
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

NATÁLIA MASSACO KOGA 

 

 

 

 

 

AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL  
DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIPS) E OS TERMOS DE PARCERIA:  

 Uma reflexão sobre a relação entre Estado e sociedade civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2004 



 

 

1

 

NATÁLIA MASSACO KOGA 
 

 

 

 

 

 

 

AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL  
DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIPS) E OS TERMOS DE PARCERIA:  

 Uma reflexão sobre a relação entre Estado e sociedade civil 
 

  
 
 

Dissertação apresentada à Escola de 
Administração de Empresas de São 
Paulo da Fundação Getulio Vargas, 
como requisito para obtenção do título 
de Mestre em Administração Pública e 
Governo 
 
Linha de Pesquisa: 
Transformações do Estado e Políticas 
Públicas 
 
Orientador: Prof. Dr. Mário Aquino Alves 

 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2004 



 

 

2

 

NATÁLIA MASSACO KOGA 
 

 

 

 

 

 

 

AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL  
DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIPS) E OS TERMOS DE PARCERIA:  

 Uma reflexão sobre a relação entre Estado e sociedade civil 
 
 
 

Dissertação apresentada à Escola de 
Administração de Empresas de São 
Paulo da Fundação Getulio Vargas, 
como requisito para obtenção do título 
de Mestre em Administração Pública e 
Governo 
 
Linha de Pesquisa: 
Transformações do Estado e Políticas 
Públicas 
 
Data de aprovação 
_____/_____/_____ 
 
Banca Examinadora: 
 
Prof. Dr. Mário Aquino Alves (Orientador) 
FGV-EAESP 
 
 
Prof. Dr. Peter Kevin Spink 
FGV-EAESP 
 
 
Prof. Dr. Gilberto Bercovici 
USP � Faculdade de Direito 

  



 

 

3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais, Massaco e Roberto, 
essa combinação harmoniosa de 

sabedoria, amor e compreensão que 
sempre me inspirou e encorajou. 

 



 

 

4

 

AGRADECIMENTOS 

Gostaria de expressar meus agradecimentos a todos aqueles que tornaram os 

passos desta dissertação mais instigantes e agradáveis.  

Aos entrevistados que muito contribuíram para ampliar minha compreensão sobre a 

realidade das organizações da sociedade civil no Brasil. 

À CAPES pela bolsa durante o curso, à FGV-EAESP pelo incentivo à participação de 

encontros acadêmicos e por seu pessoal sempre prestativo e ao Programa Gestão 

Pública e Cidadania pela ajuda financeira para a realização da visitas de campo.  

Aos meus professores, principalmente, Maria Rita Durand, Peter Spink, Marta Farah, 

Fernando Abrucio, José Carlos Durand, Sarah Jane Rehnborg e Curtis Meadows 

não apenas pelos ensinamentos acadêmicos, mas também pelos exemplos de 

experiência e atitude profissional. 

 Aos colegas da Assessoria de Desenvolvimento Institucional da FGV/EAESP e do 

Programa Gestão Pública e Cidadania pelo conhecimento compartilhado. 

Aos amigos da Câmara Municipal de São Paulo, da FGV-EAESP, da LBJ School of 

Public Affairs, da São Francisco e do Coopercotia pelo apoio, compreensão e 

momentos de divertimento. 

À Susan Dow, Hironobu Sano, Elaine Licio, Ricardo Akiyama, Maria Nazaré Lins 

Barbosa, Paula Kawase e André Okumura pessoas notáveis e encantadoras com 

quem tive a felicidade de conviver nestes últimos tempos. 

Às amigas de sempre Ana Carolina, Erika e Kátia Arima pela paciência e incentivo. 

Aos meus queridos pais e avós pelo exemplo de perseverança e coragem, em 

especial Ditiam Shigueru que neste ano deixou muitas saudades. 

Ao meu irmão Beto pelas opiniões mais sinceras 

Ao meu grande orientador Mário Aquino Alves cujo inesgotável saber, generosidade 

e alegria são conhecidos de muitos, mas que a mim continuam surpreendendo. 

Ao querido Francisco pelo carinho, sensatez e companheirismo que tanto me 

completam e só fazem aumentar  meu encanto e admiração. 

E a minha grande amiga Ana Paula Karruz para a qual não há palavras suficientes 

para traduzir a minha gratidão.  



 

 

5

 

RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo contribuir para a reflexão sobre as relações 

entre Estado e sociedade civil no Brasil. Trata-se de um estudo exploratório sobre o 

modelo das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) e do 

Termo de Parceria, figuras jurídicas criadas pela Lei nº 9790, em 24 de março de 

1999. De acordo com os idealizadores da lei, seu principal objetivo era proporcionar 

o fortalecimento do Terceiro Setor brasileiro por meio da reforma de seu marco legal. 

A nova legislação procurou introduzir mecanismos mais modernos para o 

reconhecimento institucional das organizações da sociedade civil por meio da 

qualificação de OSCIP. Uma vez qualificada, a organização fica apta a firmar 

Termos de Parceria com os órgãos do Poder Público. O Termo de Parceria, por sua 

vez, foi o instrumento criado para regular de forma mais adequada as relações de 

cooperação entre as OSCIPs e o Estado na provisão de serviços públicos.  

Depois de quase 5 anos da vigência da Lei nº 9.790/99, procuramos descobrir quem 

são as OSCIPs existentes e analisar se a aplicação do instrumento do Termo de 

Parceria trouxe mudanças ou inovações às articulações entre o poder público e as 

OSCIPs.  

Numa análise geral, concluímos que os modelos das OSCIPs e do Termo de 

Parceria trouxeram mudanças pontuais significativas à relação entre Estado e 

organizações da sociedade civil no Brasil. O reconhecimento institucional de 

organizações envolvidas em áreas antes não abarcadas pelos outros modelos, a 

possibilidade de remuneração de dirigentes, de contratação de pessoal e de 

aquisição de bens permanentes nas parcerias com o Poder Público foram uma das 

principais inovações destacadas nas entrevistadas. Conduto, os resultados desta 

pesquisa demonstraram que a aplicação da Lei nº 9.790/99 ainda não conseguiu 

alcançar as altas expectativas de mudança levantadas quando de sua introdução.  

Por fim, procuramos apontar as principais causas para esse cenário e propor 

algumas sugestões de iniciativas alternativas para o fortalecimento do terceiro setor 

no Brasil, bem como para futuras pesquisas que procurem estudar o campo da 

relação entre Estado e sociedade civil.  

Palavras-chave:  organizações não-governamentais, organizações da sociedade civil, 

sociedade civil, relação entre Estado e sociedade civil, legislação do Terceiro Setor
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ABSTRACT 

This thesis intends to contribute to the studies about the relationship between 

Government and civil society organizations in Brazil. It is an exploratory research of 

the model of �Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs)� and 

�Termo de Parceria�. Those two legal institutions were created by Law 9790 

published on 24th of March of 1999, as a measure to enforce the Brazilian Nonprofit 

Sector. 

 The OSCIP model seeks to introduce modern mechanisms of registration 

procedures. Being qualified as an OSCIP guarantees an organization the eligibility to 

set a �Termo de Parceria� with any government agency to provide a specific public 

service by utilizing efficiency and efficacy criteria. 

After almost five years of the existance of Law 9790, we aim to find �who� are the 

existent �OSCIPs� and to investigate if the application of �Termo de Parceria� model 

brought changes or inovations to the relationship between Government and civil 

society. 

Primary and secundary data were gathered with different research tools as 

questionnaries, written documents and interviews. The analysis of those data 

provided interesting considerations. 

In a general view, we concluded that the use of  �OSCIP� and �Termo de Parceria� 

models produced significant pontual changes to the relationship between 

government and civil society organizations. The institutional recognition of 

organizations enganted in new fields, the possibility of  bying equipments, paying the 

Board and the people who will work at the project were some of the principal 

inovations. However, the research outcomes demonstrated that the application of 

Law  9790 could not reach the high expectations of change  yet. We tried to point out 

the main causes of this cenarium. Finally, we give our recommendations of 

alternatives measures to enforce the Brazilian nonprofit sector and some suggestions 

for future studies in this field. 

Keywords: non-government organizations, nonprofit sector, civil society, relationship 

between government and civil society, nonprofit law  
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1 INTRODUÇÃO 

Em 24 de março de 1999, foi publicada a Lei nº. 9790/99 que criou no Brasil as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). De acordo com 

seus autores, o objetivo principal da lei era proporcionar o fortalecimento do Terceiro 

Setor brasileiro por meio da reforma de seu marco legal. 

A nova legislação procurou criar mecanismos mais modernos para o reconhecimento 

institucional das organizações da sociedade civil, bem como para a formação de 

vínculos de cooperação entre elas e o Poder Público na provisão de atividades de 

interesse público. 

 O �Termo de Parceria� foi o instrumento criado para regular essas relações de 

cooperação, trazendo possibilidades de inovação em relação aos criticados modelos 

até então existentes. Uma vez qualificada como OSCIP, a organização ficaria apta a 

firmar Termos de Parceria com os órgãos do Poder Público.  

Depois de quase cinco anos de existência do modelo do Termo de Parceria, ainda 

pouco se explorou sobre as experiências da aplicação desse instituto legal. Na 

realidade, até o início de 2003 não se sabia ao certo se já havia se firmado algum 

Termo de Parceria. Apenas em março de 2003 pudemos obter informações do 

Conselho da Comunidade Solidária sobre a existência de 12 experiências nesse 

sentido, envolvendo OSCIPs de diferentes áreas de atuação e entidades públicas 

diversas.  

As aludidas informações instigaram nosso interesse em descobrir o quê, de fato, 

vem sendo realizado por meio desse instrumento jurídico. Assim, definimos o Termo 

de Parceria como nosso objeto de estudo e a seguinte pergunta como nosso 
problema de pesquisa: Os modelos da OSCIP e do Termo de Parceria trouxeram 
mudanças à relação entre Estado e sociedade civil no Brasil?  

Pretendemos analisar quatro aspectos diferentes do referido problema de pesquisa. 

O primeiro deles diz respeito à comparação da atuação e resultados das 

organizações da sociedade civil e dos entes estatais na provisão de serviços 

públicos. Dois outros aspectos referem-se à questão das novidades introduzidas 

pelos modelos quanto aos mecanismos de accountability e de flexibilização de 

aplicação dos recursos e como os mesmos convivem. E, por fim, avaliaremos de que 

forma os novos modelos afetam a autonomia das organizações que os aderem.  
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Vale destacar que apesar de estarmos tratando de dois institutos jurídicos, nosso 

estudo não estará centrado numa análise dos mesmos sob o ponto de vista legal. 

Em contrário, pretenderemos dar ênfase ao levantamento e avaliação dos efeitos 

produzidos pela aplicação de tais institutos no campo das relações entre o Estado e 

a sociedade civil.  

A pesquisa é dividida em 7 seções. Após esta pequena introdução, faremos na 

seção 2, uma revisão teórica sobre o cenário no qual as OSCIPs foram concebidas, 

levantando quais os principais debates existentes na literatura que trata das 

articulações entre as organizações da sociedade civil e o poder público. Na terceira 

seção, descreveremos a metodologia utilizada na pesquisa. Na quarta seção, 

faremos um breve apanhado da legislação vigente que regulamenta as ações das 

organizações da sociedade civi . Na quinta seção, tentaremos traçar um perfil das 

OSCIPs qualificadas a partir dos dados coletados por meio de questionários 

elaborados nesta pesquisa. Na sexta seção, trataremos da avaliação dos Termos de 

Parceria firmados no Brasil. E, por fim, na seção 7 levantaremos as considerações 

finais sobre o estudo. 
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2 A LITERATURA SOBRE AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO 
BRASIL E SUAS ARTICULAÇÕES COM O PODER PÚBLICO 

Nesta seção, procuraremos levantar o que vem sendo discutido pela literatura sobre 

as diferentes articulações estabelecidas entre o Estado e as organizações da 

sociedade civil no transcorrer da história brasileira.  

Para uma melhor compreensão da bibliografia revisada, iremos inicialmente apontar 

e dar significados às principais terminologias utilizadas na literatura para designar 

nosso campo de estudo.  

Em seguida, passaremos a trazer referências sobre o histórico de atuação das 

organizações da sociedade civil no Brasil. Após, buscaremos algumas referências, 

com um enfoque mais normativo, sobre os diversos vínculos estabelecidos entre 

Estado e organizações da sociedade civil. E, por fim, trataremos das principais linhas 

de argumentação na literatura nacional e internacional que justificam os papéis 

assumidos pelas organizações da sociedade civil.  

2.1 A multiplicidade terminológica e os diferentes conceitos 

Um dos primeiros assuntos abordados quando se pretende estudar as iniciativas 

civis organizadas de interesse público diz são os aspectos conceituais e 

terminológicos deste campo de pesquisa.   

Organizações sem fins lucrativos, organizações não-governamentais, terceiro setor, 

organizações públicas não-estatais, organizações da sociedade civil, setor 

filantrópico, setor independente, setor voluntário, essas são apenas uma amostra da 

diversidade de expressões utilizadas pela literatura nacional e internacional. Cada 

uma delas enfatiza o aspecto que mais condiz com o contexto local e histórico em 

que está sendo empregada.  

Vários autores discutem as origens e definições dessa multiplicidade de 

terminologias (LANDIM, 1993; ALVES, 2002; TEODÓSIO, 2003; FISCHER, 2001). 

Entendemos ser relevante reproduzirmos brevemente as referências daquelas que 

são mais utilizadas em nosso país. 

Terceiro Setor 

Um termo que vem ganhando expressão no Brasil é o de �Terceiro Setor� (Third 

Sector). Sua  aplicação começou a ocorrer nos EUA, a partir da década de 70, para 
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designar aquelas organizações da sociedade civil que assumiam a provisão de bens 

e serviços públicos sem finalidade lucrativa (SMITH, 1991 apud ALVES, 2002). 

ALVES (2002a) esclarece que a origem do termo está no campo da Economia 

clássica que divide a sociedade em setores, conforme suas finalidades econômicas. 

Destarte, as organizações de natureza privada e fins públicos diferenciam-se 

daquelas que fazem parte do Primeiro Setor (Mercado) e do Segundo Setor (Estado).  

Entretanto, a própria literatura traz questionamentos quanto à aplicabilidade deste 

termo.  

Em primeiro lugar, há discordância entre os autores da área quanto à prevalência ou 

a ordem de surgimento desses �setores�. Há autores que sustentam que as 

iniciativas organizadas da sociedade civil precedem o surgimento do Estado e do 

Mercado (SALAMON, 1995, p.44).  

Ademais, a própria existência de um �setor� seria questionável, na medida em que 

parece ser impossível englobar organizações com estruturas e realidades tão 

diversas em um mesmo campo de ação.  

Alves (2002a), após uma análise apurada da realidade brasileira nesse campo, 

conclui que �[...] o �Terceiro Setor�, mais do que uma categoria técnica da economia, 

é um discurso. Não um discurso qualquer, mas um discurso caracterizado pelo 

dialogismo polêmico.� (ALVES, 2002a, p. 180).   

Setor sem fins lucrativos 

Outro termo comumente utilizado em razão da forte influência da literatura norte-

americana, é o de �setor sem fins lucrativos� (nonprofit sector). Nos EUA, esse termo 

foi tomando o lugar da expressão �Terceiro Setor�, a partir da década de 80. A sua 

utilização também recebe críticas, parte das quais são válidas para qualquer outra 

nomenclatura que pretenda definir pela sua negação (como �organização não-

governamental� ou �organização pública não-estatal�). Nesses casos, dá-se uma 

idéia sobre aquilo que o objeto não significa, mas não quanto ao inverso. 

 Ademais, essa expressão faz mais sentido quando tratamos de um sistema em que 

se dá grande ênfase à inclusão da organização no cadastro de isenção do Fisco 

(Internal Revenue Service (IRS)) para que a mesma tenha reconhecimento 

institucional. Para a realidade latino-americana, em que se associa essas 
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organizações a atividades como a promoção da democratização e da participação 

popular, tal terminologia não parece ser suficientemente elucidativa.  

Essa dificuldade pode ser observada ao analisarmos as críticas levantadas ao 

projeto coordenado por Lester Salamon na Johns Hopkins University que busca 

comparar o impacto do �setor não-lucrativo� (nonprofit sector) em mais de 40 países 

nos 5 continentes (JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 2004).  

O Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project criou uma definição de 

organizações sem fins lucrativos, a fim de viabilizar a seleção daquelas entidades a 

serem analisadas nos diversos países. De acordo com essa definição, enquadra-se 

nessa categoria as organizações que apresentem as seguintes características: certo 

grau de formalização, natureza privada (institucionalmente separadas do Estado), 

não distribuição de lucros, auto-gestão (com seus procedimentos próprios e não 

controladas por entidades externas), voluntariado, não envolvimento direto e com 

ênfase na promoção de religiões e de campanhas eleitorais. 

Em análise a essa definição, ALVES (2002a) sustenta que se trata de uma 

�definição estrutural/operacional� a qual adota critérios excessivamente restritivos 

para a realidade brasileira e demasiadamente calcados no contexto norte-americano.  

Organização não-governamental (ONG) 

A expressão �organização não-governamental� (ONG) ganhou um significado 

diferenciado no contexto latino-americano. Muito embora o termo abranja todas as 

entidades que não façam parte do governo, o significado que o mesmo acabou 

desenvolvendo no decorrer do surgimento e da atuação das organizações que 

passaram a utilizá-lo, tornou-se bem mais restritivo. 

Essa nova forma institucional, oriunda de movimentos sociais atuantes nos anos 70, 

foi ganhando uma forte visibilidade e destaque na década de 80, principalmente 

junto às agências de cooperação internacional que as enxergaram como a melhor 

opção de parceria para a atuação local na promoção do desenvolvimento econômico 

e social (FERNANDES, 1993).  

Tendo em vista o apoio financeiro externo que possibilitava o envolvimento em 

questões como o combate aos regimes autoritários existentes naquele período, as 

ONGs latino-americana ganharam um direcionamento muito mais politizado do que 

em outros países (LANDIM, 1993).  
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Por outro lado, segundo FERNANDES (1993, p. 78), essa proximidade com 

agências de desenvolvimento internacionais, de um modo geral, fez com que as 

ONGs latino-americanas se reconheçam como agentes da modernidade, dificultando 

um olhar positivo sobre as margens da sociedade e os costumes tradicionais locais.   

Setor público não-estatal 

A expressão �público não-estatal� surgiu em 1995, no Plano de Reforma do Estado 

do governo Fernando Henrique Cardoso concebido pelo então Ministro da 

Administração Federal e Reforma do Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira. Com tal 

termo quis se denotar tudo aquilo que fosse parte da esfera pública - no sentido de 

estar voltado ao interesse geral - e que não fosse estatal, ou seja, que não fizesse 

parte do Núcleo Estratégico do Estado (Legislativo, Judiciário, Presidência, Cúpula 

dos Ministérios) ou de suas atividades exclusivas (polícia, regulamentação, 

fiscalização, fomento, seguridade social básica (BRESSER PEREIRA, 1999, pp. 

259-264).  

Em que pese o seu sentido prático naquele contexto, pode-se dizer que hoje o termo 

caiu em desuso.  

Sociedade civil 

Há ainda uma outra expressão que é comumente utilizada na literatura nacional: 

�sociedade civil�.  

O primeiro conceito de �sociedade civil� teve origem em Aristóteles que o empregou, 

sob o título de politikekoinonia (sociedade política/comunidade), para definir a polis 

grega, isto é, o telos dos seres humanos como animais políticos. O termo significava 

�uma comunidade pública, ética e política de cidadãos livres e iguais sob um sistema 

de regras legalmente definidos� (COHEN e ARATO, 1995, p.84, tradução nossa). A 

expressão �sociedade política/comunidade� foi traduzida pelos gregos para 

�sociedade civil� (societas civilis).  

Desde então, o termo �sociedade civil� foi ganhando novos significados e hoje a 

expressão encontra-se bastante em voga, face ao entendimento sustentado 

principalmente pelas agências internacionais de financiamento, quanto à importância 

de seu papel nos processos de democratização nos países em desenvolvimento.  
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Cohen e Arato (1995) acreditam que a sociedade civil seria, de fato, o locus de 

expansão da democracia em regimes verdadeiramente liberal-democráticos. Deste 

modo, os autores propõe-se a dar os passos pioneiros no sentido da construção de 

uma teoria sobre a �sociedade civil�. Para tanto, eles partem da seguinte definição 

básica: 

Nós entendemos sociedade civil como a esfera de interação social 
entre mercado e Estado, composta acima de tudo por esferas mais 
íntimas (especialmente a família), das associações (principalmente 
as associações voluntárias), movimentos sociais e formas de 
comunicação pública.(COHEN e ARATO, 1995, p. ix, tradução 
nossa). 

Além de Cohen e Arato (1995), vários outros autores discorreram sobre a temática 

da origem e do significado do termo �sociedade civil�.  

Alves (2002a), que analisa as idéias de autores como Hegel (1991), Tocqueville 

(1961), Putnam (1996) e Habermas (1996) e os estudos de Keane (1998) e Honneth 

(1993), alerta para o fato de que os termos �sociedade civil� e �terceiro setor� vem 

sendo empregados como sinônimos, muito embora o primeiro trate de uma realidade 

mais abrangente que o segundo. A �sociedade civil� seria o gênero do qual o 

�terceiro setor� seria uma espécie. Esclarece, nesse sentido, que o primeiro termo, 

além de englobar as organizações sem finalidade lucrativa, pode incorporar também 

organizações que fazem parte da esfera do mercado. 

Outros termos 

Existem outros termos empregados com menor freqüência, como �setor 

independente�, ou que ganham uma maior adesão apenas em determinadas áreas, 

como é o caso de �filantropia� para o campo empresarial e �setor voluntário� para 

aquelas organizações que operam com pessoas que disponibilizam seu tempo e 

esforços sem almejar benefício financeiro. 

Em que pese às diversidades de significados para a multiplicidade de termos acima 

apresentados, vale esclarecer que nesta pesquisa os mesmos serão utilizados, de 

um modo geral, sem distinção. Tal fato se justifica em razão da ausência de exatidão 

no emprego desses termos pela própria literatura que estuda o assunto analisado. 

Contudo, nas passagens em que se pretender referir-se a um determinado termo 

com um significado específico, far-se-á menção expressa nesse sentido.  
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2.2 Relato histórico sobre a atuação das organizações da sociedade civil no 
Brasil e suas articulações com o Estado 
Como esclarece Landim (1993), a maior parte da literatura produzida no mundo 

sobre a atuação das organizações da sociedade civil vem das sociedades norte-

americana e européia, refletindo portanto, muito mais o ideário liberal do que uma 

realidade como a latino-americana em que as culturas populares são mais afeitas à 

lógica do pertencimento e da hierarquia. 

Em primeiro lugar, Fernandes (1994) ressalta que as iniciativas civis na América 

Latina, diferente do que ocorre no mundo desenvolvido, não vêm essencialmente de 

organizações estruturadas, ou seja, organizações formais, institucionalizadas em 

alguma medida. Tais organizações, na realidade, seriam apenas a �ponta do 

iceberg� das iniciativas sociais. Ignorar essa característica, significaria desconsiderar 

tudo o que se encontra �abaixo da linha d�água�, isto é, formas tradicionais de ajuda 

mútua, como a cura, proteção e  obras de caridade, que continuam vivas e atuantes 

nas regiões mais empobrecidas desses países. 

Ademais, há que se considerar um outro aspecto para o entendimento do panorama 

das ações das organizações da sociedade civil no Brasil. O tipo de relação que se 

estabelece entre elas e o Estado dá uma dinâmica própria à sua evolução. 

A história latino-americana, com seu legado colonial e o tipo de desenvolvimento 

sócio-econômico gerou um contexto de forte concentração geográfica e social dos 

recursos de poder, a qual, por sua vez, impediu a multiplicação de centros de poder 

competitivos necessários para a formação de um pluralismo social, como ocorreu, 

por exemplo, na Europa Ocidental (OXHORN, 1995).  

