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RESUMO 

 

 

 

As parcerias entre o governo e instituições da sociedade civil têm se mostrado um 

instrumento fundamental para a consecução das políticas públicas. O “Programa Nacional de 

Publicização”, focalizando os serviços públicos não-exclusivos, trouxe maior possibilidade 

de flexibilização da gestão dessas atividades, chamando as organizações do terceiro setor a 

um papel de protagonismo na oferta de serviços públicos no Brasil. A nova interação entre 

esses agentes cria a necessidade de melhor entendimento de suas relações jurídicas e de rea-

linhamento de expectativas e incentivos, bem como melhor definição da alocação de riscos 

entre os parceiros. Este trabalho analisa as parcerias com as Organizações Sociais na área da 

Cultura no Estado de São Paulo. Mais especificamente, o contrato de gestão da Fundação 

Osesp no período de 2005 a 2015. A partir desse caso, analisamos as oportunidades e dificul-

dades encontradas na contratualização dos resultados, os impactos na governança corporativa 

da instituição, as condições de alocação dos riscos, suas formas de mitigação e as necessida-

des de reequilíbrio econômico-financeiro. 

 

Palavras-chave: Organização Social. Contrato de Gestão. Alocação de Riscos. Equilíbrio Eco-

nômico-financeiro. Fundação Osesp. Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Orquestra 

Sinfônica do Estado de São Paulo  

 

 

  



 

 ABSTRACT 

 

 

 

Partnerships between government and civil society institutions have proven an essen-

tial tool for the achievement of public policy. The "National Program for Publicization", fo-

cusing on the non-exclusive public services, provided a good opportunity to make the man-

agement of those activities more flexible, calling the non-profit sector to play a leading role 

in the provision of public services in Brazil. The interaction between these agents creates the 

need for better understanding of their legal relationship and realign expectations and incen-

tives, as well as better definition of risk allocation between partners. This paper analyzes the 

partnerships with social organizations in the culture sector in São Paulo. Particularly, the pa-

per analyzes the Osesp Foundation management contract with the government, effective from 

2005 to 2015. In this case, we analyzed opportunities and difficulties in the contractual rela-

tionship, the impact on the corporate governance of the institution, the risk allocation terms, 

its mitigation tools and economic and financial re-equilibrium. 

 

Keywords – Social Organization. Management Contracts. Risk Allocation. Economic and Fi-

nancial Re-Equilibrium. Osesp Foundation. São Paulo Secretary of Culture. São Paulo Sym-

phony Orchestra.



 7 

 

SUMÁRIO 

	

1	 INTRODUÇÃO	.....................................................................................................................	9	

1.1	 TEMA:	JUSTIFICATIVA,	QUESTÕES,	OBJETIVO	E	METODOLOGIA	......................................	10	

1.1.1	 Justificativa	da	Escolha	do	Tema	.................................................................................	10	

1.1.2	 Relevância	Aplicativa	..................................................................................................	11	

1.1.3	 Questões	e	serem	enfrentadas,	Objetivos	Pretendidos	e	Resultados	Esperados	.........	11	

1.1.4	 Potencial	Inovador	......................................................................................................	12	

1.1.5	 Opções	Metodológicas	e	Definição	do	Modelo	de	Pesquisa	........................................	13	

1.1.6	 Envolvimento	Pessoal	do	Pesquisador	.........................................................................	14	

1.1.7	 Indicação	das	fontes	de	pesquisa	e	Adequação	dos	Métodos	de	Investigação	...........	14	

1.1.8	 Perspectivas	de	análise	...............................................................................................	15	

2	 O	CONTRATO	DE	GESTÃO:	FERRAMENTA	JURÍDICA	E	ESTRUTURA	NEGOCIAL	.....................	17	

2.1	 NATUREZA	JURÍDICA	DO	CONTRATO	DE	GESTÃO	............................................................	18	
2.2	 A	LEGISLAÇÃO	BRASILEIRA	..............................................................................................	20	

2.3	 A	ESTRUTURA	DO	CONTRATO	DE	GESTÃO	.......................................................................	22	

2.3.1	 Contrato	de	Resultado	–	Performance	e	Eficiência	......................................................	23	

3	 O	CASO	DA	FUNDAÇÃO	OSESP:	CONTEXTUALIZAÇÃO	........................................................	25	

3.1	 HISTÓRICO	......................................................................................................................	25	

3.2	 PROBLEMAS	JURÍDICOS	E	OPERACIONAIS	PARA	A	IMPLANTAÇÃO	DA	ORGANIZAÇÃO	

SOCIAL	NO	CASO		CONCRETO	.......................................................................................................	26	

3.2.1	 Realidade	Operacional	e	indefinição	da	governança	..................................................	26	

3.2.2	 Contratação	de	Pessoal	...............................................................................................	27	

3.2.3	 O	Planejamento	Artístico	............................................................................................	28	

3.2.4	 Ineficiência	na	Aplicação	dos	Recursos	e	Perda	de	Receitas	........................................	28	

3.3	 O	DESENHO	INSTITUCIONAL	–	FUNDAÇÃO	OU	ASSOCIAÇÃO	...........................................	29	

4	 QUESTÕES	CRÍTICAS	SOBRE	A	IMPLANTAÇÃO	E	DESENVOLVIMENTO	DO	MODELO	NA	ÁREA	

CULTURAL	.................................................................................................................................	32	

4.1	 ALOCAÇÃO	DE	RISCOS	EM	CONTRATO	DE	GESTÃO	CULTURAL	.........................................	33	

4.1.1	 Critérios	e	Métodos	para	Análise	de	Riscos	do	Caso	Concreto	....................................	35	



 8 

4.2	 A	OSESP	E	SUA	REALIDADE	OPERACIONAL	ANTERIOR	AO	CONTRATO	DE	GESTÃO	...........	37	

4.3	 CICLO	DE	GESTÃO	DOS	RISCOS:	DO	MAPEAMENTO	AO	CONTRATO	.................................	40	

4.3.1	 Riscos	com	Custos	Operacionais	.................................................................................	42	

4.3.2	 Riscos	de	Financiamento	das	Atividades	–	Incerteza	dos	Repasses	Públicos	...............	43	

4.3.3	 Riscos	na	Geração	de	Receitas	Próprias	......................................................................	45	

4.3.4	 Riscos	com	Passivos	Trabalhistas	................................................................................	46	

4.3.5	 Riscos	Regulatórios:	Ações	Diretas	de	Inconstitucionalidade	......................................	48	

4.3.6	 Fatos	do	Príncipe	e	Fatos	da	Administração	................................................................	50	

4.3.7	 Riscos	Políticos	............................................................................................................	52	

4.3.8	 Matriz	de	Riscos	..........................................................................................................	53	
Quadro	1	-	Contrato	de	Gestão	entre	a	F.	Osesp	e	o	Governo	do	Estado	de	SP	(Contratos	

05/2005	e	41/2010)	.................................................................................................................	53	

4.3.9	 Crítica	das	Soluções	do	Contrato	de	Gestão	em	face	dos	riscos	..................................	54	

4.4	 MODELO	DE	NEGÓCIO	POSTERIOR	AO	CONTRATO	DE	GESTÃO	E	A	ESTRUTURA	DE	

GOVERNANÇA	CORPORATIVA	......................................................................................................	55	

4.5	 O	EQUILÍBRIO	ECONÔMICO-FINANCEIRO	DO	CONTRATO	................................................	62	

4.5.1	 Composição	Efetiva	das	Receitas	do	Contrato	de	Gestão	............................................	64	

4.5.2	 As	Receitas	Próprias	e	a	Preservação	do	Equilíbrio	.....................................................	68	

4.5.3	 Reserva	de	Contingência	e	Recursos	do	Repasse	–	Mitigação	dos	Riscos	....................	75	

4.5.4	 Formação	do	Patrimônio	e	a	Construção	Institucional	–	a	Forma	Fundacional	...........	77	

4.5.5	 Autonomia	de	Gestão	.................................................................................................	81	

5	 CONCLUSÃO	.....................................................................................................................	83	

5.1	 RESUMO	..........................................................................................................................	83	
5.2	 RECOMENDAÇOES	DE	CONDUTA	PRÁTICA	EM	FACE	DO	DIREITO	POSTO	.........................	84	

5.3	 PROPOSTAS	DE	ALTERAÇAO	LEGISLATIVA	OU	REGULATÓRIA	..........................................	85	

5.4	 LIMITAÇÕES	DO	TRABALHO,	QUESTÕES	EM	ABERTO	E	OPORTUNIDADES	DE	PESQUISA	

FUTURA	.......................................................................................................................................	86	

6	 BIBLIOGRAFIA	...................................................................................................................	87	

7	 ANEXO	A	–	RELATÓRIO	DE	DILIGÊNCIA	–	RISCOS	APONTADOS	...........................................	89	

  



 9 

1 INTRODUÇÃO 

	

Esse trabalho pretende analisar as especificidades do relacionamento contratual 

entre Estado e agentes privados numa esfera muito particular de contato, qual seja, tomando 

por base a análise da estrutura de negócios que se estabeleceu a partir da “Programa Nacional 

de Publicização” dos serviços públicos não-exclusivos, levada a efeito com a criação do Plano 

Diretor da Reforma do Estado no Brasil1, em que houve uma severa guinada conceitual na 

forma de se entender o papel dos mercados e dos agentes privados no desenvolvimento de 

setores estratégicos da economia e sua inter-relação com a atividade estatal. A busca por par-

cerias com organizações com vocação para as atividades estatais não-exclusivas provocou um 

novo período de descentralização, mudando-se a maneira até então puramente vertical de 

compreensão das funções da Administração Pública. O foco nesse ponto é a alteração da 

forma de atuação do Estado, cuja preocupação basilar anterior era o controle dos processos 

administrativos e o controle de meios, passando para uma gestão mais voltada para o resultado 

e a eficiência, com controle a posteriori das metas e da satisfação do “cliente-cidadão” em 

relação à aplicação do recurso público.  

A partir dessa reforma, o Estado Brasileiro pretendeu pautar sua atividade pelo  

que se convencionou chamar de Administração Pública Gerencial2, objetivando sobretudo a 

otimização da relação entre custo e qualidade dos serviços públicos. Dentre as inúmeras ati-

vidades públicas e possibilidades de parcerias público-privadas, a pretensão aqui é lançar um 

olhar sobre o fomento concebido através do Contrato de Gestão, num tipo ainda mais parti-

cular de parceria, qual seja, aquela realizada entre o ente estatal e o chamado do setor público 

não-estatal, que tem por objeto os serviços públicos não exclusivos3. O Contrato de Gestão 

                                                

1 O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado foi criado pelo  Ministério da Administração Federal e da 
Reforma do Estado (extinto MARE) e aprovado pela Câmara da Reforma do Estado em 21/09/1995. 

2 “Já a administração pública gerencial caracteriza-se fundamentalmente pela eficiência dos serviços prestados a 
milhares senão milhões de cidadãos”. Caderno MARE da Reforma do Estado. Organizações Sociais, n. 2, 4. 
ed. rev., Brasília, 1998, p. 42. 

3 SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS. Corresponde ao setor onde o Estado atua simultaneamente com outras orga-
nizações públicas não-estatais e privadas. As instituições desse setor não possuem o poder de Estado. Este, 
entretanto, está presente porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais, como os da educação 
e da saúde, ou porque possuem “economias externas” relevantes, na medida que produzem ganhos que não 
podem ser apropriados por esses serviços através do mercado. As economias produzidas imediatamente se 
espalham para o resto da sociedade, não podendo ser transformadas em lucros. São exemplos deste setor: as 
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objeto de estudo será aquele firmado com as Organizações Sociais4, instituições privadas, 

cuja atividade e relacionamento com o Estado se desenvolve num regime jurídico híbrido, em 

que se reúnem institutos próprios do Direito Privado, mas em alguma medida também do 

Direito Público. Como matéria de análise, escolheu-se estudar um caso de Publicização na 

área da cultura no Estado de São Paulo, mais precisamente o contrato de gestão firmado entre 

a Secretaria de Estado da Cultura e a Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, 

focalizando a pesquisa na alocação dos riscos e no equilíbrio econômico do ajuste. 

 

1.1 TEMA: JUSTIFICATIVA, QUESTÕES, OBJETIVO E METODOLOGIA 

 

1.1.1 Justificativa da Escolha do Tema 

 

Por se tratar de um assunto com número já expressivo de experiências, mas com 

pouco material de pesquisa e análise, e cujo marco legal ainda se discute, inclusive em sede 

de constitucionalidade5, a averiguação que aqui se propõe serve para entender em que medida 

o Contrato de Gestão - firmado com instituição privada6, com fulcro na prestação de serviços 

públicos não exclusivamente estatais – consegue alocar todos os riscos a que as partes estão 

sujeitas, sobretudo o parceiro privado, uma vez que, do ponto de vista da titularidade das 

obrigações, esta é a parte que formalmente assume a execução da atividade. Mais além, pre-

tende-se analisar quais são os mecanismos, contratuais e extracontratuais, de mitigação dos 

riscos e a possibilidade de recuperação do equilíbrio econômico-financeiro caso haja contin-

gências que justifiquem sua necessidade. 

 

                                                

universidades, os hospitais, os centros de pesquisa e os museus. Caderno MARE – Plano da Reforma do Es-
tado. Organizações Sociais, n. 2, 4. ed. rev., Brasília, 1998, p. 41 

4 "O Projeto das Organizações Sociais tem como objetivo permitir a descentralização de atividades no setor de 
prestação de serviços não-exclusivos, nos quais não existe o exercício do poder do Estado, a partir do pres-
suposto que esses serviços serão mais eficientemente realizados se, mantendo o financiamento do Estado, 
forem realizados pelo setor público não-estatal. Entende-se por "organizações sociais" as entidades de di-
reito privado que, por iniciativa do Poder executivo, obtêm autorização legislativa para celebrar contrato de 
gestão com esse poder, e assim ter direito à dotação orçamentária. Caderno MARE – Plano da Reforma do 
Estado. Organizações Sociais, n. 2, 4. ed. rev., Brasília, 1998, p. 60 

 
5 ADIn 1.923-5/DF e ADIn 1.943-1/DF 
  
6 Associações civis sem fins lucrativos ou Fundações de Direito Privado 
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1.1.2 Relevância Aplicativa 

 

É notória a importância que essas organizações assumiram na prestação de servi-

ços públicos não-exclusivos no Estado de São Paulo, principalmente, nas áreas da Saúde e da 

Cultura. O diagnóstico e solução de questões jurídicas relevantes sobre esses contratos é pri-

mordial para o avanço do modelo e pleno desenvolvimento das atividades contratualizadas, 

bem como para fortalecimento das instituições culturais de forma que o Estado possa contar 

com a parceria do terceiro setor para bem cumprir o seu papel de indutor do desenvolvimento 

humano. No caso das parcerias que envolvem Organizações Sociais, o elemento preponde-

rante é (ou deveria ser) a viabilização da participação da sociedade civil na consecução do 

bem-estar da comunidade. Esse é o móvel e a razão da existência do terceiro setor. 

Neste caminho, é necessária uma solução aceitável da equação econômico-finan-

ceira do modelo para que, além de se propiciar ao setor público o melhor custo/benefício, 

confiram-se garantias jurídicas e negociais ao parceiro privado. No aspecto jurídico mais pro-

fundo, a alocação correta dos riscos será de grande importância para a exata determinação das 

responsabilidades e para o incentivo à participação da sociedade no controle dessas ativida-

des, através dos Conselhos de Administração das Organizações Sociais. O modelo hoje passa 

por uma avaliação quanto aos seus resultados e efetividade. Acreditamos que o esclareci-

mento das repercussões econômicas da parceria e a quantificação dos riscos inerentes ao ne-

gócio possam auxiliar tanto o governo, na avaliação dos reais custos e no monitoramento, 

quanto os parceiros do terceiro setor, na avaliação das consequências práticas e da responsa-

bilidade dos seus dirigentes. 

 

1.1.3 Questões e serem enfrentadas, Objetivos Pretendidos e Resultados Esperados 

 

Até o advento dos contratos de gestão, a operação dos equipamentos e programas 

acontecia sob uma estrutura organizacional muito difusa e com uma série de deficiências ju-

rídicas. Assim, a formatação do Contrato de Gestão na área da Cultura no Estado de São Paulo 

atendeu às necessidades específicas daquele período (que será explanado mais adiante), sem 

uma preocupação com as peculiaridades de um modelo ainda novo e sob o qual se colocavam 

muitas expectativas. Logo se viu que o Contrato de Gestão não era uma panaceia. Dava conta 

de alguns males, mas criava outros tantos novos. Desde a contratação de pessoal, incertezas 
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quanto à capacidade de geração de receitas, passivos contingentes e tantos outros pontos a 

serem elencados nesse estudo, a operação dos equipamentos e a execução do plano de trabalho 

são atividades que geram riscos, que devem ser regrados. As questões que aqui se propõem 

são:  

(i) De que forma o contrato de gestão aloca para a Organização Social os riscos ad-

vindos de contingências passivas de várias naturezas: tributária, trabalhista ou pre-

videnciária; 

(ii) As parcerias na área cultural têm potencial relevante de geração de receitas. Diante 

disso, qual é o tratamento da legislação pertinente e do contrato sobre a destinação 

de eventuais excedentes, tendo em vista a alocação dos riscos assumidos, o fo-

mento à atividade e o fortalecimento institucional; 

(iii)  Qual o grau de autonomia conferido pelo contrato à Organização Social para que 

ela possa exercer a atividade e, de fato, administrar os recursos do contrato. Para-

lelamente, como essa autonomia se reflete na governança da instituição após a 

aplicação do modelo. 

A tarefa aqui será, com base no caso concreto, mapear esses riscos, qualificá-los 

e, na medida do possível, quantificá-los. A partir dessas informações, e da elaboração de uma 

matriz de riscos, faremos a análise da solução contratual apresentada, sua adequação ao mo-

delo de gestão atual e proposição de aperfeiçoamentos. 

 

1.1.4 Potencial Inovador 

 

O processo de contratualização de atividades culturais no Estado de São Paulo 

tem avançado bastante. Após dez anos da celebração dos primeiros contratos de gestão, a 

realidade atual mostra que a complexidade das atividades e as peculiaridades da área reque-

rem que se tenha um olhar mais cuidadoso no aspecto jurídico para seu aperfeiçoamento. As 

formas de negociação e a formatação de contratos de gestão devem avançar no entendimento 

de questões como financiamento efetivo das atividades, limite de responsabilização das par-

tes, riscos e equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, observando sempre as consequências 

jurídicas dos dispositivos contratuais e, sobretudo, procurando formas de estímulo à maior 

participação e controle da sociedade.  
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Ao avançar na compreensão dessas questões, ter-se-á contribuído efetivamente 

para que os contratos de gestão reflitam melhor as condições negociais e objetivas a que as 

partes estão sujeitas, para que tenham perfeito entendimento dos riscos do modelo de negócio. 

Consequentemente, espera-se que essa análise seja uma ferramenta para que a gestão das or-

ganizações sociais seja mais eficiente e tenha melhores padrões de governança. 

 

1.1.5 Opções Metodológicas e Definição do Modelo de Pesquisa 

 

O referencial analítico abordará os arranjos jurídico-institucionais das organiza-

ções sociais no contexto do Programa de Publicização, a que já se fez alusão na introdução, 

seus modelos de governança e os ajustes contratuais a que estão sujeitas nas suas relações 

com o Poder Público.  

Assim, parte-se de uma linha de raciocínio com abordagem indutiva, ou seja, 

saindo do particular e buscando a generalização como um produto desejável ao final da pes-

quisa. No aspecto do procedimento, será um estudo de caso. Teoricamente, este7 “consiste no 

estudo de determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos ou comunida-

des, com a finalidade de obter generalizações”. Conforme Witker Velloso8, “existem duas 

grandes áreas de pesquisa no direito, a chamada pesquisa teórica ou dogmática e a pesquisa 

empírica. (...) a pesquisa empírica busca a aproximação entre o sistema normativo e a reali-

dade social, analisando principalmente os fatos sociais, econômicos, culturais, psicológicos, 

etc”. Assim, o modelo de pesquisa jurídica aqui proposto será exploratório e empírico. 

Como já dito anteriormente, a análise será do caso do Contrato de Gestão entre a 

Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e a Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de 

São Paulo para a contratualização das atividades da Orquestra Sinfônica e do Complexo Cul-

tural Júlio Prestes (Sala São Paulo). 

 

                                                

7 LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica, Sao Paulo, Atlas, 1986, p.81 
apud OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de. Monografia jurídica: orientações metodológicas para o 
Trabalho de Conclusão de Curso. Porto Alegre: Síntese, 2003. P 29 

8 WITKER VELLOSO, Jorge, Antologia de estudios sobre la ivestigación jurídica, México: UNAM, 1978, p. 
261 apud OLIVEIRA,Olga Maria Boschi Aguiar de. Op. Cit.. P 32 
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1.1.6 Envolvimento Pessoal do Pesquisador 

 

O autor dessa pesquisa tem um papel privilegiado, de mais de 30 anos, como ob-

servador e partícipe do processo de contratualização dos equipamentos objeto do estudo. Pri-

meiro, como músico da própria orquestra por 21 anos e dirigente da Associação dos Músicos 

nos momentos de transição pelo qual ela passou nos anos 90. Depois, como instituidor da 

Fundação Osesp e, posteriormente, como Diretor Executivo da mesma fundação por mais de 

10 anos (condição em que permanece no momento em que esse documento é preparado). 

Desde a criação da instituição, passando pelo planejamento estratégico e pelos relacionamen-

tos institucionais, com governos e agentes privados, relações corporativas até o cotidiano da 

gestão, o autor tem a possibilidade de construir uma visão crítica das forças e deficiências que 

o modelo carrega. Para além dessas questões, por sua história de vida, o pesquisador tem na 

Osesp uma motivação que transcende o relacionamento profissional, dado seu envolvimento 

com a arte e o fortalecimento das instituições artísticas. 

 

1.1.7 Indicação das fontes de pesquisa e Adequação dos Métodos de Investigação 

 

Para o propósito desse trabalho, há interesse na análise mais detida da documen-

tação da atividade e do objeto. Assim, como fonte primária da pesquisa, fez-se uso intensivo 

de documentos negociais e papeis de trabalho a que o autor tem acesso, por sua lida profissi-

onal. Utilizaram-se os Contratos de Gestão firmados pela Fundação Osesp com o Governo do 

Estado de São Paulo, através da Secretaria   da Cultura, a saber contratos 05/2005, 41/2010 e 

01/20159 e seus anexos. Foram utilizados também, para análise do modelo negocial anterior 

à implantação do primeiro contrato de gestão e dos riscos associados àquele processo, parte 

do relatório de diligência (due-diligence) elaborado pela consultoria KPMG Consulting and 

Forensic Services, realizado em 2004, como estudo prévio à implantação do modelo de OS 

no equipamento. Foram analisados ainda os estatutos e regimentos internos da Fundação 

Osesp, os demonstrativos contábeis publicados, relatórios de compromisso social e outros 

                                                

9 Todos eles acessíveis em http://www.fundacao-osesp.art.br/PaginaDinamica.aspx?Pagina=transparencia. 
Acesso feito em 17/01/2016 (OSESP, n.d.) 
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documentos e dados internos, quando necessário. Há referência a relatórios de auditoria, seja 

externa ou do próprio Tribunal de Contas do Estado, bem como estudos sobre a execução 

contratual, no aspecto econômico e financeiro, realizados pela Fipecafi10, por solicitação da 

própria Fundação Osesp tendo como objeto o período do primeiro contrato. Quando possível, 

partes desses documentos foram reproduzidos neste estudo. 

A bibliografia básica sobre o tema da publicização e reforma do Estado foi con-

sultada e apresentada quando houve necessidade de suporte para a argumentação. Porém, não 

foi escopo do trabalho fazer uma revisão aprofundada dos manuais, que já são generosos em 

extensão e substantivos pela qualidade dos estudiosos que já deram atenção dogmática ao 

tema. 

