 

orçamentário pelo Tribunal de Contas, da licitação do concurso público etc. 



Tais mandamentos, contudo, foram objeto de crítica por parte dos administrativistas, que, 

disseram, por exemplo, que a autonomia concedida no Contrato de Gestão ficou "prejudicada" 

pela Lei 8666/93, pois tal norma cerceava decisões e retardaria operações (IPEA, 1994:24). 

Ainda houve, pelo Dec.137/91, previsão de instituição de Contrato de Gestão com as 

empresas controladas, que a CVRD utilizou com as suas subsidiárias: DOCENAVE, 

DOCEGEO, Florestas Rio Doce, ALUVALE e MSG. 

Não é preciso salientar que, sendo ilegal a possibilidade de instituição de Contrato de Gestão 

da Administração Direta com a CVRD por decreto, o mesmo o seria para as controladas. 

Tal expediente nem assim ganharia foros de legalidade com a promulgação da Lei 

complementar nº101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a definição de empresa 

controlada nesse diploma contempla aquelas cuja capital votante seja de maioria de ente 

federado, logo celebrante com este de Contrato de Gestão. 

Apenas para ilustrar, veja-se o dispositivo: 

Art. 47. A empresa controlada que firmar Contrato de Gestão 

em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho, na 

forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e 

financeira, sem prejuízo do disposto no inciso II do § 5º do art. 

165 da Constituição.(Grifei). 

O texto, apenas de eficácia limitada pela lei que tratará dos Contratos de Gestão, permite a sua 

utilização pelas entidades controladas e, por curioso que possa parecer, apenas por estas, creio 

que, pelo fato de, àquela época, o art.37, § 8º da Norma Constitucional já ter autorizado a 

Administração Direta e a Administração Indireta a faze-lo. 

De tudo quanto exposto sobre este Contrato de Gestão, ter-se-á que o modus operandi não, 

necessariamente, contraria as normas legais e que o Contrato de Gestão pode introduzir 

valores de eficiência na Administração Pública satisfatoriamente. Todavia não posso 

compreender que o meio justifica o fim. O decreto não era instrumento hábil para introduzir o 

Contrato de Gestão e, certas dúvidas teriam sido após a realização de tal acordo após previsão 

de lei. 



 

6.6.2. O Contrato de Gestão com a PETROBRÁS 

 

Este é mais um caso cuja análise se deterá ao texto e à conjuntura, mas se partirá da premissa 

da invalidade, em sede doutrinária, deste Contrato de Gestão. 

Firmado em 27/01/1994, o Contrato de Gestão celebrado com a Petróleo Brasileiro S/A, 

fundado no mesmo Dec.137/91 e no Decreto 1050 de 27/01/1994, estabeleceu metas físicas e 

financeiras para que esta estatal as cumprisse. 

FERNANDO GALVÃO ALMEIDA assinala que a maior diferença entre o Contrato de 

Gestão da CVRD e o Contrato de Gestão da PETROBRÁS reside na questão da fixação de 

preços, que ficava mais livre para o caso da CVRD, o que era compreensível, dado o objeto 

de serviço da PETROBRÁS e o regime de monopólio em que se encontrava (1994:11) 

FISCHMANN e outros dizem que entre as principais finalidades da iniciativa da 

PETROBRÁS, em relação ao Contrato de Gestão, estava a de implementação de um modelo 

de gestão privado e a consolidação de um modelo de Planejamento Estratégico no setor de 

combustíveis, baseado nas políticas governamentais. 

Para esses autores, neste caso, "o governo procura devolver às estatais a autonomia que havia 

concedido por ocasião de suas criações e retirado alguns anos depois. Por outro lado está 

preservada a necessidade de controle, por parte do governo, sobre a atuação das estatais, 

mas de modo mais inteligente, uma vez que metas e parâmetros de avaliação não mais são 

impostos de cima pra baixo, e sim negociadas em conjunto com as partes envolvidas. "( 

1992:26) (Grifos do autor e meus). 

O Contrato de Gestão da PETROBRÁS tratou da definição de programação orçamentária 

anual (a ser submetida ao Senado), da fixação dos preços ( o governo definia uma regra 

estável), da administração dos recursos humanos (estabelecendo o respeito ao teto 

constitucional remuneratório), além de metas operacionais, de níveis de endividamento,de 

contrato de seguros, de matéria-prima, de esforços tecnológicos, de seguro de empregados e 

ambiental, dentre outras coisas.  

Não obstante a isto, é visível a menor autonomia da PETROBRÁS em relação à Companhia 

Vale do Rio Doce. 



O IPEA, numa visão estritamente técnico-administrativa, referiu que os Contratos de Gestão, 

com a imediata garantia de ampla autonomia, são difíceis de ser entendidos e que isto 

complica a implantação da administração por objetivos e a "mudança cultural" das empresas 

de Estado e o controle por estas. 