No Brasil, as iniciativas da sociedade nos três primeiros séculos deram-se 

basicamente na esfera da Igreja Católica ou sob sua égide, tendo como pano de 

fundo a sua complexa relação com o Estado. Nas Irmandades e Ordens Terceiras os 

indivíduos encontravam espaço para a convivência social e acesso a serviços 

sociais e lazer (LANDIM, 1993). 

A inexistência de fronteiras claras entre público e privado, o civil e o confessional 

permitiram a coexistência de formas complexas de relações sociais modernas e 

tradicionais, característica percebida na realidade brasileira ainda hoje (LANDIM, 

1993).  
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No final do século XIX, há uma proliferação de associações voluntárias nas grandes 

cidades do país, trazendo uma paulatina mudança no perfil das organizações. As 

entidades passam a se politizar e formar grupos de interesse. Crescem os 

movimentos sindicais (LANDIM, 1993).  

Tais forças sociais que vinham se fortalecendo até 1930, principalmente no campo 

das disputas trabalhistas, começaram a sofrer nas décadas seguintes um forte 

constrangimento do Estado.  Oxhorn (1995, p. 254) denomina o processo que se 

sucedeu em quase toda América Latina a partir desse período, de �controlled 

inclusion� (inclusão controlada). 

 Configura-se a prevalência do corporativismo estatal que garantia às elites políticas 

o uso de recursos públicos para a construção de  apoio popular por meio do 

clientelismo e do populismo.  

A política trabalhista adotada no governo Vargas  tinha como principais objetivos �[...] 

reprimir os esforços organizatórios da classe trabalhadora urbana fora do controle do 

Estado e atraí-la para o apoio difuso ao governo� (FAUSTO, 2001, p. 225).  

Assim, nos anos de 1930 a 1945, passa-se a formar um panorama de repressão 

sistemática principalmente aos partidos políticos e as organizações de esquerda e 

de emergência de iniciativas governamentais específicas na área trabalhista. É neste 

período que ocorre a criação de um Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a 

instituição de leis de proteção ao trabalhador e o equandramento dos sindicatos que 

passam a ser vistos, a partir do Decreto nº 19.770/31, como meros órgãos 

consultivos e de colaboração com o governo, o qual se torna o verdadeiro detentor 

do controle sindical a partir de então. (FAUSTO, 2001). 

Também durante o Governo Getúlio Vargas é criada a Lei nº 91/35 (BRASIL, 1935), 

ainda em vigor, que trata da regulamentação da concessão do Título de Utilidade 

Pública Federal para as entidades sem fins lucrativos que visam servir à coletividade. 

Há que se atentar para o fato de que o modelo foi concebido � e ainda permanece 

desta forma - para que a concessão do título fosse feita apenas por meio de decreto 

do Executivo, isto é, mediante o aval do Executivo.  

O alto crescimento econômico experimentado nas décadas de 60 e 80 geraram 

fortes expectativas de mobilidade social por parte da população. Tais expectativas 

permitiram a institucionalização de rígidos padrões hierárquicos de participação 
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política controlada. Quando se formaram pressões populares pela mudança dessas 

estruturas, o resultado foi a imposição das regras autoritárias. Tal contexto 

influenciava a autonomia dos atores coletivos e impedia a emergência de uma 

sociedade civil fortalecida nesses países. 

Landim (1993) explica que essa conjuntura de forte centralização estatal e da 

instituição de um modelo governo-dominante que se deu nos países latino-

americanos a partir da década de 30, fez com que se  formasse em parte da 

literatura o trágico prognóstico da inevitável fragilidade da sociedade civil na América 

Latina. Contudo, vários autores discordam dessa predição fatalista (OXHORN, 1995; 

LANDIM, 1993). 

 No final da década de 60, um novo cenário de relações entre Estado/forças políticas 

e sociedade civil começa a sinalizar na América Latina. A região, de uma maneira 

geral, começa a enfrentar um novo fenômeno que Oxhorn (1995) chama de �coerced 

marginalization� (marginalização coercitiva). Esse processo se caraterizaria pela 

forte exclusão política e econômica de setores da população que sucedeu ao 

período de �controlled inclusion�, quando as próprias elites políticas percebem que 

tal inclusão havia ido muito além do que se almejava. O modelo de industrialização 

por importação e as políticas populistas já não davam conta dos problemas 

estruturais pelo mesmo gerados. Tornava-se necessário reverter esse processo de 

politização dos setores populares a fim de se manter o sistema.  

A expansão da repressão do Estado e de seus esforços na penetração nas esferas 

privadas da sociedade demandaram a criação de formas de resistência e auto-

proteção dos próprios setores populares. Os efeitos do processo de �coerced 

marginalization� fizeram fortalecer a atuação dos atores sociais pela inclusão e 

preservação de interesses coletivos (OXHORN, 1995).  A transição política das 

ditaduras militares para a democratização dão uma nova tônica à atuação das 

organizações da sociedade civil nesses países . 

Uma multiplicidade de atores coletivos e campos de atuação emergem no cenário 

não governamental latino-americano a partir de então. Associações de moradores 

que buscam zelar pelos interesses coletivos de seus bairros, organizações não-

governamentais (ONGs) que atuam em áreas como a preservação ambiental e 

defesa de direitos civis e associações voluntárias que estimulam o envolvimento  dos 
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indivíduos em atividades de interesses comuns  são uma amostra desse novo 

universo (FERNANDES, 1994).  

Como argumenta Oxhorn (1995) a mudança de um contexto de �controlled inclusion� 

para a �coerced marginalization� nas últimas décadas na América Latina foi propícia 

a um crescimento da sociedade civil nessa região. No entanto, não há que se cair na 

ilusão � como faz parte da literatura � de que esse crescimento ainda embrionário da 

sociedade civil latino-americana garantirá a imediata transformação das estruturas 

dominantes em poder. A organização popular pode ajudar a dispersar o poder na 

sociedade. Contudo, conforme defende o autor, a cooperação com outros atores é 

essencial para a consolidação da democratização nesses países.  

No Brasil, o debate levantado a partir da década de 80 acerca do processo de 

redefinição do papel do Estado traz dentre suas propostas, a introdução de novas 

formas de articulação entre o Estado, a sociedade civil e o setor privado na 

formulação de programas e na provisão de bens públicos (FARAH, 2001). 

Na década de 90, começa a se discutir nos países americanos a necessidade da 

reformulação das leis que regulassem as organizações da sociedade civil, de forma 

a criar mecanismos que incentivassem o desenvolvimento do Terceiro Setor nesses 

países (ALVES, 2002a). 

Foi nesse contexto que foram concebidos os modelos da Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP) � um novo formato para o reconhecimento 

institucional das organizações da sociedade civil - e do Termo de Parceria � um 

instrumento jurídico mais flexível e eficiente para regular as articulações entre 

Estado e sociedade civil na provisão de serviços públicos. Seguindo a tendência 

internacional, o governo federal fez publicar em 24 de março de 1999, a Lei nº. 9790 

(Lei das OSCIPs) que, criando esses dois institutos, visava fortalecer o Terceiro 

Setor no Brasil.  

2.3 Os diferentes vínculos entre o Estado e as organizações da sociedade civil 

Tendo em vista que as organizações da sociedade civil podem estabelecer 

diferentes formas de articulação com outros atores sociais, entendemos oportuno 

buscar na literatura referenciais que auxiliem na compreensão acerca dos processos 

de formação e desenvolvimento desses vínculos. Najam (2000) e Spink (2002) 
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baseiam-se no aspecto das estratégias institucionais das organizações para analisar 

os referidos processos. 

2.3.1 The Four-C�s 
Najam (2000) defende que as articulações entre o poder público e as organizações 

da sociedade civil podem ser melhor explicadas a partir das estratégias adotadas 

com base nos interesses das partes do que por fatores como forma de governo, 

estado de desenvolvimento do país ou aspectos econômicos.  

Nesse sentido, o autor propõe uma estrutura explicativa das formas de interação 

entre Estado e Terceiro Setor, a qual denomina de �The Four-C�s� (Os 4 C�s).  Najam 

(2000, p.378) parte da premissa de que as organizações da sociedade civil possuem 

motivações próprias e preferências estruturadas, as quais se diferenciam das 

correspondentes ao Estado e ao setor privado. Sendo assim, a natureza e as 

condições de interação acabam moldando as relações que emergem entre as 

organizações e o Estado. 

Utilizando os vetores �meios� e �fins�, Najam (2000, p. 383) desenvolveu o modelo 

dos 4 C�s que reproduzimos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 - Os 4 C�s das relações entre Estado e ONGs 
Fonte: Elaboração nossa adaptado de Najam (2000, p.383) 

Assim, as organizações da sociedade civil e o Estado podem estabelecer as 

seguintes formas de relação: cooperação, cooptação, complementaridade e 

confrontação. 

A cooperação ou colaboração ocorre quando o órgão estatal e a organização da 

sociedade civil compartilham tanto objetivos, como estratégias similares de 

condução das políticas. A literatura diverge ao estabelecer qual a medida dessa 

similaridade. De acordo com o modelo do 4 C�s, no entanto, não há que se exigir 

  Objetivos (Fins) 

  Similar Dissimilar 

Similar Cooperação Cooptação Estratégias 

Escolhidas (Meios) 
Dissimilar Complementaridade Confrontação 
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uma perfeita simetria de poder, uma vez que se houver uma real cumplicidade de 

objetivos e meios não há razão para que nenhuma das partes tema a mudança de 

comportamento da outra. Enfim, bastaria uma �[...] aceitação do pluralismo 

institucional, fins comuns, normas compartilhadas, comunicação aberta e alguma 

coordenação das atividades� (WADDELL, 1998 apud NAJAM, 2000, p.384, tradução 

nos). 

A confrontação seria o extremo oposto da cooperação. Ela se forma quando tanto o 

órgão estatal como a organização da sociedade civil acreditam que seus fins e 

meios são totalmente divergentes. Alguns autores entendem ser natural tal relação 

em situações como de repressão do Estado e reações de resistência das 

organizações da sociedade civil.  Para que se configure tal relação deve haver uma 

sensação de ameaça pelas intenções e ações do outro. Tal ameaça não precisa ser 

necessariamente hostil, como no caso das negociações do Greenpeace com os 

governos envolvidos na questão da exploração da Antártica (NAJAM, 2000). 

A complementaridade surge quando há estratégias diferentes de atuação, mas 

finalidades convergentes. Esse tipo de relação, de acordo com Najam (2000, p. 387), 

é mais comum na arena de provisão de serviços onde há a atuação de organizações 

da sociedade civil em áreas em que se espera a presença do Estado, mas em que o 

mesmo ou é incapaz ou não tem interesse em atuar. O resultado seria uma relação 

complementar entre o órgão público e a organização em que ambos tendem a 

trabalhar separadamente, mas não de forma antagônica. 

Najam (2000) dá uma compreensão diferenciada sobre a questão da cooptação. 

Esse tipo de relação se configuraria na situação de convergência de estratégias, 

mas na divergência dos fins. Najam (2000) defende que a relação de cooptação 

pode ter sua faceta positiva na medida em que tentativas de influenciar a visão do 

outro ente são legítimas. Ademais, não há nada que determine que o sentido seja da 

cooptação das organizações pelo Estado e não o inverso. Na realidade, as 

organizações da sociedade civil já tradicionalmente utilizam esse tipo de relação 

para influenciar as políticas de governo de acordo com seus interesses.  

Por fim, o autor traz algumas importantes considerações acerca das formas de 

análise das relações entre Estado e organizações da sociedade civil. Aponta, 

inicialmente, o aspecto da heterogeneidade tanto das agências estatais como das 

organizações da sociedade civil, que podem levar a diferentes articulações num 
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mesmo nível de governo. Portanto, um mesmo governo pode ter ao mesmo tempo 

relações de cooperação, cooptação, complementaridade e confrontação de acordo 

com a organização com quem interage. Outro ponto interessante é o alerta para a 

necessidade de uma avaliação dos dois lados da relação em detrimento de um olhar 

focado apenas nas motivações de uma das partes e da desconstrução da visão 

negativa que se costuma sustentar sobre a atuação do governo. 

2.3.2 As categorias de ligação social da ação 

A partir do estudo dos diversos �vínculos� ou �categorias de ligação social da ação� 

formadas entre o Estado e as organizações públicas não-estatais, Spink (2002) 

propõe uma sistematização das mesmas com base no grau de engajamento dos 

atores e descreve algumas lições para auxiliar na formação dessas relações.  

Inicialmente, Spink (2002) alerta para o problema do uso indiscriminado dos termos 

�parcerias� e �alianças�. Como apontaremos a seguir, o autor esclarece que tais 

termos referem-se a formas de ligações sociais em que há um alto grau de 

engajamento entre as partes. Sugere, desta forma, que seja utilizada a expressão 

�vínculo� para a forma mais genérica de ligação social.   

Spink (2002) identifica os principais motivos para que uma organização busque 

formar vínculos com outro ator social, os quais podem ser resumidos da seguinte 

forma: 

a) Obtenção de recursos (financeiros, técnicos, de gestão, administrativo, 

físicos e de acesso); 

b) Criação de oportunidades de alavancagem (utilização de oportunidades e 

recursos para fazer mais do que é possível fazer sozinho); 

c) Construção e fortalecimento da noção do que é público e assunção de 

papéis e responsabilidades cívicas dessas organizações dentro da sociedade 

civil. 

A partir dessas motivações, poder-se-ia destacar três níveis de vínculos 

estabelecidos de acordo com o grau de engajamento dos envolvidos: vínculos de 

comunicação, vínculos de cooperação e vínculos de colaboração. 

Assim, num primeiro nível teríamos os vínculos de comunicação estabelecidos �[...] 

com o objetivo de ser informado: trocar informações, opiniões, ajudar na formulação 
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de política e identificar e oferecer apoio� (SPINK, 2002, p. 154). Essa conexão pode 

se dar casualmente, quando há oportunidade ou necessidade ou, ainda, quando há 

uma mobilização em torno de uma temática específica. As redes, como mecanismos 

inter-organizacionais de ligações abertas, seriam um representativo exemplo deste 

último caso. Interessante mencionar a observação que faz Spink (2002) quanto ao 

perigo da tentativa de formalização de uma rede. Ao tentar transformá-la em uma 

associação pode-se acabar justamente com todo o seu diferencial de flexibilidade, 

capacidade de adaptação e de mobilização para percorrer as instâncias de todos as 

organizações que dela se beneficia.  

 Há que se constatar que também as organizações públicas usam dessa estratégia 

de articulação. Contudo, esses vínculos costumam ser mais formais para a garantia 

da transparência, ganhando a forma de comissões ou conselhos. Essas duas 

expressões também são constantemente confundidas. No entanto, vale esclarecer 

que a primeira diz respeito à �[...] comprometimento de fazer (missão) e a segunda 

de aconselhar [...]� (SPINK, 2002, p. 156). Dentre elas deve-se destacar a que diz 

respeito à questão da independência das organizações da sociedade civil. 

O próximo nível de engajamento de organizações seria o estabelecido com os 

vínculos de colaboração. Tais vínculos consistem numa forma de ligação 

intermediária entre os vínculos de comunicação e cooperação, que são formados 

buscando uma contribuição mais abrangente que a comunicação, mas específica e 

requisitada para o curto prazo. São os casos dos apoios e patrocínios. Assim, uma 

organização solicita o apoio de uma outra instituição, por exemplo, uma empresa 

para fornecer recursos para a realização de um determinado evento. O que 

diferencia o apoio do patrocínio é apenas o grau de contribuição. Enquanto o apoio 

pode ser em menor grau, o patrocínio implica uma maior contribuição capaz de 

identificar o patrocinador com a ação para a qual contribuiu. 

Já os vínculos de cooperação configuram-se por um alto grau de engajamento entre 

as partes. São as alianças, coalizões e parcerias. Spink (2002, p. 158) define 

alianças e coalizões como �[...] forma de colaboração com foco específico, no curto 

ou médio prazo, e com um objetivo comum [...]� e parcerias como �[...] relações 

substantivas e construídas no longo prazo, na qual há valores compartilhados [...]�. A 

diferença entre elas também seria uma questão de grau. 
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Um ponto importante a se ressaltar é o de que não há uma hierarquia entre as 

diferentes formas de vínculo, isto é, a parceria não seria melhor do que as demais 

formas. Cada qual tem as suas vantagens de acordo com cada situação e a opção 

entre qual delas adotar é uma decisão estratégica dos gestores envolvidos nesse 

campo de articulações entre Estado e sociedade civil.   

Tendo como base as experiências do Programa Gestão Pública e Cidadania � 

programa desenvolvido desde 1996 pelo Centro de Administração Pública e 

Governo da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV-EAESP), Fundação Ford e BNDES para premiar experiências 

inovadoras em governos subnacionais brasileiros � Spink (2002) aponta algumas 

lições sobre as relações inter-organizacionais, principalmente no contexto dos 

governos locais.  

Apontaremos a seguir as considerações mais relevantes para a avaliação dos 

vínculos estabelecidos por meio dos �Termos de Parceria�, objeto de nossa análise.  

A primeira lição diz respeito à quantidade sempre maior da esperada de 

organizações capazes de contribuir para ações conjuntas em uma determinada 

localidade, o que torna relevante um levantamento prévio antes de se fazer escolhas 

e tomar decisões.  

Para a definição das ações a serem executadas, é necessário considerar as 

implicações das diferenças entre as organizações (sejam estatais ou não-estatais) 

que vão desde práticas organizacionais, até valores e tempo.  

Também se deve reconhecer que as ações correspondentes ao vínculo a ser 

estabelecido estarão intervindo num processo que tem passado e que estará em 

andamento. O �aprender fazendo� é um aspecto positivo ao se estabelecer vínculos.  

Um outro fator que merece a atenção ao se estabelecer um vínculo para o 

desenvolvimento de um programa inter-organizacional é a análise de sua 

sustentabilidade. Não basta ter a iniciativa, é necessário cercar-se do maior número 

de informações (seja do agente público, seja do beneficiário ou da organização da 

sociedade civil) para a melhor formulação das ações. Nesse sentido, é essencial 

buscar saber se já há algo acontecendo e se é possível somar esforços. No entanto, 

deve-se ter em conta que, num panorama democrático, sempre haverá e deverá 

haver tensões entre o governo e sociedade civil. O perigo de cooptação das 
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organizações da sociedade civil pelo Estado é também uma ameaça à democracia, 

na medida em que a atuação dessas organizações corresponde à ampliação do 

espaço público para o aprofundamento das noções de bem público e o 

fortalecimento de vínculos entre os diferentes atores da sociedade civil.  

Contudo, não se deve confundir contratos para prestação de serviços com parcerias 

e alianças. Se a organização executa um serviço público recebendo contribuição 

financeira do Estado, é necessário que as atividades referentes a esse ajuste sejam 

monitoradas, uma vez que se trata de um contrato público. 

Além disso, não deve ser ignorado o fato de que o conflito também está presente na 

própria sociedade, entre os diferentes grupos e classes sociais, cada qual agindo 

conforme suas definições e prioridades. Uma postura de diálogo torna-se, assim, 

essencial. 

E, por fim, uma última lição levantada por Spink (2002) é o crescente 

reconhecimento do envolvimento dos municípios na área de desenvolvimento 

econômico. Tal fato leva a questionar qual seria o papel desses entes públicos locais 

seria: �[...] de apoiar, criar ou estimular alianças entre empreendedores ou intervir 

nas relações de mercado para garantir opções mais solidárias para certos grupos 

[...]�? Essas dúvidas ainda são recentes e certamente ensejarão outras discussões. 

No entanto, o autor defende que todas essas formas de vínculos não são, e nunca 

serão, substituto para o Estado. �As experiências submetidas ao Programa Gestão 

Pública e Cidadania mostram não �menos Estado� ou �menos ação de governo�, mas 

�mais Estado� e �mais ação de governo�� (SPINK, 2002, p. 167). 

2.3.3 O paradoxo entre a autonomia e a sustentabilidade das organizações da 
sociedade civil 

Parece-nos que tanto as idéias de Najam (2000) como de Spink (2002) demandam 

uma maior atenção a uma questão especial: a autonomia das organizações da 

sociedade civil em suas articulações com os outros atores sociais. Seja para a 

definição de estratégias, seja para a formação de vínculos, a autonomia 

organizacional parece ser essencial a qualquer organização. De acordo com Fisher 

(1997), a autonomia organizacional pode ser definida como a �[...] liberdade de 

tomar decisões com um grau ótimo de discricionariedade� (FISHER, 1997, p. 77, 

tradução nossa). 
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Por outro lado, é fato que as organizações da sociedade civil, por não se dedicarem 

a atividades lucrativas, em boa medida dependem dos recursos provenientes do 

Estado e do Mercado. No caso brasileiro, em que a cultura da filantropia empresarial 

ainda é emergente, dado entre outros motivos em razão da própria escassez de 

recursos na iniciativa privada, há ainda uma maior dependência das fontes 

financeiras públicas. Essa situação faz com que as organizações da sociedade civil 

brasileiras tenham que conviver com o dilema de como preservar sua autonomia e 

independência e, ao mesmo tempo, garantir sua sustentabilidade (KOGA, 2004).  

A literatura nacional e internacional tem se dedicado mais recentemente a analisar 

como as organizações vêm lidando com essa problemática, quais são suas 

estratégias de sustentabilidade e como essas últimas refletem na relação dessas 

organizações com os diversos atores com quem interagem, no que tange à garantia 

de sua autonomia.  

Fisher (1997) coleta algumas das principais estratégias de sustentabilidade para os 

países em desenvolvimento: 1) o comprometimento da organização; 2) relação com 

comunidades de base; 3) �expertise� técnico; 4) conhecimento social e gerencial; 5) 

experiência em treinamento de funcionários públicos; 6) conhecimento estratégico e 

7) diversificação de fontes de recursos. 

Para garantir sua autonomia, a organização precisa, inicialmente, ter uma clara auto-

consciência organizacional, ou seja, deve haver um real comprometimento com sua 

missão e objetivos.  

O suporte de iniciativas de base, como os movimentos sociais e as redes, é uma 

outra forma importante para se manter a independência da organização. Essas 

articulações entre pessoas e políticas sociais desenvolvidas pelas organizações 

proporcionam uma organicidade que as fortalecem. Fisher (1997) menciona o caso 

mexicano das iniciativas civis organizadas em função do terremoto ocorrido na 

cidade do México em 1985. Formou-se uma rede de ajuda mútua de auxílio às 

vítimas do desastre natural. Ademais, essas articulações expuseram um cenário de 

favoritismos e corrupção na aplicação de verbas governamentais e internacionais. 

As manifestações organizadas por essa rede de ajuda mútua conseguiram quebrar 

um padrão histórico de cooptação da sociedade civil pela elite política naquele país. 
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O domínio de um conhecimento técnico específico permite que a organização se 

distingua e consiga impor seus próprios padrões de atuação e decisões. Da mesma 

forma, o desenvolvimento de inovações sociais e organizacionais trazidas por 

experiências de campo próprias dessas organizações também é um mecanismo que 

fortalece a sua atuação frente ao Estado e o Mercado. 

A experiência no treinamento de agentes governamentais pode ser uma boa 

ferramenta para a garantia da autonomia de organizações que trabalham em 

parceria com entes estatais. O conhecimento que elas adquirem com esses 

parceiros, assim como o conhecimento que compartilha com os mesmos, 

determinam como e em que grau elas podem impactar as políticas sociais. 

A aplicação e o desenvolvimento de estratégias gerenciais próprias às atividades e 

peculiaridades organizacionais dessas entidades também lhes garantem um melhor 

desempenho e, por conseguinte, um maior reconhecimento da seriedade e 

comprometimento de suas ações por parte dos outros atores sociais.  

Por fim, talvez a estratégia mais difícil de se estabelecer para o fortalecimento da 

autonomia de uma organização seja a diversificação de suas fontes de recurso 

(FISHER, 1997). Apesar de se acreditar que os recursos provenientes de fontes 

privadas domésticas tenham os melhores impactos para a autonomia das 

organizações, há que se ressaltar que na América Latina não há uma cultura 

filantrópica como nos Estados Unidos, por exemplo. Ademais, tais fontes são muito 

mais escassas do que nos países desenvolvidos. Os recursos internacionais 

parecem ser uma alternativa à dependência dos recursos estatais. Contudo, é 

notório que os atores que comandam tais iniciativas, como os agentes internacionais 

de financiamento, possuem seu próprio discurso e muitas vezes são os mesmos que 

proporcionam os recursos repassados às organizações pelos Estados. Portanto, é 

forçoso reconhecer que na América Latina os recursos provenientes do Estado têm 

uma alta representatividade na totalidade de recursos de que dispõe as 

organizações da sociedade civil. Nesse contexto, as demais estratégias de 

autonomia ganham maior relevância (KOGA, 2004).  