O estudo, portanto, partiu desse referencial teórico para enquadramento da ativi-

dade e do modelo de negócio analisado. Coube ainda lançar mão dos documentos acima lis-

tados para conferir robustez aos dados e suporte às evidências apresentadas. A questão da 

análise de riscos e sua alocação contou em grande medida com a experiência do autor no 

cotidiano da instituição, o que de fato é uma condição desejada numa pesquisa de mestrado 

profissional, mas também pode conferir ao trabalho algum viés mais exacerbado. Espera-se 

cautela nesse aspecto, mas de antemão há esse ponto de atenção. 

 

1.1.8 Perspectivas de análise 

 

Os principais desafios nesta análise foram a falta de material específico sobre o 

tema – há muito material doutrinário abrangente que versa sobre a Reforma do Aparelho do 

Estado, mas pouco material analítico da realidade atual das organizações sociais e sobre ex-

periências efetivas de implantação – e, portanto, poucos parâmetros para comparação. Nossa 

impressão primeira é que o modelo de gestão por organização social ainda não foi explorado 

pela comunidade acadêmica além da sua camada mais superficial, de análise da legalidade e 

dos requisitos básicos. A estrutura negocial ainda é um tanto virgem e carece de uma atenção 

dos pesquisadores. Encontramos mais material sobre o modelo aplicado na área da saúde, mas 

                                                

10 Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - Órgão de apoio institucional ao Departa-
mento de Contabilidade e Atuária da FEA/USP. 
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ainda assim focalizados na questão da viabilidade jurídica e não nos mecanismos e dispositi-

vos contratuais. De alguma forma, os contratos daquela área, lidos pelo autor, ainda são de 

uma surpreendente singeleza jurídica. Assim, ao não poder se comparar com outros, a com-

paração se dá dentro do histórico de indicadores da própria Fundação Osesp. A análise, dessa 

forma, pode encontrar alguma fragilidade própria de um certo pioneirismo, mas a solução foi 

buscar elementos de apoio nos modelos já mais desenvolvidos, sobretudo nos modelos de 

concessão e de parcerias público-privadas. A elaboração da matriz de risco do capítulo 4 desse 

trabalho busca inspiração, portanto, no dispositivo legal das PPP, conforme demanda o Art. 

4º, VI da Lei 11.079/04, que determina que as parcerias daquela natureza deverão observar a 

repartição objetiva de riscos entre as partes. Assim, buscamos soluções alternativas em cote-

jamento com outros modelos de parceria que já se encontram mais avançadas e que contam 

com referencial teórico mais bem sedimentado. Por essa mesma razão, não se pode falar que 

haja uma prática usual de mercado quanto à análise de riscos em contratos de gestão, mas vai 

daí, pois, o valor de contribuição que se acredita ter o presente trabalho, na medida em que 

ele possa ajudar objetivamente o aperfeiçoamento do modelo e propor alguma recomendação 

de ordem prática aos que operam esses contratos, repercutindo de alguma forma na confecção 

da política pública de cultura. 
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2 O CONTRATO DE GESTÃO: FERRAMENTA JURÍDICA E ESTRU-

TURA NEGOCIAL 

	

A descentralização proposta pela Reforma Administrativa do Estado Brasileiro 

buscou o aumento da eficiência da relação custo/benefício dos serviços públicos não exclusi-

vos e o posicionamento do cidadão como cliente do Estado. Ainda que esse seja um ponto de 

discussão na relação entre estado e sociedade,  esse movimento retirou da equação uma vari-

ável desnecessária para o objeto final da política pública, qual seja, a natureza do prestador 

de serviço. O fato de o provedor do serviço ser um ente da administração direta ou entidade 

privada é irrelevante, desde que seja eficiente. No caso de atividades “publicizáveis”, o mo-

delo preconizado buscou parcerias com o Terceiro Setor, qualificando instituições sem fins 

lucrativos (associações ou fundações de direito privado) como Organizações Sociais para, 

através do Contrato de Gestão - este instrumento-chave de coordenação e regulamentação - 

fornecer serviços com qualidade e eficiência, desonerando o Estado e aumentando sua capa-

cidade gerencial. 

Estabelecidas essas diretrizes político-administrativas estratégicas, a questão re-

levante é a definição do regime jurídico mais adequado ao regramento dessa relação entre 

Estado, nas suas diversas esferas, e o parceiro privado. Essa questão não é trivial pois, uma 

vez em operação, o sistema tem suscitado dúvidas jurídicas que, embora ainda não discutidas 

judicialmente, trazem incertezas às partes. Tais dúvidas se dão tanto na esfera de controle da 

administração direta como no nível do parceiro que, ao não poder avaliar corretamente os 

riscos e oportunidades da atividade, pode incorrer em erros de análise e mesmo desacertos 

negociais que, de alguma forma, podem vir a afetar a própria existência da entidade envol-

vida. 

Além do propalado aumento da eficiência e da produtividade do setor público, 

uma das pedras de toque do modelo de gerenciamento através de Organizações Sociais é a 

participação da sociedade no controle e definição das políticas públicas. Isso se dá através 

dos Conselhos das entidades privadas que, via de regra, exercem suas atividades com espírito 

público. Através de sua atuação, elas garantem junto à coletividade parte dos recursos neces-

sários para a execução da atividade pública não exclusiva. Assim, definir o regramento e 

diminuir incertezas jurídicas quanto à norma de regência é fundamental. 
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2.1 NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO DE GESTÃO 

 

Na falta de uma clara definição do regime jurídico aplicável, até mesmo porque 

se debatem os juristas se o Contrato de Gestão teria ou não natureza jurídica de convênio - a 

sua constitucionalidade ainda é objeto de discussão11  - assuntos urgentes e de ordem prática 

acabam por se impor e levam à incerteza que medra no cotidiano de instituições que têm seus 

contratos vigentes e operantes.  

Há várias correntes sobre a melhor definição da natureza jurídica do Contrato de 

Gestão. Uma delas, da qual participam Celso Antonio Bandeira de Mello12, Sílvio Luis Fer-

reira da Rocha13, Tarso Cabral Violin14, sustenta que seria um simples contrato administra-

tivo. Outros veem no instrumento uma forma de cooperação, como Hely Lopes Meirelles15. 

Maria Silvia di Pietro entende que se assemelha mais a uma figura de convênio do que um 

contrato administrativo propriamente dito16. A mesma linha seguem Marçal Justen Filho17 e 

Diogo Figueiredo de Moreira Neto18. 

A posição que mais se coaduna com as linhas desse trabalho, contudo, é aquela 

defendida por Gustavo Justino de Oliveira19, que defende a natureza sui generis do Contrato 

de Gestão, não sendo nem contrato administrativo tampouco convênio. Não há contraposição 

de interesses, como no contrato administrativo clássico, mas colaboração das partes para con-

secução de um fim comum. Não tem caráter de convênio, pois tem maior estabilidade e tende 

a ser totalmente executado. No seu conceito, o contrato de gestão seria “um acordo adminis-

trativo, organizatório e colaborativo”. 

                                                

11 ADIn 1.923-5/DF e ADIn 1.943-1/DF 
12 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores, 2009 
13 ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Terceiro Setor. São Paulo: Malheiros Editores, 2003 
14 VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro Setor e as Parcerias com a Administração Pública. Editora Fórum, 2006, p. 
260 
15 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 2010 
16 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, 
terceirização, parceria público-privada e outras formas. São Paulo: Editora Atlas, 2006 
17 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Saraiva, 2006 
18 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2006 
19 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Contrato de Gestão e Modernização da Administração Pública 
Brasileira. Belo Horizonte: Revista Brasileira de Direito Público, v. a.3, n. jul/set, p. 196, 2005. 
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A leitura do texto da Lei Complementar 846/98 do Estado de São Paulo, que re-

gula a matéria,  demonstra que o espírito preponderante do legislador foi esposar a contratu-

alização dos resultados, sendo que o regramento relativo ao Contrato de Gestão não versa 

sobre as obrigações de meio, mas sobre as obrigações de resultado e avaliação da eficiência 

do desempenho (controle finalístico), conforme o que consta nos seus artigos 8º, caput e in-

ciso I,20 e 9º, caput e § 1º.21 

Apenas o artigo 19º22 da referida Lei Complementar traz alguma disposição de 

ordem administrativa sobre o tratamento dos recursos da Organização Social, como obrigação 

de meio e, ainda assim, no que diz respeito somente ao regulamento de compras. Não há, 

contudo, qualquer menção que determine que os recursos transitados pela Organização Social, 

sejam eles de origem pública ou receitas próprias, devam ter tratamento diferenciado daquele 

normal do regime contábil e financeiro próprio das entidades privadas. 

Assim, o diploma que disciplina em primeira ordem a relação entre o ente privado 

e o poder público é silente, e até econômico, no seu detalhamento, cabendo às partes constru-

írem o modus operandi dessa relação no âmbito mais restrito da Comissão da Avaliação e sob 

a ótica do controle dos resultados obtidos pela Organização Social, inclusive no que diz res-

peito ao nível de satisfação do serviço prestado23. 

Portanto, não se deve interpretar e fiscalizar a execução do contrato de forma di-

ferente daquela que sua aparência e seu fundamento jurídico naturalmente autorizam, nem 

                                                

20 Artigo 8º - Na elaboração do contrato de gestão devem ser observados os princípios inscritos no artigo 37 
da Constituição Federal e no artigo 111 da Constituição Estadual e, também os seguintes preceitos: 

I – Especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, estipulação das metas a 
serem atingidas e respectivos prazos de execução, bem como a previsão expressa dos critérios objetivos de 
avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade; 
21 Artigo 9º - A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo Secre-
tário de Estado da Saúde ou pela Secretaria de Estado da Cultura, nas áreas correspondentes. 

§ 1º - O contrato de gestão deve prever a possibilidade de o Poder Público requerer a apresentação 
pela entidade qualificada, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme recomende o inte-
resse público, de relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das 
metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exer-
cício financeiro, assim como suas publicações no Diário Oficial do Estado (grifo nosso). 
22 Artigo 19 - A organização social fará publicar na imprensa e no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo 

de 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os proce-
dimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de re-
cursos provenientes do Poder Público. 

23 § 2º - Os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão serão analisado, periodicamente por co-
missão de avaliação indicada pelo Secretário de Estado competente, composta por profissionais de notória 
especialização, que emitirão relatório conclusivo, a ser encaminhado àquela autoridade e aos órgãos de 
controle interno e externo do Estado 
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como contrato administrativo tampouco como convênio, impondo-lhe os ditames e atributos 

típicos da Lei de Licitações. O Contrato de Gestão é um instituto autônomo, tem sua lei pró-

pria e específica, tanto na esfera federal como nos demais entes infranacionais, há decretos a 

regulamentar sua operação e foi criado no âmbito de uma ampla reforma do aparelho do Es-

tado, com o propósito de conferir flexibilidade à administração pública e autonomia ao ter-

ceiro setor – acompanhada de responsabilidade -  na gestão de atividades muito específicas, 

as atividades públicas não exclusivas. Não se deve travesti-lo de outra forma jurídica tradici-

onal sob pena de invalidar a vontade do legislador e, pior ainda, ceifar a administração pública 

dessa ferramenta, de tal sorte que ela adquira uma forma assemelhada ao que já existe. Cla-

ramente seria essa uma distorção àquilo que foi um passo decisivo rumo à flexibilização da 

gestão pública. A despeito de ser uma nova forma para o gestor público, portanto ainda não 

totalmente conhecidos seus efeitos e casuística, há que se fazer um esforço de criação de um 

corpo de conhecimento que lhe dê maior substância.  

 

2.2 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

O Plano Diretor da Reforma do Estado Brasileiro deu origem a duas novas formas 

de relacionamento com o terceiro setor. As Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público – as OSCIPS, regidas pela Lei 9.790/99, com as quais o governo pode firmar os 

Termos de Parceria. Para os fins desse trabalho o foco é a segunda forma, o modelo de Orga-

nizações Sociais, previsto no âmbito federal pela Lei 9.637, de 15 de maio 1998, que instalou 

uma modalidade de parceria com esse setor da sociedade visando à qualificação de entidades 

sem fins lucrativos em várias áreas de atuação. Através de um Contrato de Gestão, podem as 

instituições qualificadas gerir atividades públicas não exclusivas, fazendo assim parte do apa-

relho público não-estatal. As áreas de atuação previstas estão já no primeiro parágrafo da 

citada Lei. 

Art. 1º -  O Poder Executivo poderá qualificar como organizações so-
ciais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 
atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desen-
volvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, 
à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei. 
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Como a Lei 9.637/98 não é uma lei nacional, é necessário que a instâncias infra-

nacionais promulguem seus próprios regramentos, podendo logicamente se basearem na lei 

federal. As duas leis acima foram um marco no relacionamento do governo com o terceiro 

setor, mas essa alteração do padrão não aconteceu sem contestações e embates jurídicos que 

se tornaram longos e desgastantes, tanto para os governos que implantaram o modelo como 

para as próprias instituições. Já de início algumas ações arguiram a inconstitucionalidade 

(ADIn 1.923-5/DF e ADIn 1.943-1/DF). Falaremos um pouco sobre o desenvolvimento do 

julgamento dessas ações ao abordarmos os riscos regulatórios do contrato de gestão, mas 

importa saber que as críticas estão principalmente ligadas à discricionariedade do poder pú-

blico na qualificação e escolha da OS, sem a observância da Lei de Licitações (Lei 8.666/93). 

Essas críticas abrangem não só o ato da qualificação em si, mas o processo de escolha da 

organização para assinatura do contrato de gestão, o repasse do poder público ao particular e 

a destinação de bens públicos à organização social. 

Mais recentemente foi publicada a Lei nº 13.019, que estabelece o regime jurídico 

das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Chamada de 

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, e apelidada por alguns de lei de 

licitações do terceiro setor, esse diploma tem causado muita polêmica pelo potencial de cen-

tralização e pelas amarras que provoca no processo de repasses de recursos públicos e na 

contratação de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos pelos governos. Muito embora 

ela não tenha aplicação para as organizações sociais, conforme disposto no Art. 3º24, reco-

nhece-se que ela altera substancialmente a forma de relacionamento entre governos e organi-

zações da sociedade civil em geral, e tem um potencial enorme para provocar modificações 

profundas no tratamento das organizações sociais. Há um real potencial de que todas as esfe-

ras de governo acabem por adotar um regime único nas parcerias com o terceiro setor, homo-

geneizando o tratamento pelo modelo mais rígido preconizado pela novel lei. Por ora, sua 

vigência para os municípios está suspensa até 01/01/2017.  

No Estado de São Paulo, as parcerias se deram a partir da Lei Complementar Es-

tadual nº. 846/98. Originalmente, quando da sua promulgação, permitindo contratos nas áreas 

                                                

24 Art. 3o Não se aplicam as exigências desta Lei: 
(...) 
III - aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais, desde que cumpridos os requisitos previstos na 

Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998;    (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015 
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da saúde e cultura e, depois, incluindo o esporte e o atendimento ou promoção dos direitos 

das pessoas com deficiência (LC 1095/2009), dos direitos de crianças e adolescentes, à pro-

teção e conservação do meio ambiente e à promoção de investimentos, competitividade e de 

desenvolvimento (LC 1.243/2014). A LC 846/98 é regulamentada, na área cultural, pelos De-

cretos 43.493/98, posteriormente alterado pelos Decretos 50.611/06, 53.330/08 e 54.340/09.  

 

2.3 A ESTRUTURA DO CONTRATO DE GESTÃO 

 

A minuta do contrato de gestão, no formato que vinha sendo utilizada pela Secre-

taria de Cultura até recentemente (e mesmo aqueles firmados pela Secretaria de Saúde25) tem 

uma forma bastante simples. Basicamente compõe-se por uma peça principal no qual se dis-

criminam: partes, objeto, responsabilidades do contratado e do contratante, avaliação, prazo, 

recursos financeiros e condições de alteração e extinção. Há cláusulas específicas a que se 

atribuem riscos às partes e eventual mitigação de seus efeitos, que serão analisadas no capítulo 

4 desse trabalho. Importa dizer aqui que as questões mais complexas estão segregadas nos 

chamados Anexos Técnicos, nos quais se encontram o programa de metas de atividade e de 

satisfação do público, critérios de avaliação e demais obrigações e direitos. A versão atual da 

minuta referencial, publicada pela Resolução 101 de 06/10/2015 da Secretaria de Cultura, é 

bem mais complexa e extensa do que os modelos anteriores. Resolveu-se por inserir nos ane-

xos técnicos uma série de elementos informativos da política pública de cultura, bem como a 

estratégia de ação do equipamento, com vistas a demonstrar sua inserção e conformidade com 

aquele dispositivo político. Cabe ressaltar que tal formato pode ter algum valor de consulta 

para o cidadão que eventualmente queira se inteirar sobre o pensamento estratégico do go-

verno na área cultural, mas discute-se a validade de uma declaração de princípios de tamanha 

envergadura num documento cuja função principal seria objetivamente regrar responsabili-

dades, obrigações e direitos. A percepção é que se chegou novamente a um ponto em que, ao 

revés dos conceitos preconizados no Programa Nacional de Publicização, há um recrudesci-

mento muito intenso na visão de controle de meios, olvidando-se que a maior vantagem do 

                                                

25 :Podem ser acessados em http://www.portaldatransparencia.saude.sp.gov.br . Ver exemplo do contrato firmado 
entre o Governo do Estado e a Fundação Faculdade de Medicina em http://www.portaldatransparen-
cia.saude.sp.gov.br/documento/CG/CG_9025_22_2015.pdf 
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modelo de OS seria a flexibilidade para a boa execução da atividade e satisfação do cliente-

cidadão. 

 

2.3.1 Contrato de Resultado – Performance e Eficiência 

No bojo da publicização, a relação do governo com o setor privado ganhou novas 

cores. Nesse processo, um elemento era fundamental e presente em todas as ações: a busca 

premente da eficiência e do resultado como objetivos da atuação do Estado. Num espectro 

mais arrojado, definiram-se as áreas de atuação típicas de setores lucrativos da economia, de 

forma que se criaram as bases para a aceleração das privatizações. Já quanto às atividades 

sem fins lucrativos, houve o diagnóstico da necessidade de se suplantarem os paradigmas de 

controle dos meios e da legalidade apenas, mas pautar a atividade pública de fomento e de 

apoio ao terceiro setor por um viés de alta performance e eficiência. Não que os princípios de 

legalidade, moralidade e todos os demais insculpidos na legislação maior pudessem ser ne-

gligenciados, mas não basta o agir, e sim agir com resultados efetivos para a sociedade. Assim 

observava  o MARE26: 

“É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma adminis-
tração pública que chamaria de ‘gerencial’, baseada em conceitos 
atuais de administração e eficiência, voltada para o controle dos re-
sultados e descentralizada para poder chegar ao cidadão, que, numa 
sociedade democrática, é quem dá legitimidade às instituições e que, 
portanto, se torna “cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo 
Estado”. 

 

Corroborando a postura de observação dos princípios constitucionais dos contra-

tos administrativos, mas com uma modulação dos procedimentos e ritos, prossegue: 

“A administração pública gerencial constitui um avanço e até um 
certo ponto um rompimento com a administração pública burocrática. 
Isto não significa, entretanto, que negue todos os seus princípios. Pelo 
contrário, a administração pública gerencial está apoiada na ante-
rior, da qual conserva, embora flexibilizando, alguns dos seus princí-
pios fundamentais, como a admissão segundo rígidos critérios de mé-
rito, a existência de um sistema estruturado e universal de remunera-
ção, as carreiras, a avaliação constante de desempenho, o treina-

                                                

26  http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf .  
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mento sistemático. A diferença fundamental está na forma de con-
trole, que deixa de basear-se nos processos para concentrar-se nos 
resultados, e não na rigorosa profissionalização da administração 
pública, que continua um princípio fundamental”. 

 

Por toda a argumentação percebe-se a necessidade de que o contrato de gestão, 

mais do que uma forma desburocratizada de execução da função pública quanto às atividades 

não exclusivas, seja uma nova forma negocial, de fortalecimento das relações com setores da 

sociedade com interesse no bem-estar coletivo e na causa pública não-estatal. Com essa es-

trutura negocial mais transparente e ágil com o terceiro setor, nasce uma possibilidade real de 

se desenvolver no país uma viável Administração por Resultado, nos moldes preconizados 

por Diogo de Figueiredo Moreira Neto27. 

O modelo tradicional é formalista, e é assim que a Constituição de 1988 e o sis-

tema do Direito Administrativo Brasileiro têm operado, com excesso de normas e procedi-

mentos. Por fim, pode-se dizer que o contrato de gestão é uma das formas modernas de cola-

boração entre a administração pública e agentes privados. Deve ser permeável a esses entes 

da sociedade civil, transferindo a ênfase dos procedimentos para os fins, privilegiando resul-

tados e eficiência no serviço público. 

  

                                                

27 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Administração privada temporária de caráter interventivo em banco 
estadual negociada consensualmente como Banco Central: implicações da Lei 8.666/93. “Por outro lado, 
deve-se estimular a participação da sociedade em tudo o que seja possível, para a boa realização dos come-
timentos do Estado; isso não significa a recessão do princípio da autoridade, mas o seu temperamento como 
princípio da participação, introduzindo ou estimulando as modalidades consensuais de emprego do poder 
administrativo público”.Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, 1996, p. 183 apud OLIVEIRA, Gus-
tavo Justino de Oliveira. Contrato de Gestão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.185 
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3 O CASO DA FUNDAÇÃO OSESP: CONTEXTUALIZAÇÃO 

	

3.1 HISTÓRICO  

 

O caso em estudo é a contratualização de resultados da Orquestra Sinfônica do 

Estado de São Paulo – a Osesp - e da Sala São Paulo. O período de análise engloba dois 

contratos sucessivos (CG 05/2005, de 11/2005 a 10/2010, e CG 041/2010, de 11/2010 a 

10/2015). Esses equipamentos culturais foram uns dos primeiros objetos de gestão por orga-

nização social no Estado de São Paulo . O complexo cultural ali em operação é um dos mais 

relevantes do país, com projeção internacional e um conjunto de atividades muito extenso.	

A Orquestra Sinfônica de São Paulo foi criada pela Lei. 2.733 de 13 de setembro 

de 1954, à época vinculada à Secretaria de Estado dos Negócios do Governo, como uma or-

questra pública. Apesar de sua personalidade jurídica como ente de direito público, ela jamais 

foi gerida como uma entidade governamental da administração direta. Seus músicos jamais 

foram contratados como funcionários públicos, sendo que por um período considerável de 

tempo (de 1979 a 1996) foram empregados sob regime da CLT pela Fundação Padre Anchieta 

- RTC. De 1973 até finais da década de 1980, sob direção do eminente maestro brasileiro 

Eleazar de Carvalho, a orquestra teve momentos de grande prestígio, tornando-se referência 

nacional. Após esse período, uma duradoura crise econômica afetou as finanças do Estado e, 

por consequência, toda a política cultural. A Osesp enfrentou problemas que a levaram a di-

ficuldades estruturais muito intensas. 

Mas a partir do final da década de 90 sua trajetória ganhou uma curva ascendente 

muito significativa. Em 1996, após a morte do decano maestro, veio um período de eferves-

cência sob o comando do Maestro John Neschling, figura de destaque no cenário musical 

brasileiro e internacional, que logrou grande êxito artístico ao reformular a orquestra, que-

brando paradigmas deontológicos dos profissionais de orquestra e renovando o público. Para 

coroar sua ascensão, em 1999, a Osesp recebeu um grande presente, a Sala São Paulo, uma 

das melhores salas de concerto do mundo. Desde então a Osesp é considerada a melhor or-

questra da América Latina.  

Faltava-lhe, contudo, estrutura jurídico-institucional para viabilizar um modelo de 

negócio que trouxesse maior captação de recursos, agilidade operacional e estabilidade finan-
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ceira. Ao longo dos anos, parte significativa das atividades foi realizada com o apoio de al-

gumas organizações sem fins lucrativos. Um horizonte de melhorias se vislumbrou com a 

possibilidade de implantação do modelo de gestão por Organizações Sociais no Estado de 

São Paulo, na esteira do Programa Nacional de Publicização, iniciado pelo governo federal. 