Aponta a alternativa preconizada pelo governo de então, no sentido de firmar compromisso 

distinto do Contrato de Gestão - o acordo ou convênio de "desempenho" – antes já utilizado 

pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Estado de São Paulo, que o rotula de Contrato de 

Gestão, circunstância, que, pelo observado não logrou êxito. (IPEA, 1995:26-28). 

Longe de utilizar argumentos em prol das lógicas neoliberais, não devo, de posse de dados 

científicos e estatísticos, deixar de reconhecer o valor da experiência dos Contratos de Gestão 

com as estatais, não só como instrumento da Administração por Objetivo (APO) - cuja 

possibilidade de avaliação me escapa -, mas como instrumentos de introdução da eficácia na 

Administração Pública. 

Não posso, todavia – e isto repito -, deixar de propugnar pela instituição de instrumentos 

como este pelas vias estabelecidas constitucional e legalmente, pois, como democratizar a 

Administração Pública sem se valer de mecanismos instituídos pelo regime 

democrático? 

Então, que se elabore lei para tanto, para se atender aos reclamos constitucionais. 

Apenas a título de registro, a Lei 9482/13-08-97 - que dispões sobre a administração do 

Instituto de Resseguros do Brasil – autoriza, no art.3º, o IRB a celebrar Contrato de Gestão 

nos termos da legislação em vigor. 

 

6.7. A fase anterior à celebração do Contrato de Gestão. 

 

Os cientistas da administração costumam valorizar a fase pré-acordo, pois nela acreditam 

encontrar as bases e os meios para a boa execução do contrato de programa. 

Ocorre que esta fase apenas teria importância jurídica se a Lei assim o dissesse, já que a seara 

é a do direito administrativo, onde reina soberano o princípio da legalidade. 



Deste modo, ainda que assinale a importância da fase negocial para o Contrato de Gestão, o 

que não o faria no contrato administrativo - pois, em regra, precedido de licitação e 

padronizado legalmente -, nem por isso destaco este item como juridicamente relevante. 

Não se olvide que, mesmo não integrando o perfil jurídico do Contrato de Gestão, o relevo 

prático da fase negocial (pré-acordo) pode ser apontado como característica marcante desse 

ajuste. 

 





 

CAPÍTULO 7 

CONTROLE DOS CONTRATOS DE GESTÃO 

7.1. Noções sobre controle administrativo; 7.2. O controle exercido pelo 
poder central nos Contratos de Gestão; 7.3. O controle exercido pelo Poder 
Legislativo; 7.3.1. O papel dos Tribunais de Contas; 7.3.2. O controle 
exercido pelas Comissões Parlamentares de Inquérito; 7.3. Elementos do 
contrato de gestão suscetíveis de controle judicial; 7.4. Controle jurídico pela 
Advocacia Pública e pelo Ministério Público; 7.5. Controle Popular e o 
Ombudsman; 7.6. O Contrato de Gestão e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

7.1. Noções sobre o controle administrativo: 

 

As considerações aqui feitas servirão Administração Pública apenas para fornecer parâmetros 

para uma discussão sobre uma provável nova espécie de controle administrativo: o controle 

realizado no Contrato de Gestão, ou seja, decorrente da existência deste acordo público sem, 

contudo, esquecer do controle do Contrato de Gestão enquanto realidade jurídica. 

Tal estudo seguirá um roteiro que privilegiará os organismos do Estado e da sociedade que 

têm se incumbido de exercer o controle sobre a atuação administrativa de modo mais 

marcante.  

Às noções. 

ODETE MEDAUAR traz como acepções de "controle" a de dominação, a de direção, a de 

limitação, a de vigilância/fiscalização, a de verificação e a de registro.  

Depois de levantar os sentidos possíveis do termo "controle" para alguns autores estrangeiros, 

diz que, além dos tradicionais aspectos de direção e de verificação, há um enorme leque 

de alternativas de fiscalização da Administração Pública que vai muito além dos 

sentidos aventados.  

Formula assim o seu conceito de controle administrativo: "controle da Administração Pública 

é a verificação da conformidade da atuação desta a um cânone, possibilitando ao agente 

controlador a adoção de medida ou proposta em decorrência do juízo formado." (1993: 14, 

15  e 22) 

Daí se depreende que o controlador, num primeiro momento, observa se as regras antepostas 

foram atendidas e, num segundo momento, propõe ou adota medidas corretivas ou de 

aperfeiçoamento do serviço objeto de controle. 



DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO aborda o controle, em sentido amplo, como 

uma técnica jus-política de ação por reação, que funciona a par da limitação, sendo que 

ambas são afirmadoras do princípio da legalidade. 

Os controles administrativos, conforme o agente realizador, seriam o interno, feito pela 

própria Administração sobre seus órgãos e entidades 24 e o externo, em que outros entes 

exercem sobre a Administração Pública o controle, como o Parlamento e a população. 

Segundo MOREIRA NETO, os instrumentos de controle interno têm a predisposição de 

atuar para manter a legalidade objetiva, ou seja, para aferir a fidelidade da atividade 

administrativa aos dispositivos de lei, mas de modo continuo e paralelo ao exercício 

administrativo, independentemente de provocação. 