Uma das formas de se implementar essas estratégias que vem se desenvolvendo 

recentemente são as chamadas �community foundations� (fundações comunitárias), 

um tipo de �intermediary organization� (organização intermediária. Tais instituições 

não têm finalidade lucrativa e são organizadas com o principal objetivo de beneficiar 
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uma determinada comunidade, principalmente por meio de captação de recursos 

que serão repassados a outras organizações sem fins lucrativos locais. O repasse é 

feito de modo a otimizar a aplicação dos mesmos, uma vez que as fundações 

comunitárias já conhecem a realidade local e a atuação das outras organizações 

(O�CONNELL, 1987).  

Dessa forma, as demais organizações podem dedicar seu tempo e esforços para 

suas atividades fins, podendo desincumbir-se da árdua tarefa de buscar recursos. 

Além disso, como aponta O�Connell (1987), as fundações comunitárias possuem 

vários outros atributos, dentre eles a capacidade de gerar conhecimento estratégio e 

gerencial, posto que se encontram em contato direto com a realidade das 

organizações que beneficia, bem como a própria diversificação de fontes recursos, 

uma vez que se amplia o leque de opções para a aplicação dos mesmos. Assim, os 

doadores, além de manterem a opção de doar para uma organização em especial,  

podem também solicitar o auxílio da fundação na escolha da melhor entidade ou 

área a ser aplicada para o seu interesse ou, ainda, decidir simplesmente realizar 

uma doação para aquela localidade, deixando a cargo da fundação a decisão da 

aplicação dos recursos. 

Em que pese todas as vantagens levantadas acima, há que se chamar atenção para 

um risco que a própria estrutura da �community foundation� pode gerar. Alves 

(2002b), em estudo de caso de uma �community foundation� brasileira, relatou um 

fenômeno interessante. Muito embora as organizações que faziam parte da 

fundação comunitária tivessem conquistado considerável independência externa de 

recursos, principalmente em relação ao Estado; elas acabaram tornando-se 

altamente dependentes da estrutura central da fundação. Tal modelo proporcionou 

às organizações beneficiadas uma maior autonomia externa, mas, ao mesmo tempo, 

criou uma dependência interna. 

Uma outra ferramenta para a aplicação das estratégias acima elencadas seria a 

auto-regulação e a criação de certificados de boa conduta. Tais certificados são 

mecanismos de chancela concedido por redes de organizações legitimadas pelas 

próprias organizações-membros. Essas redes, além de garantirem a regularidade da 

atuação das organizações que possuem tal chancela, exigindo, por exemplo, o 

acompanhamento de suas atividades e contabilidade, também funcionam como um 

espaço de difusão e compartilhamento de boas práticas criadas pelas organizações. 
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Podem exercer, portanto, um importante papel para a transparência e accountability 

das atividades dessas organizações perante a sociedade. Não há que se esquecer 

que grande parte dessas entidades, ainda que não estabeleçam nenhuma relação 

de cunho financeiro junto ao Estado, são beneficiárias de incentivos fiscais e, 

portanto, tem o dever de reportar suas atividades à sociedade  (KLINGELHOFER, 

2002). 

Outras formas de chancela, como a concedida pela Foundation Center nos Estados 

Unidos, permitem também que os doadores e outros atores que pretendam 

estabelecer alguma articulação com essas instituições obtenham informações sobre 

as mesmas e tenham a garantia de sua idoneidade.  

No Brasil, já existem algumas iniciativas locais nesse sentido, como redes e 

associações de organizações como a Rede Brasileira de Filantropia (REBRAF) e 

Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais (ABONG). Contudo, 

faltam dados para poder afirmar se essas iniciativas possuem, de fato, uma 

significativa legitimidade no campo.  

Mais uma outra alternativa levantada nos debates internacionais é a forma 

diferenciada de qualificação e regulamentação das organizações de interesse 

público, envolvendo não apenas agentes do governo, mas também representantes 

da própria sociedade civil. Acredita-se que a formação de comissões que 

compreendam todos os setores podem ser mais efetivas na formulação e 

implementação de regras para tais organizações do que a regulamentação estatal e 

até mesmo a auto-regulamentação. Entretanto, existem várias pontos a serem 

questionados acerca da viabilidade da implementação desse tipo de sistema. Sabe-

se apenas que tais ponderações já vêm sendo discutidas em países como Hungria, 

África do Sul e Inglaterra (SIMON, 2002). 

2.4 As discussões sobre os papéis das organizações da sociedade civil 

Há uma vasta gama de autores que tratam da questão da atuação das organizações 

da sociedade civil.  

Nesta seção, selecionamos algumas das principais idéias trazidas pela literatura a 

partir de dois enfoques. O primeiro deles, o qual entendemos ser mais voltado aos 

preceitos sócio-políticos, é o trazido por Bülow e Abers (2000) ao agruparem os 

vários argumentos que justificam a promoção das iniciativas da sociedade civil em 
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duas linhas principais: a �State Reform Visions� e a �Civil Society for its Own Sake� 

Já o segundo enfoque corresponde aos argumentos fundamentados nos conceitos 

econômicos. 

2.4.1 Argumentos sócio-políticos 

2.4.1.1 State Reform Visions 

A primeira linha de argumento identificada por Bülow e Abers (2000) como �State 

Reform Visions� (Visões da Reforma do Estado), entende as organizações da 

sociedade civil como parte de um projeto maior de reforma do Estado.  

Podemos dizer que ela acompanha as idéias da literatura que justifica a existência 

das organizações privadas sem fins lucrativos como uma resposta às falhas do 

Mercado e do Estado na provisão de bens públicos a um segmento específico da 

comunidade que não seja a sua maioria (SALAMON, 1995).  

De acordo com a �State Reform Visions�, o estímulo à transferência de recursos 

governamentais para a provisão de serviços públicos pelas organizações da 

sociedade civil promoveria uma melhoria nos serviços e uma maior economia aos 

cofres públicos, uma vez que tais organizações seriam mais flexíveis, inovadoras e 

menos dispendiosas do que o Estado.  

Esse discurso emergiu na década de 80, com a abordagem gerencial da �Nova 

Administração Pública� que serviu de base para as iniciativas de reformas em vários 

países como Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália, Suécia e Nova Zelândia 

(BRESSER PEREIRA, 1999). Tais práticas, em particular as relacionadas ao 

movimento norte-americano do �Reinventando o governo� � o qual pregava a busca 

de uma maior efetividade, eficiência, flexibilidade e inovação na prestação de 

serviços públicos por meio da descentralização administrativa, redução da 

burocracia e o incentivo da idéia da satisfação do cliente  exerceram grande 

influência nos discursos de reforma do aparelho do Estado no Brasil (BÜLOW e 

ABERS, 2000).  

Várias considerações são levantadas sobre essa linha de argumentação.  

A primeira delas diz respeito ao consenso formado sobre o potencial dessas 

organizações na substituição do Estado para a provisão de serviços públicos. 

Estudos locais em países em desenvolvimento mostraram que essa suposição 
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largamente difundida pelas agências internacionais de financiamento de que as 

organizações da sociedade civil seriam inerentemente mais flexíveis, inovadoras e 

eficientes do que as agências governamentais, não procede. Em vários casos, essas 

organizações tiveram um desempenho semelhante ou até mesmo mais deficiente 

que as agências governamentais (TENDLER, 1997).  Em pesquisa sobre entidades 

que atuam no desenvolvimento rural do Zimbabwe, Vivian e Maseko (1994 apud 

Tendler, 1997) concluíram que as ONGs e os órgãos públicos não apresentaram 

diferenças significativas quanto aos estilos organizacionais. Tendler (1997), em 

estudo sobre o governo brasileiro do estado do Ceará levantou algumas ineficiências 

das ONGs na condução de programas sociais:  

�[...] dificuldade da maioria das ONGs em alcançar um número 
significativo de pessoas que necessitem do serviço, sua tendência a 
escolher �os melhores� entre a população de clientes, sua falta de 
especialização técnica, seus custos unitários e a falta de pressões de 
seus financiadores ou clientes para  a garantia da accountability.� 
(TENDLER, 1997, p. 158 e 159, tradução nossa).  

SALAMON (1995, p. 48) discute a própria crença de que as organizações da 

sociedade civil teriam surgido para suprir as deficiências do Mercado e do Estado. 

Questiona o autor se, de fato, não teria ocorrido o inverso. Nesse sentido, o Estado 

viria a suprir as falhas das organizações da sociedade civil quanto à sua ineficiência 

para a produção de bens em escala em uma sociedade industrial, ao particularismo 

decorrente das escolhas pessoais dos benfeitores, ao paternalismo capaz de gerar 

uma situação de dependência dos beneficiados e, por fim,  ao amadorismo, 

entendido este como o inverso das formas tradicionais de profissionalismo. Dentro 

desse contexto, não haveria que se falar em substituição do Estado pelas 

organização da sociedade civil na provisão dos bens públicos, uma vez que as 

próprias organizações  possuem limitações nessa área e demandam a participação 

estatal para a sua solução. 

Nesse sentido, Skocpol (1997) chama atenção para o recente ressurgimento no 

interesse dos estudos sobre o Estado nas Ciências Sociais. Predominou neste 

campo, principalmente nos anos de 1950 e 1960, as teorias centradas no papel da 

sociedade, as quais entendiam o Estado como um conceito ultrapassado de mera 

arena de discussões entre os interesses de grupos econômicos e movimentos 

sociais para a tomada de decisões sobre a alocação de políticas públicas. O Estado 

não era visto como um setor independente e pouco se estudava sobre o seu papel. 
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No entanto, os próprios teóricos dessa linha de estudos vem reconhecendo a 

importância do papel do Estado na condução de políticas públicas. Os resultados de 

pesquisas na área acabaram levantando que frequentemente os líderes 

governamentais são capazes de tomar iniciativas tendo em conta aspectos que vão 

muito além das demandas de determinados grupos sociais e eleitorais, bem como 

que as agencias governamentais vem se mostrando um dos participantes mais 

proeminentes no processo de decisão sobre políticas públicas (Skocpol, 1997).  

Dessa forma,  Skocpol (1995) propõe que a identificação do que determina o papel 

que o Estado pode assumir na definição de políticas públicas, torna-se mais 

compreensível por meio de uma análise histórica das políticas anteriormente 

adotadas.  

Há um  outro conjunto de questionamentos sobre a linha de argumentação da State 

Reform Visions que concerne justamente aos perigos que essas articulações entre 

Estado e organizações da sociedade civil podem gerar. Tendo em vista que essas 

organizações ao assumirem tais funções  passam a se sujeitar a um certo controle 

por parte do Estado, cabe questionar se essa situação não traria impactos negativos 

a sua atuação.  

O estabelecimento de padrões de prestação de serviços e o controle de 

desempenho conforme a lógica estatal, como a avaliação por procedimentos e o 

rígido controle de gastos típico da burocracia governamental, podem prejudicar 

justamente aquilo que diferencia as organizações da sociedade civil das agências 

estatais (CUNILL GRAU, 1996, p. 131). Por outro lado, não há que se questionar a 

necessidade de implementação de mecanismos eficazes de accountability e 

transparência das ações das organizações da sociedade civil, principalmente no 

contexto brasileiro que já possui várias histórias de favorecimentos indevidos e 

desvios de recursos públicos nessa área1. 

2.4.1.2 Civil Society for its own sake 

A outra linha de argumento, denominada por Bülow e Abers (2000) de �Civil Society 

for its Own Sake� (Sociedade Civil pelo seu próprio fim), defende que a sociedade 

civil tem valor em sua própria existência e características.  A sociedade civil seria um 
                                                
1 Em 1993, foi formada um Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso Nacional Brasileiro para investigar 
denúncias de desvio de finalidade na utilização de recursos públicos destinados a organizações sem fins 
lucrativos. As conclusões das investigações revelaram uma rede de corrupção com a participação de membros do 
próprio Congresso. Esse processo resultou num considerável dano à imagem do setor sem fins lucrativos no país. 
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espaço de interação social, distinto do Estado e do mercado que representa uma 

forma alternativa de debate público capaz de fortalecer a comunidade e promover a 

consolidação da democracia. Nesse espaço, os indivíduos formam relações de 

solidariedade e reciprocidade e exercem a sua cidadania (AVRITZER, 1997; 

PUTNAM, 2000).  

Essa linha vê a atuação das organizações da sociedade civil em atividades de 

interesses bem diferentes dos do Estado, freqüentemente emergindo, inclusive, em 

oposição a ele, como nas ações de advocacy e de fiscalização das atividades 

estatais. Na América Latina, esse discurso recebe maior aceitação em determinados 

campos, principalmente entre aquelas organizações formadas nos últimos séculos 

dentro dos processos de democratização das ex-ditaduras, como as ONGs e 

movimentos sociais. 

A literatura também chama atenção para os riscos que as organizações da 

sociedade civil enfrentam ao receber recursos do Estado. Existem relatos de 

pesquisas norte-americanas que demonstram que a atuação das organizações da 

sociedade civil tendem a mudar quando passam a ser financiadas pelo Estado. 

Geralmente, elas abandonam sua atuação de advocacy para se dedicar à provisão 

de serviços públicos (CUNILL GRAU, 1996). 

Por outro lado, passou a se reconhecer mais recentemente que o Estado também 

pode desempenhar um papel relevante no fortalecimento das organizações da 

sociedade civil. A criação de legislações para regulamentar benefícios fiscais e 

trabalhistas, bem como para introduzir mecanismos de accountability da atuação 

dessas entidades (SMITH, 2002) e o incentivo à participação desses representantes 

da sociedade civil na discussão sobre investimentos públicos e formulação de 

políticas públicas (TENDLER, 1997) são alguns exemplos. 

2.4.2 Argumentos da Economia 

Existem várias teorias que buscam explicar a função econômica das organizações 

da sociedade civil. A partir da compilação realizada por Hansmann (1987), 

identificaremos a seguir algumas delas. 

The Public Goods Theory (Teoria do Bem Público) 

De acordo com a Teoria do Bem Público, o Estado tende a produzir e fornecer bens 

públicos até um nível médio de satisfação. As organizações sem fins lucrativos 
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surgiriam, portanto, para suprir a demanda residual por quantias suplementares da 

produção das agências estatais.  

Algumas críticas são levantadas contra essas argumentos. Uma delas diz respeito 

ao fato de que grande parte das atividades das organizações sem fins lucrativos não 

correspondem a prestação de serviços ou bens públicos, mas a atividades que estão 

no campo lucrativo. Essa teoria, portanto, não ajuda a explicar a atuação das 

organizações nesse outro campo. O outro questionamento seria em relação a 

construção de um argumento que poderia servir também para as entidades da 

iniciativa privada, isto é, por que essas últimas também não se interessariam em 

atuar nessa demanda residual? 

The Contract Failure Theory 

No momento da escolha do bem a ser adquirido, o consumidor pode privilegiar 

fatores como a confiança no provedor do serviço em detrimento de aspectos como 

qualidade ou eficiência que sustentam a lógica do mercado (Nelson e Krashinsky, 

1973 apud Hansmann, 1987). Nesse mesmo sentido, Arrow (1963 apud Hansmann, 

1987) levanta a questão da assimetria de informações que também acaba por 

interferir na tomada de decisões do consumidor do bem.  

Enfim, essa teoria baseia-se na idéia da atuação das organizações sem fins 

lucrativos nos �espaços� em que se configuram as falhas do mercado.  

Subsidy Theories (Teorias dos Subsídios)  

De acordo com as Subsidy Theories, a criação de benefícios fiscais como a isenção 

de tributos, taxas especiais e tratamentos fiscais diferenciados  seriam em larga 

medida responsáveis pela proliferação de organizações passíveis de se 

beneficiarem com tais subsídios.  

The Consumer Control Theory ( Teoria do Controle pelo Consumidor) 

Há alguns tipos de organização, em particular as de assistência mútua, em que seus 

membros tendem a preferir manter o controle da instituição da qual obtem os 

produtos e serviços do que simplesmente exercer seu controle via mercado.  

Bem-Ner (1986 apud Hansmann, 1997, p. 33) aponta dentre as possíveis razões 

para a configuração dessa situação: 1) as próprias falhas de mercado (assimetria de 

informações sobre quantidade e qualidade), que faz com que os consumidores 
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mantenham o controle da provisão a fim de sanar tais falhas; 2) a configuração de 

um monopólio que pode levar a uma sinalização do mercado marginal e não 

correspondente à avaliação média da qualidade dos consumidores, 3) o consumo de 

bens de consumo coletivos cujo preço pode ser melhor discriminado pelos 

consumidores do que pelo mercado.  

2.4.3 As linhas de argumentação e a Lei das OSCIPs 

Bülow e Abers (2000) concluem que boa parte dos representantes das duas linhas 

de argumentação concordam ao afirmar que as organizações da sociedade civil 

devem receber incentivos financeiros e legais do Estado, bem como que há 

necessidade de se estabelecer mecanismos de controle e transparência nas 

parcerias com o poder público. Contudo, as razões que os levam a esse 

entendimento são diferentes. 

Enquanto a linha da State Reform Visions dá ênfase à questão da efetividade das 

políticas sociais e os perigos do clientelismo, a Civil Society for its own sake acredita 

que tais incentivos tornam viável o projeto da sociedade civil como espaço de 

solidariedade e reciprocidade e que, para tanto, é necessário que haja o maior 

controle possível da sociedade civil na definição dessas parcerias, a fim de se evitar 

a cooptação (BÜLOW e ABERS, 200)).  

Ainda quanto às similaridades das duas linhas de argumentos, somos levados a 

destacar novamente a ênfase dada à questão autonomia das organizações da 

sociedade civil.  

Seja para a provisão de bens públicos, seja para a disseminação de valores 

pluralistas e democráticos, a autonomia organizacional parece ser um pré-requisito. 

Ela afigura-se indispensável para que as organizações da sociedade civil forneçam 

serviços de interesse público que não interessam ao Mercado e de forma mais 

eficiente, flexível e criativa que o Estado. Da mesma forma, não há que se falar em 

representatividade de interesses e ações de advocacy face à atuação do Estado e 

das corporações empresariais se não há autonomia para a definição e defesa de tais 

interesses. 

Enfim, no que se refere aos argumentos da Lei das OSCIPs, Bülow e Abers (2000), 

ao analisarem o processo de formulação e o conteúdo da nova legislação, 

expressam suas considerações no sentido de que os institutos criados pela lei 
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parecem ter favorecido muito mais as preocupações da linha da State Reform 

Visions  do que da Civil Society for its own sake, principalmente em razão de seus 

promotores � leia-se, Conselho da Comunidade Solidária e Banco Mundial - 

identificarem-se com os argumentos da primeira linha. Entretanto, as autoras 

esclarecem que são necessárias maiores análises sobre as realizações do modelo 

das OSCIPs para se chegar a conclusões definitivas sobre o mesmo. 

Nesse sentido, Bülow e Abers (2000) traçam uma agenda de pesquisas para uma 

avaliação preliminar das inovações trazidas pela Lei das OSCIPs.  

Segunda as autoras, a primeira questão que devemos levantar é se a lei ganhou 

legitimidade dentro do campo das organizações que se pretendia atingir, isto é, se a 

�lei pegou�. Delimitar o número e o perfil das organizações que aderiram ao modelo 

auxiliaria na compreensão do universo beneficiado pelo modelo. Descobrir as 

dificuldade enfrentadas pelas organizações que não conseguiram obter a 

qualificação é essencial para se entender o potencial da legislação e para a 

definição das ações que podem ser tomadas para ajustar o processo de qualificação. 

Já no que se refere ao Termo de Parceria, Bülow e Abers (2000) acreditam que a 

celebração desse instrumento seria uma boa oportunidade para se pôr a prova as 

proposições da State Reform Visions. As parcerias teriam sido mais eficientes, 

inovadoras e apropriadas do que os projetos desenvolvidos pelos órgãos públicos? 

A flexibilidade na aplicação dos recursos e o critério de avaliação do projeto por 

resultados exigidos pela lei permitiria ao órgão público parceiro tirar melhores 

resultados dos potenciais inerentes das organizações da sociedade civil? As críticas 

levantadas pela literatura sobre a real existência desses potenciais seriam refutadas 

ou corroboradas? 

Também sobre os Termos de Parceria, dois outros aspectos fundamentais devem 

ser analisados: os mecanismos criados pela lei para garantir a transparência e 

accountability e a questão da autonomia das OSCIPs. Ao mesmo tempo que a 

legislação pretende incentivar os potenciais de flexibilidade e inovação das OSCIPs 

parceiras, ela cria novos mecanismos de controle das ações das organizações. 

Cabe questionar, quais são os resultados obtidos com a aplicação desses 

mecanismos aparentemente contraditórios e, finalmente, como os mesmos afetam a 

autonomia e a independência dessas organizações. 
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Parte dessa agenda, principalmente no que se refere ao instituto do Termo de 

Parceria, servirá de base para a definição das questões a serem analisadas no 

presente estudo. Discorreremos sobre as mesmas na próxima seção.  
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3 O OBJETO DE ESTUDO E CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉTODO 

3.1 Objeto de Estudo e Problema de Pesquisa 

A presente pesquisa visa analisar como objeto de estudo uma das principais 

criações da Lei das OSCIPs: o Termo de Parceria. 

Nosso problema de pesquisa consiste em realizar um estudo exploratório sobre a 

aplicação do modelo das OSCIPs e do Termo de Parceria no que se refere à 

possibilidade de mudanças na relação entre organizações da sociedade civil e 

Estado no Brasil.  

 Utilizamos parte da agenda de pesquisa proposta por Bülow e Abers (2000) para 

definir as questões que buscaremos responder sobre o referido objeto de estudo. 

Essas questões estão sintetizadas no Quadro I abaixo: 

Aspecto a ser analisado Perguntas 

Pressupostos da State 

Reform Visions 

 

Os resultados dos Termos de Parceria, 

demonstraram-se, de fato, mais eficientes, inovadores 

e apropriados?  

Mecanismos de 

transparência e 

accountability 

Os mecanismos de transparência e accountability 

inseridos no modelo do Termo de Parceria realmente 

garantiram que as transferências às organizações não 

fossem governadas pelo clientelismo? O sistema de 

avaliação por resultados seria mais eficiente ou a lei 

criaria uma nova rota de favoritismo e descontrole de 

gasto público?   

Flexibilidade x 

accountability 

Qual foi o resultado da aplicação de mecanismos de 

flexibilização dos gastos em contraposição ao 

cumprimento das novas exigências de accountability 

e transparência?  

Autonomia As regras que disciplinam os Termos de Parceria 

afetaram a autonomia das OSCIPs parceiras? 
Quadro 1 � Agenda de pesquisa 
Fonte: Elaboração nossa 
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3.2 Considerações sobre o método 

De acordo com Selltiz et al (1974, p. 59, tradução nossa), nos estudos exploratórios, 

�[...] a principal acentuação refere-se à descoberta de idéias e intuições. Por isso, o 

planejamento de pesquisa precisa ser suficientemente flexível, de modo a permitir a 

consideração de muitos aspectos diferentes de um fenômeno�. 

A presente pesquisa trata de um estudo exploratório sobre o instrumento do Termo 

de Parceria criado pela Lei nº. 9790/99 (Lei das OSCIPs). Tendo em vista a 

novidade do tema, pouco ainda há na literatura sobre o assunto. Na realidade, até o 

início de 2003 não tínhamos conseguido localizar qualquer fonte oficial que 

trouxesse informações sobre os Termos de Parceria firmados. Foi só em março de 

2003 que o website do ex-Conselho da Comunidade Solidária disponibilizou uma 

listagem intitulada �Termos de Parceria Firmados�. 