A Lei Complementar 846/98 seria votada na Assembleia Legislativa e, como primeira inici-

ativa, havia previsão de operar apenas na área da Saúde. Por iniciativa do então Deputado 

Marcos Mendonça28, houve-se por bem incluir a área da Cultura naquele diploma. Contudo, 

não era pacífico esse entendimento entre os parlamentares paulistas. Na undécima hora da 

votação, foram convocados uma plêiade de músicos da orquestra para fazer um périplo pela 

Assembleia na tentativa de sensibilizar os parlamentares da importância de se criarem meca-

nismos de regularização dos equipamentos culturais do estado. Lá se foi, então, esse autor, à 

época músico e presidente da Associação dos Profissionais da orquestra. De gabinete em ga-

binete fez-se a argumentação e o apelo, e o resultado positivo aconteceu na votação plenária 

com a inclusão pretendida. Não se relata isso por vaidade, mas apenas por um testemunho de 

quem vivenciou um momento de esperança para o crescimento institucional do setor cultural. 

Assim, um vocábulo solto, “Cultura” no artigo 1º daquela Lei Complementar, aliado a apenas 

um artigo redigido às pressas (Art. 23º) com a promessa de regulamentar a qualificação de 

organizações sociais nesta área, abriu a possibilidade de alterar completamente o cenário da 

politica cultural no Estado de São Paulo. Contudo, foram necessários mais sete anos e muitas 

pressões jurídicas e sociais, como veremos a seguir, para que os efeitos do modelo de Orga-

nização Social se fizessem sentir na gestão cultural paulista.  

 

3.2 PROBLEMAS JURÍDICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO 

DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL NO CASO  CONCRETO 

 

3.2.1 Realidade Operacional e indefinição da governança 

 

No inicio dos anos 2000, o modelo jurídico e administrativo da Osesp, utilizado 

desde a sua criação e que já era precário, começou a entrar em colapso. Muitas atividades 

                                                

28 Marcos Ribeiro Mendonça, Parlamentar (1983-1994), Secretário de Estado da Cultura (1995-2002) e Presi-
dente da TV Cultura (2004 – 2007 e atual )  
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consideradas normais e necessárias para uma orquestra de perfil internacional eram quase 

impossíveis de serem realizadas no modelo de operação governamental. As relações de tra-

balho entre a Osesp e seus músicos e funcionários administrativos não seguiam os padrões 

legais mínimos exigidos. As receitas operacionais, tais como a venda de ingressos e locação 

de espaços, não podiam ser absorvidos pela administração da orquestra e reinvestidos nas 

suas atividades. A manutenção da Sala São Paulo, que foi inaugurada sem os devidos sistemas 

plenamente operantes, já se mostrava deficiente. Parte das atividades era custeada através de 

um convênio entre Secretaria e Fundação Padre Anchieta, o que provocava sério descompasso 

entre as instâncias de decisão dos equipamentos. A Sala e a orquestra tinham gestões diferen-

tes, e muitas vezes com objetivos antagônicos. A falta de recursos para investimento em ins-

trumentos, partituras e outros recursos necessários à operação já se fazia sentir no cotidiano 

da instituição. O orçamento para programação era insuficiente e os recursos amealhados atra-

vés da bilheteria eram carreados para o Fundo de Cultura do Estado e não para a própria 

atividade da orquestra. 

 

3.2.2 Contratação de Pessoal 

 

Um dos problemas a serem endereçados a partir de um novo modelo seria a regu-

larização da contratação de pessoal permanente da orquestra e da Sala São Paulo. Por vários 

anos, todos trabalharam sob regimes jurídicos impróprios, o que gerou uma série de passivos 

trabalhistas e irregularidades, inclusive com expatriados sem visto de trabalho, com suas vi-

das civis muito comprometidas. Fruto dessas irregularidades, o Ministério Público do Traba-

lho impôs à Secretaria de Cultura a assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta. Havia a 

alternativa de que a força de trabalho fosse contratada através do regime público, mas seria 

um retrocesso. Para além dos entraves jurídicos relacionados à criação de cargos e funções 

nos quadros públicos, a falta de flexibilidade e os poucos incentivos à eficiência desse formato 

de contratação têm levado as instituições culturais à letargia. Aí estavam alguns dos nós que 

seriam necessários desatar no novo modelo. Urgia que o Estado resolvesse o problema da 

contratação de mão de obra de forma que os passivos fossem mitigados e que se garantisse 

maior estabilidade operacional. 
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3.2.3 O Planejamento Artístico 

 

O planejamento das atividades numa entidade cultural é o ponto crucial para seu 

sucesso. Nessa atividade é comum que a contratação de artistas, turnês e demais atividades 

inicie-se com até 3 anos de antecedência. No modelo de gestão puramente governamental, 

dentro da administração direta com os entraves da Lei de Licitação (Lei 8666/93), essas con-

tratações se tornam bastante difíceis e no mais das vezes impossíveis.  O novo modelo deveria 

dar conta de cobrir a falta desse horizonte temporal, para que o planejamento artístico fosse 

adequado. Instituições culturais como orquestras, museus, casas de ópera e bailado têm uma 

absoluta necessidade de honrar compromissos para que mantenham seus melhores ativos: sua 

boa reputação internacional e sua imagem institucional. Esses atributos são muito difíceis de 

se conseguir. A construção de uma marca forte nesses casos é muito dependente de que suas 

agendas sejam perfeitamente cumpridas. A partir de um certo ponto, o mercado internacional 

de artistas, gravadoras e apresentadores de concertos de outros países, tanto quanto o adim-

plemento das obrigações do ponto de vista financeiro, exigem estabilidade e confiança, e 

mais, que os projetos tenham relevância artística e, sobretudo, segurança de manutenção da 

programação. Sob a administração direta, esse risco de cancelamento era constante dada a 

dependência de orçamentos insuficientes e altamente flutuantes. 

 

3.2.4 Ineficiência na Aplicação dos Recursos e Perda de Receitas 

 

Um dos problemas mais relevantes com que o organismo se deparava em anos 

anteriores era a impossibilidade de lançar mão de formas mais modernas de captação de re-

cursos. Além da não utilização dos recursos advindos de Leis de Incentivo, que proporciona-

ria parcerias com potenciais patrocinadores, as receitas operacionais da atividade não eram 

bem exploradas. Quando existentes não eram investidas no próprio equipamento, gerando 

enorme ineficiência na aplicação dos recursos e desincentivos aos gestores. A forma de Or-

ganização Social viabilizaria uma estruturação de negócios mais ágil, que pudesse alavancar 

recursos ao mesmo tempo em que proporcionaria projeção do equipamento no mercado cul-

tural. A política pública de cultura carecia de se soltar das amarras da administração direta 

para ganhar maioridade e eficiência. 
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3.3 O DESENHO INSTITUCIONAL – FUNDAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO  

 

A escolha da forma da institucional teria um impacto muito relevante na estrutu-

ração. A grande dificuldade para o passo seguinte era definir se essa forma seria a de uma 

fundação privada ou de uma associação sem fins lucrativos. Cada qual com seu regime apli-

cável, provocando uma escolha entre maior segurança institucional ou maior flexibilidade. A 

definição desse modelo era um passo fundamental para toda a estruturação jurídica futura, 

inclusive sobre o tratamento tributário e patrimonial da futura OS, com reflexos nos riscos do 

negócio e na determinação de sua realidade operacional.  

Tem alguma relevância, antes de mais nada, pensar o ambiente macro em que a 

instituição iria operar. As parcerias de que trata o modelo de organização social são aquelas 

que se dão com o Terceiro Setor e, por consequência, aquele que mais impacto tem nos cha-

mados Direitos Sociais. Esse ramo é distinto da divisão clássica de Direito Público e Direito 

Privado. Mas é nele que se realizam em maior medida as ações voltadas ao interesse coletivo. 

Ensina Rafael29: 

“Com relação ao Terceiro Direito, o homem é também a figura cen-
tral, sobretudo em razão de sua essência de pensar, coletivizar, asso-
ciar, que não pode ser confundida com a tendência de governar e de 
ser governado, nem com a qualidade de indivíduo isolado em contato 
com outros indivíduos. (Grifo nosso)”. 

 

A figura institucional central desse terceiro setor são as entidades sem fins lucra-

tivos, com finalidades filantrópicas. Nesse recorte, temos duas possibilidades no Direito pá-

trio. A associação e a fundação. Dentre elas, o papel protagonista das fundações, pela sua 

vocação à perenidade e pela importância que retira da pessoa do associado em contraposição 

ao patrimônio. Ou seja, o móvel para a existência da fundação é sempre a existência, ou for-

mação, de um patrimônio voltado para uma causa, para um fim perene. Ainda Rafael30:  

“Um outro traço doutrinário distintivo entre as entidades é que uma 
associação pode fenecer, murchar, se não tiver associados e mesmo 

                                                

29 RAFAEL, Edson José. Fundações e Direito. São Paulo. Companhia Melhoramentos, 1997. p.25. 
30 Idem, p.54. 
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diretoria, enquanto que a fundação independe de sócios (na verdade, 
eles nem existem) e, mesmo sem diretoria, ela não se extinguira: o 
Ministério Público nomeará nova diretoria toda vez que uma funda-
ção encontrar-se com seus órgãos dirigentes em completa acefalia”. 

 

Então, ao assumir a forma fundacional, desde a primeira hora os instituidores se 

propuseram a criar uma instituição que pudesse, de direito e a partir da formação de fundos e 

patrimônio, guarnecer a Osesp de um arranjo jurídico-institucional mais perene e consentâneo 

com os horizontes de existência de um equipamento cultural da natureza de uma orquestra 

sinfônica. Desde o primeiro contrato de gestão, a Fundação Osesp se propôs a criar uma re-

serva patrimonial que pudesse minimamente garantir a operação do conjunto, preservando-se 

sua programação e aqueles valores intangíveis de imagem e reputação, mesmo em situações 

de crise. 

Assim, a natureza fundacional confere uma finalidade institucional imutável, nos 

termos de seu Estatuto Social, promovendo o apoio à OSESP e à Sala São Paulo. Há estatu-

tariamente a obrigação de aplicação de seu patrimônio, excedentes financeiros e resultado 

operacional, integralmente, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucio-

nais. 

Atualmente, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo mantém qualificadas 

21 Organizações Sociais31, sendo que apenas a Fundação Osesp assume essa forma jurídica. 

Todas as demais são associações civis sem fins lucrativos. Essa diferença se dá por uma razão 

histórica: à época em que se iniciaram as contratações havia uma escassez de instituições que 

pudessem ser qualificadas como organização social e, assim, estarem aptas à assinatura do 

contrato de gestão. Alguns equipamentos contavam com um contingente de admiradores que, 

por afinidade, acabaram se envolvendo na busca de apoio às atividades, pelo comprometi-

mento que muitas vezes tinham com a causa cultural. Assim, organizaram-se como Associa-

ções de Amigos e que, naturalmente e com o passar do tempo, qualificaram-se como organi-

zações sociais e assim mantiveram seus vínculos. No caso da Osesp, apesar do enorme pú-

blico, não havia nenhuma associação tão próxima. Havia a Associação dos Profissionais que, 

                                                

31 Fonte: Sítio Eletrônico da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. 
http://www.transparenciacultura.sp.gov.br/organizacoes-sociais-de-cultura/os-qualificadas/  

Acesso em 17/01/2016 
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obviamente, teria impedimentos e conflitos de interesse para que pudesse se qualificar como 

organização social. Na maioria dos casos, essas associações se habilitaram, mantiveram con-

tratos de gestão e passaram a gerir todo o equipamento por longos períodos. Lembre-se aqui 

que, uma das questões atacadas pela ADin 1923/98 era justamente a discricionariedade na 

escolha das organizações sociais para celebração do contrato de gestão. De plano, ainda que 

a arguição tenha algum fulcro jurídico, via-se desde logo a dificuldade do executivo estadual 

em arranjar parcerias qualificadas em número suficiente. 
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4 QUESTÕES CRÍTICAS SOBRE A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVI-

MENTO DO MODELO NA ÁREA CULTURAL 

 

A concepção do exato papel da Organização Social na administração pública é 

fundamental para o futuro desse modelo de gestão de atividades. Admitir ou não a Organiza-

ção Social como parte do aparelho estatal, ou paraestatal, faz diferença no tratamento de co-

operação e parceria, e muda a maneira de articulação entre as partes contratantes, pois define 

a interação do parceiro com as instâncias de fiscalização e controle da atividade da Organiza-

ção Social perante o Estado. 

Uma vez delineados os atores e o cenário, vale então se debruçar sobre os proble-

mas que se avizinham com a operação do modelo de gestão na sua prática. Muito embora o 

Contrato de Gestão com organizações do Terceiro Setor tenha para alguns autores a natureza 

de fomento, o fato de tais instituições se pautarem por processos de gestão tipicamente priva-

dos acaba por provocar efeitos que merecem ser avaliados com algum cuidado, sobretudo sob 

a perspectiva jurídica. Os diplomas que regem a relação são ainda muito lacunosos e não 

preveem toda a casuística, o que é compreensível pela novidade do sistema. Há ainda os que 

sustentam que a operação do modelo deveria se dar na forma de convênio, uma vez que sua 

sistemática já é mais bem consolidada. Contudo, fosse essa a intenção do legislador, não ha-

veria porque ter-se criado uma nova forma de descentralização, como já se dissertou acima. 

Dentre as questões ainda sem um regramento definitivo, portanto controversas, 

para o escopo desse trabalho foi feito um corte naquelas que oferecem maior risco patrimo-

nial, pois afetam mais intensamente a estabilidade da operação e o equilíbrio das finanças. 

Em razão do regime jurídico aplicável às fundações, esses são os pontos que causam maior 

impacto e requerem a atenção dos gestores dos contratos, dos dirigentes e conselheiros e  dos 

órgãos de controle das Organizações Sociais. 

a) Alocação de riscos (sobretudo riscos tributários e trabalhistas) 

b) Receitas próprias e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 

c) Formação do patrimônio fundacional; 

d) Autonomia de gestão e o vínculo com o poder contratante 

Passa-se a discorrer sobre os itens acima à luz da situação negocial encontrada à 

época da implantação do modelo fazendo a identificação dos problemas pertinentes ao caso: 
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4.1 ALOCAÇÃO DE RISCOS EM CONTRATO DE GESTÃO CULTURAL 

 

A área cultural no Brasil padece de uma geral informalidade32. No Estado de São 

Paulo essa realidade não era diferente quando do advento da Lei Complementar Estadual n. 

846/98, que autorizou a qualificação de organizações sociais para o setor. Além de não haver 

no Brasil um referencial teórico-conceitual sobre a gestão cultural até aquele momento, a 

ausência de gestão profissional era uma das razões da falta de um conjunto de melhores prá-

ticas de maneira a informar com segurança o processo de contratualização da atividade com 

parceiros privados e a relação entre esses e o poder contratante. 

As entidades qualificadas como Organização Social assumem geralmente a forma 

de associação civil sem fins lucrativos ou, em alguns casos, fundação de direito privado33. 

Havia uma série de indagações sobre qual o melhor modelo de estruturação jurídica, e mesmo 

societária, das ONGs que fariam parte do quadro de parceiros do Estado. Naturalmente, so-

bressaíram-se as figuras das Associações de Amigos, já existentes, e operando como apoio 

àquelas atividades, ainda que à margem do Estado. Como dito acima, no caso da Osesp, de-

cidiu-se pela criação de uma instituição absolutamente nova, uma Fundação de direito privado 

como um formato que conferisse maior perenidade e sobretudo transparência ao modelo ado-

tado. 

Esse dado histórico é relevante, pois demonstra que em muitos desses equipamen-

tos públicos, apesar de existirem e operarem há décadas, havia um grande componente de 

informalidade, e mesmo ilegalidades34, em suas formas de financiamento e controle. Situação 

um pouco diferente se encontrou na área da saúde, uma vez que muitas instituições privadas 

                                                

32 IPEA – O Mercado de Trabalho nas Atividades Culturais no Brasil (2007)  
Informalidade  
A década de 1990 foi marcada por um aumento significativo da informalidade. No entanto, os processos de in-
formalização atingem os segmentos em graus e ritmos variados:  
-  No mercado de trabalho cultural, a informalidade variou de 31,9% (1992) a 38,7% (2001)  
-  No mercado de trabalho cultural, sem educação, a variação foi de 49,1% (1992) a 55,5% (2001)  
-  Em outras atividades, a informalidade variou de 64,7% (1992) a 64,1% (2001)  
-  No total das atividades, a informalidade foi de 63,0% (1991) e 62,6% (2001) 
Acessível em http://d3nv1jy4u7zmsc.cloudfront.net/wp-content/uploads/itau_pdf/000546.pdf 
Acessado em 18/01/2016  
 
33 Cf. nota 32 do item 3.3 
34 Cf. item 4.3.4 
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já mantinham um histórico mais organizado e, portanto, um quadro mais adequado pertinente 

às práticas gerenciais do setor.  

Por esse passado um tanto desregrado, estabeleceu-se uma equação de difícil so-

lução jurídica: de um lado, um histórico de passivos existentes, de difícil mensuração, em 

grande parte de ordem trabalhista cuja materialização era incerta; de outro lado, a estruturação 

do negócio em si, sem práticas estabelecidas e conhecidas, seja do ponto de vista tributário 

(há ainda discussão se o contrato de gestão é fato gerador passível de incidência de Cofins e 

ISS, por exemplo), seja do ponto de vista do real potencial de geração de receitas da entidade 

privada. 

Assim, uma discussão válida é se a alocação dos riscos do negócio entre as partes 

contratantes seguiria a definição de qual seria a álea ordinária e a álea extraordinária do con-

trato. A teoria da imprevisão ensina que fatos posteriores e não previstos podem provocar 

alterações em cláusulas contratuais e tem aplicação em determinadas circunstâncias. De certa 

forma não se pode proteger o contratado das  ocorrências próprias da atividade a que se com-

prometeu (álea ordinária). É necessário que a situação escape de análises diligentes prévias 

(álea extraordinária), seja ela administrativa (fato do príncipe ou fato da administração) ou 

econômica (fatos que venham a causar um desequilíbrio excessivo da relação econômica entre 

as partes).  Pela melhor distribuição dos riscos, segundo essa teoria, a alea extraordinária seria 

coberta pelo poder contratante, que deve restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro ini-

cial. 

Aqui entende-se que vale tomar de empréstimo os regramentos e experiências das 

Concessões e PPPs para atenuação dos riscos e sua melhor distribuição. Segundo Allen35, 

uma vez que os riscos inerentes ao projeto tenham sido identificados, eles devem ser alocados 

entre os parceiros públicos e privados, seguindo o princípio básico de que o risco deve ser 

atribuído a quem tem melhor condição para administrá-lo. 

Importante notar que a fase negocial para a contratualização da atividade é de 

extrema importância para a definição do que as partes entendem como obrigações e riscos. O 

chamamento público é a peça central que dá início ao processo e estabelece grande parte dos 

                                                

35 ALLEN, G. The Private Finance Initiative (PFI). Economic Policy and Statistics Section. 
House of Commons Library. Research Paper 01/117. 2001. Disponível em: 
<http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/rp2001/rp01-117.pdf>. apud GRAEFF, Fernando. 
Brasília – DF: Tribunal de Contas da União, março de 2015, p.5 
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parâmetros financeiros e econômicos a serem seguidos e que vinculam as partes. Contudo, 

seria adequado que, antes mesmo desse ponto do processo, houvesse uma análise muito cui-

dadosa dos riscos possíveis de forma a que possam ser entendidos e tratados já na peça que 

inaugura o procedimento de contratualização. A experiência do autor é que a análise prévia 

por parte do poder contratante pode diminuir os custos e o tempo de negociação posterior, 

que acontecerá após a escolha da instituição gestora. Assim, a alocação dos riscos quando 

feita de forma clara e eficiente tem o condão de diminuir as incertezas quanto ao futuro, pro-

porcionando maior segurança jurídica e reduzindo o custo global do projeto 36(Comissão Eu-

ropeia, 2003). 

 

4.1.1 Critérios e Métodos para Análise de Riscos do Caso Concreto 

 

A definição do risco pode encontrar muitas variações na doutrina. Procurar um 

conceito único seria limitar as possibilidades de sua classificação. Algumas definições encon-

tradas na doutrina são37:  

I. situação onde não existe conhecimento do resultado final; 
II. variação de um possível resultado que existe na natureza de 

uma determinada situação;  
III. alta probabilidade de insucesso;  
IV. falta de previsibilidade sobre estrutura, resultado ou conse-

quências de uma decisão ou planejamento; e  
V. o impacto de algo que está em curso sobre os objetivos e metas 

estabelecidas, medido em termos de consequências ou proba-
bilidade 

 

Assume-se para este trabalho a definição bem sumarizada no seguinte enunciado 

(PEREIRA, 2013):  

“Qualquer evento em relação ao qual nenhuma das partes possua 
controle completo, cuja ocorrência possa influir no contrato de forma 

                                                

36 COMISSÃO EUROPEIA. Diretrizes para Parcerias Público-Privadas Bem-Sucedidas. 2003. Disponível 
em: <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf>. Acesso em 18/01/2016 

37 PADIYAR, Vaijayanti; SHANKAR, Tarun; VARMA, Abhishek. Risk management in PPP. IL & FS Infraes-
tructureDevelopment Corporation LTD apud PEREIRA, Anna Carolina Migueis. Alocação de riscos nos 
contratos de concessão e PPP: um mecanismo rumo à eficiência na implantação de infraestruturas no Bra-
sil. Rio de Janeiro. ANAPE. 2013, p.16 
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positiva ou negativa e cujo gerenciamento implique custos para a 
parte que o assuma”. 

 

Eles devem ser alocados conforme a capacidade do agente em administrá-lo, ou 

seja, aquela parte que o faça com menor custo. Porém, repartir as responsabilidades não sig-

nifica, sempre, compartilhar os custos, mas sim definir a quem cabe a solução de problemas 

se eles se materializarem. Não existe fórmula definida para a repartição de riscos e ele será 

feita caso a caso e, para tanto, é fundamental a atenção para  a modelagem do negócio pre-

tendido. A sua alocação final dependerá, como dito, da definição da parte mais capacitada a 

suportar tal ou qual risco. Daí a importância da matriz de risco como ferramenta de análise 

dessa alocação. 

Para os fins desse estudo, será utilizado o Ciclo de Gestão de Riscos proposto por 

Partnerships Victoria38. Segundo esse critério, a ciência de gestão dos riscos procura identifi-

car, prevenir, limitar e mitigar os riscos de um projeto, num processo que é contínuo e que se 

estende por cinco estágios (tradução nossa): 

  

a. “Identificação dos riscos: processo de identificação de todos 
os riscos relevantes do projeto; 

b. Avaliação dos riscos: determinação da probabilidade dos ris-
cos identificados se materializarem e a magnitude de suas con-
sequências; 

c. Alocação dos riscos: alocar a responsabilidade para lidar 
com as consequências de cada risco para uma das partes do 
contrato ou algum mecanismo de divisão dessa responsabili-
dade; 

d. Mitigação dos riscos: tentativa de reduzir a probabilidade de 
ocorrência dos riscos e do grau de suas consequências para o 
tomador do risco; 

e. Monitoramento e revisão dos riscos mapeados (e novos riscos) 
na medida em que o projeto se desenvolve e seu ambiente se 
altera”. 

 

                                                

38 PARTNERSHIPS VICTORIA. Risk allocation and contractual issues. Department of Treasury and Fi-
nance, Melbourne: 2001. Disponível em: http://www.dtf.vic.gov.au/Publications/Infrastructure-Delivery-publica-
tions/Partnerships-Victoria/Partnerships-Victoria-Risk-allocation-and-contractual-issues . Acesso em: 
18/01/2016. 
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Em posse das informações obtidas nesse processo, cabe montar uma matriz de 

riscos, ou uma matriz de significância, que é uma ferramenta básica para a análise do quadro 

completo da operação. A partir disso, pode-se também completar a modelagem do negócio, 

com um ambiente mais seguro para as partes contratantes e garantir a eficácia do projeto, 

delimitando inclusive as necessidades de reequilíbrio econômico-financeiro nos casos de ris-

cos não alocados. 

Como já dito, não há um modelo específico de mapeamento de risco para Contra-

tos de Gestão. Vai daí tomar-se de empréstimo também, com as devidas adaptações, os mo-

delos existentes para Concessões e Parcerias Público-Privadas. Claro que há uma lista enorme 

de categorias de risco, que dependem basicamente do tipo de atividade e das especificidades 

de cada projeto, mas há sempre uma linha comum da qual se pode extrair pontos de similitude. 