Já o controle externo, tal está voltado para a legalidade subjetiva e se dirige à defesa de 

interesses juridicamente protegidos.  Depende, em regra, de provocação. Este pode ser 

exemplificado no controle judicial, que se faz por meio de ações constitucionais. (2001(a): 

215-219). 

Quanto ao momento do controle, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, assim como 

vários outros mestres, refere-se ao controle prévio – que visa impedir a prática do ato ilegal 

ou contrário ao interesse público -, ao concomitante- que acompanha a atuação 

administrativa no momento em que ocorre – e ao posterior -, voltado a rever atos já 

praticados, para corrigi-los, desfazê-los ou confirmá-los. (2001,: 599-601). 

Continuando com o tema da tipologia de controle administrativo, volto a MEDAUAR, que 

propõe um espectro amplo, o qual agrega novas figuras como o Ombudsman. 

Elege quatro modalidades que se agrupam através dos seguintes critérios: da atuação do 

agente, do momento de exercício do controle, da amplitude e do modo de desencadear o 

controle, as quais foram, de algum modo, tratadas anteriormente. 

Para um exame do controle no Contrato de Gestão – que, em regra, será interno -, destaca-se a 

fase anterior à celebração do acordo quando serão avaliados as metas, os indicadores e o nível 

de flexibilização da autonomia da entidade. Também tem relevo aquele que será exercido 

periodicamente, conforme estabelecido no termo do ajuste, que é o controle finalístico, típico 

dos Contratos de Gestão. 

                                                 
24 MEDAUAR reserva a expressão “controle da administração pública” para o controle exercido sobre 
as entidades da Administração Indireta (1993: 37). 



 Para a análise do controle do Contrato de Gestão, tem mais importância a questão do controle 

da legalidade (genérica e contábil financeira), porquanto tende a se realizar de modo externo – 

ainda que o controle interno também o realize -, através dos Tribunais de Contas e do Poder 

Judiciário na maioria dos casos. 

O controle do contrato de gestão é o exame deste acordo enquanto instituto jurídico, e não 

como instrumento da administração por objetivos (APO). 

E, ainda a título introdutório, cabe apenas citar os entes que desenvolvem o controle 

administrativo: a própria Administração Pública, o Parlamento (que inclui os Tribunais de 

Contas), o Poder Judiciário, as Ouvidorias (“Ombudsman”), o Ministério Público, a 

Advocacia Pública e a população. 

 

7.2. O controle exercido pelo poder central no Contrato de Gestão. 

 

Creio que os contratos de gestão são mesmo acordos que vêm na senda de um novo tipo de 

controle. 

É bem verdade que a Carta Magna já dizia que o sistema integrado de controle interno tem 

como uma das finalidades a comprovação da legalidade e avaliação dos resultados, quanto 

à eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e 

entidades da administração federal. (art. 74, II). 

Por outro lado, a avaliação da eficiência e da eficácia se limita aos resultados numérico-

quantitativos dos órgãos e entidades da administração, e não situações que envolvam juízos de 

eficácia e eficiência dos serviços prestados.  

O que se deseja frisar é que nestes peculiares pactos é possível se aliar várias das tradicionais 

modalidades de controle, pois se formalizam por meio de um “ato” fruto de negociação dos 

interessados quanto às próprias atividades de um deles, logo muito diverso dos tipos-padrão 

de instrumentos jurídicos que são controlados administrativamente quer interna, quer 

externamente. 

É da atualidade e da inteligência das lições de MEDAUAR que se pode apreender algo sobre 

o “controle de gestão” e o “controle de eficiência”, para comprovar a tese da viabilidade de 

um novo modo de atuação do controle administrativo, ao lado dos controles hierárquico, 

jurídico (de legalidade e de mérito), contábil e financeiro, tutela administrativa etc. 



A celebrada professora paulistana diz que “a rigidez no funcionamento da estrutura 

hierarquizada da Administração, a conseqüente diluição de responsabilidades, os aspectos 

desfavoráveis do controle hierárquico acarretaram a busca de novos métodos de direção e 

novas técnicas de controle”. (1993: 47). 

Demonstrando a existência de uma nova técnica de controle, remete a uma palestra proferida 

por JEAN COSTET, em 1973, no México, sobre a “gestão por objetivos”, tanto referida neste 

trabalho. 

Tal autor afirma existirem três fases na “gestão por objetivos”: 1. determinação dos objetivos 

e dos programas; 2. medida dos resultados e verificação de desvios; 3. execução de ações 

corretivas. 

Ensina que o controle de gestão se baseia em objetivos de realização ou de produção, 

utilizando-se indicadores de gestão e orçamentos apoiados em análises de custo, além de 

“quadros periódicos”, que “efetuam a síntese das informações, as quais, por comparação com 

os objetivos, permitem a realização permanente de ações coercitivas”. (Le Contrôle 

Hierarchique, in Revista de Admnistración Publica, 1973: 78 apud ODETE MEDAUAR, 

1993: 48). 