Assim, para concretizarmos o objetivo proposto na dissertação e em observância às 

diretrizes acima elencadas, traçamos o caminho de pesquisa que passamos a expor. 

3.2.1 Aspectos legais 

O primeiro passo que acreditamos ser essencial para a compreensão do instituto 

Termo de Parceria é o estudo do contexto no qual o mesmo foi criado. Além da 

análise já exposta sobre a linha teórica na qual o modelo está inserido, notamos ser 

indispensável o exame dos aspectos legais envolvidos no tema. Portanto, 

procuraremos narrar na Seção 4 o processo de reforma do marco legal do Terceiro 

Setor que culminou na elaboração da Lei nº 9.790/99 (Anexo A) e do Decreto nº 

3.100/99 (Anexo B), bem como descrever os institutos legais vigentes até aquele 

momento e as mudanças inauguradas pela nova legislação. Para tanto, utilizamos a 

literatura que localizamos sobre o assunto, incluindo o material disponibilizado pelo 

Conselho da Comunidade Solidária e uma entrevista com um ex-membro da mesma 

agência do governo Fernando Henrique Cardoso.  

Também realizamos uma entrevista com o presidente do International Center for 

Not-for-Profit Law (ICNL), organização sem fins lucrativos internacional que estuda e 

apóia os processos de criação e formulação de sistemas regulatórios que incentivem 

e sustentem organizações voluntárias independentes em todo o mundo (ICNL, 2004). 

O intuito dessa entrevista foi o de levantar uma noção do panorama internacional 

das discussões sobre o papel da legislação para o fortalecimento do Terceiro Setor e 
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sobre as tendências trazidas pelas experiências de reformulação do marco legal no 

mundo. 

3.2.2 O perfil das OSCIPs qualificadas 

Após analisarmos a conjuntura da formulação da lei, acreditamos ser também de 

fundamental importância saber quem são as organizações que formalmente 

encontram-se aptas a estabelecer tal relação com o Poder Público, ou seja, as 

OSCIPs existentes no país. Essa parte da pesquisa foi realizada concomitantemente 

à busca das fontes sobre os Termos de Parceria celebrados.  

Para a referida análise, partimos de dados secundários do Ministério da Justiça, 

órgão responsável pelos processos de qualificações das OSCIPs, o qual 

disponibilizava em seu website os números de pedidos de qualificação deferidos e 

indeferidos e os dados de correspondência, data de qualificação e área de atuação 

das 415 OSCIPs qualificadas até 25 de março de 2002, isto é, depois de 3 anos 

após a criação da Lei nº 9790/99.  

Num primeiro momento, procuramos contrastar os dados sobre os pedidos de 

qualficação com as informações disponíveis sobre o universo das organizações do 

Terceiro Setor, bem como avaliar a evolução dos pedidos de deferimento em relação 

às mudanças na legislação das OSCIPs. 

 Já as informações sobre as OSCIPs qualificadas serviram de base para a coleta de 

dados primários obtidos por meio de questionários que buscavam traçar um perfil 

mais detalhado do universo das organizações que aderiram ao modelo. 

Por se tratar de uma análise exploratória, dispúnhamos, em tese, de uma vasta 

gama de instrumentos de pesquisa (YIN, 2001, p. 25). No entanto, acabamos 

optando por realizar um levantamento de dados por questionários, uma vez que este 

demonstrou-se de maior alcance e fácil aplicação, visto que já possuíamos os dados 

para contato de todas as organizações que tinham obtido a qualificação até aquela 

oportunidade. 

Nos meses de maio a julho de 2002, foram enviados a cada uma das 415 OSCIPs 

qualificadas um questionário e uma carta explicativa elaborados com a finalidade de 

traçar as características principais dessas organizações. A carta e o questionário 

estão reproduzidos nos Apêndices A e B, respectivamente.  
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O questionário elencava 11 perguntas, sendo 7 para respostas abertas e 4 para 

respostas com alternativas fechadas. As 7 primeiras perguntas diziam respeito à: 1) 

data de fundação da instituição, 2) data de qualificação como OSCIP, 3) finalidade 

da instituição, 4) histórico sobre a atuação, 5) principais beneficiados, 6) número de 

beneficiados e 7) número de colaboradores. Já as 4 perguntas com alternativas 

fechadas questionavam sobre: 8) área de atuação, 9) âmbito de atuação, 10) região 

de atuação e 11) fontes de recursos da organização.  

As perguntas procuraram contemplar os principais aspectos institucionais das 

organizações, tendo sido delimitadas pelas exigências definidas na Lei n°. 9790/99 e, 

em parte, inspiradas no levantamento realizado em 2002 pela ABONG (2002) com 

suas associadas. 

Vale esclarecer que o questionário foi elaborado tendo em conta o fato de que 

poderia ser respondido por pessoas que desempenhassem diferentes funções em 

suas organizações. Sendo assim, procurou-se solicitar informações que 

descrevessem as principais características da OSCIP, mas que também fossem de 

fácil conhecimento e acesso a qualquer pessoa que fizesse parte da instituição. 

Dos 415 questionários enviados, 124 foram respondidos no período de julho a 

dezembro de 2002. O índice de respostas - que se aproximou a 30% - pode ser 

considerado elevado na medida em que se trata de um questionário de 

preenchimento espontâneo. 

Após o tabulamento e a análise preliminar dos dados enviados, entendeu-se 

interessante buscar informações adicionais junto a pessoas que participaram 

diretamente do processo de formulação e aplicação do modelo, com o intuito de 

auxiliar na interpretação dos resultados. Isso foi possível por meio de entrevistas 

realizadas no mês de maio de 2003, com um ex-membro do Conselho da 

Comunidade Solidária e um funcionário da Divisão de OSCIPs do Ministério da 

Justiça. Nesta última entrevista, foram disponibilizados dados adicionais referentes 

aos pedidos de qualificação, números de indeferimentos e suas principais razões. 

Também foram utilizadas para aspectos específicos alguns subsídios coletados nas 

entrevistas com representantes das organizações que firmaram Termo de Parceria. 

Finda a etapa de entrevistas, passou-se à análise final de todas as informações 

coletadas, cujos resultados serão descritos na Seção 5. 
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Cabe-nos fazer um esclarecimento acerca das duas entrevistas concedidas nesta 

etapa da pesquisa. Diferente do ocorrido nas demais entrevistas realizadas para a 

fase posterior, essas duas não foram registradas por gravação em áudio. Tal fato se 

deu no caso do funcionário do Ministério da Justiça, por solicitação do próprio 

entrevistado e no do ex-membro do Conselho da Comunidade Solidária, por termos 

entendido que essa exigência poderia inviabilizar a concessão da entrevista ou, 

ainda, comprometer o alcance das informações fornecidas. 

Entretanto, no que tange à identificação dos entrevistados, adotamos o mesmo 

procedimento para todos os casos, tanto para os que tiveram sua entrevista gravada, 

como para os que não tiveram. Optamos por preservar seus nomes e mencionar as 

funções que exerciam na organização, informações essas que se encontram no 

cronograma das entrevistas realizadas disposto no Apêndice C. 

3.2.3 Os Termos de Parceria 

Para a análise dos Termos de Parceria firmados, além de produzimos dados 

primários em entrevistas com representantes das OSCIPs parceiras; também 

utilizamos dados secundários obtidos por meio de documentos impressos ou 

acessíveis por meio eletrônico do Conselho da Comunidade Solidária e das próprias 

OSCIPs que firmaram tal ajuste. 

Foram realizadas 11 entrevistas nos meses de abril e maio de 2003 com os 

representantes das OSCIPs envolvidos na elaboração ou desenvolvimento dos 

projetos objeto dos Termos de Parceria. Tivemos também a oportunidade de 

entrevistar o responsável pelo acompanhamento dos Termos de Parceria 

financiados pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente. 

O tempo de duração de cada entrevista variou entre 1 a 2 horas. 

Acreditamos que a ênfase na utilização da técnica de entrevistas para essa etapa da 

pesquisa seria mais adequada tendo em vista a sua maior flexibilidade e facilidade 

na apreensão de opiniões (SELLTIZ et al, 1974).   

Há que se esclarecer que embora tenhamos procurado construir um entendimento 

mais abrangente sobre o instrumento através do estudo de suas regras e da 

entrevista com um dos parceiros públicos, o destaque da avaliação que ora se 

pretende realizar é na perspectiva das OSCIPs. Não buscamos dar a mesma ênfase 

às percepções do outro lado da parceria, ou seja, dos órgãos públicos. Tal decisão 
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se justifica por dois motivos. O primeiro deles diz respeito à própria escassez de 

tempo e de recursos para a concretização de uma análise que englobasse 

devidamente os dois olhares. O segundo motivo reside no fato de termos obtido a 

notícia de que no início de 2003, uma avaliação semelhante embasada na 

perspectiva dos gestores públicos estava em andamento e que a mesma seria 

publicada antes do término daquele ano. Entretanto, infelizmente, soubemos que tal 

publicação não pôde se concretizar até o momento.  

A listagem do Conselho da Comunidade Solidária anteriormente mencionada, trazia 

12 Termos de Parcerias, indicando os nomes das OSCIPs, os  órgãos públicos 

parceiros e a localidade do projeto, da forma que segue:  

1.Ministério da Justiça/Secretaria dos Direitos Humanos/Departamento de 
Promoção dos Direitos Humanos/Coordenadoria Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência com a Associação do Jovem Aprendiz/AJA - 
DF 
2.Ministério do Meio-Ambiente/Fundo Nacional do Meio Ambiente com a 
Associação de Apoio às Comunidades do Campo - RN 
3.Caixa Econômica Federal com a ARCA � Sociedade do Conhecimento - DF 
4.Ministério do Planejamento/Coordenação Geral de Recursos Logísticos com 
a Rede Brasileira de Promoção de Investimentos � Investe Brasil - RJ 
5.Ministério da Saúde/Núcleo Estadual com o Centro de Integração Empresa 
Escola do Rio de Janeiro � CIEE � RJ 
6.CHESF com Instituto Xingó � SE 
7.Governo do Estado da Bahia/Secretaria de Planejamento, Ciência e 
Tecnologia/Centro de Recursos Ambientais com o Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável do Baixo Sul da Bahia � IDES - BA 
8.Governo Municipal de Trindade com a OSCIP Saúde de Trindade - GO  
9.Ministério do Trabalho e Emprego com o IETS � RJ 
10. Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo com o Museu a Céu Aberto 
� SP 
11. Banco de Brasília S.A. com o Programa Providência de Elevação da Renda 
Familiar � DF 
12. Prefeitura Municipal de São Paulo com a Rede de Informações para o 
Terceiro Setor � RITS � SP 
Fonte: COMUNIDADE SOLIDÁRIA, 2003 

Verificou-se, posteriormente, que a parceria de número 9 não foi concretizada e que 

a de número 5 não se tratava de fato de um Termo de Parceria, uma vez que a 

entidade não-estatal não era uma OSCIP. 

Utilizando informações das próprias OSCIPs e entes públicos que já haviam 

celebrado o aludido instrumento, acabamos localizando mais três Termos de 

Parceria todos firmados com o Ministério do Meio Ambiente/Fundo Nacional do Meio 
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Ambiente. As OSCIPs parceiras eram a Fundação Movimento Ondazul, o 5 

Elementos Instituto Educação e Pesquisa Ambiental e, novamente, a Associação de 

Apoio às Comunidades do Campo. 

Assim, passamos a trabalhar com a seguinte listagem:  

1.Ministério da Justiça/Secretaria dos Direitos Humanos/Departamento de Promoção 

dos Direitos Humanos/Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência com a Associação do Jovem Aprendiz/AJA - DF 

2.Ministério do Meio-Ambiente/Fundo Nacional do Meio Ambiente com a Associação 

de Apoio às Comunidades do Campo - RN 

3.Caixa Econômica Federal com a ARCA � Sociedade do Conhecimento - DF 

4.Ministério do Planejamento/Coordenação Geral de Recursos Logísticos com a 

Rede Brasileira de Promoção de Investimentos � Investe Brasil - RJ 

5.CHESF com Instituto Xingó � SE 

6.Governo do Estado da Bahia/Secretaria de Planejamento, Ciência e 

Tecnologia/Centro de Recursos Ambientais com o Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável do Baixo Sul da Bahia � IDES - BA 

7.Governo Municipal de Trindade com a OSCIP Saúde de Trindade - GO  

8.Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo com o Museu a Céu Aberto � SP 

9.Banco de Brasília S.A. com o Programa Providência de Elevação da Renda 

Familiar � DF 

10. Prefeitura Municipal de São Paulo com a Rede de Informações para o Terceiro 

Setor � RITS � SP 

11. Ministério do Meio Ambiente/ Fundo Nacional do Meio Ambiente com 5 

Elementos Instituto Educação e Pesquisa Ambiental - SP 

12. Ministério do Meio Ambiente/Fundo Nacional do Meio Ambiente com Fundação 

Movimento Ondazul - BA 

13. Ministério do Meio Ambiente/Fundo Nacional do Meio Ambiente  com Associação 

de Apoio às Comunidades do Campo - RN 
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Utilizando os websites das OSCIPs localizados pelo nome das mesmas com a ajuda 

do website de busca Google, tentamos localizar os dados de contato e informações 

preliminares sobre os Termos de Parcerias. Por meio dessa fonte não foi possível 

obter muitos dados sobre as parcerias. No entanto, conseguimos levantar o contato 

eletrônico de todas as organizações, com exceção da OSCIP Saúde em Trindade. 

Por meio dos referidos endereços eletrônicos, entramos em contato com as OSCIPs 

parceiras, propondo uma visita para a realização de entrevistas com os 

representantes das mesmas e dos responsáveis pela condução dos Termos de 

Parceria e solicitando maiores informações sobre o objeto do projeto e qualquer 

dado adicional que a organização entendesse relevante fornecer. 

Quanto à OSCIP Saúde em Trindade, também não conseguimos manter contato 

pelo número de telefone disponibilizado na listagem do Ministério da Justiça. 

Localizamos apenas o endereço eletrônico do parceiro público, Governo Municipal 

de Trindade, o qual encetou esforços no sentido de buscar o contato junto à 

entidade, os quais, infelizmente, restaram infrutíferos ao tempo da pesquisa. 

Em relação aos demais casos, não obtivemos sucesso em marcar as entrevistas 

com os representantes de 3 OSCIPs: Museu à Céu Aberto, Investe Brasil e Rede de 

Informação do Terceiro Setor - RITS.  

A Associação do Jovem Aprendiz (AJA) respondeu ao nosso contato, informando 

que toda a equipe estava naquela oportunidade em um projeto fora do país. 

Entretanto, colocaram-se à disposição para responder, por meio eletrônico, 

quaisquer perguntas acerca do Termo de Parceria com o Ministério da Justiça, o que 

de fato ocorreu. 

 Enfim, conseguimos realizar as entrevistas pretendidas com os representantes das 

OSCIPs de 9 dos 13 Termos de Parceria mencionadas na listagem anterior. Na 

oportunidade das entrevistas recebemos a informação de que 2 dessas OSCIPs 

(Instituto Xingó e ARCA) já haviam celebrado mais Termos de Parceria com os 

mesmos órgãos públicos. Portanto, os Termos de Parceria que analisaremos na 

pesquisa serão:  
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Número dos 
Termos de 

Parceria 
OSCIP 

 
Parceiro Público 

 

Nº. de Termos de 
Parceria 

celebrados pelas 
instituições 

1 
Associação do 

Jovem Aprendiz - 
AJA 

Secretaria de 
Estado dos 

Direitos 
Humanos/MJ 

1 

 2 e 3 

Associação de Apoio 
às Comunidades do 
Campo � AACC/RN 

 

Fundo Nacional do 
Meio Ambiente 2 

4, 5 e 6 ARCA  Sociedade 
do Conhecimento 

Caixa Econômica 
Federal 3 

7 e 8 

Instituto de 
Desenvolvimento 

Científico e 
Tecnológico de 

Xingó 

Companhia Hidro 
Elétrica do 

SãoFrancisco 
(Chesf) 

2 

9 

Instituto de 
Desenvolvimento 

Sustentável do Baixo 
Sul da Bahia � IDES

Centro de 
Recursos 

Ambientais do 
Estado da Bahia 

1 

10 

Programa 
Providência de 

Elevação da Renda 
Familiar 

 

Banco de Brasília 
S.A. 1 

11 
5 Elementos Instituto 

Educação e 
Pesquisa Ambiental 

Fundo Nacional do 
Meio Ambiente 1 

12 Fundação 
Movimento Ondazul

Fundo Nacional do 
Meio Ambiente 1 

Quadro 2 �Termos de Parceria analisados na pesquisa 
Fonte: Elaboração nossa 
As entrevistas foram realizadas todas no mês de maio de 2003, seguindo os roteiros 

que constam dos Apêndices D e E, com exceção da AJA que foi feita por meio 

eletrônico, todas as demais foram registradas por gravação em áudio e, 

posteriormente, transcritas. 

Foram elaborados dois roteiros de entrevistas. O primeiro deles (Apêndice D) 

direcionado aos representantes das organizações, com o intuito de captar as 

facilidades e limitações da aplicação do modelo das OSCIPs e do processo de 

celebração do Termo de Parceria. E o segundo roteiro (Apêndice E) dirigido aos 

responsáveis pelo acompanhamento da parceria, procurando identificar as 

percepções dos mesmos sobre os aspectos levantados no Quadro 1. 
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Na maioria dos casos, conseguimos realizar as duas entrevistas planejadas para 

cada OSCIP. Também na ocasião das entrevistas foram fornecidos pelos 

entrevistados documentos como cópia do instrumento do Termo de Parceria, 

registros dos resultados de desempenho dos projetos e o acompanhamento 

financeiro da aplicação dos recursos repassados pelo parceiro público.  

Colhidas todas essas informações e com o auxílio das noções sobre os aspectos 

legais e o universo das OSCIPs levantados nas demais etapas da pesquisa, 

pudemos realizar a análise final sobre o nosso objeto de pesquisa, a qual será 

exposta na Seção 6 e nas Considerações Finais. 

 



 

 

54

 

4 ASPECTOS LEGAIS �  A Reforma do Marco Legal do Terceiro Setor no Brasil 

4.1 O papel da legislação e alternativas para o fortalecimento das organizações 
da sociedade civil 

A importância da existência de um setor sem fins lucrativos vigoroso e bem 

regulamentado sustenta-se por diversos motivos. De acordo com Klingelhofer2 , é 

por meio da legislação que se pode garantir 1) a proteção dos direitos às liberdades 

de associação e expressão dos indivíduos; 2) o reconhecimento institucional das 

organizações; 3) o funcionamento abonável das mesmas e 4) o fortalecimento dos 

princípios de transparência e accountability para a proteção do interesse público. 

Com o processo de atribuição de novos papéis às organizações da sociedade civil 

vivido nas últimas décadas, vem se consolidando no cenário internacional o 

consenso acerca da necessidade de leis e sistemas administrativos sensíveis à 

realidade em emergência, que regulem a existência, o status legal e a atuação 

dessas organizações (SIMON, 2002). 

De acordo com as experiências da International Center for Not-for-profit Law (ICNL), 

um sistema legal ideal seria aquele:  

[...] dotado de um conjunto claro, simples e bem disseminado de 
legislações e regulamentos de aplicação geral que tratem das 
condições de existência das organizações, estabelecendo seu 
reconhecimento como entidade jurídica independente, conferindo-
lhes todos os direitos, deveres, poderes e imunidades necessárias 
para cumprir objetivos filantrópicos, caritativos, humanitários e todos 
os demais permitidos a esse tipo de organização, assegurando sua 
autonomia e garantindo a devida proteção aos doadores, membros e 
o público geral.  As leis e regulamentos também devem autorizar o 
Estado, como representante do interesse público, a fiscalizar as 
atividades dessas organizações e fortalecer as leis e regulamentos 
para prevenir fraudes, abusos e perigos iminentes ao interesse 
público ou à essencial estabilidade da ordem social [...]�  (SIMON, 
2002, tradução nossa). 

Contudo, a maior dificuldade enfrentada em todos os países é justamente o 

aparente paradoxo entre como formular novas leis que visem garantir o direito de 

associação e ao mesmo proteger o público, os doadores e as próprias organizações 

dos abusos de organizações inescrupulosas que se beneficiam do status da 

legitimidade (SIMON, 2002). 

                                                
2 Entrevista concedida por Stephan Klingelhofer, Presidente da International Center for Not-for-profi 
Law, em novembro de 2002  
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Algumas propostas e alternativas são apontadas por Klingelhofer e pela ICLN 

(SIMON, 2002) nesse sentido.  

A clara definição da autoridade competente para a regulamentação em cada nível de 

governo é essencial. A experiência de vários sistemas vem demonstrando que as 

autoridades locais podem ter competências em determinadas matérias como sobre 

os tributos locais, mas a autoridade nacional deve deter a competência do registro 

nacional das organizações, principalmente em razão da facilidade que se cria em 

sistematizar e disponibilizar essas informações.  

Algumas legislações mostraram-se demasiadamente restritivas ao estipularem 

regras que exigem alguma aprovação prévia para a obtenção de sua personalidade 

jurídica, desnecessários requisitos de altos orçamentos ou restrições do número ou 

qualidade dos membros ou, ainda, por apresentarem longos processos para o 

registro das organizações. Recomenda-se, assim, que a legislação trace as 

diretrizes e princípios para a garantia da transparência e accountability, mas que se 

destine às próprias organizações a competência para definir de forma autonomia 

como as mesmas irão concretizá-los.  

Essencial falar também da importância de uma adequada legislação que trate da 

gestão dos recursos financeiros das organizações, ou seja, dos benefícios fiscais, 

das transferências governamentais decorrentes de contratos públicos e das formas 

de captação de recursos nacionais e externos. Principalmente no que se refere à 

destinação de recursos governamentais para a provisão de serviços públicos, há que 

se atentar para o perigo de se privilegiar determinadas organizações em detrimento 

de outras, atentando-se contra sua autonomia e constituindo-se formas de 

organizações demasiadamente ligadas ao Estado como as QUANGOS (quasi-

nongovermental organizations) e GONGOS (government-organized nongovermental 

organizations). 

4.2 O sistema legal vigente antes da publicação da Lei nº. 9790/99 

Antes de passarmos a descrever o sistema existente antes do advento da Lei nº 

9790/99, um ponto fundamental deve ser esclarecido. Em que pese às críticas a 

respeito da necessidade de uma real reformulação desse marco legal, com a 

publicação da Lei das OSCIPs, o que se sucedeu não foi uma criação de uma 
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legislação que substituísse a até então vigente, mas sim a instituição de um novo 

modelo para coexistir com os modelos antigos. 

4.2.1 Formas jurídicas e Títulos 

Devemos diferenciar as formas jurídicas que uma organização da sociedade civil 

pode assumir, dos títulos que ela pode vir a obter após o reconhecimento jurídico de 

sua existência.  

Uma organização sem fins lucrativos no Brasil pode tomar a forma de associação ou 

fundação. De acordo com o Novo Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2002), �[...] 

constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins 

não econômicos�. Já as fundações são dotações especiais de bens destinadas pelo 

seu instituidor, por escritura pública ou testamento, para fins religiosos, morais, 

culturais ou de assistência.  

Ao registrar seu estatuto em um cartório de registro civil de pessoas jurídicas, a 

entidade ganha seu reconhecimento legal por uma dessas duas formas.  

Após se constituir como associação ou fundação, a organização pode buscar a 

obtenção de diversos títulos e certificados em todos os níveis de governo. 

Atentaremos apenas para aqueles de âmbito federal, uma vez que a OSCIP trata de 

um novo modelo de qualificação federal. 

Assim, até a promulgação da Lei nº 9790/99 tínhamos no âmbito federal a 

Declaração de Utilidade Pública, o Registro no Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS) e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 

(CEBAS), expedido pelo CNAS. 