Muito desses riscos são encontrados em projetos de infraestrutura e outros também em con-

tratos de prestação de serviços. Como assevera Graeff39: 

“Pode-se concluir, ainda, que apesar das especificidades de cada 
projeto, muitas categorias são semelhantes quanto ao seu conteúdo e, 
muitas vezes, até na denominação dada. É possível afirmar, desta 
forma, que a classificação dos riscos na maior parte é comum a qual-
quer tipo de delegação de serviço público, por exemplo, os riscos de 
demanda, de financiamento e de custos operacionais. Contudo, a re-
levância de cada um vai depender substancialmente da especificidade 
de cada delegação, e é nesse ponto que reside a maior dificuldade da 
modelagem contratual”. 

 

4.2 A OSESP E SUA REALIDADE OPERACIONAL ANTERIOR AO CON-

TRATO DE GESTÃO 

 

Passa-se então à análise específica do caso da Fundação Osesp. Necessário escla-

recer que pela falta de histórico adequado e de organização dos dados da atividade, e até 

mesmo pelo desconhecimento gerencial, foi necessária a realização de uma due diligence à 

                                                

39 GRAEFF, Fernando – Uma análise da alocação de riscos nos contratos para prestação de serviços públicos: 
o caso do transporte rodoviários interestadual de passageiros por ônibus. Brasília – DF: Tribunal de Contas 
da União, março de 2015, p.4 
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época da primeira contratação. Esse assunto será retomado no desenvolvimento desse capí-

tulo. 

O modelo a seguir (Figura 1) descreve o comportamento do apoio governamental 

e dos fluxos de recursos para a orquestra e para a Sala São Paulo. Através de um convênio, a 

Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo transferia para a Fundação Padre Anchieta, 

instituição que dirige a Rádio e TV Cultura, os recursos para cobertura de algumas despesas, 

sobretudo os custos variáveis de programação, enquanto os custos fixos eram suportados di-

retamente pelo governo. Nesse período, a orquestra e a Sala São Paulo faziam parte da estru-

tura administrativa do governo.  

 

 

 

Figura 1- Modelo de operaçao dos equipamentos culturais anterior ao Contrato de Gestão (elaborada pelo autor) 

 

Tal arranjo era instável e, em alguns casos, ilegais, principalmente quando se tra-

tava da observação das leis trabalhistas e tributárias. Havia várias ineficiências e, apesar da 

evolução artística do grupo nesse período, era impossível avançar para uma gestão profissio-
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nal pela falta de um centro de decisão determinado. A governança da instituição era inade-

quada, uma vez que decisões artísticas e executivas não tinham coordenação e não havia uma 

gestão centralizada, de modo que os processos de decisão envolviam muitos órgãos diferentes 

em instituições apartadas: governo, direção artística da orquestra e administração da sala (que 

eram diferentes naquela época) e Fundação Padre Anchieta. Pelo esquema da operação da 

Osesp nesse período pode-se ainda ver claramente como o modelo de negócio era disfuncio-

nal, pois havia várias fontes de financiamento das operações, através de diferentes instrumen-

tos e organismos, mas sem coordenação institucional entre elas. Havia ineficiências no apro-

veitamento completo das receitas potenciais com perdas de oportunidades e fugas de outras 

receitas. A bilheteria não revertia para a operação da própria instituição, uma vez que se des-

tinavam a um fundo geral do estado.  

A alocação de riscos na operação era também inadequada, sendo que havia gera-

ção de passivos que não poderiam ser equacionados dentro de tal modelo, ora gerando ônus 

incerto para o Estado, como no caso do passivo trabalhista que se acumulava, e ora para a 

entidade convenente, no caso a Fundação Padre Anchieta. Era urgente evoluir para um novo 

modelo, com menos entraves burocráticos, maior transparência, mais flexibilidade e respon-

sabilização no trato dos recursos públicos aplicados na atividade. 

Pelas contingências passadas e sua possível materialização, pelo desconhecimento 

específico do negócio à época das negociações e imprevisibilidade de seu comportamento 

futuro, era fundamental o tratamento adequado dos riscos e sua distribuição para garantir a 

higidez financeira do parceiro privado e a realização das atividades com a eficiência conso-

ante às expectativas do poder público concedente. 

Diante desse cenário, seria necessário que a alocação dos riscos fosse feita de 

forma racional, seguindo alguns critérios, pois deve haver coerência entre a alocação eficiente 

do risco e o estudo de viabilidade econômico-financeira da atividade a ser contratualizada, ou 

seja, em última análise coerência entre o edital do chamamento público e as cláusulas contra-

tuais. 

No sentido de obter maior segurança operacional na implantação do modelo de 

Organização Social e na busca de um desenho de Contrato de Gestão que pudesse dar conta 

do complexo de atividades, ao mesmo tempo que provesse garantias jurídicas mínimas aos 

envolvidos no projeto, achou-se por bem a contratação de uma due diligence com empresa 

independente. No caso foi a KPMG Transaction and Forensinc Services, que faria uma análise 



 40 

de pontos sensíveis tanto da operação, com vistas à análise de sua viabilidade econômico-

financeira, quando dos passivos e riscos existentes. 

Desse trabalho surge a caracterização de uma situação cujos problemas estão a 

seguir sintetizados:  

a) Instituições (Osesp e Sala São Paulo) com passivo de valor não estimado até a rea-

lização da due diligence; 

b) Falta de histórico e contabilidade de custos (custeio dentro da contabilidade pú-

blica); 

c) Incerteza quanto ao potencial de geração de recursos próprios;  

d) Instabilidade política; 

e) Atrasos no repasse governamental;  

f) Incertezas sobre o marco legal   

 

4.3 CICLO DE GESTÃO DOS RISCOS: DO MAPEAMENTO AO CONTRATO 

 

Todos esses pontos exsurgem do relatório de diligência prévia aludido acima. 

Parte dos resultados apurados nesse processo estão no ANEXO A. Os riscos mapeados na 

operação seriam assim delimitados:  

a) Riscos com custos operacionais: aumento de custos relacionados à operação durante 

o período do contrato. Os valores propostos para o contrato eram fixos por um perí-

odo longo (5 anos). Além disso, a formalização de uma série de contratos de trabalho 

e as incertezas quanto ao impacto tributário poderiam causar alterações relevantes 

na estrutura de custos do negócio. 

b) Riscos de financiamento das atividades: risco de atraso no repasse da parcela pre-

vista em contrato. Por ser um modelo novo, e pelo histórico de atrasos nos repasses 

de recursos públicos, havia um receio fundado de que a mora, ainda que momentâ-

nea, pudesse ser um impedimento ao bom desenvolvimento das atividades sob ges-

tão da organização social.  

c) Riscos na geração de receitas próprias: indefinição da capacidade de rentabilização 

da atividade. Havia uma expectativa razoável de captação de recursos junto à inici-

ativa privada, através de patrocínios e doações, mas o nível ótimo de geração de 

recursos próprios ainda não passava de uma expectativa sem muita base real. 
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d) Riscos com passivos trabalhistas e tributários: dívidas relacionadas a contratações 

ilegais, incerteza quanto aos encargos incidentes bem como a eventuais tributos não 

recolhidos.  

e) Riscos regulatórios: Ação de inconstitucionalidade –  ADIN Nº 1.923-5/DF ajuizada 

pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT); 

ADIn nº 1.943-1/DF ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil; 

f) Fatos do príncipe e Fatos da Administração: alteração no tratamento tributário, seja 

por mudança de governo ou em relação a todo o sistema de OS; e alterações feitas 

pelo próprio governo em relação ao seu entendimento sobre o funcionamento do 

modelo; 

g) Riscos políticos: alteração dos objetivos de política pública que podem provocar 

alteração unilateral das metas ou resultados pactuados; 

Observe-se que foram desconsiderados riscos de demanda para o serviço, pois a 

consolidação do projeto artístico permitia considerar, e o tempo mostrou acertada essa ideia, 

de que há em São Paulo uma demanda latente para produtos culturais de excelência e, nesse 

aspecto, o conjunto Osesp e Sala São Paulo são bem consistentes. Pela mesma razão, não 

foram considerados os riscos de não atingimento da meta de satisfação do usuário com o 

serviço prestado, uma vez que esse dado já era de conhecimento e total conformidade quando 

do momento da contratualização da atividade. Esses riscos, no nosso entendimento, eram re-

motos e a realidade assim tem demonstrado. Além disso, estes seriam riscos mais próximos 

do que se pode considerar álea ordinária da operação. 

Seguindo a metodologia assumida, o próximo passo foi avaliar o impacto que cada 

uma dessas ocorrências poderia gerar no contrato, ou seja, ou grau de significância desses 

riscos. Claro que essa classificação sempre carrega uma carga de subjetivismo, mas se  pro-

curou traçar um critério que pudesse justificar os impactos e probabilidades assumidas para 

tais riscos. Elaborou-se, então, uma tabela preliminar para classificar o impacto da materiali-

zação do risco em face do reflexo financeiro que ele poderia causar. Assim, tem-se a classi-

ficação da seguinte forma:  

a. risco de alto impacto (riscos incontroláveis), aquele que provoque aumento 

de custos superior a 30% das atividades;  
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b. risco de médio impacto, que cause reflexo entre 10% e 30% nos custos (ris-

cos influenciáveis); e  

c. risco de baixo impacto, aquele que cause reflexo abaixo de 10% (riscos con-

troláveis). 

Uma vez identificados e classificados os riscos, passa-se para a fase de construção 

de medidas de mitigação e concomitantemente de alocação do risco para a parte que mais 

eficientemente pode geri-lo de forma a que se diminuam os custos da atividade. Nesse mo-

mento, já se pode construir uma matriz de riscos a partir dos critérios acima. Terminado o 

procedimento, deveriam se levar em conta todos esses pontos para o desenho de um contrato 

que pudesse equilibrar esses passivos e mitigar os riscos ali apurados. Isso feito,  propõe-se 

“varrer o contrato” para se verificar o quão efetivas e funcionais as medidas de mitigação se 

apresentaram. Desse processo de análise surgirá uma medida real se, e como, o contrato re-

flete um desenho de negócio realmente eficiente e confiável. Assim, cabe agora rever todos 

os riscos previamente elencados: 

 

4.3.1 Riscos com Custos Operacionais  

 

Considerados riscos de médio/alto impacto e foram alocados ao parceiro privado. 

A questão mais premente aqui é que haveria um forte movimento de regularização e formali-

zação das relações de trabalho e os custos desse processo, por mais que pudessem ser estima-

dos, impactariam a execução da atividade, sobretudo pelo prazo longo do contrato. Além 

disso, desconheciam-se os reais custos de operação da Sala São Paulo. A Lei Complementar 

846/98 não estabelece qualquer expediente de alteração contratual em virtude de álea extra-

ordinária, e nesse caso, como a gestão do risco cabe somente à OS, haveria muito pouco que 

o Estado pudesse fazer para manutenção dos custos operacionais dentro dos valores previstos 

contratualmente. A opção foi transferir os ônus desse risco à própria organização social. Por 

outro lado, o Contrato de Gestão é silente quanto à possibilidade de waiver por descumpri-

mento de metas em virtude de aumento de custos. Fica implícito, ainda que haja choques de 

custos, que a Fundação fica obrigada ao cumprimento integral da meta. Nesse aspecto, detec-

tam-se três mecanismos contratuais que procuram mitigar a ocorrência desse risco e, no de-

correr da vigência dos contratos, considera-se que eles têm tido eficácia relativa: 
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I. O contrato, mais especificamente no seu Anexo Técnico I (Programa de Metas/Obri-

gações e Direitos/Organização/Critérios de Avaliação) prevê a obrigação de forma-

ção de um Fundo de Capital que será composto por 3% de todas as receitas líquidas 

(excetuando-se aquelas provenientes de captação de recursos públicos (inclusive 

Leis de Incentivo Fiscal). Esse fundo poderá ser utilizado pela Fundação mediante 

condições de um regulamento próprio. Tal fundo, efetivamente constituído, pode ser 

utilizado em caso extremo para cobertura de custos não previstos. 

II. O mesmo Anexo Técnico 1, quando trata da operação e manutenção preventiva do 

imóvel, obriga a Fundação Osesp a aplicar anualmente um mínimo de 15% dos re-

cursos repassados nessa rubrica. Prevê ainda que “caso haja necessidade de inter-

venções adicionais no imóvel, as despesas que excedam, em cada caso, 5% do orça-

mento anual da Contratada, correrão por conta da Contratante, na medida de suas 

disponibilidades financeiras. (grifo nosso)”. A frase destacada mostra que, apesar do 

ato de boa vontade do Contratante em incluir a cláusula, caso haja de fato a neces-

sidade de utilização de um repasse adicional, a Contratada ainda ficará à mercê de 

fatores alheios ao pacto com o Estado, dependendo de disponibilidade orçamentária. 

Assim, a efetividade dessa medida como mitigação do risco é, no máximo, relativa. 

III. Ainda o mesmo documento estabelece alguma flexibilidade no atingimento das me-

tas, caso haja qualquer necessidade de redução da operação. O Critério de Avaliação 

das Metas estabelece que uma meta será considerada satisfatoriamente atingida se 

for realizada na faixa entre 85% e 100%. Por mais que essa possibilidade seja mais 

efetiva no caso de descumprimento por razões alheias ao planejamento das ativida-

des, este é um bom mecanismo de adaptação a um nível mais baixo de atividades, 

caso haja uma pressão de custos. 

 

4.3.2 Riscos de Financiamento das Atividades – Incerteza dos Repasses Públicos 

 

Considerado risco de médio impacto e foi, a princípio, alocado ao parceiro pú-

blico, mas hoje se tornou um risco compartilhado.  

Um importante elemento ainda não bem resolvido no âmbito dos Contratos de 

Gestão na área cultural (e infere-se que ocorra o mesmo na área de saúde) é a imprevisibili-

dade das receitas advindas dos repasses públicos. A flutuação é da natureza da arrecadação 
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tributária, mas a incerteza ou, em última análise, a ausência do repasse pode gerar responsa-

bilização da OS por atividades já contratadas. Adicionalmente, a possibilidade de cláusulas 

exorbitantes, que são benefícios que a Administração possui sobre o particular e que se justi-

ficam na supremacia do interesse público sobre o privado, conferem ao Estado maior discri-

cionariedade quanto ao efetivo cumprimento de suas obrigações contratuais. Aqui se insere a 

questão do regime jurídico aplicável ao Contrato de Gestão, em que medida podem ser apli-

cados dispositivos da Lei 8.666/93. As questões abordadas seriam alteração unilateral, resci-

são unilateral, aplicação de penalidades, anulação e exceção do contrato não cumprido, ou 

seja, em que medida a Administração Pública pode exigir que o outra parte cumpra suas obri-

gações contratuais sem que ela própria tenha cumprido as que lhe incumbem e quais são os 

elementos de mitigação desse risco. Há necessidade de dispositivos contratuais que contem-

plem essa realidade. 

Como exposto acima, esse risco se refere ao atraso dos repasses da parcela pre-

vista em contrato. O Contrato de Gestão 05/2005 (vigente de 01/11/2005 a 31/10/2010), assim 

como o seu sucessor, o Contrato de Gestão 40/2010 (vigente de 01/11/2010 a 31/10/2015) 

dispõem na Cláusula Terceira a obrigação do contratante de: (1) prover a contratada dos 

meios necessários à execução do objeto contratual e (2) programar esses recursos no orça-

mento do Estado, nos exercícios subsequentes. Porém, não há qualquer dispositivo ou cláu-

sula de sanção que desestimule o governo de eventuais atrasos ou mesmo de falta de repasse, 

inclusive pela falta de previsão orçamentária. Claro que poderá sempre o parceiro privado 

recorrer a mecanismos jurídicos de solução de conflito caso haja o efetivo inadimplemento. 

Pode requerer a rescisão do contrato nos casos de atrasos superiores a 90 dias, conforme o 

Art. 78, XV da Lei 8.666/93, a suspensão dos serviços através da exceptio non adimpleti 

contractus nos casos inferiores a esse prazo, ou  reclamar perdas e danos para recomposição 

das condições econômico financeiras conforme Art. 65, II, “d” daquela mesma lei. 

Mas a prática dos últimos anos mostra que esses dispositivos legais não têm pro-

vocado qualquer efeito na disciplina contratual. Ocorre que, em virtude de atrasos recorrentes, 

a própria Secretaria de Cultura houve por bem transferir esse risco para o parceiro privado 

através da incorporação à Minuta Padrão dos Contratos de Gestão uma cláusula que obriga as 

Organizações Sociais a constituirem um Fundo de Reserva (geralmente pactuados com o va-

lor referente a 6% do valor do repasse do primeiro ano) para que seja utilizado em caso de 

atraso de repasses. Ou seja, há uma redução efetiva do valor do contrato no primeiro ano de 



 45 

operação para que se crie um “seguro” contra os atrasos do Estado.40 Assim sendo, a medida 

contratual tem relativa efetividade, pois obriga a OS a criar uma espécie de salvaguarda pró-

pria, mas isso a um custo importante, que pesa sobre os valores disponíveis para a atividade. 

Apenas no último ano do contrato o recurso é liberado para custeio. 

 

4.3.3 Riscos na Geração de Receitas Próprias 

 

Risco considerado de médio/alto impacto e foi alocado ao parceiro privado. Ve-

mos que aqui também não houve um tratamento adequado na mitigação do risco. A incerteza 

nesse aspecto provinha de duas questões relevantes a serem consideradas na formatação do 

contrato:  

a) Não havia informações consolidadas e histórico confiável das receitas advindas 

da operação no modelo anterior. A due diligence apontava um potencial de cap-

tação em torno de R$ 7,9 milhões, mas um déficit potencial de igual valor na 

operação.  De qualquer forma, esses valores, à época, já pareciam ambiciosos. 

b) O modelo de negócio que se implantaria não tinha ainda paralelo no Estado. Os 

contratos de gestão na área da saúde são intensivos em despesas operacionais, 

uma vez que os gastos em equipamento e investimentos são cobertos pelo pró-

prio Estado, mas não mostravam potencial de arrecadação. Surge dai a razão do 

desenho negocial ter centrado maior atenção na contenção de despesas e ativi-

dades, deixando para um momento posterior a análise do real potencial de recei-

tas. 

Estes são os fatos postos à luz do momento. Porém, vemos que o texto do Contrato 

de Gestão não logrou contemplar um equacionamento correto do problema, com uma eventual 

atenuação de metas, ou mesmo a intensificação delas, conforme o desempenho real da insti-

tuição gestora. O único ponto do contrato que trata do assunto é muito superficial e mais 

sugere a oportunidade de as partes discutirem alterações e ajustes do que prevê um mecanismo 

efetivo de escalonamento das atividades e assim preservar direitos e obrigações das partes. 

                                                

40 Apesar de uma relativa pontualidade nos repasses do primeiro Contrato de Gestão da Fundação Osesp, ocorre 
que desde 2012 os repasses têm sistematicamente atrasado.  
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Com efeito, o Anexo Técnico 1, tem um item breve, de apenas uma linha, que trata Da Rea-

valiação e reza que: “O presente Anexo Técnico deverá ser reavaliado até 31 de julho de cada 

ano”. Essa reavaliação nunca foi muito discutida, mas o fato é que, a cada período o plano de 

trabalho foi alterado, incorporando aumento de metas, ou mesmo novas metas, sempre com 

foco no aproveitamento.  

A questão da geração de recursos tem sido o ponto de maior discussão, pois ele 

perpassa o equacionamento de vários dos riscos aqui apresentados e tem um efeito crucial no 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que será tratado mais à frente. 

 

4.3.4 Riscos com Passivos Trabalhistas 

 

Risco considerado de alto impacto e alocado de forma compartilhada entre as par-

tes. Esse era um dos maiores entraves ao inicio da operação, pois havia um Termo de Ajuste 

de Conduta assinado pela Secretaria de Cultura com o Ministério Público do Trabalho com 

vistas a regularização do vínculo de trabalho de funcionários, dentre eles, muitos músicos da 

Osesp. Os cálculos de risco máximo com passivos trabalhistas apurados na due diligence (ver 

ANEXO A) remontavam a mais de R$ 25 milhões, potencialmente demandáveis no inicio das 

atividades e para os quais não havia fundos ou reservas de contingência. Esse valor incluía 

todos os reflexos trabalhistas (Férias e 13º Salário), o FGTS e INSS de todos os funcionários 

ativos e de todos cujos direitos ainda não estavam prescritos. Claro que um óbice dessa mag-

nitude tinha impacto considerável, inclusive sobre a decisão de efetivar-se a negociação, uma 

vez que a transferência de fundos do Estado para o particular, a título de garantia de passivos 

contingentes estava totalmente descartada. Primeiro, pela inviabilidade econômica, pois a es-

terilização de um recurso escasso e importante, nesses volumes, não segue uma racionalidade 

econômica pautada pela eficiência. Segundo, pela impossibilidade jurídica, pois a formação 

de Fundos Especiais pela Administração Pública deve observar requisitos próprios com fulcro 

no Art. 71 da Lei Federal 4.320/64.41 A solução engendrada foi inserir um dispositivo contra-

tual no qual o Governo garantisse novos aportes em havendo demandas oriundas de períodos 

anteriores à gestão da Fundação Osesp. A cláusula por fim acordada tem a seguinte redação: 

                                                

41 Lei 4.320/64 - Dos Fundos Especiais 
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CLÁUSULA TERCEIRA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Para a execução dos serviços objeto do presente e contrato, a Con-
tratante obriga-se a: 
8- Ressarcir à contratada, por eventuais desembolsos  que essa seja 
obrigada a realizar, em cumprimento de condenações transitadas em 
julgado, ou em decorrência de acordo amigável previamente apro-
vado pela Contratante, para pagamento de dividas líquidas e certas 
de natureza trabalhista, previdenciária ou tributária, proveniente de 
fatos geradores ocorridos anteriormente à data da assinatura do pre-
sente Contrato de Gestão, e cuja responsabilidade venha a ser impu-
tada à contratada, na qualidade de responsável por sucessão da Con-
tratante. Por seu termo, a Contratada deve comunicar imediatamente 
à contratante o recebimento de qualquer solicitação ou notificação de 
pagamento, assim como de citação inicial em ações judiciais nos ca-
sos acima especificados, ficando facultado à contratante orientar a 
resposta ou defesa da contratada sobre o assunto. 

 

Por mais que seja uma cláusula que confira alguma intenção de garantia por parte 

do Estado, fato é que a sua efetividade é altamente discutível. Sobretudo porque o lapso tem-

poral entre a eventual execução de sentença condenatória em ação trabalhista ou tributária e 

a efetiva transferência de recursos do governo para o caixa da instituição pode ser muito sig-

nificativo, de forma que a execução comprometa a situação de liquidez da Organização So-

cial, comprometendo também sua capacidade de operação. Ou pior, que a torne inadimplente.  

Assim, além dessa cláusula, o modelo de negócio e o contrato foram estruturados 

para gerar incentivos positivos para que a OS se incumba de acumular fundos próprios com 

vistas à cobertura desses passivos contingentes. Aqui, mais uma vez entra a questão da gera-

ção e retenção de recursos pela OS para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

ajuste. 

 

                                                

Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de de-
terminados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. 

Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consig-
nada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais. 

Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em 
balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo. 

Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada 
de contas, sem de qualquer modo, elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equiva-
lente. 
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4.3.5 Riscos Regulatórios: Ações Diretas de Inconstitucionalidade  

 

Esse risco foi considerado de alto impacto, porém não alocado no contrato. 

i. ADIN Nº 1.923-5/DF ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo 

Partido Democrático Trabalhista (PDT) em face de diversos dispositivos da 

Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, que criou e regulamentou a 

qualificação de entidades como organizações sociais na esfera federal; e da 

dispensa de licitação para a celebração de contratos de prestação de serviços 

com as organizações sociais; 

i. ADIn nº 1.943-1/DF ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil, contra dispositivos da Lei nº 9.637/98, por violação aos prin-

cípios da igualdade e de licitação, em relação à transferência de créditos or-

çamentários para as OSs e o repasse de servidores públicos a entidades par-

ticulares com ônus para o Poder Público, que violariam o artigo 167, inciso 

IV e os artigos 37 e 39 da Constituição Federal, respectivamente. A ADIn 

encontrava-se sob relatoria do Ministro Carlos Britto e seu andamento estava 

sobrestado até julgamento da cautelar da ADIn nº 1.923-5. 