Até aqui pode se notar, no controle de gestão, se mesclam elementos de programação, de 

planificação, enfim, de medição de eficácia empresarial, com dados financeiros. 

Deste modo, na síntese de MEDAUAR, o controle de gestão recairia sobre um conjunto de 

atividades desenvolvidas, voltadas a uma finalidade. Englobaria o controle de legalidade e o 

de mérito, com a vantagem de, simultaneamente, acompanhar a atuação executiva 

propriamente dita da entidade. (1993: 49) 

Da visão de MEDAUAR, poder-se-ia extrair a idéia equivocada de que o controle de gestão 

seria um gênero dentre cujas espécies estariam os controles de legalidade e de mérito, mas 

também não é difícil supor que o controle de gestão, dada a sua amplitude, envolveria 

avaliação de competências legais, de componentes de conveniência e de oportunidade e outros 

dados técnicos, como os estatísticos, os de produção, enfim, questões que envolvam as 

finalidades da entidade sob controle. 

Por outro lado, o que será objeto de avaliação periódica e voltada para a execução do Contrato 

de Gestão propriamente dito são os aspectos de finalidade, se os objetivos dispostos no ajuste 

estão sendo atingidos paulatinamente. 



É neste passo que se põe o chamado “controle de eficiência”, que, na visão de GIANINI, 

também extraída de MEDAUAR, configura “espécie limitada do controle de gestão, porque 

destinado a verificar, com base em indicadores de eficiência, a atividade do controlado; 

resulta numa determinação dirigida à autoridade controlada, de realizar ou não realizar 

algo ou uma proposta que se apresenta a outra autoridade para que intervenha com atos 

repressivos "Instituzioni di Diritto Amministrativo", 1981: 52 apud ODETE MEDAUAR, 

1993: 50). 

Ao seguir na mesma linha do i. doutrinador citado, registro que, por ocasião do estudo da 

Contratualização do Controle (Capítulo 2), já se falou acerca de eficiência e sobre as 

principais implicações da introdução deste princípio jurídico na Carta Constitucional. 

Retornando ao gênero “controle de gestão”, na penso ser demais dizer que, na verdade, 

quando a lei que refere a controle, ao dispor sobre os Contratos de Gestão seja das 

Organizações Sociais, seja das Agências Reguladoras e seja das Agências Executivas, está se 

referindo a este tipo. 

Logo, ao controlar a gestão da entidade sob Contrato de Gestão, o órgão controlador, de modo 

periódico – conforme disposto em lei ou acordado no ajuste - deverá conferir se as finalidades 

do pacto estão sendo atendidas numérica e qualitativamente, fazendo uso de meios técnicos e 

jurídicos e atentando para as prescrições normativas atinentes à atividade do controlado. 

No tocante à legislação referente ao Contrato de Gestão das Organizações Sociais, a 

entidade qualificada apresenta a uma comissão de especialistas nomeada pelo(a) 

Ministério/Secretaria supervisor(a), ao término de cada exercício ou a qualquer momento, de 

acordo com o interesse público, relatório sobre a execução do pacto, já contendo comparativo 

de metas e resultados atingidos e prestação de contas do exercício financeiro e tal comissão 

remete o relatório à autoridade supervisora. (art 8º, §§1º a 3º da Lei 9637/98). 

Nota-se também que, ainda num controle interno de gestão, a entidade poderá ser 

desqualificada como Organização Social no caso de descumprimento do seu Contrato de 

Gestão, após processo administrativo em que se assegure o contraditório. (art.16 do diploma 

legal acima referido). 

Concernente ao Contrato de Gestão das Agências Reguladoras, o não cumprimento ou o 

cumprimento parcial do pacto, conforme avaliação do controlador, pode levar à destituição 

dos dirigentes da autarquia especial. (Cf. as Leis 9782/99 e 9961/00). 



Em relação ao Contrato de Gestão das Agências Executiva, embora haja previsão de lei 

para celebração, não há, contudo, de sanção para o caso de descumprimento. Existe, todavia, 

no seu decreto de instituição (que entendo ilegal). 

Deve-se questionar se a perda de qualificação de Agência Executiva não signifique um 

prejuízo ao interesse público, pois este título jurídico é conferido com vistas ao melhoramento 

da performance da entidade e, por conseguinte, do retorno social da sua atividade. 

Talvez fosse o caso de se prever, para as Agências Executiva, o mesmo que previsto para as 

Agências Reguladoras: a destituição do dirigente como decorrência do cumprimento parcial 

ou descumprimento do Contrato de Gestão. 

 

7.3. O controle exercido pelo Poder Legislativo. 

 

Na visão de MICHEL CROZIER, o controle parlamentar é bastante útil para impedir os 

abusos, manter a equidade, a neutralidade da administração, além de colocar em questão o 

serviço prestado. (1989: 156). 

Passo a enfocá-lo, enfatizando as formas mais notáveis de sua expressão. 