Utilidade Pública Federal (UPF) 

O Título de Utilidade Pública Federal foi instituído pela lei ordinária mais antiga em 

vigência no país, a Lei nº. 91 de 1935. A referida lei é regulamentada pelo Decreto 

nº. 50.517 de 1961 que determina que o título pode ser concedido apenas àquela 

organização: 

[...] que, comprovadamente, mediante apresentação de relatórios 
circunstanciados dos três anos de exercício anteriores à formulação 
do pedido, promove a educação ou exerce atividades de pesquisas 
científicas, de cultura, inclusive artísticas, ou filantrópicas, estas de 
caráter geral ou indiscriminado, predominantemente� (BRASIL, 1935).  
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Portanto, a UPF só pode ser concedida pelo Ministério da Justiça a entidades que já 

tenham mais de três anos de funcionamento e que se dediquem às finalidades 

acima dispostas. Ademais, caso seja indeferido o pedido, a legislação determina que 

o mesmo só poderá ser reapresentado após dois anos da publicação do despacho 

denegatório.  

Se reconhecida a utilidade pública, a organização fica sujeita a determinadas 

exigências legais como a apresentação anual ao Ministério da Justiça de relatório 

circunstanciado dos serviços prestados e de demonstrativo das receitas e despesas 

realizadas no ano civil anterior, sob pena de cassação do título após três anos 

consecutivos de não apresentação (SZAZI, 2003). 

No que se refere aos benefícios, com o título de utilidade pública federal a 

organização fica apta a: 

a) Instruir o pedido de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 

(CEBAS);  

b) Requerer ao INSS, após a obtenção dos demais documentos necessários, a 

isenção da quota patronal; 

c)Fornecer às pessoas jurídicas, doadoras de benefícios, recibo dedutível do 

imposto de renda (IR); 

d) Receber subvenções e auxílios da União e suas autarquias; 

e) Receber receitas das loterias federais; 

f) Realizar sorteios, desde que autorizada pelo Ministério da Fazenda. 

(BARBOSA, 2001; SZAZI, 2003) 

Apenas a título de esclarecimento, existem títulos de Utilidade Pública Estaduais e 

Municipais, cuja regulamentação é dada por cada Estado ou Município.  

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

A legislação que disciplina o registro no CNAS é a Resolução do próprio órgão nº. 31 

de 1999, a qual determina que podem se registrar as organizações que promovam 

alguma das atividades abaixo: 

[...]. proteção à família, à infância, à maternidade, à adolescência e à 
velhice; 
. amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 
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. ações de prevenção, habilitação, reabilitação e integração à vida 
comunitária de pessoas portadoras de deficiência; 
. integração ao mercado de trabalho; 
. assistência educacional ou de saúde; 
. desenvolvimento da cultura; 
atendimento e assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da 
Assistência Social e defesa e garantia de seus direitos. (SZAZI, 2003, 
p. 92) 

 Diferente do que ocorre com a UPF, o registro no CNAS pode ser concedido a 

organizações com menos de um ano de existência legal, mediante o preenchimento 

de alguns requisitos concernentes ao conteúdo de seu estatuto, como a exigência 

de disposição sobre a vedação de percebimento por parte de sua diretoria de 

qualquer vantagem pecuniária. Também não se exige que a organização aguarde 

dois anos para a reapresentação do pedido de registro caso o mesmo seja 

denegado. 

Obtendo o registro, a entidade fica obrigada a comunicar ao CNAS as alterações de 

seus dados cadastrais, de seu estatuto e da composição de sua diretoria. No que se 

refere aos benefícios, a entidade garante um dos requisitos para instruir o pedido de 

CEBAS e para ter acesso a subvenções ou convênios com o CNAS e fundos 

públicos. 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) 

O CEBAS é regulamentado pelo Decreto nº. 2.536/98, alterado pelos Decretos 

3.504/00, 4327/02 e 4381/02 e regulado pelas Resoluções do CNAS 177/00, 2/02 e 

107/02 (BRASIL, 1998).  

Além de possuir a UPF e o registro no CNAS há mais de três anos antes do pedido, 

a entidade que deseja obter o CEBAS deve também neste mesmo período, estar 

previamente registrada no Conselho Municipal de Assistência Social do município de 

sua sede, se houver, ou do correspondente estadual e demonstrar que está 

legalmente constituída e em funcionamento no país.  

Portanto, o CEBAS só pode ser concedido às organizações que já estejam 

funcionando há pelo menos três anos. Os pedidos denegados seguem os mesmos 

procedimentos para o registro no CNAS. Já aos pedidos deferidos, seguem a 

expedição do certificado, o qual terá a validade de três anos, podendo ser renovado 

por iguais períodos.  
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A obtenção do CEBAS permite que a entidade requeira a isenção do recolhimento 

da quota patronal da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de 

pagamento da organização, mediante o atendimento dos procedimentos específicos 

do INSS, incluindo a apresentação dos títulos de utilidade pública federal e estadual 

ou municipal. 

Para a obtenção tanto do UPF, como do CEBAS e do registro no CNAS, além dos 

requisitos elencados, a legislação exige uma série de documentos que vão desde 

cópia autenticada do estatuto social e do CNPJ da organização até atestados de 

idoneidade e notas explicativas das principais práticas contábeis.  

Organizações Sociais (OSs) 

Cabe aqui fazer alguns esclarecimentos sobre o modelo da organização social (OS), 

a qual não se configura como um título a ser adquirido, mas um novo formato para 

determinadas entidades. 

As Organizações Sociais (OS) são organizações originárias de transferência de 

recursos públicos, criadas pelo Estado para absorção de atividades anteriormente 

desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da União. Elas são entidades 

dependentes de recursos públicos, que contam com a participação de membros do 

poder público em sua direção e podem celebrar contrato com o Estado sem licitação.  

No âmbito federal, tais entidades foram idealizadas como parte do Plano de Reforma 

do Aparelho do Estado criado pelo Ministério da Administração Federal e Reforma 

do Estado (MARE) no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso.  

De acordo com o Plano Diretor, as organizações sociais viriam a �[...] permitir a 

descentralização de atividades no setor de prestação de serviços não-exclusivos�, 

como ensino, pesquisa científica e saúde, por meio de um instrumento jurídico 

denominado �Contrato de Gestão�.  

A Lei no. 9637/98 disciplina a qualificação das organizações sociais, a criação do 

Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que 

menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais (DI PIETRO, 

2002).  

Conforme pesquisa publicada em 2003, desde 1997, haviam sido qualificadas sete 

OSs no âmbito federal (SANO e ABRUCIO, 2003). 
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4.2.2 Instrumentos jurídicos para a regulação das articulações entre Estado e 
organizações da sociedade civil 

Contratos 

Qualquer pessoa jurídica de direito privado, seja de finalidade lucrativa ou não, pode 

firmar contrato com o Poder Público para venda de bens ou prestação de serviços. 

Portanto, o contrato não é um instrumento exclusivo das entidades sem fins 

lucrativos. 

O que caracteriza a escolha do contrato em detrimento das outras formas jurídicas é 

a existência de interesses diversos entre os contratantes. Por exemplo, o órgão 

público busca a prestação de um determinado serviço de assistência social, 

enquanto a entidade espera a retribuição financeira por este serviço. 

Para a celebração do contrato, o ajuste se submete às regras da licitação, as quais 

estão dispostas na Lei nº. 8666/93, com as alterações trazidas pela Lei nº. 8883/93. 

O contrato muitas vezes não se adeqüa à realidade das organizações da sociedade 

civil que, além de ter de enfrentar um significativo ônus burocrático e financeiro para 

cumprir todas as exigências de uma licitação, nem sempre demonstram-se 

competitivas na apresentação de menores preços, visto que por vezes se dedicam à 

prestação de serviços com ênfase na qualidade e não no custo.  

Convênios 

O convênio é o instrumento utilizado para a celebração de vínculos entre entidades 

públicas ou entidades públicas e organizações particulares.  

Tal instrumento requer que as entidades convenentes desenvolvam uma mútua 

cooperação para alcançar uma finalidade comum. Implica, portanto, que as 

entidades disponibilizem recursos, sejam financeiros, bens, serviços ou algo 

economicamente mensurável, a fim de atingir um mesmo objetivo, por exemplo, o 

desenvolvimento de um projeto de educação ambiental num determinado município.  

No âmbito da União as Leis de Diretrizes Orçamentárias e as Instruções Normativas 

do STN disciplinam esse instituto, estabelecendo, por exemplo, a vedação de 

pagamento de despesas de custeio da organização (como salários, aluguel, telefone, 

etc.) e de transferência à organização de materiais e equipamentos permanentes 

após findo o convênio. 
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Os estudiosos desse instrumento discutem a sua aplicação pelas organizações da 

sociedade civil, uma vez que o mesmo foi concebido para regulamentar relações 

entre entes públicos.  

Contrato de Gestão 

O contrato de gestão foi originariamente criado como 

[...] um instrumento de compromisso administrativo interno ao Estado, 
firmado entre o Poder Executivo e órgãos da própria administração 
pública (autarquias, fundações de direito público, empresas estatais). 
O contrato de gestão seria o veículo de implantação de uma gestão 
pública por objetivos, mediante racionalização de controles 
burocráticos e sistemas eficientes de planejamento, controle e 
avaliação de desempenho. (BARBOSA, 2001, p.133). 

Com o advento da Lei nº. 9637/98 que criou as Organizações Sociais (OSs), esse 

também passou a ser o instrumento que regula as relações estabelecidas entre o 

Estado e as OSs pelo mesmo criadas. Por meio do contrato de gestão, as metas a 

serem cumpridas pela OS são estabelecidas e em contra-partida, o Poder Público 

auxilia ora transferindo recursos orçamentários, ora cedendo bens públicos ou 

servidores públicos (BRASIL, 1998).  

Mais recentemente, a Emenda Constitucional nº 19/98 admitiu a celebração de 

contratos de gestão também no âmbito da própria administração direta, entre órgãos 

da mesma pessoa jurídica (DI PIETRO, 2002). 

Note-se, contudo, que para o universo das organizações sem fins lucrativos, o 

contrato de gestão se aplica apenas para o caso específico das organizações 

sociais. Ademais, questiona-se na literatura se o formato do contrato de gestão não 

interferiria na autonomia da entidade, bem como se a sua previsão como uma 

hipótese de dispensa de licitação não estaria privilegiando as OSs em detrimento de 

outras organizações que também poderiam desempenhar as mesmas atividades (DI 

PIETRO, 2002, p.214). 

4.3 O novo modelo legal das OSCIPs e o Termo de Parceria 

4.3.1 O processo de formulação da Lei das OSCIPs e a Reforma do Marco 
Legal 

Iniciam-se na década de 90 os debates acerca da necessidade de reformulação do 

marco legal do Terceiro Setor nos países americanos. Seguindo o Plano de Ação da 

Cúpula das Américas estabelecido em dezembro de 1994, realizou-se em 1995 a 
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Conferência Sul-americana sobre o Marco Legal, Regulatório e Fiscal da Sociedade 

Civil, promovida pela Fundação Grupo Esquel (EUA) e o Grupo Esquel da Argentina, 

com patrocínio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com apoio do Banco Mundial 

(BIRD), Canadian Agency for International Development (CIDA) e o International 

Development Research Center (IDRC) do Canadá.  Os resultados dessa 

Conferência serviram de influência para o processo que se sucedeu no Brasil. 

A Lei das OSCIPs foi fruto de um processo articulado pelo Conselho da Comunidade 

Solidária - agência da Casa Civil do Governo Federal, presidida pela então Primeira 

Dama Ruth Cardoso - que teve início em 1996 nas Rodadas de Interlocução Política 

e culminou nas negociações pela sua aprovação junto ao Congresso Nacional 

(ALVES,2002). 

O processo de Interlocução Política foi criado pela equipe da Comunidade Solidária 

tendo como objetivo construir, de forma democrática e participativa, consensos 

sobre temas-chaves da agenda social brasileira (CONSELHO DA COMUNIDADE 

SOLIDÁRIA, 2002).  

Para tanto, em cada Rodada de Interlocução, após definido o tema para debate, 

eram escolhidos pelos promotores da iniciativa e seus parceiros, os interlocutores a 

serem convidados para as reuniões. A esses interlocutores dava-se a incumbência 

de identificar os problemas no campo e levantar propostas de soluções para os 

mesmos. Em seguida, as opiniões eram sistematizadas a fim de se identificar os 

consensos. E por fim, ensejavam-se esforços no sentido de transformar tais 

consensos em medidas práticas. 

 Entre os anos de 1996 e 2002, 14 Rodadas de Interlocução Política foram 

realizadas. Dessas 14 Rodadas, 2 dedicaram-se à temática do Terceiro Setor: a 

Sexta Rodada, ocorrida em 6 de outubro de 1997 e 4 de agosto de 1998, para 

discutir o �Marco Legal do Terceiro Setor� e a Décima Quarta Rodada, realizada 

após a publicação da Lei n. 9790/99, em 26 de junho de 2002, para tratar da 

�Reforma do Marco Legal do Terceiro Setor�,  (CONSELHO DA COMUNIDADE 

SOLIDÁRIA, 2002). 

Os consensos gerais alcançados na Sexta Rodada de Interlocução Política foram: 
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1)O papel estratégico do Terceiro Setor: O fortalecimento do 
Terceiro Setor, no qual se incluem as entidades da Sociedade Civil 
de fins públicos e não-lucrativos, constitui hoje uma orientação 
estratégica nacional em virtude da sua capacidade de gerar projetos, 
assumir responsabilidades, empreender iniciativas e mobilizar 
recursos necessário ao desenvolvimento social do país. 
2) A mudança do Marco Legal do Terceiro Setor: O fortalecimento 
do Terceiro Setor exige que seu Marco Legal seja reformulado 
3)A abrangência do Terceiro Setor: A reformulação do Marco Legal 
do Terceiro Setor exige a construção de um entendimento mais 
amplo sobre a abrangência do próprio conceito de Terceiro Setor. 
4)Transparência e Responsabilidade do Terceiro Setor: A expansão 
e o fortalecimento do Terceiro Setor é uma responsabilidade, em 
primeiro lugar, da própria Sociedade, a qual deve instituir 
mecanismos de transparência e responsabilização capazes de 
ensejar a construção da sua auto-regulação. 
5)O Estado e o Terceiro Setor: A reformulação do Marco Legal do 
Terceiro Setor exige que o estabelecimento de direitos seja 
acompanhado pela contrapartidade de obrigações das entidades do 
Terceiro Setor para com o Estado quando estiverem envolvidos 
recursos estatais. (CONSELHO DA COMUNIDADE SOLIDÁRIA, 
Setembro de 2002, p.27) 

Com base nos resultados obtidos na Sexta Rodada de Interlocução foi elaborado o 

texto do projeto de lei e de seu substitutivo que, após debates junto aos partidos 

políticos, foi aprovado por unanimidade tanto na Câmara dos Deputados como no 

Senado Federal (CONSELHO DO COMUNIDADE SOLIDÁRIA, 2002a, p. 31). 

4.3.2 A Lei das OSCIPs 

A Lei nº 9790/99 trouxe dois novos institutos: a qualificação de �Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)� e o  �Termo de Parceria�. A 

qualificação de OSCIP veio a sanar parte das deficiências dos títulos anteriormente 

existentes. A legislação até então vigente, trazia para o nível federal  apenas os 

modelos do  Título de Utilidade Pública, o Cadastro no CNAS e o Certificado de Fins 

Filantrópicos � atual Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 

(CEBAS) -, que remontavam à década de 30 e 60 e já não davam conta da realidade 

das organizações da Sociedade Civil nacionais (CONSELHO DA COMUNIDÁDE 

SOLIDÁRIA, 2002b).  

Há que se enfatizar, no entanto, que a qualificação como OSCIP não subsitui os 

demais títulos que uma organização possa ter.  Em contrário, o artigo 18 da própria 

Lei das OSCIPs dispõe que é assegurada à organização a manutenção 

concomitante de todos os títulos até 5 anos da data da vigência da lei, ou seja, 

março 2004. Findo tal prazo, fica a organização obrigada a optar pela de OSCIP ou 
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pela situação anterior. Recorde-se que tal prazo que antes era de 2 anos, foi 

estendido para 5 anos, por força da MP nº 2.216-37 de 2001. 

De acordo com a Lei nº. 9790/99, podem qualificar-se como OSCIPs as pessoas 

jurídicas de direito privado sem fins lucrativos � que não distribuam seus excedentes 

e os apliquem integralmente na consecução de seus objetos sociais � desde que 

atendam aos requisitos instituídos como, por exemplo, a conformidade do objetivo 

social da organização a uma ou mais das finalidades previstas na lei. 

Já o �Termo de Parceria� foi criado visando a potencialização de parcerias entre as 

OSCIPs e o Estado, dando ênfase a critérios de eficácia e eficiência e ao 

desenvolvimento de mecanismos mais adequados de responsabilização 

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2002). 

Para traçar um panorama geral das inovações trazidas pela Lei das OSCIPs, 

reproduzimos a seguir os quadros divulgados pela Comunidade Solidária 

demonstrando as diferenças entre os modelos anteriormente instituídos e o 

introduzido pela nova lei O texto com o inteiro teor da lei encontra-se no Anexo A. 

Lei 9.790/99 Legislação anterior e vigente 

Reconhece as organizações da 
sociedade civil que não estavam 
reguladas por nenhuma das leis e 
qualificações até então existentes, 
abarcando suas novas formas de 
atuação social (artigo 3º) � como por 
exemplo a defesa de direitos, a proteção 
do meio ambiente e modelos alternativos 
de crédito.  

Reconhece apenas as organizações 
que atuam nas áreas de assistência 
social, saúde e educação, para a 
concessão do Certificado de Fins 
Filantrópicos; e associações que sirvam 
desinteressadamente à coletividade, 
para a Declaração de Utilidade Pública 
Federal.  

Define quais as organizações que não 
podem se qualificar como OSCIP (artigo 
2º), a exemplo de planos de saúde, 
fundos de pensão e escolas e hospitais 
privados não gratuitos. 

Trata de forma idêntica as entidades 
que prestam serviços não 
exclusivamente gratuitos e aquelas 
destinadas exclusivamente a fins 
públicos. 

Permite que os dirigentes das OSCIPs 
sejam remunerados, mas não torna essa 
medida obrigatória.  

Proíbe a remuneração dos dirigentes 
das entidades. 

Quadro 3 - Reconhecimento legal das organizações 
Fonte: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2002 

Quanto à definição das organizações que podem solicitar a qualificação, a Lei 

9790/99, além de ampliar o rol de áreas de atuação, definiu expressamente aquelas 

que não podem se qualificar.  
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O artigo 2o da Lei n° 9.790/99  elenca o rol de instituições que não podem se 

qualificar como OSCIP. As principais, além das instituições voltadas à finalidade 

lucrativa, seriam as entidades religiosas, as instituições que visam o benefício 

apenas dos próprios membros (entidades de auxílio mútuo) e as que já possuem 

regime jurídico próprio, como as  organizações sociais (OS) e fundações públicas. 

As fundações públicas são órgãos da administração pública indireta e são criados 

por lei específica. Um exemplo de fundação pública seria a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) instituída pela Lei nº 

8.405/92. 

Já o artigo 3o  da Lei n°. 9790/99 enumera os objetivos sociais nos quais uma 

organização pode estar envolvida para se qualificar como OSCIP. Além das 

atividades tradicionalmente reconhecidas como de interesse público (promoção da 

assistência social, educação e saúde), foram inseridas atividades que não eram 

previstas para a obtenção da UPF e CEBAS, como é o caso da preservação do meio 

ambiente, promoção do voluntariado, microcrédito e desenvolvimento de tecnologias 

alternativas. 

Outra novidade relevante é a possibilidade de remuneração dos dirigentes, demanda 

antiga das organizações, que era vedada pela legislação anterior. 

Lei 9.790/99 Legislação anterior e vigente 

Cria a qualificação de Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público/ 
OSCIP, concedida pelo Ministério da 
Justiça. 
 
 
 

No nível federal, são fornecidas duas 
qualificações: Declaração de Utilidade 
Pública Federal, pelo Ministério da 
Justiça; e Certificado de Fins 
Filantrópicos, pelo Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS). 
Declarações de Utilidade Pública 
similares são oferecidas no nível dos 
estados e municípios. 

A lei determina rapidez no ato de 
deferimento da solicitação porque a 
qualificação é ato vinculado ao 
cumprimento das exigências da lei, isto 
é, se a entidade entregou os documentos 
e cumpriu com as exigências, ela é 
qualificada automaticamente. 

Tais qualificações dependem de vários 
documentos, cuja obtenção é difícil, 
demorada e de custo elevado. 
 

Se o pedido de qualificação como OSCIP 
for negado, a entidade, após fazer as 
alterações indicadas na justificativa de 

Se o pedido para essas qualificações 
for negado, a entidade não pode 
proceder à reapresentação imediata, 
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indeferimento, feita pelo Ministério da 
Justiça, pode reapresentar o pedido 
imediatamente. 

devendo esperar um período definido 
legalmente. 

 Quadro 4 - Acesso à Qualificação 
 Fonte: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2002 

De acordo com o Quadro 4, a qualificação de OSCIP simplificaria, reduziria os 

custos operacionais e agilizaria os procedimentos para o reconhecimento 

institucional de entidades da sociedade civil.  

Além dos requisitos quanto à finalidade da organização dispostos nos artigos 2o e 3o 

acima mencionados, Lei nº 9790/99 exige em seu artigo 4º que as OSCIPs sejam 

regidas por estatutos e determina algumas normas que devem estar contidas em tal 

instrumento.  

Assim, diferentemente dos procedimentos para obtenção da UPF e CEBAS, uma 

vez cumprido os requisitos da lei e apresentada a documentação necessária ao 

Ministério da Justiça, a organização estaria imediatamente apta a qualificar-se como 

OSCIP. 

Lei 9.790/99 Legislação anterior e vigente 

A OSCIP tem acesso a recursos públicos 
para a realização de projetos por meio da 
celebração do Termo de Parceria, nova 
figura jurídica cujos requisitos e 
procedimentos são simples. 

O acesso a recursos públicos para a 
realização de projetos é feito por meio 
da celebração de convênios, 
requerendo para isso uma série de 
documentos, além do registro no 
Conselho de Assistência Social. 

A regulamentação para a realização do 
Termo de Parceria é fornecida pela 
própria Lei e Decreto 3.100/99. 

A realização de convênios é 
regulamentada pelas Instruções 
Normativas da Secretaria do Tesouro 
Nacional (IN/STN n.º 1, de 1997, e n.º 
3, de 1993). Há exigências similares 
nos estados e municípios. 

A forma de aplicação dos recursos é 
mais flexível em comparação aos 
convênios. Por exemplo, são legítimas as 
despesas realizadas com o pagamento 
de pessoal efetivamente envolvido na 
execução do programa de trabalho, 
inclusive os encargos trabalhistas e 
previdenciários. Também são legítimas 
as despesas realizadas entre a data de 
término do Termo de Parceria e a data 
de sua renovação, o que pode ser feito 
por Registro por Simples Apostila ou 
Termo Aditivo. São permitidos

Há rigidez na forma do gasto.  
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adiantamentos feitos pela OSCIP à conta 
bancária do Termo de Parceria em casos 
de atrasos nos repasses de recursos. 

A Lei incentiva a escolha de parceiros 
por meio de concurso de projetos. 

Não é previsto.  

Quadro 5 - Acesso a recursos públicos para realização de projetos 
Fonte: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2002 

O modelo do Termo de Parceria representaria um avanço em relação ao do 

convênio, na medida em que permite uma maior flexibilidade na utilização dos 

recursos por parte da organização. Além disso, a nova lei faculta ao órgão público 

parceiro a realização de Concurso de Projetos para a seleção da OSCIP parceira. 

Até então, não havia previsão legal de nenhum mecanismo de publicidade para esse 

tipo de articulação entre Estado e organizações da sociedade civil.  

Lei 9.790/99 Legislação anterior e vigente 

A ênfase do controle se concentra no 
alcance de resultados. 

O controle se concentra, 
prioritariamente, na forma de aplicação 
dos recursos. 

São imputadas punições severas para o 
uso indevido de recursos: além das 
punições aplicáveis no caso dos 
convênios, prevê-se também a 
indisponibilidade e o seqüestro dos bens 
dos responsáveis. 

Os mecanismos de responsabilização 
pelo uso indevido dos recursos são 
basicamente devolução e multa. 