Desde os primeiros movimentos do governo federal para a implantação do modelo 

de gestão por Organizações Sociais houve resistência por parte de alguns setores políticos 

mais organizados. A objeção mais frequente era de cunho ideológico, mais precisamente de 

setores de espectro político oposto ao governo que alegavam a privatização de  equipamentos 

e serviços estratégicos à vida nacional. Por outro lado, havia um sentimento desses setores de 

que o governo estava abrindo mão de exercer sua soberania e dever primordial de atender 

diretamente ao cidadão. Note-se que essas duas ações foram ajuizadas muito antes à celebra-

ção do Contrato de Gestão aqui analisado, portanto, àquela época esse assunto tinha uma 

relevância muito maior do que no momento atual. Não é nossa intenção fazer aqui uma in-

vestigação minudente sobre essas Ações, mas é relevante ter em conta que havia uma incer-

teza jurídica muito grande em relação ao futuro do modelo, inclusive quanto à sua sobrevi-

vência no ordenamento jurídico brasileiro, dado o nível de contestação a que estava sujeito 

naquele momento. À época, a medida cautelar foi indeferida e aguardava-se o julgamento do 

mérito. O argumento principal a favor da constitucionalidade da lei, no voto do relator, Mi-

nistro Ilmar Galvão, foi que “o legislador não estaria a violar a Carta da República tão 
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somente porque atua criativamente, gerando alternativas de gestão pública”. Ainda, mais 

adiante:  

“Incentivando o controle social da administração pública, a gestão 
pública, pela comunidade, dos serviços sociais, a flexibilização da 
gestão dos controles e processos e aumento da qualidade dos serviços 
destinados ao usuário”. 

Quando da confecção do Contrato de Gestão com a Fundação Osesp, essa situação 

claramente causava um desconforto, contudo, mais do que um dispositivo jurídico, tratava-se 

de avançar no sentido da gestão descentralizada como uma afirmação política e convicção de 

que o modelo era viável e meritório. Porém, não basta boa vontade política, mas eram neces-

sárias ferramentas jurídicas para eventual solução de conflito advindo de um julgamento ad-

verso das ações de inconstitucionalidade. Como o Contrato de Gestão não tratava do assunto 

e, logicamente, a Lei Complementar 846/98 não podia antever resultados do tratamento a ser 

dado à lei federal, não houve um equacionamento prévio desse risco que, claramente, foi 

assumido pela Fundação Osesp. As consequências desse risco poderiam ser desde a adequa-

ção aos efeitos de uma sentença desfavorável, que com certeza seriam efeitos modulados - 

pois pelo passar do tempo muitas OS já teriam operado sob a nova lógica - até mesmo a 

alteração do modo de relacionamento com o estado, buscando-se talvez uma solução pelo 

modelo de convênio. 

Hoje o panorama é bem diferente, pois o julgamento recente garantiu a constitu-

cionalidade das organizações sociais. O Ministro Luiz Fux em seu voto observou que a pu-

blicização, objeto da lei, é uma faculdade ao gestor público, portanto, uma decisão gerencial 

e não uma obrigação e, ainda, que a extinção de órgãos da administração direta não são a 

única forma de faze-lo, mas também o fomento a instituições privadas. Diz o Ministro: 

“o que fez a Lei em seu art. 21, assim, foi apenas conjugar essas duas 
decisões em um único dispositivo, submetendo a qualificação e a ce-
lebração do contrato de gestão às demais normas do diploma legal. 
Assim, reputar tal dispositivo inconstitucional, com a devida vênia, 
seria sobremodo incoerente com a chancela do marco legal das Or-
ganizações Sociais, porquanto o fator tempo na opção política pelo 
modelo de fomento – se simultaneamente ou após a edição da Lei, 
portanto – não parece ser de qualquer modo relevante para aferir a 
sua conformidade com a Constituição” 

Importante notar ainda que não apenas as ações de inconstitucionalidade eram 

foco de problemas regulatórios. Como se confirmou no futuro, pela novidade do sistema, 
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muitas das situações deveriam passar por algum regramento, como vimos acima: a criação de 

cláusulas de garantia, criação de reservas e destinação de saldos e excedentes financeiros. 

Ainda hoje, esses assuntos são controversos e ao tratar do equilíbrio econômico-financeiro 

voltaremos a eles. 

 

4.3.6 Fatos do Príncipe e Fatos da Administração 

 

Riscos considerados de impacto médio/alto, porém não alocados no contrato. 

Estes riscos42 são alguns dos que mais impactaram a operação. Na primeira mo-

dalidade, houve uma alteração substancial no entendimento das Receitas Federal e Municipal 

de que as organizações sociais seriam passíveis de tributação (mesmo no caso em tela, sendo 

uma fundação de direito privado). Esses tributos não foram considerados quando do processo 

orçamentário para o Contrato de Gestão. Contrariamente à orientação da Secretaria de Cul-

tura, de que a operação pelo modelo de OS não estaria sujeita aos tributos federais, a fundação 

foi autuada pela Receita Federal para pagamento de Cofins, inclusive tendo como base de 

incidência os repasses públicos. De forma idêntica, o fisco municipal entendeu que a mesma 

base seria utilizada para cálculo de ISS, considerando o Contrato de Gestão não como uma 

ferramenta de fomento à atividade cultural, mas simplesmente remuneração pela prestação de 

serviços de um particular ao Governo do Estado. Tomaria muitas laudas a discussão de fundo 

dessas questões tributárias, às quais a Fundação Osesp tem respondido nos âmbitos adminis-

trativo e judicial. Algumas delas tratadas com fulcro na condição de imunidade da instituição, 

por seu caráter educativo, e outras tratadas no âmbito das limitações ao direito de tributar 

entre os entes do pacto federativo. De qualquer maneira importa ter em mente que esses riscos 

têm potencial de alto impacto na execução do projeto, pelos vultosos valores envolvidos e, 

mais além, minam a eficiência pretendida pelo Programa de Publicização. 

Importa aqui o estado da arte: quanto ao ISS, o longo processo administrativo da 

Fundação Osesp no Conselho Municipal de Tributos suscitou entendimentos entre as fazendas 

                                                

42 Aqui vale definir, apenas didaticamente, cada uma das categorias. O Fato do Príncipe pode ser uma medida de 
ordem geral, praticada pela autoridade máxima da Administração Pública, não relacionada diretamente com 
os contratos, mas que neles repercute reflexamente, provocando desequilíbrio econômico-financeiro em pre-
juízo do contratado. Já o Fato da Administração seria uma ação ou omissão da Administração que, incidindo 
direta e especificamente sobre o contrato, retarda ou impede a sua execução. 
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estadual e municipal que deram origem à Lei nº 16.127/15, publicada no Diário Oficial de 

São Paulo em 13 de março de 2015, estabelecendo a isenção do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISSQN em relação às verbas recebidas por contratos de gestão e a re-

missão de débitos ou multas que tenham sido constituídas até a data da lei.�Note-se que a 

isenção concedida abrange somente os recursos orçamentários destinados pela Administração 

Pública Direta e autarquias da União, do Estado e do Município de São Paulo às Organizações 

Sociais estabelecidas na municipalidade paulistana para a execução de atividades dirigidas às 

áreas de saúde, cultura, esportes, lazer e recreação. Fica ainda pendente o risco de autuação 

sobre a parte de recursos geradas na própria organização social a partir de suas atividades 

próprias. Quanto a essa parte, a Fundação ainda discute a sua imunidade. 

No que tange aos fatos da administração, aqui também houve alterações de enten-

dimento que provocaram mudanças no relacionamento com o parceiro público. Esses primei-

ros anos de contrato de gestão na área da cultura no Estado de São Paulo foram de grande 

aprendizado, de ambas as partes. A dificuldade é encontrar o ponto ótimo entre autonomia do 

parceiro privado e as necessidades de controle e monitoramento por parte do parceiro público. 

Mudanças de governo e mudanças da relação do governo com o sistema de OS levaram à 

publicação de decretos que foram gestados para estabelecer alguns critérios de segurança e 

de controle. Por exemplo, o já mencionado Decreto 54.340, de 15 de maio de 2009, que obriga 

a constituição de um Fundo de Reserva de recursos destinados à contingências conexas à 

execução do contrato. Esse decreto prevê ainda que a própria OS possa contribuir com recur-

sos adicionais para tal fundo, sendo que ao final do contrato o saldo financeiro remanescente 

será rateado entre Estado e organização social na proporção de sua constituição (Art.1º, “d”). 

Em que pese a sua necessidade e que seja uma boa prática, fato é que essas reservas obriga-

tórias foram constituídas sem repasse adicional de recursos, o que diminui a capacidade ope-

racional da própria OS se não forem repactuadas as metas. No caso da Fundação Osesp, não 

houve repasse adicional e os recursos para a constituição do Fundo de Reserva (3% de cada 

repasse) foram subtraídos do orçamento existente. 

Ainda no tocante a fatos da administração, há pelo menos um mecanismo contra-

tual de mitigação de risco no caso de rescisão contratual unilateral por parte do poder público, 

mas que não  decorra de inadimplemento da Contratada. Nesse caso, segundo a Cláusula 10ª, 

§2º do Contrato de Gestão,  
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O Estado arcará com os custos relativos à dispensa do pessoal con-
tratado pela Organização Social para execução do objeto deste con-
trato, acrescidos exclusivamente de indenização por danos emergen-
tes de natureza material, bem como integral quitação das obrigações 
pendentes decorrentes do presente contrato. 

 Mais recentemente, a Secretaria de Cultura do Estado publicou uma Resolução 

(SC – 101, de 06/10/2015) contendo uma Minuta-Referencial dos contratos de gestão que 

altera razoavelmente a forma de operação das organizações sociais, desde a sua autonomia de 

gestão sobre as atividades contratualizadas até a disposição e propriedade de fundos e exce-

dentes financeiros oriundos da gestão dos equipamentos.  

 

4.3.7 Riscos Políticos 

 

Considerado risco de baixo impacto e foi alocado ao parceiro público. Seriam 

mudanças dos objetivos da política pública que podem provocar alteração unilateral das me-

tas, dos resultados pactuados ou até mesmo de decisões governamentais sobre a continuidade 

ou não do contrato ou do modelo de gestão. Considerados baixos esses riscos por duas razões. 

Apesar das questões a serem enfrentadas para aprimoramento, o modelo tem sido considerado 

muito exitoso na área da cultura, que padecia de problemas históricos de organização e lega-

lidade, como já exposto anteriormente. Ou seja, o balanço até o momento é reconhecidamente 

positivo. Ademais, os riscos políticos estavam muito atrelados à discussão da constituciona-

lidade do modelo, algo que já foi razoavelmente solucionado. Não se pode olvidar, contudo, 

o impacto recente da publicação da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, que disciplina as 

transferências de recursos públicos a entidades civis sem fins lucrativos. Essa lei denota o 

movimento crescente de enrijecimento da atuação do Estado nas suas relações de parceria 

com o terceiro setor. Essa lei, como expresso seu artigo 3º, III, não se aplica aos contratos de 

gestão celebrados com organizações sociais, portanto, foge ao escopo desse trabalho. 
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4.3.8 Matriz de Riscos 

 
 

Quadro 1 - Contrato de Gestão entre a F. Osesp e o Governo do Estado de SP (Contratos 05/2005 e 41/2010) 

 

Risco Definição Impacto Mitigação Alocação 

Custos operacionais Aumento de custos relacio-
nados à operação durante o 
período 

Médio/Alto 
a) Criação de reservas e fundo de 

capital no primeiro período (en-
dowment). 

b) Possibilidade de aporte adicio-
nal em caso de despesa de ma-
nutenção extraordinária. 

c) Inclusão de cláusula contratual 
de waiver parcial da meta  

Privado 

Financiamento Risco de atraso no repasse 
da parcela prevista em con-
trato 

Médio Cláusula contratual criando obriga-
ção de constituição de Fundo de Re-
serva (subtraído do repasse) para ca-
sos de atraso por parte do poder pú-
blico 

Compartilhado 

Geração de receitas 
próprias 

Indefinição da capacidade 
de rentabilização da ativi-
dade 

Médio/Alto Não houve nenhuma medida de 
ajuste de metas para condicioná-las 
ao sucesso do financiamento com 
recursos próprios. Meta de captação 
foi conservadora. 

Privado 

Passivo trabalhista / 
tributário 

Dívidas relacionadas à con-
tratações ilegais e incerteza 
quanto aos encargos inci-
dentes  

Alto 
a) Mecanismo contratual prevendo 

ressarcimento à OS, recom-
pondo o reequilíbrio econô-
mico-financeiro do contrato   

b) Eventual utilização do fundo de 
capital em caso de materializa-
ção do risco. 

Compartilhado 

Regulatório Ações de inconstitucionali-
dade  

Médio Mecanismo contratual para rescisão 
ou criação de convênio com os 
efeitos modulatórios entre os con-
tratos. 

Não alocado 

Fatos do príncipe Alteração no tratamento tri-
butário no desenvolvimento 
do sistema de OS 

Médio/Alto Cláusula de reequilíbrio em caso de 
novos tributos ou reconhecimento 
de incidência 

Não alocado 

Fatos da administra-
ção 

Alteração no entendimento 
da administração especifi-
camente quanto ao contrato  

Médio/Alto Mecanismo de revisão de metas e seu 
detalhamento de forma a recompor sua 
viabilidade  

Não alocado 

Políticos Alteração dos objetivos de 
política pública 

Baixo Cláusula de indenização em caso de 
descontinuidade  

Público 
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4.3.9 Crítica das Soluções do Contrato de Gestão em face dos riscos  

 

 Muito embora se tenham buscado garantias contratuais para contingências preté-

ritas, como cláusulas fixando a responsabilidade do Estado por passivos anteriores ao Con-

trato de Gestão, a prática mostra que elas são bastante frágeis para que se possa de fato ter 

certeza que não afetariam a operação e a prestação dos serviços, caso tais contingências ve-

nham a se materializar 43. Necessária é, portanto, a previsão da criação, em cada contrato, de 

uma reserva para contingências que seja bem dimensionada para que funcione como garantia 

à entidade parceira e aos seus conselheiros, sob pena de desestímulo à sociedade na partici-

pação da gestão dessas entidades. 

A solução do contrato é insuficiente: apenas uma cláusula prevendo reembolso 

em caso de condenação ou acordos judiciais sobre fatos pretéritos, mas é silente sobre fatos 

futuros que venham a onerar o contrato e prejudicar a eficiência da atividade (Cláusula Ter-

ceira – Obrigações da Contratante – item 8 do Contrato de Gestão).	Há dúvidas sobre a exe-

quibilidade da cláusula, especialmente sobre a viabilidade de o Estado transferir em tempo 

hábil os recursos para contingências após o encerramento do contrato. A probabilidade maior 

é que diante da demora no pagamento, ou mesmo na recusa em fazê-lo, as questões deságuem 

numa miríade de processos administrativos e judiciais num desgaste ainda maior. Ademais, a 

responsabilidade do Estado prevista nas cláusulas de reembolso diverge por completo da po-

sição defendida pela Procuradoria Geral do Estado - PGE em ações judiciais propostas por 

                                                

43 Contrato de Gestão Fundação Osesp e Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo – Cláusula 
Terceira – Obrigações da Contratante – item 8 — Ressarcir a CONTRATADA por eventuais de-
sembolsos que essa seja obrigada a realizar, em cumprimento de condenacões transitadas em jul-
gado, ou em decorrência de acordo amigável previamente aprovado pela CONTRATANTE, para 
pagamento de dividas líquidas e certas de natureza trabalhista, previdenciária ou tributária, pro-
venientes de fatos geradores ocorridos anteriormente à data da assinatura do presente CON-
TRATO DE GESTÃO, e cuja responsabilidade venha a ser imputada À CONTRATADA, na quali-
dade de responsável por sucessão da CONTRATANTE. Por seu termo a CONTRATADA deve co-
municar imediatamente à CONTRATANTE o recebimento de qualquer solicitação ou notificação 
de pagamento, assim como de citacão inicial em ações judiciais, nos casos acima especificados, 
ficando facultado à CONTRATANTE orientar a resposta ou defesa da CONTRATADA sobre o as-
sunto. 
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terceiros em face das Organizações Sociais e do Estado, pois essa sempre alega a ilegitimi-

dade passiva do Estado e a responsabilidade exclusiva da OS contratada44.  

 
4.4 MODELO DE NEGÓCIO POSTERIOR AO CONTRATO DE GESTÃO E A 

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Aqui será apresentado o novo modelo organizacional, as formas de operação e os 

impactos causados na gestão, com maior clareza sobre as fontes e usos dos recursos, sobre-

tudo do ponto de vista da eficiência econômica produzida pelo modelo de Organização Social. 

Bem a propósito do modelo propugnado no âmbito no Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado45, um dos objetivos do Programa Nacional de Publicização era o for-

talecimento das parcerias do Estado com as instituições do terceiro setor, que foi chamado, 

com propriedade, de setor público não-estatal. Um dos entraves à implantação do modelo em 

todas as esferas de governo foi a dificuldade em se encontrar parceiros privados institucio-

nalmente maduros o suficiente para que o movimento de contratualização daquelas “ativida-

des publicizáveis” - previstas tanto na Lei Federal 9.637/98 quanto na Lei Complementar 

846/98 do Estado de São Paulo – pudessem ser levadas a efeito com o grau de eficiência 

planejado.  

A releitura daquele documento programático, da parte em que deita as linhas bá-

sicas da coluna vertebral desse modelo, é muito esclarecedora e necessária para que se tenha 

uma visão de quais eram os paradigmas propostos e o quanto se conseguiu avançar no caso 

concreto. O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, ao prever esse modelo, assumiu 

alguns pressupostos, que foram destacados do texto original46 do pelo autor seguindo um cri-

tério de relevância no impacto na estrutura organizacional da entidade do terceiro setor e na 

atividade gerenciada, a saber: 

                                                

44 A título exemplificativo, vide: TJSP, AI 896.733-5/3-00, Rel. Des. Alves Bevilacqua, 2ª Câmara de Direito 
Público, j. 29/09/09; TJSP, AI  (446.599-4/0-00, Rel. Des. Dimas Carneiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 
20/06/07). 

45 http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf 
46 8.1.3 Organizações Sociais e Publicização  
A estratégia de transição para uma administração pública gerencial prevê, ainda na dimensão institucional-legal, 
a elaboração, que já́ está adiantada, de projeto de lei que permita a “Publicização” dos serviços não-exclusivos 
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a) Atividade no qual não existe o exercício de poder de Estado; 

b) Serviços mais eficientes do que se realizado pelo setor público não-estatal; 

c) Autonomia financeira e administrativa; 

d) Maior participação da sociedade 

e) Governança Corporativa que previna a feudalização; 

f) Controle direto da sociedade; 

g) Novas fontes de recursos, além dos repasses públicos 

h) Responsabilidade dos dirigentes 

 

Esses pressupostos servirão de guia para análise do novo modelo de negó-

cio implantado na Fundação Osesp, da sua estrutura organizacional e da sua gover-

nança, cujo esquema está representado na figura 2 abaixo: 

                                                

do Estado, ou seja, sua transferência do setor estatal para o público não-estatal, onde assumirão a forma de 
“organizações sociais”.  
O Projeto das Organizações Sociais tem como objetivo permitir a descentralização de atividades no setor de 
prestação de serviços não-exclusivos, nos quais não existe o exercício do poder de Estado, a partir do pres-
suposto que esses serviços serão mais eficientemente realizados se, mantendo o financiamento do Estado, 
forem realizados pelo setor público não-estatal.  
Entende-se por “organizações sociais” as entidades de direito privado que, por iniciativa do Poder Executivo, 
obtém autorização legislativa para celebrar contrato de gestão com esse poder, e assim ter direito à dotação 
orçamentaria.  
As organizações sociais terão autonomia financeira e administrativa, respeitadas condições descritas em lei 
específica como, por exemplo, a forma de composição de seus conselhos de administração, prevenindo-se, 
deste modo, a privatização ou a feudalização dessas entidades. Elas receberão recursos orçamentários, po-
dendo obter outros ingressos através da prestação de serviços, doações, legados, financiamentos, etc.  
As entidades que obtenham a qualidade de organizações sociais gozarão de maior autonomia administrativa, e, 
em compensação, seus dirigentes terão maior responsabilidade pelo seu destino. Por outro lado, busca-se 
através das organizações sociais uma maior participação social, na medida em que elas são objeto de um 
controle direito da sociedade através de seus conselhos de administração recrutado no nível da comunidade 
à qual a organização serve. Adicionalmente se busca uma maior parceria com a sociedade, que deverá finan-
ciar uma parte menor, mas significativa dos custos dos serviços prestados. (Todos os grifos são nossos) 
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Figura 2 Modelo de operaçao dos equipamentos culturais posterior ao Contrato de Gestão (elaborada pelo autor) 

 

 Abaixo, então, os pressupostos cotejados com o modelo implantado: 

a) Atividade no qual não existe o exercício de poder de Estado: claramente se refere 

aqui a uma atividade em que não seja necessário o império do Estado, sua hie-

rarquia, atividade em que o poder soberano do Estado tenha que ser exercido, 

como a atividade judiciária ou legislativa. A atividade cultural, ou a cultura do 

povo não é um atributo identitário que possa ser dirigido ou imposto, mas emana 

da própria sociedade, que a cria com liberdade e autonomia. Não se quer aqui 

enveredar por uma teoria da cultura, o que seria por demais ambicioso, mas as 

atividades sobre gestão da Fundação Osesp são tipicamente públicas, mas não 

obrigatoriamente estatais, portanto, passiveis de gestão por esse modelo. Essas 

atividades são representadas pelos “Entes Despersonalizados” na figura 2 e ma-

terializam os programas realizados pela gestão, a programação cultural e artís-

tica da orquestra, do festival de inverno e a operação da Sala São Paulo, um ativo 

público de imenso valor para o povo paulista. 
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b) Serviços mais eficientes, se mantidos o financiamento estatal, mas se realizado 

pelo setor público não-estatal. Os relatórios sociais da Fundação Osesp (acessí-

veis no portal da instituição)47 mostram um aumento relevante do numero de 

eventos realizados e de público atendido nos 10 anos de gestão sem que os apor-

tes de recursos públicos tenham sido aumentados na mesma proporção, sempre 

com altos índices de satisfação do público. 

c) Autonomia financeira e administrativa: através do contrato de gestão, a OS ad-

quire a possibilidade de lançar mão de ferramentas de gestão muito mais flexí-

veis do que se atividade fosse realizada diretamente por um ente da administra-

ção direta. Desde a contratação de pessoal permanente através de regime da Con-

solidação das Leis do Trabalho (CLT) até formas muito ágeis de compras e aqui-

sição de material e contratação de artistas (fundamental para atividade). A des-

peito de que não esteja sujeita ao regime público de contratações, através da Lei 

8.666/93, a Fundação Osesp tem um Regulamento de Compras e Contratações, 

tal como previsto no Art. 4º, VII e Art. 19º da Lei Complementar 846/98. Esse 

regramento torna mais autônomos e flexíveis os processos de aquisição, con-

tudo, sempre observando os princípios norteadores do regime público, tal como 

reza o seu item 1.2: 

  A FUNDAÇÃO OSESP, em suas seleções e contratações, observará 
os princípios da igualdade, da legalidade, da publicidade, da impes-
soalidade, da moralidade, da eficiência e da economicidade.48 

 

d) Maior participação da sociedade: essa participação se materializa através dos 

Conselhos. A Lei Complementar 846/98 prevê apenas a existência do Conselho 

de Administração, porém ao assumir a forma fundacional, houve-se por bem a 

implantação também de um Conselho Fiscal, embora não obrigatório, mas como 

uma medida desejável de transparência49. A estrutura de alta gestão se completa 

                                                

47 http://www.fundacao-osesp.art.br/PaginaDinamica.aspx?Pagina=transparencia. Acesso em 18/01/2016 
48 Acessível em http://www.fundacao-osesp.art.br/PaginaDinamica.aspx?Pagina=fundacaoosespregulamento. 