 

7.3.1. O papel dos Tribunais de Contas. 

 

Mesmo não crendo na natureza contratual do acordo de gestão, observo que, em regra, o 

controle dos Tribunais de Contas sobre os contratos de gestão terá, na substância, a mesma 

índole do que realiza para os contratos administrativos. 

MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS, monografista sobre o contrato administrativo, 

adverte que não fica de fora do contexto do controle deste o auxilio do Tribunal de Contas 

referente aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade da obrigação contraída 

pelo poder público. 

Para ele, a fiscalização dos atos administrativos – expressão que interpretarei num amplo 

sentido -, não se cinge apenas ao confronto da legalidade, ou seja, se foram baixados dentro 

dos comandos legais vigentes. Contudo, operará como as modernas técnicas de auditoria 



permitem apreciar razões de mérito das contratações e execuções de obras e serviços. (2001: 

359-364). 

Por outro lado, o Tribunal de Contas não exara decisão com força de coisa julgada e não tem 

competência para invalidar ou sustar atos negociais, como é cediço.  

Embora a legalidade nos contratos de gestão possa até implicar em análises diversas da do 

contrato administrativo, no qual se observa, por exemplo até se houve regularidade no 

certame licitatório, que não é previsto para a celebração de qualquer espécie de Contrato de 

Gestão, nos Contratos Gestão, o controle não deixa de ser feito sobre os requisitos para a 

celebração, v.g., do Contrato de Gestão das Organizações Sociais, das Agências Executiva 

(que também envolvem os próprios requisitos para a sua qualificação), como também da 

obediência aos pressupostos constitucionais indicados no art. 37, §8 e na Lei que tratará do 

Contrato de Gestão das Empresas Estatais. 

Não é de se deixar de lado que é amplo o controle do Tribunal de Contas sobre os Contratos 

de Gestão, haja vista seu potente envolvimento constitucional no exercício desta função. 

Observe-se o que dizem os incisos II e VI do art. 71 da CF/88. 

O julgamento das contas dos administradores e outros responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 

instituídas e mantidas pelo poder público federal, será resultado do exercício do controle 

externo exercido pelo Tribunal de Contas. (art. 71, I) 

Ora, o Contrato de Gestão das Organizações Sociais (e até o Termo de Parceria das OSCIP) 

será necessariamente instrumento de transferência de bens e valores públicos a entidades 

privadas, o que, pela previsão constitucional, já bastaria para invocar o controle financeiro e 

orçamentário do Tribunal de Contas. 

A Lei das Organizações Sociais (Lei 9637/1998), em seu art. 9º, para não deixar dúvidas, 

obriga os responsáveis pela fiscalização da execução do Contrato de Gestão das Organizações 

Sociais a dar ciência ao Tribunal de Contas de qualquer irregularidade e ilegalidade na 

utilização de recursos e do patrimônio público. 

Se é assim com as entidades privadas, em maior medida com as Agência Executiva, Agências 

Reguladoras e Empresa Pública, mesmo não havendo dispositivo legal que refira à 

necessidade de comunicação ao Tribunal de Contas de irregularidades na execução do 

Contrato de Gestão, pois tal decorre da Constituição. 



7.3.2. o controle exercido pelas Comissões Parlamentares de Inquérito. 

  

Criada para exercer principalmente o controle político-administrativo do Estado, a CPI realiza 

como ato precípuo o inquérito parlamentar, o qual se qualifica como procedimento jurídico-

constitucional autônomo, dotado de finalidade própria, qual seja a de investigar fatos certos e 

determinados que traduzam situações de irregularidade do exercício das funções estatais.  

Deste modo, em havendo situações nas quais fique comprovado que o Contrato de Gestão não 

corresponda à finalidade prevista em lei, pode ser instaurada CPI, mediante requerimento de 

1/3 de uma das Casas Legislativas (art. 58, §6º da CF/88). 

A jurisprudência pátria já se posicionou no sentido de se possibilitar a quebra do sigilo 

bancário, fiscal e de dados dos envolvidos nas irregularidades noticiadas, que, no caso de 

celebrantes do Contrato de Gestão, podem ser integrantes da comissão fiscalizadora, 

servidores da administração central que participem da avaliação periódica do Contrato de 

Gestão, como também os dirigentes das agências e das organizações sociais. (ALEXANDRE 

DE MORAES, 2002: 1056-1060). 

 

 7.4. Elementos do Contrato de Gestão suscetíveis ao controle judicial. 

 

O controle judicial é basicamente reativo – age por provocação – e se mostra como 

modalidade de controle com vocação para anular ato ofensivo à ordem jurídica. (MOREIRA 

NETO, 2001 (a): 223-226).  

ODETE MEDAUAR leciona que hoje, no ordenamento brasileiro, a legalidade administrativa 

tem assento em bases mais amplas e, deste modo, a Constituição respalda um controle 

jurisdicional extenso sobre esta. (1993 174). 