Uma Comissão de Avaliação � composta 
por representantes do órgão estatal 
parceiro, do Conselho de Política Pública 
e da OSCIP � avalia o Termo de Parceria 
e verifica o desempenho global do 
projeto em relação aos benefícios 
obtidos para a população-alvo. 

Não é prevista uma Comissão para 
avaliar resultados alcançados. 

Acima de R$ 600 mil, a OSCIP deve 
contratar auditoria independente para 
avaliar o Termo de Parceria, cujo custo 
pode ser incluído no valor do próprio 
Termo de Parceria. 

Não está prevista a realização de 
auditoria independente. 

Quadro 6 - Avaliação e responsabilização pelo uso dos recursos públicos 
Fonte: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2002 

Com o modelo do Termo de Parceria teriam sido criados novos mecanismos de 

avaliação e accountability, como a previsão de avaliação pela Comissão de 

Avaliação composta por representantes do parceiro público e da OSCIP e da 

contratação de auditoria para parcerias acima de R$ 600 mil que passariam a 
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priorizar em sua análise o alcance dos resultados e não mais na forma de aplicação 

dos recursos como ocorre no convênio.  

Lei 9.790/99 Legislação anterior e vigente 

É vedada a participação de OSCIPs em 
campanhas de interesse político-
partidário ou eleitoral, 
independentemente da origem dos 
recursos (públicos ou próprios). 

Essa proibição se refere apenas ao uso 
dos recursos públicos para campanhas 
de interesse político-partidário ou 
eleitoral. 

Os Conselhos de Políticas Públicas são 
consultados antes da celebração dos 
Termos de Parceria e participam da 
Comissão de Avaliação dos resultados. 

Não está previsto essa atuação. 

Qualquer cidadão pode requerer, judicial 
ou administrativamente, a perda da 
qualificação de uma entidade como 
OSCIP, desde que amparado por 
evidências de erro ou fraude. 

Não é previsto. 

Exige a adoção de práticas gerenciais 
que coíbam o favorecimento pessoal em 
processos decisórios. 

Não é previsto. 

A OSCIP deve criar um Conselho Fiscal, 
como primeira instância de controle 
interno. 

Não é previsto. 

A OSCIP deve dar publicidade ao seu 
relatório de atividades e às suas 
demonstrações financeiras. 

Não é previsto. 

É livre o acesso às informações 
referentes às OSCIPs junto ao Ministério 
da Justiça. 

Não é previsto. 

Quadro 7 - Controle social e transparência 
Fonte: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2002 

A Lei nº. 9790/99 passaria a prever também várias formas de controle social e 

transparência sobre os quais o sistema anterior pouco dispõe, como a previsão da 

consulta aos Conselhos de Políticas Públicas locais antes da celebração do Termo 

de Parceria, a exigência da publicação pela organização de seu relatório de 

atividades e suas demonstrações financeiras e a expressa disposição legal quanto 

ao livre acesso a qualquer cidadão às informações referentes às OSCIPs, junto ao 

Ministério da Justiça (FERRAREZI, 2002).  
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Enfim, os idealizadores da Lei nº. 9790/99 apontam para várias melhorias do modelo 

das OSCIPs face ao sistema anterior. No entanto, os próprios acreditavam que tal lei 

não era suficiente para dar conta de todas as demandas existentes, o que fez com 

que promovessem em seguida uma nova etapa de reformulação do Marco Legal do 

Terceiro Setor Brasileiro.   

4.3.3 Mudanças recentes na Lei das OSCIPs 

Depois de apenas 3 anos da criação da nova lei, o Conselho da Comunidade 

Solidária iniciou uma nova Rodada de Interlocução que teve como tema a Reforma 

do Marco Legal do Terceiro Setor. 

Na Décima Quarta Rodada foram apresentadas 25 propostas de mudanças do 

marco legal aos interlocutores e as apontadas como prioritárias foram: 

- Equiparar as OSCIPs à entidades com Declaração de Utilidade 
Pública Federal para fins de recebimento de doações de bens 
móveis e de mercadorias apreendidas pela Secretaria da Receita 
Federal; 

- Incentivar e fortalecer as doações ao Fundo da Criança e do 
Adolescente; 

- Melhorar a forma e elevar o percentual do incentivo às doações das 
pessoas jurídicas às entidades do terceiro setor; 

- Permitir às OSCIPs que fizeram a opção por remunerar seus 
dirigentes as mesmas condições tributárias reservadas àquelas que 
não remuneram seus dirigentes; e 

- Criar incentivo fiscal para doações de pessoas físicas às entidades 
do terceiro setor. 
(CONSELHO DA COMUNIDADE SOLIDÁRIA, Setembro de 2002, 
pág. 12) 

Nos últimos anos, algumas dessas demandas foram atendidas e outras mudanças e 

inovações foram introduzidas - muitas delas no sentido de garantir os mesmos 

benefícios já concedidos ao UPF e CEBAS - por meio das seguintes alterações 

legais: 

1) Medida Provisória n. 2.216-37/01 � altera a Lei n. 9790/99, estendendo o 

prazo de acumulação da qualificação de OSCIP e outros títulos federais até 

março de 2004. 

2) Medida Provisória n. 2158-35/01 � altera a Lei n. 9790/99, permitindo a 

dedução no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica de doações feitas às 

OSCIPs até 2% do lucro operacional. 
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3) Medida Provisória n. 2172-32/01 � permite que as OSCIPs de microcrédito 

não incorram no limite legal da taxa de juros de 12% ano prevista na Lei da 

Usura. 

4) Portaria n. 256, de 15 de agosto de 2002, do Ministério da Fazenda � autoriza 

a realização de doações de mercadorias apreendidas pela Secretaria da 

Receita Federal às OSCIPs. Esse benefício já era concedido às organizações 

portadoras da Declaração de Utilidade Pública. 

5) Medida Provisória n. 66, de 29 de agosto de 2002, convertida na Lei n. 10.637, 

de 30 de dezembro de 2002 � estabelece isenção do Imposto de Renda 

também para as OSCIPs que remuneram seus dirigentes. 

6) Lei n. 10.539, de 23 de setembro de 2002 � permite a participação de 

servidores públicos na composição do conselho de OSCIPs, vedada a 

percepção de remuneração ou subsídios a qualquer título. 

7) Decreto n. 4507, de 11 de dezembro de 2002 � permite que as OSCIPs 

recebam doações de bens móveis da União, considerados antieconômicos e 

irrecuperáveis. 

Fonte: Ministério da Justiça (2003) 

4.4 A comparação entre o Termo de Parceria e os outros instrumentos 
jurídicos 

A fim de se facilitar a comparação entre o instituto do Termo de Parceria e os 

instrumentos jurídicos mais utilizados para a regulação das articulações entre Estado 

e organizações da sociedade civil, elaboramos  os Quadros que seguem.  
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 CONVÊNIO ENTRE 
ENTIDADES 
PÚBLICAS E 
ENTIDADES 

PARTICULARES 

CONTRATO DE 
GESTÃO 

TERMO DE 
PARCERIA 

Definição Instrumento utilizado 
pelo Poder Público 
para se articular com 
outras entidades 
públicas ou com 
entidades privadas 
para a realização de 
interesses comuns aos 
partícipes 

Instrumento utilizado 
para estabelecer um 
vínculo jurídico entre 
o Poder Público e as 
Organizações Sociais.
As Organizações 
Sociais surgiram com 
o escopo de viabilizar 
o Programa Nacional 
de Publicização das 
atividades estatais 
não-exclusivas do 
Estado coordenado 
pelo governo federal. 
Dessa forma, as OS 
seriam um �modelo de 
organização pública 
não-estatal destinado 
a absorver atividades 
publicizáveis 
mediante qualificação 
específica� (MARE, 
1998) e o contrato de 
gestão seria o 
instrumento regulador 
de suas ações. 

Instrumento firmado 
entre o Poder Público e 
as Organizações da 
Sociedade Civil de 
Interesse Público 
(OSCIP) para a 
formação de vínculos 
de cooperação entre as 
partes e para o 
fomento e a execução 
de atividades de 
interesse pública 
previstas na lei. 

Previsão 
legal  

Art. 116 da Lei 8666/93 
�Caput�- �Aplicam-se as 
disposições desta lei, 
no que couber, aos 
convênios, acordos, 
ajustes e outros 
instrumentos 
congêneres celebrados 
por órgãos e entidades 
da Administração� 
 

Âmbito federal: Seção 
III da Lei n. 49637/98 
Âmbito estadual: 
Lei das OS/Bahia nº 
7.027 - 29/01/1997  
Lei das OS/São Paulo 
nº846 - complementar 
- 04/06/98  

Capítulo II da Lei 
9790/99 

Quadro 8 � Comparação entre os instrumentos jurídicos (Definição e Previsão Legal) 
Fonte: Elaboração nossa com base em DI PIETRO (2002)  e BARBOSA (2001) 
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 CONVÊNIO ENTRE 

ENTIDADES 
PÚBLICAS E 
ENTIDADES 

PARTICULARES 

CONTRATO DE 
GESTÃO 

TERMO DE PARCERIA 

Área de 
atuação 

Atividades sociais, 
com ou sem fins 
lucrativos, como a 
cultura, a pesquisa, a 
educação, a 
assistência social 
(serviços públicos 
impróprios) 

Ensino, pesquisa 
científica, 
desenvolvimento 
tecnológico, proteção, 
prestação e 
preservação do meio 
ambiente, cultura e 
saúde 

Promoção da assistência 
social, da cultura, defesa, 
conservação do 
patrimônio histórico e 
artístico, educação 
gratuita, saúde gratuita, 
segurança alimentar e 
nutricional, defesa, 
preservação e 
conservação do meio 
ambiente, promoção do 
desenvolvimento 
sustentável, voluntariado, 
desenvolvimento 
econômico e social, 
combate à pobreza, 
experimentação, não 
lucrativa, de novos 
modelos socioproduivos 
e de sistemas 
alternativos de produção, 
comércio, emprego e 
crédito, promoção de 
direitos estabelecidos, 
construção de novos 
direitos e assessoria 
jurídica gratuita, ética, 
paz, cidadania, direitos 
humanos, democracia e 
outros valores universais, 
estudos e pesquisa, 
desenvolvimento de 
teconologias alternativas, 
produção e divulgação 
de informações e 
conhecimentos técnicos  

Quadro 9 � Compração entre os instrumentos jurídicos (Ärea de atuação) 
Fonte: Elaboração nossa com base em DI PIETRO (2002)  e BARBOSA (2001) 
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 CONVÊNIO ENTRE 
ENTIDADES 
PÚBLICAS E 
ENTIDADES 

PARTICULARES 

CONTRATO DE 
GESTÃO 

TERMO DE 
PARCERIA 

Formas 
de 
Fomento 
pelo 
Poder 
Público 

O incentivo pode 
ser dado através de:
. auxílios financeiros
. subvenções por 
conta do orçamento 
público 
. financiamento 
. favores fiscais 
. desapropriações 
de interesse social  

Pode abranger:  
. destinação de recursos 
orçamentários e bens 
necessários ao 
cumprimento do contrato 
de gestão, mediante 
permissão de uso, com 
dispensa de licitação 
. cessão especial de 
servidores públicos, com 
ônus para a origem 
.  dispensa de licitação 
nos contratos de 
prestação de serviços 
celebrados entre a Adm. 
Pública e a OS 

Não há especificação 
acerca das formas de 
fomento ou de 
cooperação entre as 
OSCIPs e o Poder 
Público. São feitas 
referências apenas a 
bens e recursos de 
origem pública. 
Diferente do que ocorre 
com os contratos de 
gestão, a legislação 
não prevê o Termo de 
Parceria como uma 
hipótese de dispensa 
de licitação 

Quadro 10 � Comparação entre os instrumentos jurídicos (Formas de fomento pelo Poder 
Público) 
Fonte: Elaboração nossa com base em DI PIETRO (2002)  e BARBOSA (2001) 
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 CONVÊNIO ENTRE 

ENTIDADES PÚBLICAS 
E ENTIDADES 

PARTICULARES 

CONTRATO DE 
GESTÃO 

TERMO DE 
PARCERIA 

Atribuições, 
responsabili
dades e 
obrigações  
do Poder 
Público e das 
organizações 

Art. 116 da Lei 8666/93  
§ 1º A celebração de 
convênio, acordo ou 
ajuste pelos órgãos ou 
entidades da 
Administração Pública 
depende de prévia 
aprovação de 
competente plano de 
trabalho proposto pela 
organização interessada, 
o qual deverá conter, no 
mínimo, as seguintes 
informações: 
I - identificação do objeto 
a ser executado; 
II - metas a serem 
atingidas; 
III - etapas ou fases de 
execução; 
IV - plano de aplicação 
dos recursos financeiros; 
V - cronograma de 
desembolso; 
VI - previsão de início e 
fim da execução do 
objeto, bem assim da 
conclusão das etapas ou 
fases programadas; 
VII - se o ajuste 
compreender obra ou 
serviço de engenharia, 
comprovação de que os 
recursos próprios para 
complementar a 
execução do objeto estão 
devidamente 
assegurados, salvo se o 
custo total do 
empreendimento recair 
sobre a entidade ou 
órgão descentralizador. 
 

Definidas no  
contrato de 
gestão.  
Deve especificar:  
- Programa de 

trabalho 
proposto pela 
OS 

- Metas a serem 
atingidas 

- Respectivos 
prazos de 
execução 

- Critérios 
objetivos der 
avaliação de 
desempenho, 
inclusive 
mediante 
indicadores de 
qualidade e 
produtividade 

Definidas no Termo 
de Parcerias:  
Deve especificar: 
- Programa de 

trabalho 
proposto pela 
OS 

- Metas a serem 
atingidas 

- Respectivos 
prazos de 
execução 

Critérios objetivos 
der avaliação de 
desempenho, 
inclusive mediante 
indicadores de 
qualidade e 
produtividade 
- Previsão de 

receitas e 
despesas 

- Relatório anual 

Quadro 11 � Comparação entre os instrumentos jurídicos (Atribuições e obrigações) 
Fonte: Elaboração nossa com base em DI PIETRO (2002)  e BARBOSA (2001)       
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 CONVÊNIO ENTRE 

ENTIDADES 
PÚBLICAS E 
ENTIDADES 

PARTICULARES 

CONTRATO DE 
GESTÃO 

TERMO DE 
PARCERIA 

Quadro 12 � Comparação entre os instrumentos jurídicos (Execução) 
Fonte: Elaboração nossa com base em DI PIETRO (2002)  e BARBOSA (2001) 
 

Execução  §§ 3o a 5o  do art. 117 
da Lei 8666/93 

Supervionada pelo 
órgão ou entidade 
supervisora da área 
de atuação 
correspondente à 
atividade 
fomentada; o 
controle que sobre 
ela se exerce é de 
resultado 

Supervisionado pelo 
órgão público da 
área de atuação 
correspondente à 
atividade fomentada 
e pelos Conselhos 
de Políticas 
Públicas também 
das aludidas áreas 
de atuação. 



 

 

76

 

5 O PERFIL DAS OSCIPS 

Nesta seção, serão descritos os resultados obtidos na primeira etapa da pesquisa 

que tinha como intuito descrever o perfil das Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público qualificadas nos três primeiros anos da existência da Lei n°. 

9790/99, ou seja, no período de 24 de março de 1999 - início da vigência - até 25 de 

março de 2002 � data estipulada pela pesquisa. 

Em que pese as limitações metodológicas que descreveremos a seguir, entendemos 

oportuno mencionarmos os dados estatísticos encontrados na literatura sobre o 

universo das organizações do Terceiro Setor no Brasil, com o intuito de proporcionar 

algum grau de comparação com os dados levantados nesta pesquisa.  

5.1 Dados sobre o universo das organizações da sociedade civil no Brasil 

Em verdade, levantamentos estatísticos na literatura sobre as ações das 

organizações da sociedade civil ainda são escassos no Brasil. Pouco se sabe sobre 

a expressão da atuação dessas entidades, bem como sobre a sua real dimensão. 

Algumas poucas pesquisas foram realizadas nesse sentido.  

O único levantamento existente para todo o país partiu de uma pesquisa realizada 

pela equipe de Leilah Landim no Instituto de Estudo da Religião (ISER), que 

identificou um total de 219 mil organizações, tendo como base o banco de dados da 

Secretaria da Receita Federal das pessoas jurídicas isentas do Imposto de Renda, 

em março de 1991 (Landim, 1993). Esse trabalho foi desenvolvido por Landim junto 

à John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project utilizando a metodologia já 

descrita na Seção 2, o que faz com que mereça as mesmas críticas já apontadas 

acerca da limitação da definição das organizações analisadas, quanto à sua 

restritividade e a influência do contexto norte-americano. 

A despeito desses questionamentos, bem como à desatualização dos dados, 

entendemos interessante reproduzir os dados da pesquisa de Landim, uma vez que 

os mesmos são adotados pelos idealizadores da Lei das OSCIPs e ainda são os 

mais utilizados pela literatura.  
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Tabela 1 - Organizações privadas sem fins lucrativos por classe de associação 
 

Classe de Associação 

 
Número % de total de 

organizações 

% de 
organizações 
não religiosas 

Fundação 11076 5,04% 5,83% 
Beneficentes, religiosas, bem-estar 5492 2,50% 2,89% 
Cultura, ciência, educação 3964 1,81% 2,09% 
Outros 1620 0,74% 0,85% 

Organizações Religiosas 29473 13,42% 15,51% 

Associações 169260 77,09% 89,04% 
Beneficente, religiosa, bem-estar 49671 22,62% 26,13% 
Cultura, ciência, educação 31377 14,29% 16,51% 
Esporte, recreação 43684 19,90% 22,98% 
Empregadores 2536 1,16% 1,33% 
Empregados 4040 1,84% 2,13% 
Autônomos, profissionais liberais 2664 1,21% 1,40% 
Outros 35288 16,07% 18,56% 

Sindicatos 7874 3,59% 4,14% 
Empregadores do Setor Primário 1701 0,77% 0,89% 
Empregadores do Setor 
Secundário 

671 
0,31% 0,35% 

Empregadores do Setor Terciário 475 0,22% 0,25% 
Empregados do Setor Primário 2864 1,30% 1,51% 
Empregados do Setor Secundário 732 0,33% 0,39% 
Empregados do Setor Terciário 611 0,28% 0,32% 
Autônomos, profissionais liberais 820 0,37% 0,43% 

Federações 1451 0,66% 0,76% 
Religiosas 127 0,06% 0,07% 
Cultura, ciência, educação 151 0,07% 0,08% 
Esporte 545 0,25% 0,29% 
Empregadores 142 0,06% 0,07% 
Empregados 197 0,09% 0,10% 
Autônomos, profissionais liberais 74 0,03% 0,04% 
Outros 215 0,10% 0,11% 

Confederações 425 0,19% 0,22% 
Religiosas 79 0,04% 0,04% 
Esportivas 53 0,02% 0,03% 
Empregadores 15 0,01% 0,01% 
Empregados 39 0,02% 0,02% 
Autônomos, profissionais liberais 8 0,00% 0,00% 
Outros 231 0,11% 0,12% 

Total 219559 100%  
Total excluídas as 
Organizações Religiosas 

 
190086  100% 

Fonte: LANDIM (1993) apud ALVES (2002a) 

Observe-se que a Tabela I além de trazer o total de 219.559 organizações isentas 

do Imposto de Renda no ano de 1991 e de 190.086 excluindo-se as organizações 

religiosas, apresenta também uma certa classificação quanto aos tipos de 

organizações que compõem essa amostra. Nesse sentido, as classes que 

apresentaram o maior percentual de incidência foram as associações com 77,09%, 

seguidas pelas organizações religiosas com 13,42% e as fundações com 13,42% do 

total acima enunciado. No que se refere à área de atuação das organizações, boa 

parte está envolvida em atividades �beneficentes, religiosas e de bem-estar� (quase 
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30%), �esportivas e recreativas� (cerca de 23%), e �culturais, educacionais e para a 

ciência� (próximo a 19%). 

No que se refere à comparabilidade com o modelo das OSCIPs, há que se notar que 

muitas das categorias adotadas na pesquisa de Landim encontram-se dentre as 

hipóteses de vedação à qualificação de OSCIP, previstas no artigo 2o da Lei nº. 

9790/99, como é o caso dos sindicatos, entidades de benefício mútuo, instituições 

religiosas e fundações públicas. Ainda que se pretendesse separar tais 

organizações a fim de se estimar o número de organizações passíveis de 

qualificação como OSCIP, tal procedimento mostrar-se-ia prejudicado, tendo em 

vista que algumas dessas categorias não são identificáveis, como ocorre com as 

fundações públicas que estão agrupadas na mesma classificação das fundações 

privadas. 

Existem outras iniciativas em andamento no sentido de coletar dados sobre a 

atuação das organizações da sociedade civil. No entanto, a maior parte delas trata 

de um universo mais restrito relacionado a uma área específica (Ex.: Rede Brasileira 

de Educação Ambiental - REBEA3 ) ou a um tipo determinado de organização (Ex.: 

Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais - ABONG4  e Rede 

Brasileira de Entidades Assistenciais Filantrópicas - REBRAF5 ).  

Aquelas que buscam traçar um panorama nacional, ainda são escassas e 

embrionárias. O �Mapa do Terceiro Setor�, lançado em 2003 pelo Centro de Estudo 

do Terceiro Setor � CETS da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo �FGV/EAESP, 

propõe a utilização do sistema de classificação do Manual de Contas do Terceiro 

Setor publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em março de 2002. As 

informações são fornecidas pelas próprias organizações, podendo participar 

aquelas: 

[...] formalmente constituídas como associações civis ou fundação de 
direito privado e que atuam em áreas como Cultura e Recreação, 
Educação e Pesquisa, Saúde, Assistência e Promoção Social, Meio 
Ambiente, Desenvolvimento e Moradia, Defesa dos Direitos Civis e 
Organizações Políticas, além de organizações Filantrópicas e 
Promoção de Ações Voluntárias, de Atividades Internacionais, 
Religiosas e Associações Profissionais, de Classe e Sindicatos. 
(Mapa do Terceiro Setor, 2003).  

                                                
3 http://www.rebea.org.br 
4 http://www.abong.org.br 
5 http://www.terceirosetor.org.br 
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Observe-se, portanto, que as categorias utilizadas são mais numerosas e amplas 

que as classificações tradicionalmente utilizadas, incluindo instituições como partidos 

políticos e sindicatos. O �Guia do Terceiro Setor� proposto pela Fundação Mário 

Covas em parceria com a Fundação SEADE, ainda é um projeto em formação que 

tem como objetivo construir um cadastro censitário georreferenciado do Terceiro 

Setor a ser disponibilizado na Internet. O projeto prevê uma fase inicial apenas para 

o Estado de São Paulo e a posterior expansão da metodologia para o Brasil. No 

entanto, ainda não há nenhuma informação sistematizada disponível (Fundação 

Mário Covas, 2003). 

Vale mencionar, ainda, um outro estudo interessante realizado por Maria Nazaré 

Lins Barbosa (1999), no qual se constrói uma amostra do perfil das entidades sem 

fins lucrativos no município de São Paulo a partir de dados das organizações 

cadastradas em um dos Cartórios de Registros de Pessoas Jurídicas do município 

no período de 1941 a 1997. Tal pesquisa se destaca em função, além da 

metodologia pioneira aplicada, também face à ênfase dada a um fator indutor da 

constituição de entidades pouco explorado na literatura, a legislação. Com 

inspiração nessa idéia, procuramos realizar a análise da evolução dos números de 

qualificações de OSCIPs em relação às mudanças na legislação. As conclusões 

desse estudo serão expostas na subseção 5.2.2. 

5.2 Resultados da pesquisa 

Inicialmente, apresentaremos os dados coletados exclusivamente por meio das 

fontes do Ministério da Justiça. Em seguida, serão analisados os dados sobre sede 

das organizações e área de atuação, os quais puderam ser levantados tanto pelo 

website do Ministério, como pelos questionários. E, por fim, passaremos a descrever 

os resultados obtidos com os questionários respondidos. As informações colhidas 

nas entrevistas serão comentadas conforme o tema sobre o qual forneceram 

subsídios forem sendo debatidos. 