Acesso em 18/01/2016 
49 GRAZZIOLI, Airton. O Conselho Fiscal como instrumento de transparência nas Organizações da Sociedade 
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com um Conselho de Orientação, que faz o papel de guardião dos princípios 

norteadores da instituição (nos moldes do Board of Trustees) e um Conselho 

Consultivo. Ou seja, é uma estrutura mais robusta com participação efetiva da 

sociedade nos destinos e decisões da entidade cultural. 

e) Governança Corporativa que previna a feudalização: este é um ponto nevrál-

gico e que suscita as maiores discussões no meio jurídico, ou seja, de que forma 

se pode fomentar a participação da sociedade nas instituições do terceiro setor 

sem que se tornem reféns de grupos permanentes. O remédio aí passa pelos es-

tatutos, de forma que não se permitam reconduções sucessivas indefinidas dos 

membros dos conselhos. O conceito subjacente é que a alternância de pessoas e 

papeis seja um elemento fundamental no controle das boas praticas e da eficiên-

cia. No caso da Fundação Osesp, a participação dos Conselheiros é limitada a 

dois mandatos (4 anos cada) sendo que os instituidores têm papel importante na 

definição dos nomes de parte dos conselheiros.  

f) Controle direto da sociedade: em princípio, esse controle se faz ao nível do 

Conselho de Administração, como dito acima. Porém, ao observar-se o esquema 

da figura 2, vemos a relevância das prestações de contas a vários órgãos, como 

Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura, para a Comissão de Avaliação (pre-

visão do Art. 9º, §2º da Lei Complementar 846/98), ao Tribunal de Contas do 

Estado. É de se observar que as contas da fundação ainda são auditadas por em-

presa externa e independente e, pelo modelo fundacional, ainda há o velamento 

pelo Ministério Público, através da Curadoria de Fundações. Os demonstrativos 

contábeis auditados são publicados e disponibilizados no sitio eletrônico da ins-

tituição. 

g) Novas fontes de recursos, além dos repasses públicos: o modelo de negócio re-

estruturado, se comparado ao modelo da figura 1 (item 4.2), mostra uma forma 

mais racional de aproveitamento dos recursos. Outras fontes de receitas foram 

agregadas (como recursos de renuncia fiscal via leis de incentivo à cultura) e as 

                                                

Civil. Observatório do Terceiro Setor. Acessível em http://observatorio3setor.com.br/colunas/airton-grazzi-
oli-curador-de-fundacoes-de-sao-paulo/o-conselho-fiscal-como-instrumento-de-transparencia-nas-organiza-
coes-da-sociedade-civil/. Acessado em 18/01/2016. 
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receitas próprias da atividade, antigamente mal exploradas, agora compõem um 

plexo de recursos que são fundamentais para o financiamento das atividades. 

Como um dado de referência, até 2005, o Estado sustentava a atividade em 100% 

do seu valor. No início da operação da fundação, as melhores expectativas (in-

clusive como meta contratual) eram de que seriam captados 12% sobre o valor 

do contrato de gestão. Nesse período, as formas de captação foram aprimoradas 

e a exploração de todos as fontes potenciais de geração de recursos foi intensifi-

cada. Em 2015, a geração de recursos pela fundação suplantou o valor do repasse 

público, o que demonstra a  eficiência alcançada pelo modelo. Essa discussão se 

aprofundará ao falarmos do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de ges-

tão. 

h) Responsabilidade dos dirigentes: esse é um outro pressuposto do modelo, ou 

seja, que junto com a autonomia administrativa e financeira, é importante que os 

dirigentes da OS tenham maior grau de responsabilização pelos seus atos à frente 

do projeto. O gestor de entidade do terceiro setor, além da observância geral dos 

deveres do dirigente, tal como prevista no Código Civil e, subsidiariamente,  na 

Lei das Sociedades Anônimas, deve guardar certos preceitos de direito adminis-

trativo, dada a natureza pública das entidades do terceiro setor e sua importância 

estratégica na vida social. Ainda mais quando se utilizam intensamente de recei-

tas e patrimônio públicos para o desempenho de suas atividades, chegando 

mesmo a se considerar o desvio do dirigente dessas entidades como improbidade 

administrativa, com graves reflexos na vida pessoal dos dirigentes, nas esferas 

civil e penal. Pode-se afirmar que conselheiros e diretores de organizações do 

terceiro setor serão civilmente responsáveis pelos atos que praticarem, com 

culpa ou dolo, na administração da entidade e que venham a causar danos ou 

prejuízos à entidade, ao Poder Público ou a terceiros. Serão também responsabi-

lizados por atos de terceiros se houverem concorrido para o ato (com dolo ou 

culpa) ou se deixarem de informar tal fato aos órgãos de controle e fiscalização. 

Com efeito, a Lei 9.637/98 que cria a qualificação de entidades da sociedade 

civil como Organização Social regra a responsabilização dos administradores 
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em caso de desqualificação da entidade50. No seu artigo 16, parágrafo único, a 

lei estabelece a responsabilidade dos dirigentes, individual e solidariamente, pe-

los danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão, no caso da desqua-

lificação, assegurada ampla defesa. Ora, esse é um caso claro de responsabili-

dade subjetiva, certo que não fica descartada a necessidade de comprovação do 

dolo ou culpa do agente. Note-se que há a responsabilidade solidária entre os 

administradores de sorte que os demandantes pelo ressarcimento do prejuízo po-

derão faze-lo, no seu valor integral, contra qualquer dos administradores que 

concorreram para o dano. 

 

Por todo o exposto nesse item, e por mais que ainda se discutam avanços de go-

vernança e de segurança jurídica e financeira no modelo que ora se implantou - ainda há 

arestas a serem aparadas, principalmente no âmbito de discussões fiscais, garantias e ajustes 

relacionados ao patrimônio das instituições -, percebemos que houve avanços a olhos vistos, 

frutos de uma forma de organização da atividade muito mais eficiente e racional.  

Para organizar o raciocínio, resume-se aqui o caminho desse trabalho, até o mo-

mento, cujos passos foram: a) analisar a realidade anterior dos equipamentos culturais que 

seriam objeto de contratualização; b) aplicar as ferramentas propostas para mapear e mitigar 

os riscos (na medida em que se conseguiu mitiga-los) ou pelo menos tornar mais conhecidos 

e evidentes os problemas e as lacunas ainda existentes; c) aplicar essas soluções num desenho 

negocial e organizacional e avaliar as alterações e ganhos de eficiência na operação. Para 

fechar esse quadro, resta agora, fazer uma análise cuidadosa da situação patrimonial e dos 

riscos de continuidade, se a operação é sustentável e se há correções a serem feitas para ma-

nutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato de gestão. Feito esse caminho, ima-

ginamos que se terá dado um passo modesto, mas decisivo ao entendimento do modelo. 

 

                                                

50 “Art. 16 – O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social 
quando verificado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão. 

Parágrafo Primeiro – A desqualificação sera precedida de processo administrativeo, assegurado o direito de 
ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou 
prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.” 
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4.5 O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 

 

O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos visa a garantir uma justa equiva-

lência entre a atividade contratada - no caso, o serviço público que a OS se compromete a 

entregar ao cidadão mediante a execução da política pública contratada - e os valores a serem 

aportados ao projeto, seja pelo repasse público ou pelas receitas acessórias. Lembrando sem-

pre que aqui se fala de um contrato de colaboração51 e não um contrato em que haja previsão 

de ganho econômico ou lucro do parceiro privado, nos moldes das concessões comuns ou 

PPPs. Ainda assim, por segurança do modelo de negócio, há que se preservar a equação eco-

nômico-financeira inicial da avença. Os termos definidores dessa equação são a relação entre 

os custos do serviço a ser prestado, a matriz de risco e a receita prevista. A modelagem eco-

nômico-financeira já foi razoavelmente esquadrinhada no mapeamento dos riscos (item 4.3), 

no desenho do contrato e na análise do plano de negócios (item 4.4). Contudo, contratos com-

plexos, sejam de concessão e, em alguma medida o Contrato de Gestão, são incompletos por 

natureza, pois é virtualmente impossível prever todos os fatos geradores de desequilíbrio da-

quela equação no decorrer da vida contratual, que tem prazos longos. Claro que não são con-

tratos de concessão, cuja duração pode atingir até 30 anos, mas, pela instabilidade do ambi-

ente econômico e político brasileiro, e pelo nível de dependência da atividade cultural do 

fomento público, não é irrelevante a ocorrência de fatores que alterem o equilíbrio contratual.  

A matriz de risco “é um instrumento estático da alocação dos riscos, ou seja, 

determina quem é responsável por prevenir ou remediar os ônus e benefícios de ocorrências 

que afetam a prestação do serviço”52. Os mecanismos de reequilíbrio econômico financeiro 

                                                

51 “...o contrato público de terceira geração — que vai além das hipóteses dos contratos de colaboração e integração 
administrativa — cumpre um papel jurídico como instrumento e como protagonista da transformação econô-
mica da sociedade. (...) O século XXI, que se inicia, anuncia tempos nos quais a pós-modernidade, a globali-
zação e o novo Direito debilitam certezas (...). Por isso é preciso estabelecer espaços de segurança e solidarie-
dade. Deve-se voltar aos valores. (...) A equação permite o cotejo entre a segurança jurídica originária e a 
realidade econômica superveniente. A equação em “estática” e em “dinâmica”, traduz os momentos do con-
trato, no equilíbrio “investimento-rentabilidade”, vistos, a partir da sua historicidade, em estática, quando nas-
ceu o contrato, e, a partir da “atualidade”, em dinâmica, quando o contrato se desenvolveu no tempo e no 
espaço. DROMÍ, Roberto. Las ecuaciones de los contratos públicos. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2001. 
p. 8-9 e 308 op. cit em ARAGÃO, Alexandre Santos – A evolução da proteção do equilíbrio econômico-
financeiro das concessões”- RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 263, 2013, p 55. 

52 Nova visão jurídica da garantia ao equilíbrio econômico-financeiro e os equívocos da visão tradicional - 
Curso sobre Serviços Públicos e Parcerias da Administração Pública - Direito – FGV – Rio – Set 2011 - 
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devem, então, dar conta de uma realidade mais dinâmica, em que as mudanças de cenário 

podem ocorrer e provocar fatos gravosos inesperados à parceria. Como bem ensina Aragão53: 

“Deve-se ter em vista o caráter dinâmico que as relações contratuais 
possuem no mundo contemporâneo, em que as constantes mudanças 
sociais, econômicas e tecnológicas inviabilizam o tratamento jurídico 
do contrato, como o congelamento de determinadas relações jurídicas 
no momento da sua celebração, adaptáveis apenas a fatos imprevisí-
veis”. 

Contudo, não se pode confundir a distribuição dos riscos com os mecanismos para 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. No caso, a eventual necessidade de ree-

quilíbrio deve assegurar os incentivos para captação de recursos adicionais e de proteção da 

instituição (portanto, incentivo de participação da sociedade nos órgãos de gestão), sem olvi-

dar dos incentivos à execução eficiente das metas pactuadas. Nesse diapasão, uma observação 

válida é que se pode haver eventos gravosos ao parceiro privado, também os haverá possíveis 

ao parceiro público. Num espírito republicano e de crescimento institucional, não se pode 

esquecer que, idealmente, em havendo resultados positivos, há que se transferir parte dos 

ganhos de eficiência do parceiro privado para o poder contratante (com redução no repasse 

ou aumento da atividade), ou mesmo para o usuário, seja em melhores serviços, seja em gra-

tuidade ou em maior abrangência e quantidade. Dessa forma o sistema de reequilíbrio do 

contrato deveria, primordialmente, atender a 3 pontos54: 

1. Evitar estímulos de alterações contratuais que beneficiem injustamente uma das 

partes do contrato; 

2. Presar pelo cumprimento e preservação do cerne do contrato; 

3. Possibilitar adaptações qualitativas e quantitativas do objeto e das metas, a fim 

de assegurar os interesses públicos da coletividade e a qualidade da prestação do 

serviço às demandas do poder público. 

                                                

Mauricio Portugal Ribeiro, Marcelo Rangel Lennertz, Paulo de Meira Lins 
53 ARAGÃO, Alexandre Santos – Op. Cit. p 55 
54 Manual de Reequilíbrio Economico-Financeiro de Parceira Público-Privadas – Governo do Estado de Minas 

Gerais – Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico – Unidade Central de Parcerias Público Priva-
das 
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Na bibliografia sobre o assunto, há uma relevante discussão sobre a necessidade 

de manutenção do nível de remuneração do parceiro privado na equação econômico-finan-

ceira. A questão é instigante, mas esse estudo tentará se manter afastado desse ponto, uma 

vez que, até por falta de legislação específica e pelo ainda incipiente entendimento do modelo 

de OS, a discussão sobre eventual remuneração extrapolaria a empreitada e, mais do que isso, 

provoca um ruído de ordem ideológica que pouco ajudaria para o entendimento e aprimora-

mento do Contrato de Gestão. O fato de entidades do terceiro setor serem os atores principais 

no processo, e a intrínseca qualidade não lucrativa das instituições, sempre pode suscitar a 

ideia de que a apropriação dos resultados seja uma distorção do modelo. Para alguns, seria a 

privatização de atividades públicas essenciais. Isso não deixa de ser um viés importante, mas 

aqui se assume que essas instituições são parte do setor público não-estatal, e que cabe ao 

Estado fomentar suas atividades, consoante o disposto no Programa de Publicização, acima 

já referido. 

Nesse introito foram elencados alguns pontos que, na visão do autor, provocam 

maior impacto no equilíbrio planejado do contrato. Tais questões foram selecionadas porque 

afetam a equação econômico-financeira de alguma forma relevante, ou alterando a composi-

ção das receitas previstas ou impactando a formação do patrimônio e, portanto, a estrutura de 

garantias, ou seja, interferindo na capacidade do parceiro gerir a própria atividade e produzir 

os resultados esperados.  

 

4.5.1 Composição Efetiva das Receitas do Contrato de Gestão 

 

Uma das vantagens do modelo é que por empreendedorismo, ou mesmo agilidade, 

e mais opções de ferramentas gerenciais, a OS tem conseguido reduzir os custos e aumentar 

as receitas. São dois os efeitos desse movimento, melhoria na qualidade da prestação do ser-

viço e aumento na quantidade de público atendido. Contudo, por mais que isso venha ao en-

contro dos objetivos da descentralização administrativa, a relevância jurídica não está apenas 

na execução eficiente do objeto do contrato, mas sobretudo no fato de que excedentes finan-

ceiros requerem uma definição de sua aplicação, a legitimidade de sua apropriação pelo par-

ceiro privado, seja para investimento nos seus objetivos estatutários ou no programa/atividade 

objeto do contrato ou mesmo na criação de reservas para fazer frente às contingências e aos 

riscos a que nos referimos anteriormente nesse trabalho. Ainda que esses não se materializem, 
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poderia o parceiro privado criar fundos de capital para, no longo prazo, desonerar o Estado 

passando a custear parte da atividade através de seus próprios recursos, como acontecem em 

tantas instituições internacionais. Lembrando sempre que não se fala aqui em lucro ou simples 

remuneração.  

O problema de se prosseguir no caminho acima exposto é que há uma enorme 

incerteza - fruto da indefinição do instrumento contratual, que não regula com precisão o que 

é de fato recurso público, nem mesmo a classificação do repasse, se fomento, preço público 

ou subvenção governamental. Essa incerteza se dá também porque a doutrina não é assertiva 

sobre a natureza jurídica do Contrato de Gestão (vide item 2.1 supra). A definição das fontes 

de recurso é fundamental para que a instituição contratada possa calcular com exatidão o 

fluxo de caixa, recursos e saldos disponíveis, tanto para a consecução da atividade quanto 

para criar mecanismos de proteção para contingências. 

O Contrato de Gestão (Contratos 05/2005 e 41/2010) prevê como fontes de recur-

sos para financiamento das atividades as receitas (Cláusula 7ª, §5): 

1. Transferências provenientes do Poder Público 
2. Receitas auferidas pela prestação de serviços e pela realização de atividades, 

como bilheterias, assinaturas; 
3. Receitas advindas da utilização de seus espaços físicos; 
4. Rendas diversas, inclusive venda, licenciamento ou cessão de seus produtos, 

tais como direitos autorais e conexos; 
5. Doações, legados, patrocínios, apoios e contribuições de entidades nacionais 

e estrangeiras; 
6. Rendimentos de aplicações de ativos financeiros; 
7. Outros ingressos. 

Para sair por um momento do plano conceitual e situar o problema na prática, a 

Tabela 1 mostra as metas contratuais de captação no período: 
 

Tabela 1 - Meta de Captação de Recursos Próprios por ano conforme Contrato de Gestão 

ANO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% de captaçao 12% 12% 20% 20% 20% 20% 20% 24,5% 25% 50% 

Fonte: Contratos de Gestão 05/2005 e 41/2010 
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A Fundação Osesp tem obtido razoável sucesso na captação de recursos. No grá-

fico abaixo vemos o comportamento dos recursos próprios no mesmo período. Pode-se notar 

que as metas foram superadas, o que demonstra eficiência na captação de recursos e resultados 

com um comportamento melhor do que o previsto no início do período.  

 

 

Gráfico 1 Crescimento das receitas próprias (RP) sobre o Contrato de Gestão (CG): 2006: 32% à  2014 : 83% 
Fonte: Demonstrações financeiras da Fundação OSESP  
Atualizado até 31/10/2015 

 

Importante também observar que as receitas que compõem os recursos próprios 

são muito diversificadas, portanto, são originárias de várias fontes e do esforço da Fundação 

Osesp na captação de recursos incentivados e em suas atividades comerciais. 

Há que se perquirir agora, qual é o corolário desse comportamento das receitas, 

sobretudo nos primeiros anos de operação, do ponto de vista do equilíbrio econômico-finan-

ceiro. Primeiro, há que se argumentar que os percentuais de captação previstos originalmente 

no contrato tinham um cálculo de viabilidade que refletia um histórico apurado no documento 

de diligência ao qual já se referiu anteriormente. Portanto, não há que se falar em meta subes-

timada, pois até então o potencial de receitas exploradas era consentâneo com as melhores 

estimativas e com um pé na realidade conhecida. Segundo, o volume de repasses previstos 

contratualmente para os primeiros cinco anos de contrato era fixo nominalmente, facilmente 

observáveis no gráfico acima. Esse fato implica que a equação econômico-financeira obrigava 

a que fossem gerados superávits substantivos nos primeiros anos de contrato para se fazer 

frente a eventuais déficits nos últimos anos do período contratual.  
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A questão é que a visão preponderante dos órgãos de controle, e do contratante,  

é avaliar as contas das organizações sociais pelo regime de caixa e, mais grave, sem observar 

especificamente a composição dos passivos gerados, mas isso será avaliado mais adiante.  O 

problema conceitual, e que afeta o tratamento da parceria como um todo, é que há um enten-

dimento por parte daqueles órgãos de que todos os recursos gerados no âmbito do contrato 

seriam recursos públicos e eventuais excedentes financeiros deveriam ser devolvidos ao Es-

tado ou descontados dos repasses futuros. Contudo, esse conceito carece de respaldo legal. e 

não há qualquer previsão nos diplomas que deem suporte a esse entendimento.  A Lei Com-

plementar 846/98 é silente no que concerne aos destinos dos superávits das entidades que 

mantém contrato de gestão com o Estado. A única hipótese regrada é o caso de desqualifica-

ção, pois a Lei obriga que a fundação incorpore no seu estatuto o dispositivo do Art. 2º, I, “i”, 

que dispõe: 

i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou 
das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes fi-
nanceiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou des-
qualificação da entidade, ao patrimônio de outra organização social 
qualificada no âmbito do Estado, da mesma área de atuação, ou ao 
patrimônio do Estado, na proporção dos recursos e bens por este alo-
cados; 

Ou seja, o legislador estadual, ao regrar esse tipo de parceria, pensou claramente 

num contrato de fomento, com característica de acordo de resultado e não contrato de meio. 

Aliás, esse entendimento deflui também da legislação federal e do Plano de Diretor de Re-

forma do Estado. Nem mesmo o contrato de gestão é mais específico nesse aspecto, dispondo 

sobre a aplicação dos recursos captados, sendo que apenas no Primeiro Aditamento houve um 

acréscimo ao texto disposto:  

A Fundação Osesp se compromete a captar em 2008 20% (vinte por 
cento) do valor repassado via Contrato de Gestão n° 05/2005, por 
meio de doações, patrocínios, receitas de bilheteria, assinaturas, alu-
guel do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo, concertos 
fechados, estacionamento e outras. 
O valor captado correspondente ao percentual acima indicado será 
aplicado integralmente na execução do presente anexo I (grifo nosso). 

 

Assim colocado, o próprio contrato estabelece que apenas a meta de captação seria 

destinada obrigatoriamente ao objeto do contrato, ficando os eventuais excedentes financeiros 

como recursos livres para aplicação conforme o disposto no estatuto da Fundação Osesp.  
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Na prática, a instituição tem criado reservas financeiras para contingências e apor-

tado recursos num fundo patrimonial. Contudo, na prática, há sérias controvérsias sobre a 

propriedade de tais saldos e uma certa voracidade para que esses recursos sejam abatidos dos 

repasses públicos, numa tentativa de diminuição das responsabilidades do Estado perante a 

manutenção do conjunto. Essa é uma alteração de conceito no meio do percurso e, a prevale-

cer o entendimento de que todas as receitas são públicas, haverá uma severa alteração no 

equilíbrio do contrato, tal como pensado nas negociações iniciais. Outro efeito deletério que 

esse entendimento pode gerar é diminuir os incentivos do parceiro privado na busca de novos 

recursos e aumento de sua exposição a riscos e passivos contingentes, sobre o que se discorre 

em seguida. 

 

4.5.2 As Receitas Próprias e a Preservação do Equilíbrio 

 

As receitas próprias do contrato têm uma função fundamental na composição do 

fluxo de caixa do projeto, uma vez que os recursos públicos não cobrem o total de despesas 

previstas. Mas vai bem além disso: são elas as fontes de garantia de que os riscos alocados ao 

parceiro privado serão plenamente satisfeitos e que eventuais riscos não alocados, caso ve-

nham a acontecer, possam ser absorvidos pelo parceiro privado sem causar descontinuidade 

ou diminuição da atividade e falta de atendimento ao usuário. 

A Fundação Osesp contabiliza suas receitas conforme a origem em que estas são 

geradas e, da mesma forma, aponta as despesas conforme a alocação da atividade, de forma 

que se tenha sempre uma boa noção do custo real da atividade. Esse sistema permite que a 

qualquer momento se possa ter um Demonstrativo de Resultados (DRE) por origem de re-

curso de maneira que se tenha uma visão abrangente do financiamento das atividades e do 

grau de dependência de recursos públicos. 