E tal extensão, segundo DI PIETRO chega à sindicabilidade dos atos discricionários, desde 

que não sejam invadidos aspectos reservados à apreciação subjetiva da Administração 

Pública. (2001: 616). Isto significa que as escolhas administrativas exclusivas não podem ser 

exercidas pelo juiz. (MOREIRA NETO, 2001(a): 228), mas as que isto não representam têm 

plena passagem pelos caminhos judiciais. 



Na mesma linha de impossibilidade de avaliação do Poder Judiciário estão os atos políticos e 

os atos interna corporis, os quais somente serão apreciados se causarem lesão a direitos. (DI 

PIETRO, 2001: 616). 

É na fase de negociação que a competência discricionária da administração mais se evidencia 

e em que os sujeitos do futuro pacto atuam na escolha das metas e dos mecanismos de 

avaliação dos objetivos. 

Não vejo como o controle judicial possa ter lugar na fase pré-acordo, já que muito 

dificilmente aí haverá atos materiais e opções administrativas que lesionem direitos. 

Talvez depois de firmado o Contrato de Gestão, o controle judicial possa incidir sobre o uso 

da discricionariedade das metas no tocante aos princípios constitucionais. 

Por exemplo, se no momento de fixar os objetivos, indicadores etc. for observado que o 

princípio da legalidade está ferido pelo abandono de algum controle que o poder central 

tivesse por obrigação manifestar, é possível que o Judiciário anule o Contrato de Gestão, caso 

provocado.  

Também pode se invocar como exemplo, mesmo que improvável de ocorrer, o de o de se 

observar que o Contrato de Gestão, ao invés de contemplar medidas de melhoramento de 

desempenho da entidade, preveja mecanismos que burocratizem a entidade contratada. Desta 

sorte, a invalidação do contrato terá causa na lesão dos princípios da razoabilidade e da 

eficiência.  

Isto sem falar do controle de legalidade normalmente exercido sobre os negócios jurídicos 

administrativos. O Judiciário, assim como os demais controladores, terão plenos poderes para 

invalidar contratos de gestão que sejam celebrados fora das hipóteses previstas na norma, 

como questões das partes envolvidas, das obrigações indicadas, e, no caso de celebração com 

entidades privadas, de até quanto vai a contribuição do Estado em termos funcionais e 

materiais. 

Agora, o controle de gestão, da forma como antes definido, é exclusivo do poder central, 

conquanto isto seja, além de decorrência do exercício de sua função, uma obrigação 

indeclinável disposta no próprio Contrato de Gestão. 



 

7.5. Controle jurídico pela Advocacia Pública e pelo Ministério Público 

 

Antes de tratar deste item, é bom dizer que há situações em que o Judiciário atuará não para 

um controle jurisdicional dos “atos administrativos”, mas para a repressão criminal. 

Se em qualquer das fases do Contrato de Gestão, o dirigente de autarquia, da fundação, da 

empresa pública, da organização social ou até servidor do órgão fiscalizador praticarem atos 

criminosos, o Ministério Público oferecerá denúncia na forma da Lei Processual Penal. 

Conquanto as fundações públicas possam celebrar Contrato de Gestão e estas já contem com a 

fiscalização do Ministério Público, este órgão pode intervir no controle da execução do 

Contrato de Gestão. 

O papel da Advocacia Pública, notadamente da Advocacia da União e da Procuradoria do 

Estado no controle dos contratos de gestão é especialmente relevante, pois atuam na 

consultoria e assessoria jurídicas da União e do Estado, conforme previsão constitucional. (Cf. 

art. 131 e 132). 

Para o controle dos atos das agências reguladoras estaduais e, por conseqüência, dos seus 

contratos de gestão, eu e CLÉIA COSTA DOS SANTOS VIANNA BRANDÃO, fizemos, 

dentre outras as seguintes sugestões: 

.. “ 4.  a Procuradoria Geral do Estado deve atuar, dentro de 

suas competências institucionais, no controle da legalidade dos 

atos havidos em função da regulação, voltando-se, 

primordialmente, ao interesse público primário, seja prévio ou na 

execução dos ajustes que disso decorrar; 

5. a prevalecer o modelo autárquico vigente para o exercício da 

função reguladora, ainda assim a Procuradoria Geral do Estado 

exercerá amplo papel controlador, pois o faz mesma na 

Administração Indireta, seja através de pronunciamentos e 

defesas judiciais, seja através do Conselho, no qual o Procurador 

deverá ter assento e direito a voz e voto, previsto na lei 

instituidora da agência.” (2000: 100). 



Em termos gerais, como a consultoria e assessoria implicam atos de controle jurídico, deflui 

do Texto Constitucional a idéia do curso necessário das minutas dos contratos de gestão nas 

Procuradorias de Estado e do Distrito Federal, na Advocacia da União e nos órgãos jurídicos 

das entidades descentralizadas celebrantes, como também de algumas leis. (Cf., a exemplo, o 

art. 10 da Lei 9637/98). 

 

7.6. Controle popular e o Ombudsman: 

 

É bem próprio do discurso da Administração Gerencial o elemento “ênfase no cidadão”, como 

se observou no Capítulo 2. 