 Dentre as 124 OSCIPs que responderam ao questionário, uma informou que perdeu 

a sua qualificação. Essa organização, na tabulação dos dados, é mencionada como 

�desqualificada�. Nem todas as organizações preencheram devidamente todos os 

campos do questionário. Nos casos em que não houve resposta para aquele campo, 

classificamos  como �N/R� (Não Respondeu) e para as situações de respostas que 
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não puderam ser enquadradas nas hipóteses existentes, como ocorreu no campo 

sobre os colaboradores, classificamos a resposta como �inválida�.  

5.2.1 Número de pedidos de qualificação para OSCIP 

Na primeira consulta realizada nesta pesquisa, em 5 de maio de 2002, o website do 

Ministério da Justiça apresentava o seguinte levantamento dos pedidos de 

qualificação para OSCIP: 

Tabela 2 - Número Total de Pedidos de Qualificação para OSCIP (até 23/01/2002) 
Pedidos 1999 2000 2001 Total 
Deferidos 8 83 252 343 
Indeferidos 123 231 110 464 
Total 131 314 362 807 

Fonte: Ministério da Justiça, 2002 

Até 23 de janeiro de 2002, 807 pedidos de qualificação haviam sido apreciados, 

sendo 57% (464) indeferidos e apenas 43% (343) deferidos.  

Já na data estipulada para a pesquisa de 25 de março de 2002, ou seja, três anos 

após a publicação da Lei das OSCIPs, o total de qualificações havia subido para 415 

organizações. 

A literatura diverge ao concluir se esses números representam uma alta ou baixa 

adesão ao modelo das OSCIPs.  

Como observa Alves (2003), os dados da forma acima descritos não permitem 

distinguir pedidos novos de pedidos reapresentados, de sorte que não se pode 

afirmar que o campo �total� da Tabela 1 represente o número total de organizações 

que se interessaram pelo modelo. Ainda assim, o autor acredita que o número de 

organizações qualificadas até aquele momento ainda era baixo. 

Utilizando dados mais atualizados de dezembro de 2002 que trazem um total de 777 

entidades qualificadas em quase 4 anos, Barbosa (2002) argumenta que, apesar 

dessa evolução parecer pouco expressiva se tivermos em conta as estimativas de 

um universo de 219 mil entidades, a mesma pode ser considerada significativa se a 

compararmos à evolução dos números de entidades detentoras dos UPF e CEBAS 

que, depois de cerca de 5 décadas de existência de seus modelos, encontram-se 

em torno de 10.000 e 5.000 instituições, respectivamente. 
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Acreditamos que essa controvérsia se estabelece em razão de não termos 

expressamente definido o universo de organizações que se pretendia atingir com a 

Lei n°. 9790/99. 

Há que se notar que a leitura da Lei nº. 9790/99, bem como do material de 

divulgação do modelo das OSCIPS  - como a Cartilha das OSCIPs (CONSELHO DA 

COMUNIDADE SOLIDÁRIA, 2002) e as informações no website do Ministério da 

Justiça � deixam dúvidas acerca do tipo de organização que o modelo das OSCIPs 

visava alcançar.  

Os artigo 2o  e 3º da Lei n°. 9790/99 que tratam do tipo de organização que pode se 

qualificar como OSCIP parecem estimular a adesão ao modelo de organizações 

engajadas em áreas novas, não abarcadas pelos modelos tradicionais de 

certificação da UFP e CEBAS. 

No entanto, o artigo 18 da mesma lei que garante às organizações que possuem tais 

titulações a possibilidade de mantê-los em concomitância à qualificação de OSCIP 

pelo prazo de 5 anos, demonstra o interesse em atrair as organizações tradicionais 

ao modelo das OSCIPs. 

Alves (2002a) acredita que a ampliação do prazo para a opção de 2 anos para 5 

anos seria mais um indício da intenção de se trazer para o modelo das OSCIPs 

também as organizações tradicionais.  

Na entrevista concedida em maio de 2003 pelo ex-membro da Comunidade Solidária, 

o mesmo afirmou que, tendo em consideração a existência de aproximadamente 

219.000  organizações do Terceiro Setor e que apenas cerca de 7.000 eram 

detentoras da UPF, a intenção da lei era criar um novo formato para aquelas 

organizações que não possuíam reconhecimento formal e benefícios legais. Não se 

buscava, de acordo com o entrevistado, dar conta dos problemas do modelo anterior 

e trazer as organizações que possuíam os outros títulos para o modelo das OSCIPs, 

nem tampouco criar um único modelo para todos os tipos de organizações.  

Contudo, ao ser questionado sobre a razão da criação de previsão legal da 

concomitância de títulos e da prorrogação do prazo para a manutenção dos mesmos, 

o entrevistado reconheceu que houve um contato prévio com a situação das 

organizações possuidoras dos títulos antigos, do qual conclui-se que não era 

possível provocar mudanças à legislação até então existente, pois naquela época 
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não havia força política suficiente para lutar contra o �lobby� dessas organizações. 

Sendo assim, optou-se estrategicamente por não colocá-las como objeto da reforma. 

No entanto, foi lhes concedida a possibilidade de �experimentar� o novo modelo.  

No que tange à dilação do prazo, esta teria se dado em razão do tempo necessário 

para a própria estruturação dos procedimentos de qualificação, o qual foi maior do 

que o previsto. Lembra o entrevistado que o Decreto n°. 3100/99 que regulamenta a 

Lei n°. 9799/99 só foi publicado 3 meses após a mesma e que a  competência pela 

qualificação das OSCIPs acabou ficando com o mesmo órgão que aprecia o 

processo do UPF, isto é, o Ministério da Justiça. 

De todas as informações colhidas, concluímos que, muito embora as organizações 

tradicionais não fossem o foco do novo modelo, não se descartou a possibilidade de 

trazê-las para o mesmo, se não num primeiro momento, pelo menos num futuro não 

tão distante. Portanto, há que se dizer que o Conselho da Comunidade Solidária 

trabalhava com uma expectativa de cerca de 219 mil organizações. Fica claro, 

também, que os números dos primeiros anos da existência da lei frustraram as 

expectativas dos idealizadores do modelo, a ponto de incentivá-los a promover 

mudanças na Lei n°. 9790/99 para gerar maiores adesões. 

Entretanto, se consideramos as críticas quanto à imprecisão dessa estimativa de 

219 mil organizações, resta-nos concluir que hoje não dispomos de dados capazes 

de delimitar a real dimensão do universo potencial das OSCIPs e, por conseguinte, 

fica prejudicada a avaliação da magnitude das adesões ao novo modelo. 

 5.2.2 Data de qualificação 

A observação dos dados sobre a data de qualificação das OSCIPs revela-se 

interessante para a análise do comportamento do conjunto das organizações em 

relação às mudanças no ambiente institucional-legal. 

O gráfico 1 reproduz os dados do website do Ministério da Justiça referentes à data 

de qualificação das 415 organizações que se tornaram OSCIPs nos 3 primeiros anos 

de vigência da Lei nº. 9790/99, isto é, de 24 de março de 1999 até 25 de março de 

2002. O gráfico 2 traz os mesmos dados, mas quanto às 124 organizações que 

responderam o questionário. 
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Gráfico 1 � Data de qualificação das 415 OSCIPs 
Fonte: Ministério da Justiça (2002) 
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Gráfico 2 � Data de qualificação das OSCIPs que responderam o questionário 
Fonte: Adaptado de Ministério da Justiça (2003) 
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Note-se que ambos os gráficos retratam que a maior adesão ao modelo das OSCIPs 

só começa a ocorrer em meados de 2001, ou seja, após mais de 2 anos da 

existência da nova lei. Esse período coincide justamente com os períodos de edição 

das Medidas Provisórias n°. 2143-33, de 31 de maio de 2001 e n°. 2113-32, de 21 

de junho de 2001 que concederam, respectivamente, a ampliação do prazo de 

concomitância de títulos e o status de organização beneficiária de doações 

dedutíveis do Imposto de Renda. 

O gráfico 1 demonstra que das 415 organizações qualificadas nos 3 primeiros anos 

de vigência do modelo, 65% obtiveram o título de OSCIP durante o período de maio 

de 2001 a março de 2002. A amostra das 124 organizações que responderam o 

questionário, representada pelo gráfico 2, traz um percentual semelhante de 62%6. 

5.2.3 Indeferimentos dos pedidos de qualificação para OSCIP 

Como mencionado anteriormente, obtivemos na entrevista concedida pelo 

funcionário do Ministério da Justiça em maio de 2003, um levantamento mais 

atualizado da evolução dos pedidos de qualificação, bem como informações mais 

detalhadas acerca dos indeferimentos dos pedidos.  
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Gráfico 3 -OSCIPs - Pedidos de qualificação deferidos e indeferidos por ano, até 15/05/03 
Fonte: Adaptado Ministério da Justiça (2003) 

                                                
6 Alves e Koga (2003), utilizando a Teoria Institucional do Estudos Organizacionais, analisam a hipótese de que 
as organizações mais tradicionais -  aquelas que já possuíam outros títulos, como as assistenciais ou que 
ideologicamente assumem uma postura de autonomia em relação ao Estado, como as organizações não 
governamentais (ONGs) - adotaram uma estratégia de inércia organizacional  para manter o status que já 
possuíam. Tais organizações não teriam aderido ao modelo das OSCIPs em sua forma original, mantendo-se 
indiferentes ao mesmo até que este fosse alterado de maneira a agregar os principais benefícios que os modelos 
anteriores já possuíam. Questiona-se, dessa forma, se a criação do modelo da OSCIP não teria sido inóquo, uma 
vez que estaria se tornando cada vez mais próximo dos modelos anteriores.  
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O gráfico 3 demonstra que até 15 de maio de 2003 foram qualificadas 1122 OSCIPs. 

De fato, este número representa um aumento considerável se comparado ao do 

levantamento mencionado na Subseção 5.2.1. de 23 de janeiro de 2002, que 

apresentava apenas 343 pedidos deferidos. 

Quanto à evolução dos deferimentos e indeferimentos, o percentual de 

indeferimentos em relação ao total de pedidos apresentados teve o seguinte 

desempenho: em 1999, quase 94% dos pedidos foram indeferidos; em 2000, houve 

uma significativa redução para cerca de 26%; em 2001, manteve-se quase o mesmo 

patamar de 30% de indeferimentos; em 2002 houve uma forte redução para quase 

13% e, finalmente, em 2003, elevou-se novamente para cerca de 35% de 

indeferimentos. 

O funcionário entrevistado do Ministério da Justiça esclareceu que, ao ter ingressado 

em 2000 na Divisão de OSCIPs, procedeu um levantamento - o qual serviu de base 

para a construção do gráfico acima reproduzido �  das principais causas de 

indeferimento e o encaminhou para o Conselho da Comunidade Solidária. O 

Conselho que já estava realizando um trabalho com os órgãos públicos no sentido 

de debater as orientações de implementação e formas de sensibilização do modelo, 

convidou a Divisão de OSCIPs para contribuir para tal discussão.  

O entrevistado acredita que a postura que se passou a adotar na Divisão das 

OSCIPs desde então, facilitou o caminho a ser percorrido pelas organizações para a 

obtenção da qualificação. 

A equipe do Ministério da Justiça responsável pelo processo de qualificação das 

OSCIPs é composta por 1 coordenador, 3 analistas e 2 funcionários, os quais, 

segundo o entrevistado, tentam dar o maior apoio possível às organizações. A partir 

do ingresso do entrevistado na Divisão, a equipe começou a fornecer informações e 

documentação pelo website e, quando possível, pessoalmente. Ademais, passou-se 

a adotar um procedimento de análise prévia da documentação. Quando notada 

alguma deficiência passível de ser sanada, comunicavam-se com as entidades para 

que as mesmas solucionassem o problema já naquela oportunidade, a fim de 

garantir sua qualificação o mais rápido possível. Anteriormente, não havia tal análise 

preliminar e qualquer deficiência levava ao indeferimento imediato.  
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Quanto aos requisitos formais, se compararmos as exigências para a obtenção dos 

UPF e CEBAS com os requisitos da qualificação das OSCIPs, notamos uma 

considerável redução de documentos e procedimentos exigidos. Outrossim, a 

previsão do prazo legal de 45 dias para apreciação do pedido, bem como a 

determinação de que o ato de concessão não seja mais discricionário ao interesse 

do Estado, mas vinculado ao preenchimento dos requisitos, faz presumir uma 

significante melhoria no procedimento de qualificação. 

Nesse sentido, o entrevistado afirma que, pelo menos em comparação aos Títulos 

de Utilidade Pública, cujos pedidos também passam pelo seu órgão, a qualificação 

como OSCIP demonstrou-se muito mais simples e ágil.  

Os representantes entrevistados das OSCIPs que firmaram Termos de Parceria 

também expressaram suas opiniões nesse sentido. No entanto, há que se alertar 

para o fato de que as impressões dessas organizações não devem ser 

generalizadas para a totalidade das organizações que passaram pelo processo de 

qualificação. Na realidade, temos que presumir que as OSCIPs que firmaram o 

Termo de Parceria são uma amostra diferenciada desse universo, uma vez que para 

preencherem todos os requisitos necessários à celebração de tal ajuste, essas 

organizações devem ser dotadas de uma estrutura burocrática melhor estabelecida, 

realidade esta que não condiz necessariamente com a de todas as organizações 

passíveis de qualificação. Para uma completa avaliação do novo procedimento de 

qualificação criado pelo modelo das OSCIPs, seria necessário buscar as impressões 

das instituições que não conseguiram obter a qualificação. Como não havia dados 

disponíveis sobre tais instituições à época da pesquisa, resta-nos a sugestão para 

futuras análises. 

Contudo, foi possível obter subsídios sobre os principais motivos de indeferimento e 

sobre o número de organizações que tiveram o seu pedido indeferido pela primeira 

vez e que voltaram a requerer a qualificação. 

O gráfico 4 aponta os motivos de indeferimento dos pedidos de qualificação 

apreciados até 15 de maio de 2003. 
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Gráfico 4 � Motivos de indeferimento (até 15/05/03) 
Fonte: Adaptado Ministério da Justiça (2003) 

Os incisos referidos na legenda do Gráfico 4 dizem respeito ao §3o. do artigo 6o. da 

Lei n°. 9790/99 que dispõe sobre as hipóteses de indeferimento do pedido de 

qualificação pelo Ministério da Justiça.  

O inciso I trata do enquadramento da organização em alguma das atividades 

vedadas às OSCIPs e previstas no artigo 2o. já mencionado na seção anterior, como 

as atividades lucrativas e a disseminação de cultos e credos.  

O inciso II cuida do não preenchimento dos requisitos do artigo 3o. da Lei n°. 

9790/99 - atendimento aos objetivos sociais permitidos às OSCIPs - e do artigo 4o.  � 

regras para a elaboração do estatuto social da organização.  

Por fim, o inciso III dispõe sobre o indeferimento do pedido de qualificação quando a 

documentação apresentada pela organização estiver incompleta. De acordo com o 

Decreto n°. 3100/99 que regulamenta a Lei n°. 9790/99, devem ser apresentadas 

cópias autenticadas do estatuto registrado em cartório, da ata de eleição da atual 

diretoria, do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, da 

declaração de isenção do imposto de renda e da inscrição no Cadastro Geral de 

Contribuintes/Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CGC/CNPJ). 

O gráfico 4 aponta claramente que as causas de indeferimento estão fortemente 

concentradas nas hipóteses dos incisos II e III. Infelizmente, não foi possível 

distinguir os números referentes a cada uma dessas hipóteses. Mas, uma vez que 

existiram poucos indeferimentos em razão da ocorrência do inciso I, que dispõe 
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sobre as atividades nas quais a organização não pode estar envolvida para obter a 

qualificação de OSCIP, supõe-se que a grande parte das organizações tem clareza 

sobre o enquadramento de suas atividades; o que nos faz crer que a incidência da 

primeira hipótese do inciso III - artigo 3°. da Lei n°. 9790/99 - também tenha sido 

baixa.  

Conclui-se, desta forma, que houve um maior número de indeferimentos em razão 

do não preenchimento dos requisitos de ordem formal expressos na 2a parte do 

inciso II (artigo 4°. da Lei n°. 9790/99) e no inciso III. 

Sendo assim, podemos afirmar que os requisitos formais continuam sendo o maior 

óbice para as organizações conseguirem seu reconhecimento institucional. 

O Gráfico 5 traz os números dos pedidos reapresentados até 15 de maio de 2003. 
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Gráfico 5 � Organizações que tiveram o pedido indeferido e voltaram a requerer a 
qualificação (até 15.05.03) 
Fonte: Adaptado de Ministério da Justiça (2003) 

De acordo com os Gráficos 3 e 5, uma média de 32% (218 dos 672) dos pedidos 

indeferidos na primeira vez foram reapresentados. Em 1999, 9 dos 123 pedidos 

indeferidos foram repetidos (7%); em 2000, 74 dos 231 (32%); em 2001, 65 dos 110 

(59%); em 2002, 54 dos 79 (68%) e em 2003, 16 dos 129 (12%). 

O gráfico mostra, ainda, que 84% (183 dos 218) dos pedidos reapresentados foram 

deferidos na segunda vez, sendo que tal percentual também foi crescendo 

gradualmente (44% em 1999, 69% em 2000, 94% em 2001, 100% em 2002) até 

2002, quando todos foram deferidos na segunda vez. Já em 2003, esse percentual 

voltou a cair para 81%. 
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Pode-se observar que houve um aumento crescente tanto nos pedidos, como nas 

qualificações obtidas até o ano de 2002. Tal fato parece ter se dado em razão tanto 

das iniciativas do órgão responsável pela apreciação dos pedidos de qualificação, 

como do Conselho da Comunidade Solidária que tinha interesse na consolidação do 

modelo das OSCIPs. Também a possibilidade de reapresentação a qualquer tempo 

dos pedidos indeferidos, o que não ocorre na UPF por exemplo, garantiu um 

aumento no número de qualificações já logo nos primeiros anos da existência da lei. 

Entretanto, a partir de 2003, quando há a mudança de governo e o fim da atuação 

do Conselho da Comunidade Solidária, ocorre uma sensível diminuição no 

desempenho das qualificações. 

5.2.4 Sede da organização e região de atuação 

Supondo-se que os endereços de correspondência disponibilizados pelo website do 

Ministério da Justiça correspondam aos das sedes das organizações, construiu-se o 

gráfico abaixo com os dados das 415 OSCIPs que se qualificaram até 25 de março 

de 2002: 
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Gráfico 6 � As OSCIPs qualificadas até 25/03/02, por Estado 
Fonte: Ministério da Justiça (2002) 

Note-se que foi constituída pelo menos uma OSCIP em cada estado e no Distrito 

Federal. Todavia, a distribuição das organizações é irregular, havendo uma maior 
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concentração nos estados de São Paulo(79), Paraná (60), Distrito Federal (54) e Rio 

de Janeiro (48).  

As regiões geográficas com o maior número de OSCIPs são o Sudeste, com cerca 

de 39% (160) das organizações, e o Sul, com aproximadamente 22% (90). Tanto a 

região Nordeste como a Centro-Oeste, incluindo no último caso as OSCIPs sediadas 

no Distrito Federal, apresentaram um percentual aproximado de 17% (72). A região 

Norte, por sua vez, teve um percentual de cerca de 5% (22).  

O gráfico 7 ilustra um cenário semelhante nas 124 OSCIPs que responderam o 

questionário. 
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Gráfico 7 � OSCIPs que responderam o questionário, por Estado 
Fonte: Ministério da Justiça  

Apesar deste levantamento não contar com pelo menos uma organização em cada 

Estado, manteve-se o conjunto dos 5 primeiros Estados com maior incidência, bem 

como a mesma ordem das regiões geográficas com o maior percentual de OSCIPs. 

Do total das organizações que responderam o questionário, 37% (46) estão no 

Sudeste, 27% (33) no Sul, 19% (22) no Nordeste, 15% (19) no Centro-Oeste e 3% 

(4) no Norte  

Em que pese ainda a baixa incidência de OSCIPs na maior parte dos estados 

brasileiros, acreditamos que uma análise interessante seria a da comparação entre a 

distribuição das organizações em relação à distribuição da população no Estados 

brasileiros.  
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Tabela 3 � OSCIPs/10 milhões de habitantes 

Estado 
OSCIPs/10 milhões de 

hab. 
Distrito Federal 263,27 
Acre 89,68 
Paraná 62,74 
Amapá 41,93 
Rio de Janeiro 33,35 
Roraima 30,83 
Santa Catarina 28,00 
Pernambuco 26,52 
Goiás 25,98 
Espírito Santo 22,60 
Sergipe 22,42 
Rondônia 21,74 
São Paulo 21,33 
Tocantins 17,28 
Rio Grande do Sul 14,72 
Bahia 14,54 
Minas Gerais 14,53 
Mato Grosso do Sul 14,44 
Rio Grande do Norte 14,41 
Amazonas 14,22 
Ceará 13,46 
Paraíba 11,61 
Piauí 10,55 
Pará 9,69 
Mato Grosso 7,99 
Maranhão 7,08 
Alagoas 3,54 

                                    Fonte: Elaboração nossa 

A maior incidência de organizações no Distrito Federal pode ser explicada pela 

facilidade que a proximidade junto à esfera federal de governo pode proporcionar à 

organização, uma vez que aquela, além de ter sido a articuladora e incentivadora do 

modelo, também cuida dos procedimentos de qualificação e tem se mostrado 

pioneira na celebração de Termos de Parceria.  

Poder-se-ia esperar uma maior adesão das organizações do Nordeste, tendo em 

vista a reconhecida expressão das ações de organizações da sociedade civil nessa 

região. Uma possível explicação seria o fato da não coincidência da sede com a 

região de atuação da organização. Isto é, uma organização que atue no Nordeste 

pode não estar necessariamente sediada nesta mesma região. Como foi levantado 

pelo técnico do Ministério da Justiça, constituir a organização no local de maior 

acesso às informações pode ser mais funcional, para alguns casos, do que ter a 
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sede na região de atuação. Esse fator será melhor analisado a seguir, quando 

tratarmos da região de atuação das organizações que responderam os questionários.  

Região de atuação  

Apresentamos a seguir os dados dos questionários acerca das regiões geográficas 

de atuação das 124 OSCIPs participantes da amostra, lembrando que neste campo 

a organização podia assinalar mais de uma resposta. 

Tabela 4 � Local de atuação por região geográfica as OSCIPS que responderam o 
questionário 

    Fonte:Elaboração nossa 

Região No de respostas % 
Sudeste 53 28% 

Sul 40 21% 
Centro-Oeste 31 16% 

Nordeste 34 18% 
Norte 23 12% 
N/R 6 3% 

Desqualificada 1 1% 
 188 100% 

Traçamos o seguinte quadro comparativo entre as informações de distribuição 

geográfica sobre as sedes e as áreas de atuação das 124 OSCIPs que responderam 

o questionário: 

Tabela 5 - Comparação entre a localização da sede e a região de atuação das 
OSCIPS que responderam o questionário 
 

Região 

No. de 
organizações 
com sede na 

região 

% de 
organizações 
com sede na 

região 

No. de 
organizações 
que atuam na 

região 

% de 
organizações 

que atuam 
na região 

Sudeste 46 37% 53 28% 
Sul 33 27% 40 21% 

Centro-Oeste 19 15% 31 16% 
Nordeste 22 18% 34 18% 

Norte 4 3% 23 12% 
N/R 0 0% 6 3% 

Desqualificada 0 0% 1 1% 
  124 100% 188 100% 

    Fonte: Elaboração nossa 

Importante esclarecer, inicialmente, que na quase totalidade dos casos das 

organizações que assinalaram que possuem apenas 1 Região de atuação, tal 

Região corresponde à da sede da organização.  



 

 

93

 

Nota-se na Tabela 5 uma grande diferença nos números da Região Norte. Das 23 

organizações que dizem ter atuação nessa região, apenas 4 estão nela sediadas; 

enquanto 19 (82,6%) têm sede em outra Região.  

No cruzamento dos dados do questionário, verificamos que dessas 19, 10 estão no 

Sudeste, 5 no Centro Oeste, 2 no Sul e 2 no Nordeste.  