Para que se tenha noção de grandeza, veja-se o comportamento dos resultados da 

Fundação por origem de recursos. Nos gráficos a seguir, mostramos os valores contabilizados 

de forma segregada por fonte de recursos. No Gráfico 2 estão os resultados considerando 

exclusivamente as receitas e despesas do Contrato de Gestão (repasse público). Vê-se ali duas 

tendências muito distintas. No primeiro contrato (período de 2005 a 2009), havia um bom 

índice de cobertura do Contrato, sendo que os recursos aportados eram razoavelmente sufici-

entes para os custos das atividades contabilizadas na origem de recurso público. O ano de 
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2010 teve um fato relevante que foi a sentença desfavorável no processo administrativo em 

que a Fundação discutia a cobrança de Cofins. Isso levou à necessidade de um grande provi-

sionamento contábil, que gerou um déficit importante na conta do Contrato de Gestão. Porém, 

no período seguinte percebe-se um déficit estrutural, que reflete a diminuição em termos reais 

dos aportes públicos na vigência já do segundo contrato de gestão, apesar de uma pequena 

recuperação em 2013. O Gráfico 3 demonstra o esforço da Fundação na busca de recursos 

alternativos e o fortalecimento de outras fontes de receita para cobertura da atividade e das 

contas de provisões. As demandas tributárias (Cofins e ISS) tomaram vulto na composição 

de custos da atividade e essas não foram previstas no orçamento original no processo de cha-

mamento público, como já exposto na parte de alocação de riscos (item 4.3.6). Ou seja, au-

mentou muito a probabilidade de ocorrência do evento gravoso, porém observe-se que, na 

matriz de significância (item 4.3.8), esse risco não foi alocado a nenhuma das partes. Para 

além da discussão jurídica que esse fato pode suscitar (se há possibilidade real de ressarci-

mento por parte do poder público ou se essa é parte da álea ordinária do negócio), o fato é 

que por cautela cabe à própria instituição se guarnecer de reservas que a proteja no caso ex-

tremo da necessidade de desencaixe para cobertura do risco. Esse esforço intensivo de busca 

de recursos se reflete nos resultados obtidos e demonstrados nos superávits na conta de recur-

sos próprios que, em última análise, será a fonte de reservas que a Fundação poderá lançar 

mão em caso de materialização das perdas tributárias.55  

 

 
 

                                                

55 Apenas como nota, a defesa da cobrança de tributos baseia-se num argumento de imunidade tributária (a insti-
tuição se considera imune por seu caráter educacional – CF, Art. 150, VI, “c”) e também com base na isenção de 
Cofins de receitas próprias de instituições sem fins lucrativos – IN SRF nº 247, de 2002, art. 47, II e § 2º). 
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Gráfico 2 - Evolução do resultado das contas do Contrato de Gestão (Repasse Público) 
Fonte: Demonstrações financeiras da Fundação OSESP  
Atualizado até 31/10/2015 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Evolução do resultado das contas de Recursos Próprios 
Fonte: Demonstrações financeiras da Fundação OSESP  
Atualizado até 31/10/2015 

 

 

Complementando a visão por resultado, veja-se agora o comportamento patrimo-

nial da Fundação Osesp, a curva dos ativos e passivos da instituição no período compreendido 

entre 2005 e 2015, também separados por origem de recurso: 
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Gráfico 4 - Evolução do Ativo Total por origem de recurso  
Fonte: Demonstrações financeiras da Fundação OSESP  
Atualizado até 31/10/2015 

 

 

 

 

Gráfico 5 Evolução do Passivo Total por origem de recurso  
Fonte: Demonstrações financeiras da Fundação OSESP  
Atualizado até 31/10/2015 
 
Obs.  1. Os valores de 2015 contemplam apenas 10 meses de 2015 

2. CG são recursos do repasse do Contrato de Gestão e RP são recursos próprios gerados na atividade 

 

Os gráficos acima refletem a situação patrimonial da Fundação Osesp. A análise 

do Gráfico 4 demonstra que a evolução dos ativos da Fundação Osesp deve-se sobretudo pela 

performance das captações próprias. Aqui pode-se ver claramente que a sustentabilidade eco-

nômica da instituição depende dos resultados obtidos fora do contrato de gestão. No reverso 

desse quadro (Gráfico 5) os passivos totais mostram um comportamento oposto: que a maior 
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parte das obrigações passivas têm origem nas atividades e despesas que compõem as ativida-

des do contrato, ou seja, são passivos gerados pela atividade. Note-se que, em função de cortes 

de repasse em 2015, o Patrimônio Liquido do Contrato de Gestão ficou invertido. Importante 

saber ainda que do total dos passivos, 53% se referem a provisões para contingências. 

Fechando o quadro temos então a evoluçao total das contas de Patrimônio Social da Fundação 

(Gráfico 6). Ainda contabilizado por origem, vemos que o saldo acumulado de patrimônio 

com origem no Contrato de Gestão é deficitário, ao passo que o patrimônio acumulado tem 

origem nas receitas acessórias. Até aqui, esse resultado é esperado, mas o ponto relevante é 

que comprova-se contábil e economicamente que a origem dos saldos não é de recurso público 

e que esse, como deveria ser, foi integralmente aplicado na atividade e nas metas previstas.  

 

 

Gráfico 6 - Evolução do Patrimônio Social 
Fonte: Demonstrações financeiras da Fundação OSESP  
Atualizado até 31/10/2015 

 

Isso demonstra que houve transferência de parte dos resultados gerados a partir 

da eficiência das captações para o setor público, seja pelo aumento dos serviços prestados ao 

cidadão, seja na assunção pelo parceiro privado de grande parte dos riscos não alocados. O 

Gráfico 7 demonstra, muito sumariamente, o número de público atendido pela Fundação 

Osesp. Há muitos outros indicadores de atividade e de satisfação, mas apenas a título de 

exemplificação, o quadro mostra uma evoluçao expressiva de atendimento no período 

avaliado sem que o Estado tenha feito aportes adicionais para tanto, demonstrando que houve 

melhoria na prestação de serviços por parte da organização social, alavancando a eficácia da 

política pública cultural. Importante notar nesse quadro é que os maiores aumentos são nas 
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áreas de formaçao de público e educacional, justamente a faixa de público com atendimento 

gratuito. Há também uma projeçao para o próximo periodo. 

 

 

Gráfico 7 - Público atendido pela Fundação Osesp 
 

Vistos os números e resultados, a importância da consideração das receitas pró-

prias como recursos da instituição diz respeito também à possibilidade de se compatibilizarem 

os princípios de função social do contrato56, as cláusulas exorbitantes típicas de um contrato 

administrativo e os reflexos disso na distribuição de riscos. Ela contempla grande repercussão 

na execução das metas contratuais, nas obrigações assumidas pelo parceiro privado através 

                                                

56 Nelson Nery Junior afirma que a função social dos contratos possui a condição de cláusula geral, de modo que: 
O contrato estará conformado à sua função social quando as partes se pautarem pelos valores da solidariedade 
(CF, art. 3º, I) e da justiça social (CF, art. 170 caput), da livre-iniciativa, for respeitada a dignidade da pessoa 
humana (CF, art. 1º, III), não se ferirem valores ambientais (CDC, 51, XIV). A violação do princípio da função 
social do contrato ocorre nas hipóteses em que o pacto venha a prejudicar os interesses sociais, ou até mesmo o 
de terceiros que não tenham relação direta com o contrato estabelecido entre as partes. A esse respeito, Nelson 
Nery Junior aponta algumas situações de inobservância da função social do contrato: Haverá desatendimento da 
função social, quando: a) a prestação de uma das partes for exagerada ou desproporcional, extrapolando a álea 
normal do contrato; b) quando houver vantagem exagerada para uma das partes; c) quando quebrar-se a base 
objetiva ou subjetiva do contrato. NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Ano-
tado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 336. 
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do Contrato de Gestão, mas também na cobertura de passivos contingentes. Como visto 

acima, em caso de cortes de repasses a organização social ficaria com índices de liquidez de 

longo prazo bastante comprometidas sem a apropriação dos excedentes financeiros. 

Em face de tais obrigações, responsabilidades e riscos, há a necessidade de pre-

servação patrimonial e capacidade de geração de reservas do parceiro privado, que variará 

conforme o atingimento das metas e a capacidade deste em alcançar os patamares de eficiên-

cia almejados pelo modelo. Essa apropriação é tanto mais importante quando consideramos 

que existe uma grande dose de incerteza e contingências que nem sempre são possíveis de 

prever, como já foi mencionado acima. No modelo de alocação de riscos proposto, um com-

ponente fundamental é que, na ausência de garantias efetivas por parte do poder público, a 

construção de um sistema de proteção à Fundação passa pelo aproveitamento de suas eficiên-

cias operacionais para formação de um fundo de reservas. 

Outrossim, fato é que, ao término do contrato de gestão, o Tribunal de Contas do 

Estado tem entendido que os saldos remanescentes, independente de sua origem, devem ser 

devolvidos ao Estado, independentemente de eventuais contingências ou mesmo da necessi-

dade de um patrimônio para a manutenção e existência da instituição parceira. A ausência de 

finalidade lucrativa não deveria impedir a instituição de absorver uma justa parte de suas 

eficiências nas relações contratuais com o Poder Público, a qual deverá ser utilizada na ma-

nutenção de seus fins institucionais. Ora, ou bem se faz o controle de metas ou se abandona 

o modelo, uma vez que não se pode, por ilicitude, transformar a entidade do terceiro setor 

numa simples pagadoria, sem autonomia ou existência exterior ao próprio Estado. 

Essa é uma questão cuja abordagem jurídica cuidadosa é essencial para aperfei-

çoamento e estruturação do negócio de parceria no modelo de Organização Social. Não é uma 

divergência pacificada. O Estado tem conseguido, na maioria das vezes, atrair parceiros cuja 

eficiência operacional é reconhecidamente maior do que o desempenho que o poder público 

historicamente apresenta quando executor. Por legítima disposição legislativa, as Organiza-

ções Sociais (fundação ou associação) são entes privados sem fins lucrativos, cuja vida insti-

tucional transcorre no âmbito do Direito Civil, e a elas são aplicados os seus institutos, por-

tanto, é necessário também que se reconheça a aderência de suas existências privadas com o 

programa de descentralização das atividades públicas. Colocar o parceiro privado como ex-

tensão ou longa manus do próprio aparelho estatal e incutir nessa relação o regramento tipi-

camente público, sob a égide pura e retilínea da Lei 8666/93, seria retroceder na proposta de 
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criação da administração pública gerencial e, ainda pior, assumir que o modelo não é mais do 

que uma burla à Lei de Licitações, o que evidentemente não é o caso. 

 

4.5.3 Reserva de Contingência e Recursos do Repasse – Mitigação dos Riscos 

 

O texto do Contrato de Gestão não previa originalmente um mecanismo de com-

pensação ou proteção quanto a contingências da execução da atividade, sejam elas pretéritas 

ou geradas na vigência do contrato. Para diminuir a exposição ao risco, um dos desenvolvi-

mentos posteriores foi a edição do Decreto 54.340, de 15 de Maio de 200957, que obriga a 

constituição de um Fundo de Reserva de recursos destinados a contingências conexas à exe-

cução do plano de trabalho, a que já fizemos alusão no item 4.3.6. Esse decreto foi publicado 

quando o sistema já era vigente e sua criação foi motivada, em grande medida, pelas decisões 

do Conselho da Fundação Osesp, que havia cautelosa e autonomamente criado reservas pró-

prias para eventuais contingências. Havia inicialmente disposição contrária da pasta para sua 

criação, por entende-la desnecessária e onerosa ao contrato. Posteriormente, dadas as ocor-

rências de questões no âmbito das OS e pela falta de proteção oficial, houve-se por bem en-

campar a ideia e o Decreto foi publicado durante o exercício do Secretário João Sayad58. 

                                                

57 Artigo 1º - Ficam acrescentados ao artigo 5º do Decreto nº 43.493, de 29 de setembro de 1998, o inciso VI e 
parágrafo único com a seguinte redação: 
“VI - constituição de reserva de recursos destinada a contingências conexas à execução do programa de trabalho, 
atendidos os seguintes preceitos: 
a) a organização social abrirá conta bancária específica, observado o disposto nos §§ 4º e 5º do artigo 116 da Lei 
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na qual será depositada parte dos recursos financeiros repassados em 
decorrência do contrato de gestão, respeitada, para esse fim, porcentagem fixada pelo Secretário da Cultura, de 
comum acordo com a organização social e de modo compatível com a finalidade da conta; 
b) a organização social poderá contribuir com recursos próprios para a reserva de que trata este inciso; 
c) os recursos financeiros depositados na conta bancária a que se refere a alínea “a” deste inciso somente pode-
rão ser utilizados com a prévia autorização do Conselho de Administração da organização social, por deliberação 
de 3/4 (três quartos) dos seus membros, e do Secretário da Cultura, a quem é facultado delegar o exercício dessa 
competência; 
d) ao final do contrato, o saldo financeiro remanescente na reserva a que se refere este inciso será rateado entre o 
Estado e a organização social, observada a mesma proporção com que foi aquela constituída. 
Parágrafo único - O Estado suspenderá o repasse de recursos financeiros à organização social que descumprir o 
disposto nos incisos I, II e VI deste artigo, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de seus administrado-
res”. 
58João Sayad, economista e professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP 

(FEA/USP). Foi Secretário de Cultura do Estado de São Paulo no período 2007 - 2010. 
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O referido decreto, adiciona o inciso VI ao Art. 5º do Decreto 43.493/98. Esse 

dispositivo, na alínea “a”, obriga que a organização social deposite parte do repasse governa-

mental em conta corrente específica, num percentual do Contrato de Gestão e “de modo com-

patível com a finalidade da conta”. Apesar de conceitualmente necessário, o incipiente dis-

positivo passa muito timidamente sobre a questão, pois como não houve discussão aprofun-

dada sobre os riscos em cada contrato, não se pode alegar que os valores envolvidos sejam 

suficientes para cumprir com sua finalidade. Aqui está uma das falhas do processo de contra-

tação, pois não há uma discussão aberta e madura, tecnicamente informada, sobre a alocação 

dos riscos e o alinhamento para criação de incentivos corretos para cada uma das partes. No 

caso da Fundação Osesp, quando da assinatura do Contrato 41/2010, houve uma disposição 

para que fossem reservados, para os fins do Decreto em questão, valores correspondentes a 

3% de todos os repasses públicos (Cláusula 8ª, §2º do Contrato de Gestão).  

O decreto prevê ainda que podem haver aportes adicionais da entidade para a re-

ferida reserva. Contudo, anda mal ao dispor que ao final do Contrato as eventuais reservas de 

contingência deverão ser devolvidas ao Estado na proporção dos aportes públicos sobre o 

total das receitas da OS. O problema aqui é a assimetria entre o horizonte temporal da solução 

de eventuais conflitos no regime de execução privada e o prazo previsto no decreto. Dificil-

mente as contingências geradas na execução do plano de trabalho serão regradas dentro do 

lapso de tempo de sua vigência, assim a garantia pretendida tem mais o efeito de provocar 

uma redução do valor disponível à atividade do que se fazer valer como garantia efetiva. 

Assim, no caso do Contrato 41/2010, por proposta da Fundação, houve uma modulação na 

redação da cláusula com dupla finalidade: pré-aprovar a utilização das reservas para casos de 

pagamento de condenação ou acordo judiciais (Cláusula 8ª, §4º) e para inclusão de uma con-

dição suspensiva de forma que a devolução aconteça ao final do contrato, mas após regradas 

as contingências (Cláusula 8ª, §6º). 

Pelo exposto nesse item, ainda que tenha havido uma preocupação inicial do go-

verno no tocante aos riscos do contrato, há ainda a possibilidade de que tais ocorrências - 

sobretudo aquelas de ordem tributária e trabalhista, ou mesmo, fatos do príncipe - possam 

ensejar por parte do parceiro privado um pedido de reequilíbrio econômico financeiro do 

contrato. O Decreto supracitado procurou impor ao contrato algum mecanismo de mitigação, 

mas os valores praticados seriam insuficientes e sobretudo inúteis no tempo necessário para 

sua utilização. O que chama atenção aqui, e isso pode ter efeitos jurídicos importantes, é que 
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a eventual solução da contingência pode acontecer num momento futuro, quando o contrato 

provavelmente não mais será vigente e que poderá levar as partes a um litígio sobre a quem 

incumbiria essa obrigação. O gravame pode mesmo recair sobre um futuro gestor, na quali-

dade de sucessor na administração do equipamento ou programa. 

 

4.5.4 Formação do Patrimônio e a Construção Institucional – a Forma Fundacional 

 

Com já visto, a Fundação Osesp é a única Organizações Social qualificada na área 

da cultura no Estado de São Paulo com essa estrutura jurídica, as demais são Associações sem 

fins lucrativos. Esse assunto já foi tratado no tópico 3.3. Aqui nos interessará discutir o im-

pacto que essa figura jurídica pode causar no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

A formação de patrimônio está no cerne da vida fundacional. Essa forma jurídica, 

de um patrimônio afetado a uma causa é que propicia à instituição um horizonte de perenidade 

tão desejável quanto necessário para sua longevidade, sobretudo na área cultural, onde raras 

são as instituições bem estruturadas, do ponto de vista jurídico e administrativo. Um elemento 

derivado dos resultados efetivos da execução do contrato de gestão é que podem haver exce-

dentes financeiros que devem ter sua destinação definida. A questão que se coloca de forma 

altissonante é: se as receitas auferidas em virtude do ajuste deveriam ser classificadas como 

recursos públicos e, ipso jure, não poderiam ser absorvidas pelo ente fundacional. A legisla-

ção é lacunosa nesse aspecto e essa definição pode ser o elemento que falta para que o modelo 

de negócio no caso analisado adquira sustentabilidade. 

É de se pensar que parte das receitas para fazer frente à atividade são oriundas da 

rentabilização de equipamentos e próprios do Estado, cuja permissão de uso foi concedida 

por força do contrato. A zona cinzenta se estabelece na medida em que esses recursos não 

fazem parte da previsão orçamentária pública e tão pouco constam do repasse do Estado. A 

quem pertencem, qual a origem e destinação desses montantes? 

Por outro lado, a fundação passa por um escrutínio constante da Curadoria de 

Fundações do Ministério Público, que é responsável pelo velamento dessas instituições. Esse 

órgão deve, através da fiscalização que lhe compete, assegurar que a instituição está aplicando 

regularmente os recursos nas finalidades estatutárias. E mais além, que seu patrimônio é só-

lido e aplicado de maneira a garantir a sua desejada longevidade. 
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O Programa de Publicização prevê que tanto associações como fundações, ou seja, 

quaisquer entidades do terceiro setor, sejam participantes legítimas da contratualização de 

atividades e metas. Ora, ao se admitir que uma Fundação participe no certame de chamamento 

público, o Estado deve assumir também que alguns ajustes no modelo deverão ser feitos de 

forma a que se promova a adequação no aspecto patrimonial. Inicialmente, a minuta do con-

trato de gestão assumiu uma postura correta ao prever que a Fundação Osesp constituiria um 

Fundo de Capital. Dispõe o contrato no Anexo Técnico I, num item destinado exclusivamente 

ao Fundo de Capital: 

A Fundação Osesp criará e manterá um fundo de capital que será 
composto por 3% (três por cento) de todas as receitas liquidas (dedu-
zidos impostos e contribuições), excetuando-se aquelas provenientes 
de captação de recursos via Leis de Incentivo Fiscal e repasses do 
Contrato de Gestão.  

Não só permitia sua existência, como também obrigava que houvesse aportes re-

gulares oriundos de receitas líquidas. Ipso facto, se havia previsão e obrigação de formação 

de um fundo de capital a partir de receitas do próprio contrato, é forçoso entender que o poder 

contratante entendia, à época, a legitimidade dessa apropriação na qualidade de fomento para 

o fortalecimento da instituição. Tal era o interesse mútuo de formação de patrimônio, aliás 

consentâneo com a ideia de fomento institucional, que além desse dispositivo, caso a Funda-

ção efetuasse aportes superiores àquele mínimo de 3%, o contrato previa aportes adicionais 

em igual montante por parte da Secretaria de Cultura. Ou seja, a constituição do fundo de 

capital para formação do patrimônio fundacional era uma preocupação clara quando da pri-

meira contratação. Necessário esclarecer que não houve, à época, uma análise mais aprofun-

dada da possibilidade jurídica dos aportes adicionais do governo para essa finalidade. Fato é 

que eles nunca aconteceram, o que é compreensível dada as dificuldades financeiras do Es-

tado e a inviabilidade legal de tais aportes conforme disposto no Art. 71 da Lei Federal 

4.320/64, a que já se aludiu no item 4.3.4. 

Importante esclarecer que o contrato ainda fazia menção, no mesmo item sobre a 

utilização do fundo, que ocorreria “conforme prazos e condições previstos em regulamento 

próprio que será submetido à aprovação da Contratante”. O regimento foi elaborado e os 

recursos aportados são geridos segundo tais regras. O Fundo de Capital tem governança pró-

pria e não pode ser utilizado pela gestão como recurso corrente. Conforme seu Art 2º, 



 79 

“O Fundo visa garantir a sustentabilidade financeira da Fundação 
OSESP e a perpetuar seu patrimônio e a consecução de seus objeti-
vos” e sua aplicação será especialmente parar manter a Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo e a Sala São Paulo, bem como con-
tribuir para a manutenção e melhoria do seu padrão de qualidade. 
(§2º)”.  

 Como a maioria dos fundos de endowment, os seus recursos não estão disponíveis 

para a gestão executiva e dependem de aprovação prévia do Conselho. Há previsão de utili-

zação de parte dos rendimentos reais do fundo a partir de um determinado volume de capital. 

Hoje esse fundo representa a maior parte dos ativos da instituição e, como se depreende de 

seu regimento, sua finalidade é apoiar a própria entidade. Importa ainda mencionar que, para 

efeito dos riscos e do equilíbrio do contrato, a formação desse fundo foi um elemento indis-

pensável para que as contingências não alocadas tenham hoje cobertura plena.  

Mas o que parece bom e sinal de boa prática, pode sempre ter outras interpreta-

ções. Essa questão se torna mais relevante na medida em que os órgãos de controle e geren-

ciamento do governo acabam sempre por fazer uma análise econômico-financeira do contrato 

à luz da contabilidade pública, numa visão estritamente de caixa. A manutenção, ou mesmo 

sobrevivência do ente privado, numa dinâmica empresarial, é mais complexa e requer cuida-

dos e garantias que o setor público, com seu poder de império, poderia prescindir. É vital que 

a instituição possa defender suas posições de tesouraria e mantenha um fluxo de caixa que 

garanta a execução da atividade. Mas é fundamental também criar mecanismos futuros de 

sustentabilidade de longo prazo. E essa é a finalidade do Fundo de Capital e sua importância 

para a construção institucional. 

Uma análise cuidadosa dos mecanismos de retenção dos recursos por parte do 

parceiro privado e da governança desses recursos, com transparência e boas práticas, pode 

aumentar muito a eficiência do modelo. A percepção do momento, porém, deixa dúvidas com 

a disposição atual do governo e do Tribunal de Contas do Estado com um entendimento dife-

rente do contrato de gestão. O TCE assim define o contrato de gestão59: 

6.5.2.4 Características gerais do Contrato de Gestão 
a. Aspectos legais 

                                                

59 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Repasses Públicos ao Terceiro Setor – Manual Básico – Dezem-
bro de 2012 
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Esse tipo de ajuste destina-se à formação de parceria entre as partes 
para fomento e execução de atividades relativas às áreas relaciona-
das no item 6.5.2.3.d deste Manual. Nesses contratos, as partes têm 
fins existenciais comuns, atuando em convergência para fins especí-
ficos em regime de cooperação, não havendo previsão de ganho eco-
nômico por parte da contratada pela prestação de serviços, que ca-
racteriza o gênero ‘Contrato’, e nem previsão de pagamento do ser-
viço por parte do usuário, que caracteriza a ‘Concessão’. Autonomia 
de Gestão e os Riscos Políticos. (Grifos nossos) 

 

Há dois pontos de atenção nesse texto. O primeiro é sobre o resultado econômico. 

Quer parecer que essa visão do Tribunal de Contas do Estado sobre o Contrato de Gestão cria 

uma interpretação da Lei Complementar que não têm respaldo naquele instrumento. A leitura 

atenta, tanto da Lei 9.637/98 quanto da Lei Complementar 846/98, não demonstra nenhum 

dispositivo que permita interpretar o contrato de gestão como um instrumento que veda o 

ganho econômico. Aqui parece haver confusão do conceito de lucro, típico dos contratos ad-

ministrativos firmados com entidades privadas com fins lucrativos, com o conceito de supe-

rávit, típico de entidades sem fins lucrativos. Ambos são resultados econômicos positivos, 

mas com naturezas bem distintas quanto ao seu proveito final.  

O segundo ponto é que o texto do manual diz respeito ao não pagamento de ser-

viço por parte do usuário. Especificamente no caso da Fundação Osesp, o que é também ver-

dade em outros contratos da área cultural, há sim cobrança de preço do usuário dos serviços, 

muito embora haja também um componente de gratuidade para uma parte substancial da po-

pulação atendida. Mas o preço é inclusive parte dos fluxos financeiros do ajuste e previsão de 

receita contratual (a saber, receitas auferidas pela prestação de serviços e pela realização de 

atividades, como bilheterias, assinaturas). 

Mais do que a preocupação com o resultado positivo do ajuste por parte do par-

ceiro privado, deveria haver uma discussão mais consistente sobre os destinos desses resulta-

dos e suas finalidades e com a criação de condições de gestão para que os eventuais exceden-

tes gerados se transformem em efetivo fomento à instituição e à atividade. O regulamento do 

Fundo de Capital da Fundação Osesp já pode ser um bom ponto de partida. 
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4.5.5 Autonomia de Gestão 

 

No aspecto da governança do contrato, é muito importante que haja uma real de-

finição de papéis e o grau de autonomia da OS na definição dos meios de execução do ajuste. 