Deste modo, o Estado Contratual não pode deixar de ter seus atos controlados pelo titular do 

poder – o povo. 

O controle popular se manifesta pelo ajuizamento das ações constitucionais, conforme os 

requisitos aí dispostos, pela presença do cidadão nos Conselhos das entidades do Terceiro 

Setor que celebrantes de Contrato de Gestão e pela própria utilização do direito de petição 

frente aos órgãos fiscalizadores da execução deste pacto. (Bom observar o art. 3º, I “a” e “b” 

da Lei 9637/98). 

Concernente ao Ombudsman, MEDAUAR aponta como vantagens de sua instituição: o fato 

de sua atuação evitar um “clima de desconfianca” entre cidadãos e administração pública, o 

combate às injustiças através do controle preventivo que atenua a tendência de abuso de 

poder, a informalidade e o acesso direto da população, pelo fato de ser uma pessoa, e não um 

órgão. 

Creio que, dentro das entidades e dos órgãos administrativos, o Ombudsman pode ser um 

facilitador do exercício do controle popular e dos demais controles orgânicos, daí porque 

arrolado dentre os sujeitos passíveis a fiscalizar a execução do Contrato de Gestão. 

 

7.7. A Lei de Responsabilidade Fiscal e o contrato de gestão. 

 

A única previsão específica da Lei Complementar n. 101/2000 acerca dos contratos de gestão 

é o art. 47, já referido, que trata  da firmatura de um acordo como este pela empresa 

controlada do setor público. 



Isto não quer dizer que tal diploma legal não incida no controle dos contratos de gestão para 
utilização de qualquer dos entes controladores arrolados, já que se trata de Lei Complementar 
que obriga a todos os entes federados e que, também, vem na direção dos mesmos princípios 
inspiradores daqueles ajustes. 

Conquanto verse sobre finanças e orçamentos públicos, a Lei de Responsabilidade Fiscal será 

plenamente aplicável aos Contratos de Gestão que envolvam transferência de recursos 

públicos, o que, notadamente, ocorre com os Contratos de Gestão com as Organizações 

Sociais. 

É de se frisar a incidência  dos art. 15 e 16 da LRF, obrigando que o poder público, para 

criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, realize a estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro, obtenha declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 

adequação orçamentária e financeira de acordo com a Lei Orçamentária anual e 

compatibilidade com o plano pluniranual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Ainda é importante realçar que, em ano eleitoral, o titular de poder não poderá contrair 

despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do seu mandato nos dois últimos 

quadrimestres deste, a teor do art. 42 da citada Lei. 



 

CAPÍTULO 8 

CONCLUSÕES E PROPOSICÕES 

 

A descoberta é fascinante em qualquer ramo do saber e é plenamente possível no direito. 

Ocorre que não é divorciada de elementos de ciências afins à jurídica, como é a Ciência da 

Administração Pública. 

Num tempo de globalização em que são rediscutidos os papéis do Estado e que os 

movimentos de Reforma da Administração Pública se espalham por todos os continentes, há 

uma convergência quanto à utilização de instrumentos de democratização da função 

administrativa, que se torna possível se unidos os conhecimentos da Ciência da Administração 

Pública com os do direito administrativo. 

A globalização econômica espalhou modelos de administração, os quais absorveram as novas 

idéias de consensualidade e eficiência. 

O Contrato de Gestão é uma das modalidades mais profícuas da Nova Administração Pública 
– tradutora do Estado Contratual -, a Administração Gerencial. 

Concebido na França e desenvolvido num longo processo de maturação, como também 

aplicado em outros países na África, Oceania, Ásia etc., chegou ao Brasil para reestruturar 

entidades públicas, para produzir uma administração voltada aos fins e para organizar a 

parceria do Estado com entes do Terceiro Setor, através da introdução da Administração por 

Objetivos (APO). 

Para examinar o contrato de gestão, é necessário não fechar os olhos para o fato de que esse 

foi inicialmente previsto por via de decreto, depois por lei e só, finalmente por norma 

constitucional. 

Também não se pode adotar uma postura de pressuposição de inviabilidade jurídica dos 

alguns acordos que nasceram da forma acima referida, para negar a realidade fática de sua 

aplicação no Brasil. 

É importante que se diga que, em não havendo pronúncia de inconstitucionalidade ou 

invalidação, os Contratos de Gestão são presumidamente válidos. 

Assim é que foram analisados os contratos de gestão federais e alguns de São Paulo e da 

Bahia, chegando-se, com base nestes e nas normas que os instituíram a se afirmar que são 



espécies diversas dos contratos e convênios administrativos, com natureza jurídica de ato 

administrativo complexo, comportando fixação de metas e desempenho para um dado ente da 

administração descentralizada ou da iniciativa privada de interesse público aferidas por 

indicadores técnicos. 

Estes acordos têm como marca diferencial o objetivo da boa performance da entidade 

“contratada”, no intuito de que o incentivo de fazer algo voltado para a sua eficácia gere bons 

serviços para os cidadãos.  

Para os Contratos de Gestão firmados com agências executivas, agências reguladoras e 

empresas estatais, a contrapartida para o melhoramento ou a introdução do mecanismo da 

administração por objetivos é a flexibilização do seu controle, consistente numa prévia 

fixação dos lindes de competência discricionária em que atuará o poder público. 

Para os Contratos de Gestão firmados com as organizações sociais, integrantes que são do 

Terceiro Setor, à “melhor administração possível” destas entidades, corresponderá um 

trespasse de bens, pessoal e subvenções públicas. 

O modelo jurídico dos Contratos de Gestão com as entidades da administração 

descentralizada encontra sede no §8º, art. 37 da Constituição Federal de 1988, o que não 

exclui outros ajustes de mesma natureza com entidades privadas de interesse público, pois a 

norma constitucional não os veda. 

O referido dispositivo constitucional é norma de eficácia contida, por prever a necessidade de 

lei para a normatização do prazo de duração, dos controles e critérios de avaliação de metas e 

da remuneração do pessoal envolvido com a realização do “contrato”, o qual terá por objeto a 

“autonomia gerencial, orçamentária e financeira” das entidades da administração indireta, 

vale dizer, a prévia delimitação do modo pelo qual o poder público exercerá a sua 

competência discricionária estabelecida na dita norma legal. 

São características do Contrato de Gestão, que os afastam dos “Contratos Interorgânicos” 

(equivalentes a acordos de colaboração) e dos Termos de Parceria (equivalentes a convênios 

administrativos): imprescindibilidade de procedimento negocial prévio, temporariedade, 

continuidade, inserção de cláusulas fixadoras de metas de desempenho, de critérios de 

avaliação dos objetivos, de veiculação de políticas públicas, de sanções funcionais pelo 

descumprimento do acordo, baixa ou nenhuma “justiciabilidade”, necessária intervenção de 

um ente federativo e instrumentalidade. 



Os Contratos de Gestão, dada a sua finalidade mediata, podem ser subdivididos em: de 

fomento (com as OS), de reestruturação administrativa (com as empresas estatais e com as 

agências executivas) e de “administração concertada” (com as agências reguladoras). 

Os Contratos de Gestão são controláveis por seu conteúdo (controle de gestão e controle de 

eficiência) e por sua natureza de ajustes jurídicos através de órgãos públicos da administração 

direta, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, como também através da população. 

O poder central exerce uma nova e específica modalidade de controle sobre a entidade sob 

Contrato de Gestão: o controle de gestão, o qual se verte para a avaliação do atendimento das 

metas estabelecidas no Contrato de Gestão e que está baseado no princípio da eficiência. 

Do exame dos modelos dos acordos, dos ajustes firmados, da doutrina do direito 

administrativo e da Ciência da Administração Pública, pode-se sugerir o que se segue: 

1) Que cada unidade federativa elabore lei acerca dos Contratos de Gestão para indicar os 

atores do momento pré-ajuste, para expressar em que consiste o controle finalístico e para 

delinear as possibilidades de flexibilizar a autonomia dos entes estatais; 

2) Que, para o caso dos Contratos de Gestão com as agências executivas, ao invés da 

desqualificação da entidade, uma nova lei possa prever como sanção ao descumprimento do 

ajuste a destituição do dirigente; 

3) Que, pra o caso dos Contratos de Gestão com as empresas estatais, que a lei a ser editada 

leve em consideração a sua natureza econômica e rechace veementemente os controles a 

priori que sejam desnecessários, sob pena de ficar inviabilizada a introdução da administração 

por objetivos na entidade; 

4) Que, para o caso dos Contratos de Gestão com as agências reguladoras, nova lei possa 

estender este mecanismo para outras entidades como estas, valendo-se do modelo já 

implantado para a área de saúde; 

5) Que, para o caso dos Contratos de Gestão com as organizações sociais, fique prevista, de 

um modo mais claro, a responsabilização civil dos dirigentes não cumpridores do acordo e 

seja vedada a transferência de servidores; 

6) Que as minutas de Contrato de Gestão tenham curso necessário nos órgãos de Advocacia 

Pública (do ramo de consultoria) para se fazer um controle prévio de legalidade do ajuste. 

Ainda que a utilização do Contrato de Gestão não tenha evidenciado, no Brasil, os benefícios 

para os quais foi instituído, não se pode descredenciar um instituto que, além de configurar 



uma nova forma de diálogo técnico-jurídico no seio da administração, vem embebido dos 

valores do Estado Contratual, da Administração Gerencial e, em suma, da eficiência concreta. 

Para terem sucesso, os contratos de gestão, assim como de qualquer instituto jurídico, 

dependem de uma mudança de cultura e é o que se intenta fazer quando, antes de negar-lhes 

validade, busca-se harmonizá-los com o sistema jurídico pátrio. 

 

 

Primavera de 2002, 

 

Alzemeri Martins Ribeiro de Britto 
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