Em se tratando de execução de política pública, há sempre um risco de alterações de rumo, 

algumas vezes por mudança de prioridades do contratante. Há duas questões importantes 

nesse aspecto:  

1. Se a Organização Social de fato goza de autonomia administrativa e financeira para 

tomar decisões sobre como bem executar as metas do contrato, sem interferência do 

poder concedente, segundo seus melhores padrões administrativos,  técnicos e artísticos. 

Nesse caso, a pesquisa de satisfação é uma das ferramentas técnicas para controle do 

resultado por parte do poder público. 

2. Em que medida o contrato contempla as possibilidades de mudança, se os ajustes são 

definidos previamente e se há mecanismos de deliberação conjunta, entre Estado e Or-

ganização Social. Ainda há que se aferir o grau de colaboração entre as partes e se os 

interesses estão alinhados com a preservação da autonomia. 

Quanto ao primeiro ponto, as razões foram razoavelmente apresentadas na alínea 

“c” do item 4.4 ao se analisar o novo modelo de negócios e a governança corporativa nessa 

nova fase. Quanto à segunda questão, entende-se que o contrato oferece razoável proteção ao 

parceiro privado nesse aspecto. Com efeito, alterações do contrato devem ser feitas em co-

mum acordo entre as partes e a reavaliação e ajustes do Anexo Técnico I – Plano de Trabalho 

e Programa de Metas devem ser feitos até meados do ano anterior. Contudo, pela peculiari-

dade do planejamento artístico de uma orquestra sinfônica que atua num mercado globalizado, 

a Fundação Osesp entende que é uma boa prática acordar os planos de trabalho de todo o 

período do contrato já na assinatura deste, evitando custosas revisões anuais, que se mostram 

inúteis, uma vez que a programação artística de uma orquestra é feita com dois ou três anos 

de antecedência. 

Na questão da autonomia, porém, há sinais muito concretos de um movimento de 

centralização por parte das unidades gestoras da Secretaria de Cultura. A nova minuta-refe-

rencial dos Contratos de Gestão, publicada recentemente, de forma bastante contundente vai 

no sentido de um recrudescimento das forças de controle por parte do Estado. Na parte inicial 

desse trabalho, falou-se sobre a natureza jurídica do contrato de gestão. Mas após muitas 
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discussões acadêmicas, não obstante o esforço de vários juristas em buscar classificar o ins-

tituto de maneira funcional, a prática corrente tende a levá-lo a uma forma assemelhada ao 

convênio, de novo como um ajuste de meio em detrimento das metas e do entendimento do 

modelo de Organização Social como uma forma de gestão voltada ao cliente-cidadão. Dis-

cute-se insanamente controles e orçamentos em detrimento da discussão sobre eficiência, in-

centivos e qualidade dos serviços. Parece que o movimento cíclico, que aderna entre controle 

e autonomia, de alguma forma chegou novamente à sua fase centrípeta. É mais uma manifes-

tação do já conhecido movimento pendular da administração pública brasileira, pois a má-

quina estatal não consegue se haver bem com a existência de um setor público não-estatal que 

não seja de seu completo domínio.  
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5 CONCLUSÃO 

	

5.1 RESUMO 

 

O presente estudo abordou a problemática da execução de atividades públicas por 

organizações sociais de cultura através de contratos de gestão. Focalizou mais especifica-

mente o mapeamento dos riscos envolvidos nessa operação, sua alocação e nas formas de 

mitigação dos seus efeitos. Aqui se discutiram pontos complexos que precisam de aprimora-

mento, pois nem de longe, esgotaram-se as questões ou se conseguiram respostas definitivas. 

Ainda há muito a avançar nessa área, de grandes potenciais, mas ainda de muitas mazelas. 

Como método, partiu-se do diagnóstico da situação dos equipamentos antes do 

advento do modelo de publicização e investigaram-se os problemas a serem endereçados den-

tro de uma nova estrutura. Os riscos foram mapeados e classificados. Ato contínuo, coube 

cotejar as soluções contratuais oferecidas pelo Estado para mitigação dos riscos e avaliar sua 

eficácia.  

O estudo avançou ainda para avaliar as questões de governança corporativa e efi-

ciência operacional dentro do novo modelo e os reflexos jurídicos dessa nova estrutura nego-

cial do ponto de vista dos riscos. Denotam-se muitos avanços e definitivamente pode-se per-

ceber os ganhos dessa nova estrutura. Porém, o resultado da investigação informou que as 

formas de garantias disponíveis para o modelo de negócios é bastante frágil e deixa as orga-

nizações com sérios passivos, ainda não equacionados a contento. 

 Os pontos críticos encontrados dizem respeito à indefinição da natureza das re-

ceitas operacionais, à formação de reservas e ao desenvolvimento patrimonial das organiza-

ções, sobretudo como forma de incentivo à eficiência e garantia adicional do parceiro privado 

para os riscos não alocados e áleas extraordinárias. Viu-se ainda que as questões financeiras 

estão ligadas a um certo desconforto dos agentes políticos com respeito à autonomia admi-

nistrativa e financeira das organizações sociais, atributo necessário para que ela opere dentro 

das expectativas que a sociedade nela deposita. Enfim, este é o cenário de análise em que se 

desenvolveu o trabalho. 
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5.2 RECOMENDAÇOES DE CONDUTA PRÁTICA EM FACE DO DIREITO 

POSTO 

 

Futuros contratos tendo como objeto parcerias de longo prazo com instituições 

privadas para contratualização de resultados na área cultural deveriam lançar mãos de meca-

nismos de alocação de riscos mais bem desenhados, com melhor definição de papéis dos par-

ticipantes. Além disso, não houve até o momento a preocupação com a formulação de uma 

equação econômico-financeira estruturada, que pudesse determinar o grau de eficiência ne-

cessária na geração de recursos próprios, seja para a incorporar essas receitas ao projeto de 

uma forma racional, incrementando a atividade, seja para apropriação de resultados pelas 

instituições, de forma que elas possam construir garantias eficientes.  

Técnicas e conceitos já bem desenvolvidos para análise financeira de negócios 

mais sofisticados em infraestrutura poderiam ser de grande auxílio nas atividades objeto de 

contratos de gestão com o terceiro setor para aprimoramento dessas parcerias. O mapa de 

riscos esquadrinhado nesse estudo, inspirado nos negócios de parceria público-privadas, po-

deria ser um ponto de partida para aprimoramento contratual.  

A verdade é que não há uma discussão aberta e madura, tecnicamente informada, 

sobre a alocação dos riscos e o alinhamento para criação de incentivos corretos para cada uma 

das partes. A alteração desse quadro não requer nenhum movimento legislativo, nenhuma ques-

tão regulatória mais ampla. Apenas requer o exercício de um desarmamento ideológico quanto 

ao entendimento de que o contrato de gestão é uma ferramenta poderosa para aumentar a efici-

ência dos serviços públicos, com a agilidade e a flexibilidade requerida pelos cidadãos, mas 

deve ser utilizado num ambiente de cooperação, no espírito dos contratos de colaboração. Eles 

não sevem para um ambiente de hierarquia absoluta entre o público e o privado. Gestores pú-

blicos com essa linha de pensamento deveriam esquecer a utilização desse modelo, pois auto-

nomia administrativa e financeira é um valor indispensável nessa parceria. Porém, estariam 

abrindo mão de um poderoso instrumento de modernização do relacionamento do governo com 

a sociedade civil. 

Neste estudo, ficou patente o descompasso entre a assunção de riscos pelas OS e 

os fundos necessários à sua cobertura. Pelo número de parcerias hoje vigentes na área cultural, 

um estudo sobre a criação de formas de garantia mais estruturada, nos moldes dos fundos 

garantidores de parcerias público-privadas, seria desejável.  Poderia tomar corpo um estudo, 
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por parte do governo, de criação de uma forma sindicalizada de garantia, pois a operação em 

bloco seria mais eficiente e menos custosa do que feita caso a caso, em cada contrato isolado. 

Está claro que a operação das organizações sociais no Estado de São Paulo é uma realidade 

irreversível. Se cabe ao parceiro privado o esforço de complementação do repasse através de 

captações adicionais, caberia também ao poder público buscar formas mais eficientes de cum-

primento das suas obrigações na avença, seja para garantir os repasses no prazo previsto, seja 

para oferecer garantias aos riscos mapeados e alocados ao Estado. 

	
5.3 PROPOSTAS DE ALTERAÇAO LEGISLATIVA OU REGULATÓRIA 

 

Da pesquisa surgiram alguns pontos que podem ser aperfeiçoados nas normas vi-

gentes para diminuir a insegurança jurídica dos parceiros. Viu-se que grande parte dos proble-

mas de alocação dos riscos no caso estudado está ligado à forma fundacional, suas peculiarida-

des e regime jurídico diferenciado.  Na busca de uma solução jurídica mais transparente, chega-

se à conclusão que seria adequado que tanto a minuta-referencial utilizada pela Secretaria de 

Cultura quanto a Lei Complementar 846/98 refletissem um ajuste que facilite a operação desse 

tipo jurídico na parceria. Assim, a adaptação dessas normas seria necessária. A publicação de 

decreto prevendo a possibilidade de formação patrimonial e apropriação de excedentes finan-

ceiros, em caso de entidade fundacional, a partir da operação no sistema de organização social, 

seria uma forma direta e transparente para a solução de eventuais conflitos. Claro que isso não 

se faria por uma simples disposição de vontade política, mas pela força da argumentação de que 

o alinhamento entre as partes e o incentivo econômico para a busca de novas fontes de recursos 

seria uma forma de tornar a operação mais eficiente. Assim, estaria o Estado cumprindo com 

sua função de bem atender o cidadão, ao mesmo tempo em que os riscos ficam bem dimensio-

nados e alocados à parte que melhor pode geri-lo. 

Ainda no decorrer da pesquisa, deparou-se com um entendimento muito rígido do 

Tribunal de Contas do Estado com respeito a esse tipo de parceria. No item 4.5.4 desse trabalho 

houve uma breve digressão sobre essa questão, sendo que o Manual de Repasse ao Terceiro 

Setor preconiza uma interpretação muito restritiva da Lei Complementar 846/98. Tanto um de-

creto com o teor acima referido, quanto a alteração da minuta contratual ensejariam uma alte-

ração também daquele documento do Tribunal. 
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5.4 LIMITAÇÕES DO TRABALHO, QUESTÕES EM ABERTO E OPORTUNI-

DADES DE PESQUISA FUTURA 

 

Este trabalho se desenvolveu num ambiente bastante restrito de análise, de apenas 

um caso e muito peculiar. Seu pano de fundo foi a sedimentação de um apoio institucional de 

caráter permanente à Fundação Osesp. A comprovada capacidade desta Fundação de identi-

ficar e firmar relacionamentos com patrocinadores e importantes parceiros privados para a 

obtenção de recursos próprios destinados ao desenvolvimento de suas finalidades, certamente 

devem ser considerados na construção do modelo de parceria com o Estado. Mas é apenas um 

caso. Ele tem possibilidade de generalização se, de alguma forma, a Secretaria de Cultura e 

os órgãos de controle puderem entender que o movimento de publicização não será completo 

se o Estado não puder fomentar a construção institucional. Talvez isso não se aplique por 

completo às Fundações ligadas à área da saúde, por exemplo. Há algumas que firmaram con-

trato de gestão com o Estado e operam equipamentos relevantes. Mas há evidências de que 

ali também, após algum tempo, os riscos na gestão de mão de obra estão mal alocados. Cabe-

ria uma pesquisa mais aprofundada para averiguação do estado da arte. Mas a implantação do 

regime de porta dupla, em que aquelas instituições também poderão buscar recursos além dos 

repasses governamentais, pode aproximar aquelas experiências do caso aqui estudado. 

Uma outra área que ainda carece de um olhar mais profundo é o aspecto da res-

ponsabilização dos dirigentes e das instituições pela gestão do equipamento público. Dentro 

da dinâmica de operação desses organismos, ficou claro durante a pesquisa que aí está um 

ponto problemático que tem potencial de geração de riscos e que, num médio prazo, pode vir 

a comprometer seriamente o modelo. 
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7 ANEXO A – RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA – RISCOS APONTADOS 

Pontos de Atenção 

§ Implicação / comentários 

Garantia de captação de recursos • Não há garantias por parte do Governo do Estado de São Paulo do repasse dos recursos para os próxi-
mos anos. É imprescindível que para a manutenção dos gastos da OSESP e da Sala São Paulo que es-
tas recebam um aporte de recursos do Estado e/ou de terceiros. 

• A longo prazo, a OSESP e a Sala São Paulo poderiam reduzir a dependência financeira do Estado à 
medida que fosse viabilizada a captação de recursos da iniciativa privada, visto o crescimento da cap-
tação de recursos do setor privado em 2002 -2004. 

Atraso dos recursos oriundos do 
Governo do Estado de São Paulo 

• Os recursos provenientes da SEC que são repassados pelo DACH para a Sala São Paulo cumprem 
mensalmente os cronogramas de pagamentos, porém com os recursos repassados pelo SEC para FPA 
não ocorre o mesmo, o que ocasionam um déficit mensal no cronograma dos pagamentos: (I) no perí-
odo de janeiro a maio de 2004 a OSESP esperava receber da SEC, pela FPA, R$ 2.738 mil, porém, 
contrariando as expectativas, o valor recebido foi de R$ 548 mil; e (II) no ano de 2003 tais recursos 
também sofreram atrasos. 

Recursos de terceiros necessários 
para manter as despesas da OSESP 
– R$ 7.829 mil 

• Os recursos oriundos do Governo do Estado de São Paulo são considerados pela Administração da 
OSESP insuficientes para manter sua atual estrutura. Em 2004 a OSESP espera receber da SEC R$ 
17,3 milhões, porém os custos e as despesas esperadas nos anos somaram aproximadamente R$ 24,5 
milhões, um déficit no orçamento de R$ 7,2 milhões a ser coberto por terceiros. 

• Dessa forma, é imprescindível para a OSESP captar recursos oriundos de terceiros para a manutenção 
da estrutura e salários dos músicos. Os recursos que poderão ser contraídos pela OSESP conforme 
identificados pela Administração são: (I) patrocínios R$ 3.386 mil; (II) eventos para terceiros R$ 
1.540 mil; (III) assinaturas R$ 1.903 mil; e (IV) doações R$ 1 milhão. 

Recursos da Sala São Paulo rece-
bidos de terceiros e destinados ao 

• Os recursos oriundos do Governo do Estado de São Paulo são considerados pela Administração da 
Sala São Paulo insuficientes para manter a estrutura. 
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Fundo especial de despesas da Se-
cretaria da Cultura – R$ 3.271 mil 

• Na atual administração, os recursos oriundos de terceiros, tais como: (I) aluguel da sala R$ 1.701 mil; 
(II) arrecadação de bilheteria R$ 1.267 mil; e (III) outros (como exemplo visitas monitoradas) no 
montante de R$ 309 mil, são destinados para o Fundo especial de despesas da Secretaria da Cultura. 

Orçamento contingenciado – R$ 
1.733 mil 

• Fomos informados pela Administração da OSESP de que os recursos no montante de R$ 1.733 mil 
encontram-se contingenciados pela SEP. Tais recursos seriam liberados somente no final do ano de 
2004. Sem esse valor, o superávit projetado pela Administração seria menor em 2004. 

Cancelamento de concertos vendi-
dos a empresas em R$ 1.075 mil 

• No orçamento original da OSESP para o ano de 2004, a Administração previa a venda de concertos a 
empresas no montante de R$ 2.615 mil, porém na data de realização dos novos trabalhos, quatro con-
certos não haviam sido contratados ou cancelados pelas empresas que montavam a um valor de R$ 
1.075 mil. A projeção da Administração citada neste relatório não inclui estes valores. 

Custos adicionais com pessoal na 
eventual criação da OS – R$ 4.773 
mil 

• Com a adoção do regime da CLT para os funcionários administrativos e músicos da OSESP e da Sala 
São Paulo haveria a obrigação do pagamento de 13o. salário, 1/3 de férias remuneradas, FGTS e INSS 

• Caso uma eventual OS opte por alterar o procedimento atual e contrate os credenciados e terceiriza-
dos, conforme disposições da CLT, estimamos um custo anual adicional de aproximadamente R$ 
4.773 mil, considerando os direitos e encargos descritos. 

Termo de compromisso de ajusta-
mento de conduta – R$ 1.070 mil 

• A SEC firmou, em 26 de dezembro de 2002, com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo, um termo de compromisso de ajustamento de conduta, no qual s com-
promete, no prazo de 18 meses, a efetuar o desligamento completo de todas as pessoas que se encon-
tram executando trabalho de natureza continuada à SEC, contratadas após 4 de outubro de 1988, e que 
não prestaram concurso público. Pelo descumprimento de quaisquer das obrigações ora assumidas, a 
SEC responderá pelo pagamento de multa no valor equivalente a R$ 5 mil por pessoa encontrada em 
situação irregular. 

• Atualmente, existem 214 credenciados que se encontram nesta situação e, em caso do não-cumpri-
mento do ajuste de conduta, a contingência seria de R$ 1.070 mil. 

• Casos esses credenciados fossem contratados pelo regime CLT (no caso de criação de uma OS) ou 
por meio de concurso público, o custo adicional para a OSESP seria de R$ 3.084 mil, valor este já 
contemplado no ponto anterior, porém, tais credenciados poderiam ser contratados como prestadores 
de serviços, e neste caso, não haveriam custos adicionais para OSESP / Sala São Paulo. A contratação 
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de pessoal como prestadores de serviços ainda não foi questionado pelo Ministério Público do Traba-
lho.  

• Conforme informado pelo Dr. Fausto Augusto (advogado da OSESP / Sala São Paulo), o prazo para 
ajustamento do termo foi prorrogado para o final de 2005. 

IPTU em atraso de anos anteriores 
R$ 537 mil 

• Fomos informados pela Administração da Sala São Paulo de que o Governo do Estado de São Paulo 
vem pleiteando da atual Administração da Sala o IPTU devido de anos anteriores de todo o Complexo 
Júlio Prestes. 

• Tais valores vem sendo questionados pela atual Administração, porém tais obrigações não pagas pela 
Sala São Paulo somam R$ 537 mil e também tal valor não foi considerado nas projeções da Adminis-
tração. 

Outras obrigações em atraso – R 
1.250 mil 

• Fomos informados pela Administração da OSESP de que, em maio de 2004, obrigações não pagas 
pela OSESP (diferença salarial, passagens e hospedagens, partituras, livros e CDs) somavam R$ 
1.250 mil. 

• Conforme informações da Administração, essas despesas não foram pagas pela FPA por falta de re-
cursos, onde parte dos recursos encontravam contingenciados pela Secretaria de Economia e Planeja-
mento – SEP. 

Investimentos importantes para 
conservação da Sala São Paulo – 
R$ 2.056 mil 

• Fomos informados pela Administração da Sala São Paulo de que diversos investimentos não foram 
efetuados por falta de verbas. 

• Citamos alguns investimentos que podem ser considerados essenciais para a manutenção da imagem 
da Sala São Paulo, tais como: (I) reforma do estacionamento (R$ 1.200 mil); (II) serviço de jatea-
mento e pintura e outros serviços de conservação (R$ 633 mil); e (III) materiais de consumo conside-
rados como de extrema necessidade (R$ 223 mil). 

• A Administração também identificou investimentos adicionais considerados desejáveis num total de 
R$ 10.229 mil, dos quais R$ 5.636 mil refere-se à aquisição de um órgão. 

Risco de não-recebimento de doa-
ções – R$ 1 milhão 

• Conforme o orçamento de recursos da OSESP para o ano de 2004, foi projetado para receber no ano 
doações oriundas do programa de incentivo à cultura do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídi-
cas. No entanto, não há nenhuma certeza quanto ao recebimento de tais destinações, que seriam uma 
nova fonte de recursos para a OSESP em 2004 e 2005. Sem esse valor, o superávit projetado pelo Ad-
ministração seria menor em 2004. 
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Potenciais riscos trabalhistas 

Assunto Implicação / comentários 

Credenciamento de músicos e coralistas risco má-
ximo – R$ 15.424 mil 
Todos os músicos e coralistas contratados pela 
OSESP e pela Sala São Pulo trabalham sob subordi-
nação direta, seguem as normas e regras da Institui-
ção, inclusive cumprimento de carga horaria diária e 
trabalham com exclusividade para a tomadora 

Vínculo empregatício 

• Teoricamente, tais músicos e coralistas poderiam pleitear judicialmente o reco-
nhecimento de vinculo empregatício diretamente à OSESP e a Sala São Paulo, 
bem como o pagamento de todos os benefícios e reflexos trabalhistas devidos 
nesse período de credenciamento ou prestação de serviço. 

• Ressalte-se que, por se tratar de uma entidade governamental, o risco de vínculo 
empregatício pode ser mitigado em razão da existência de normas legais específi-
cas que tratam da contratação de empregados por tais entidades. 

• Estimamos uma contingência mínima de R$ 14.462 mil e máxima de R$ 15.424 
mil. Tal contingência considera os reflexos trabalhistas (Férias e 13o salario), o 
FGTS e a diferença de INSS (de 26,5% para 20%). Utilizamos como base os ven-
cimentos do mês de maio da totalidade de credenciados ou prestadores de serviço 
nessa situação. 

• Caso a OS opte por alterar o procedimento atual e contrate esses credenciados ou 
prestadores de serviço conforme disposições da CLT, estimamos um custo anual 
adicional de aproximadamente R$ 3.084 mil. 

• Essa estimativa considerou as seguintes premissas: (I) mesma quantidade de cre-
denciados ou prestadores de serviço que atualmente prestam serviços; (II) os sa-
lários atuais desses credenciados; e (III) os reflexos trabalhistas, FGTS e a dife-
rença de INSS. 

Prestadores de serviço contratados pela FPA – 
Risco máximo – R$ 10.287 mil 
A Sala São Paulo contrata diversos prestadores de 
serviço por meio da FPA, porém, também neste caso, 

Vínculo empregatício 
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estes trabalham habitual e assiduamente sob subordi-
nação direta e com exclusividade para a OSESP e 
para a Sala São Paulo 

• Os argumentos acima podem ser aplicados aos casos de prestadores de serviços 
contratados pela FPA. 

• Neste caso, estimamos uma contingência mínima de R$ 9.533 mil e máxima de 
R$ 10.287 mil. Tal contingência considera os reflexos trabalhistas (férias e 13o 
salário), o FGTS e a diferença de INSS. Foi utilizada como base a totalidade de 
prestadores nessa situação (inclusive aqueles desligados há menos de dois anos). 

• Caso a OS opte por alterar o procedimento atual e contrate esses prestadores de 
serviço, conforme disposições da CLT, estimamos um custo anual adicional de 
aproximadamente R$ 1.689 mil. Tal estimativa considerou premissas menciona-
das anteriormente. 

Não recolhimento dos 11% de INSS devidos pela 
empresa contratante – risco máximo – R$ 730 mil 
A OSESP e a Sala São Paulo mantêm músicos, cora-
listas e funcionários com funções administrativas 
contratados como autônomos.  
A administração nos informou que, em sua maioria, 
os autônomos recolhem o INSS pelo salário mínimo 
e não pela remuneração total recebida, estando assim 
em desacordo com a Lei. 
Também nos foi informado que a OSESP e a Sala 
São Paulo não vêm efetuando a retenção de 11% esti-
pulada pela Instrução Normativa nº 71/02 em vigor 
desde maio de 2002. 

Questionamento pelas Autoridades Fiscais 

• O INSS poderá questionar a ausência de retenção de tais valores e exigir o paga-
mento com os respectivos acréscimos legais. 

• Nessa hipótese, estimamos uma contingência de R$ 730 mil, considerando os re-
colhimentos de 11% obrigatórios sobre os valores pagos aos autônomos nos anos 
de 2003 e 2004. 

• Caso a OS decida manter esses funcionários como autônomos, deverá passar a re-
colher 11% determinados em Lei. Em tal situação, o músico poderá pleitear au-
mento salarial para a não diminuição da renda líquida. 



 

 