Nas Regiões Centro-Oeste e Nordeste, ainda que em proporções menores, parece 

seguir-se um padrão similar de não correspondência entre a sede e a região de 

atuação da organização. Aproximadamente 42% e 35% das organizações que dizem 

atuar, respectivamente, na Região Centro-Oeste e Nordeste estão sediadas em 

outra região.  

O mesmo não parece ocorrer na Região Sudeste em que apenas 11 (20,75%) das 

53 organizações que nela atuam estão sediadas em outra Região. Sendo 5 no 

Centro-Oeste, 4 no Sul e 2 no Nordeste.  

Já a Região Sul encontra-se numa situação intermediária em que cerca de 27% das 

40 organizações atuantes em seu território têm sede em outra Região. 

Enfim, do todo exposto há que se fazer três constatações principais. As 

organizações que atuam apenas em uma região tendem a sediar-se nela. Aquelas 

que atuam em mais de uma região buscam constituir suas sedes nas regiões com 

maior acessibilidade de informações, como Sudeste e Centro-Oeste. 

Conseqüentemente, no conjunto total das organizações analisadas não há 

necessariamente uma correspondência direta entre sede e Região de atuação. 

5.2.5 Área de atuação 

Como mencionado anteriormente, foram utilizadas duas fontes de informação sobre 

o aspecto ora analisado: o banco de dados do website do Ministério da Justiça e os 

questionários respondidos.  

Esse campo foi incluído no questionário com o intuito de preencher algumas lacunas 

deixadas pelas informações do banco de dados do Ministério da Justiça. A primeira 

delas diz respeito à gama de opções existentes nessa fonte. Para cada organização 

só havia uma área de atuação correspondente, a qual deveria se enquadrar em uma 

dessas oito opções: assistencial, ambiental, creditícia, educacional, cultural, 

pesquisas, saúde e jurídica. Avaliou-se que as categorias eram muito reduzidas 
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dada a significativa ampliação de áreas trazidas no artigo 3º da Lei n°. 9790/99, bem 

como que uma mesma organização poderia engajar-se em mais de uma categoria. 

Ademais, a ausência de informações sobre a autoria dos dados disponibilizados não 

nos permitia descobrir quem havia feito a escolha, se as próprias organizações ou se 

o próprio órgão qualificador.  

 Tendo em vista o interesse em descobrir como as próprias organizações 

enxergavam suas atividades, bem como em se obter um retrato mais fiel dessas 

ações, optou-se por incluir a questão no questionário e ampliar o leque de opções de 

respostas. Buscando englobar todas as hipóteses previstas pela Lei n°. 9790/99, 

foram acrescidas às oito alternativas utilizadas pelo Ministério da Justiça, mais 11. 

Tais alternativas não eram excludentes, possibilitando que se assinalasse quantas 

opções o informante entendesse pertinente.  

Apresentaremos, inicialmente, os dados coletados no website do Ministério da 

Justiça, com a principal finalidade de verificar se a amostra das 124 OSCIPs que 

responderam o questionário possuem as mesmas características do universo das 

415 organizações que se qualificaram dentro do período em análise. 
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Gráfico 8 � Área de Atuação das 415 OSCIPs 
Fonte: Ministério da Justiça (2002) 
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Gráfico 9 � Área de atuação das 124 OSCIPs que responderam o questionário 
Fonte: Ministério da Justiça (2002) 

 

De fato, os gráficos 8 e 9 apresentam um cenário semelhante. Os dois conjuntos 

trazem como principais áreas de atuação das OSCIPs qualificadas as: �assistencial�, 

�creditícia�, �ambiental� e �educacional�. Somando as organizações que atuam 

nessas áreas chega-se a um percentual de 79% do total das 415 organizações e de 

88% das 124 que responderam o questionário. 

A Tabela 6 descreve os resultados dos questionários quanto às áreas de atuação 

das 124 OSCIPs da amostra e o Gráfico 10  traz os dados sobre o número de 

opções assinaladas pelas mesmas. 

Tabela 6 - Áreas temáticas de atuação das OSCIPs que responderam o questionário 
(continua) 

Área 
No. de 

Respostas 
% das 

Respostas

Desenvolvimento econômico e social 59 10% 
Educacional 55 10% 
Ambiental 51 9% 
Cidadania 47 8% 
Cultural 42 7% 
Assistencial 41 7% 
Voluntariado 32 6% 
Ecológico 32 6% 
Creditícia 28 5% 
Novos modelos sócio-produtivos 26 5% 
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Tabela 6 - Áreas temáticas de atuação das OSCIPs que responderam o questionário 
(conclusão) 

 

Área No. de Respostas % das 
Respostas 

Pesquisa 26 5% 
Saúde 23 4% 
Tecnologias alternativas 22 4% 
Ética 21 4% 
Direitos Humanos 20 3% 
Científica 14 2% 
Segurança alimentar e nutricional 12 2% 
Jurídica 11 2% 
Outra 7 1% 
N/S ou N/R  3 1% 
Desqualificada 1 0% 
  573 100% 
Fonte: Elaboração nossa 
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Gráfico 10 � Número de respostas assinaladas na pergunta áreas de atuação 
Fonte: Elaboração nossa 

Algumas incongruências foram identificadas ao compararmos os dados do Ministério 

da Justiça e dos questionários. O gráfico 10 demonstra que apenas 23 organizações, 

ou seja, menos de 19% das OSCIPs que responderam o questionário, informaram 

ter apenas uma área de atuação. A maioria delas assinalou de 2 a 6 opções. A 

segunda incongruência está nas próprias informações sobre as áreas de atuação 

das organizações. Notou-se que as respostas concedidas por algumas das OSCIPs 



 

 

97

 

nos questionários não são compatíveis com os dados fornecidos pelo Ministério da 

Justiça. Pode-se citar o caso de uma organização que está apontada como 

�assistencial� nas informações desta última fonte, mas que respondeu no 

questionário que sua área de atuação seria a de �desenvolvimento econômico e 

social�.  

Os dados da amostra das 124 OSCIPs que responderam o questionário demonstram 

que há uma quantidade significativa de organizações que abordam novas temáticas 

como a �promoção do desenvolvimento econômico e social� (59), �ambiental� (55), 

�cidadania� (47) e �creditícia� (28). Essas quatro áreas receberam juntas 33% das 

respostas.  

 No caso específico das organizações creditícias há ainda mais um incentivo à 

qualificação como OSCIP. A Medida Provisória nº 2.089/2001 prevê que as 

organizações que se qualificarem como OSCIPs deixam de estar sujeitas à �Lei da 

Usura�, não tendo que observar o limite legal de taxa de juros de 12% ao ano. 

Quanto à quantidade de opções assinaladas pelas organizações, pode-se observar 

no Gráfico 10 que a maioria das OSCIPs (52%) que responderam o questionário 

selecionou até 3 áreas de atuação. Entretanto, chama atenção o percentual de 11% 

das organizações que dizem dedicar-se a mais de 10 áreas,. A diversidade das 

áreas mencionadas no questionário faz questionar qual seria o perfil dessas 

organizações com tamanha versatilidade. 

As 5 organizações que apontaram o maior número de áreas de atuação não 

apresentaram muitas semelhanças. Atuam em regiões diferentes, não coincidem 

quanto às fontes de recurso e o período em que foram fundadas, bem como a 

quantidade de beneficiados e colaboradores também diferem. Pôde-se constatar 

apenas que duas delas (fundadas em 1962 e 1997) são mais antigas do que a 

média da amostra analisada, o que poderia justificar uma maior estruturação e 

ingerência da organização junto ao público que atinge, possibilitando seu 

engajamento em outras áreas de atuação ao longo de sua trajetória de atuação. 

Quanto às organizações mais novas, depreende-se das informações fornecidas pela 

organização que assinalou todas as opções, que as áreas apontadas  dizem 

respeito muito mais ao que a organização pretende realizar do que ao que já 

efetivamente concretizou. 
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A única organização que assinalou todas as opções de área de atuação é uma 

organização nova, fundada em julho de 2001 e qualificada em outubro de 2001, com 

sede em Pernambuco e atuação no Nordeste. A organização enviou-nos, além do 

questionário, um resumo de suas atividades e cópia de seu estatuto social. De fato, 

o último documento elenca inúmeras finalidades em que a estaria se 

compromentendo a engajar. Tais atividades vão desde a promoção da assistência 

social, preservação do meio ambiente, combate à fome, pesquisa sobre geração de 

renda até o combate à prostituição e ao trabalho escravo.  

No entanto, considerando-se que o estatuto social de uma organização trata-se, na 

realidade, de uma carta de intenções, mais interessante é a análise das atividades 

que concretamente foram executadas pela organização até o momento. Nesse 

escopo foram apontadas 6 ações: 1) Assentamentos de 70 famílias em 210 hectares 

de terra doadas pela organização; 2) Programa Combate à Febre Aftosa, com duas 

campanhas sorológicas por ano, abrangendo mil vacinas/ano em cerca de 560 

produtores; 3) Programa de Integração Comunitária que visa o intercâmbio entre as 

diversas comunidades da região; 4) Cavalgada ecológica, envolvendo debates sobre 

a preservação ambiental e humana; 5) Projeto �Informatizando nosso município: o 

uso de novas tecnologias da informação� e 6) Desenvolvimento Sustentável, 

participando de consórcio com entes governamentais e não-governamentais para a 

promoção da revitalização do agronegócio do agreste e sertão de Pernambuco. 

Muito embora não seja possível fazer uma avaliação acurada sobre as ações da 

organização utilizando apenas as informações acima, há que se observar que, no 

caso analisado, as alternativas assinaladas no questionário dizem respeito muito 

mais ao que a organização pretende concretizar do que ao que já efetivamente 

concretizou. Dado o pouco tempo de existência da organização, vale analisar no 

futuro se a mesma conseguiu desenvolver todas essas atividades. 

5.2.6. Data de fundação 

A Tabela 7 traz os dados sobre a data de fundação das OSCIPs que responderam o 

questionário. 

Tabela 7 - Organizações qualificadas como OSCIP por data de fundação 
até 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total

17 3 5 3 4 4 4 8 10 13 28 22 1 122 
14% 2% 4% 2% 3% 3% 3% 7% 8% 11% 23% 18% 1% 100%

Fonte: Alves e Koga (2003) 
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Os dados coletados demonstram que mais da metade (53%) das 124 organizações 

foram fundadas a partir de 1999 e que apenas 45 (36,3%) constituíram-se antes da 

publicação da Lei n°. 9790 /99.  

Ao cruzarmos os dados sobre data de fundação e data de qualificação, verificamos 

que 64 (52%) das organizações foram fundadas depois de criada a lei. Observarmos, 

ainda, que 33 dessas 64 organizações obtiveram a qualificação de OSCIP antes de 

completado 1 ano de sua fundação. Se buscarmos as que se qualificaram antes dos 

2 anos de existência, acrescentaremos mais 26 organizações, chegando a um total 

de 59. Isto é, cerca de 48% das 124 organizações da amostra se qualificaram como 

OSCIP antes de completados 2 anos de sua fundação.  

Esse fato corrobora a constatação feita anteriormente de que há uma forte tendência 

das organizações mais novas a aderirem ao modelo das OSCIPs. Em verdade, 

acredita-se que parte considerável delas foi criada vislumbrando a qualificação. 

5.2.7 Fontes de Recursos 

O questionário enviado apresentava 9 opções de fontes de recurso, sendo uma 

delas a opção �outras fontes�. Essas alternativas não eram excludentes, ou seja, 

cada organização podia assinalar mais de uma opção.  

Tabela 8 - Fontes de recurso das OSCIPs que responderam o questionário 

Fonte No de 
resposta 

% das 
respostas 

% das 124 
OSCIPs 

Outras fontes 50 16% 40% 
Empresas, Fundações e Institutos Empresariais 45 14% 36% 
Órgão do governo federal 44 14% 35% 
Órgão do governo municipal 40 13% 32% 
Contribuições Associativas 38 12% 31% 
Órgão do governo estadual 35 11% 28% 
Comercialização de produtos e serviços 26 8% 21% 
Agências internacionais de cooperação 21 7% 17% 
Agências multilaterais e bilaterais 6 2% 5% 
Sem financiamento 2 1% 2% 
N/S ou N/R 4 1% 3% 
Desqualificado 1 0% 1% 
  312 100%  
 Fonte: Elaboração nossa 

Constata-se na Tabela 8 que há uma maior incidência da opção �outras fontes�. Em 

40% dos questionários respondidos essa opção foi assinalada, isto é, 40% das 

organizações responderam que possuem fontes distintas das 8 opções do rol 
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apresentado no questionário. Alguns desses questionários especificaram quais 

seriam tais fontes. Averiguou-se que para alguns desses casos, as fontes 

mencionadas poderiam ter sido enquadradas em uma das opções dadas pelo 

questionário como, por exemplo, �sócios doadores�, que poderia ser incluída na 

alternativa �contribuições associativas�. No entanto, optou-se por manter o que foi 

assinalado no questionário a fim de preservar a percepção da pessoa que o 

respondeu.  

Entretanto, outra parte dos questionários que mencionaram outras fontes de 

recursos apontaram para fontes que, de fato, não estavam previstas no questionário 

como, por exemplo,  Igreja, outras organizações do Terceiro Setor e doações de 

pessoas físicas não associadas à organização. 

Em que pese a maior incidência da opção �outras fontes� e a relevante participação 

das fontes privadas ao analisarmos as opções individualmente, constatou-se do 

agrupamento realizado na tabela abaixo das organizações que responderam possuir 

pelo menos uma fonte pública, que estas correspondem a um total de 70, ou seja, 

mais de 56% das organizações.  

Tabela 9 � Fontes de recursos públicos 

Fontes de recurso Nº 

Dentre as fontes públicas, apenas do governo federal 15 

Dentre as fontes públicas, apenas do governo estadual 7 

Dentre as fontes públicas, apenas do governo municipal 14 

Dentre as fontes públicas, do governo federal e estadual 8 

Dentre as fontes públicas, do governo federal e municipal 6 

Dentre as fontes públicas, do governo estadual e municipal 5 

Dentre as fontes públicas, todas 15 

 Total de organizações que recebem recurso público 70 

Fonte: Elaboração nossa   

A constatação acima chama a atenção na medida em que demonstra o interesse 

dessas organizações na celebração de Termos de Parceria com o Poder Público. De 

fato, a maior parte das organizações entrevistadas que firmaram Termo de Parceria 

declararam que uma das principais razões, se não a maior, para a qualificação da 

organização como OSCIP, foi a possibilidade de celebrar tal instrumento com o 

poder público. 
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Outro resultado que deve ser ressaltado é a baixa incidência das opções �agências 

internacionais de cooperação� (7% das respostas) e �agências multilaterais e 

bilaterais� (2% das respostas). Tal fato retrata um perfil diferente do de outros tipos 

de organização como às filiadas à ABONG (2002) cujas principais fontes de recurso 

são justamente as agências internacionais.  

O Gráfico 11 descreve a quantidade de opções assinaladas pelas organizações.  
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Gráfico 11 � Quantidade de opções assinaladas por cada organização � Fontes de recurso 
Fonte: Elaboração nossa 

Muito embora a grande maioria das organizações tenha apontado até 3 fontes de 

recurso diferentes - cerca de 79% das que tiveram a sua resposta considerada -, 

nota-se a existência de algumas entidades que assinalaram quase todas as opções. 

Questiona-se se esta situação retrataria uma convergência dos propósitos da 

organização com interesses das diversas fontes financiadoras ou se trataria, na 

realidade, da configuração de um comportamento rent seeker (caçador de renda), 

em que a organização estaria adequando sua atuação a tais interesses para se 

habilitar ao maior número de fontes de recurso (MONZONI NETO, 2001 apud 

ALVES, 2002). 

Tivemos a oportunidade de entrevistar a OSCIP que assinalou o maior número de 

opções de fontes de recurso, uma vez que a mesma havia firmado Termo de 

Parceria. Trata-se do Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul da 

Bahia (IDES), cujo principal objetivo atualmente é a administração de uma Área de 
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Proteção Ambiental no Estado da Bahia. Tal organização iniciou suas atividades 

com os recursos de uma grande empreiteira interessada na preservação ambiental e 

no desenvolvimento econômico e social em sua área de atuação. Contudo, no 

decorrer do tempo, a organização passou a firmar relacionamentos com outros tipos 

de financiadores, como agências multilaterais de financiamento, empresas e governo. 

Esta diversidade de fontes acabou garantindo maior autonomia de atuação e tomada 

de decisões dessa organização. Portanto, neste caso específico, há que se concluir 

que o grande número de fontes de recurso não implicou no desvio dos objetivos da 

organização. Em contrário, pareceu garantir-lhe maior segurança financeira para 

concretizá-los. 

5.2.8 Âmbito de atuação 

A Tabela 10 retrata as informações sobre o âmbito de atuação das organizações 

que responderam o questionário.  

Tabela 10 - Âmbito de atuação das OSCIPS  que responderam o questionário 

Âmbito de atuação No. de Respostas % 
Internacional 9 5% 

Nacional 34 19% 
Regional 34 19% 
Estadual 32 18% 
Municipal 65 37% 

Desqualificada 1 1% 
 175 100% 

Fonte: Elaboração nossa 

Pode-se verificar que há uma maior atuação dessas organizações no âmbito 

municipal (37%). As organizações cujas ações estão no âmbito estadual (18%), 

regional (19%) e nacional (19%) apresentam um percentual bem próximo entre elas. 

Esse comportamento parece acompanhar a tendência do crescimento de iniciativas 

governamentais de interesse público no âmbito subnacional (SPINK, 2002). 

5.2.9 Número de colaboradores pagos e não pagos 

Antes de iniciar a análise dos dados colhidos neste campo, é necessário fazer um 

esclarecimento acerca do elevado número de ausência de respostas e de respostas 

inválidas para essas perguntas. Acredita-se que este fato ocorreu em função da 

nomenclatura utilizada no questionário. O termo �colaboradores� foi interpretado por 

algumas organizações como indivíduos ou instituições que contribuem 
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financeiramente para a instituição e não como aqueles que executam os serviços por 

elas prestados, de forma voluntária ou remunerada.  

Tabela 11 - Colaboradores pagos das 
OSCIPs que responderam o questionário

No. de 
Colaboradores 

pagos 
No.de 

respostas % 

0 26 21%
1 a 10  42 34%

11 a 20  21 17%
21 a 30 7 6%
31 a 40 2 2%
41 a 50 2 2%
51 a 60 2 2%
61 a 70 1 1%
71 a 80 1 1%
81 a 90 0 0%

91 a 100 0 0%
101 a 200 3 2%
201 a 500 2 2%

Mais de 500 0 0%
Inválida 4 3%

Desqualificada 1 1%
N/R 10 8%

 124 100%
Fonte: Elaboração nossa 

Tabela 12 - Colaboradores não pagos das 
OSCIPs que responderam o questionário 

No. de Colaboradores 
não pagos 

No.de 
respostas % 

0 18 15%
1 a 10  28 23%

11 a 20  22 18%
21 a 30 16 13%
31 a 40 6 5%
41 a 50 2 2%
51 a 60 1 1%
61 a 70 2 2%
71 a 80 1 1%
81 a 90 2 2%
91 a 100 0 0%

101 a 200 3 2%
201 a 500 1 1%

mais de 500 2 2%
Inválida 8 6%

Desqualificada 1 1%
N/R 11 9%

 124 100%
Fonte: Elaboração nossa 

Os dados levantados acerca do número de colaboradores chamam a atenção para a 

quantidade de pessoas envolvidas nessas organizações. O total de colaboradores 

pagos mencionados pelas 98 organizações que responderam ter pelo menos um 

colaborador nessa categoria, chega a 2.107. E para as 106 que disseram ter pelo 

menos um colaborador não pago,  se excluirmos a resposta de uma organização 

que respondeu ter 3.000.000 7  de colaboradores nessa categoria, o número de 

pessoas envolvidas seria de 3.661. Somando esses dois números, alcançar-se-ia o 

total de 5.768 pessoas colaboradoras dessas 124 OSCIPs. 

Os dados coletados informaram, ainda, que há um percentual significativo de 

organizações que se mantêm apenas com um tipo de colaborador. As que possuem 

apenas colaboradores pagos atingem um percentual de 15% e as com apenas 

colaboradores não pagos, 21%.  
                                                
7 A OSCIP que respondeu ter 3 milhões de colaboradores trata-se de uma associação de produtores de soja que 
visa �representar, promover, manter, expandir e defender os interesses dos produtores de soja no país�. Esse 
dado foi excluído da amostra tendo em vista a dificuldade em se imaginar um número tão elevado de indivíduos 
envolvidos voluntariamente em tal atividade, bem como em razão da grande diferença em relação aos dados das 
demais organizações que responderam o questionário. A organização com o maior resultado depois desta acusou 
um total de 1000 colaboradores não pagos.  
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5.2.10 Beneficiados 

O questionário apresentava a pergunta �tipo de beneficiado� como uma questão 

aberta, permitindo, portanto, a inclusão de quaisquer tipos de indivíduos ou grupos 

na resposta. 

 Para traçar um panorama geral, as respostas dadas nos questionários foram 

agrupadas em 19 categorias gerais. Para se definir cada categoria, foram 

selecionadas aquelas respostas mencionadas em pelo menos dois questionários. As 

respostas citadas apenas 1 vez foram todas comportadas na categoria �outros�. Em 

alguns casos, apontou-se mais de uma opção para a mesma organização. 

A tabela 13 traz as informações desse agrupamento: 

Tabela 13 - Tipo de beneficiados das OSCIPs que responderam o questionário 

Tipo de beneficiados No. de Resposta % 
crianças e adolescentes 31 19% 
pequenos empreendedores 25 15% 
comunidades locais 18 11% 
população de baixa renda 16 10% 
população em geral 10 6% 
estudantes 9 5% 
outros 9 5% 
N/R 7 4% 
indivíduos em situação de risco 6 4% 
trabalhadores rurais 5 3% 
outras ONGs 5 3% 
empresas 5 3% 
portadores de necessidades especiais 4 2% 
poder público 4 2% 
colaboradores e associados 3 2% 
trabalhadores urbanos 2 1% 
acusados, presos e egressos 2 1% 
artistas 2 1% 
organizações populares/mov. sociais 2 1% 

 165 100% 

Fonte: Elaboração nossa 

Os dados da Tabela 13 mostram um número mais elevado de OSCIPs que buscam 

beneficiar �crianças e adolescentes� (31), �pequenos empreendedores� (25) e 

�comunidades locais� (18). Os dois últimos dados são compatíveis, respectivamente, 

com as informações sobre a Área de Atuação e Âmbito de Atuação no que tange à 

alta incidência de organizações engajadas em novas temáticas - como as creditícias 
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e desenvolvimento econômico e social - e de organizações de atuação de âmbito 

local.  

Há que se esclarecer que não foi solicitada uma distinção entre beneficiados diretos 

e indiretos, o que explica, em parte, a referência a opções como �empresas� e �poder 

público� que não deveriam ser o público-alvo das ações das OSCIPs.  

Tabela 14 - No. de beneficiados por ano das OSCIPs que responderam 

No. de beneficiados No. de Respostas % 
Até 100 9 7% 

101 a 200 11 9% 
201 a 300 5 4% 
301 a 400 4 3% 
401 a 500 7 6% 

501 a 1000 14 11% 
1.001 a 10.000 32 26% 

10.001 a 100.000 11 9% 
100.001 a 811.000 2 2% 

N/R 28 23% 
Desqualificada 1 1% 

 124 100% 
Fonte: Elaboração nossa 

Na tabela 14 as organizações foram agrupadas em 9 faixas de acordo com o 

número de beneficiados.  

O alto índice de ausência de resposta (23%) ocorreu, em grande parte, em razão de 

ter se solicitado dados sobre a quantidade de beneficiados que a organização 

atendia anualmente. Tendo em vista que grande parte delas ainda não possuía 1 

ano de existência à época da pesquisa, muitas responderam que não tinham esse 

dado disponível. 

É possível verificar nas demais respostas que a parcela mais significativa das 

organizações está entre aquelas que atendem até 1000 pessoas (40%). Note-se que 

várias organizações que apontaram um número mais elevado referiam-se à 

população geral da localidade em que atuam.  

Enfim, há que se reconhecer o alcance, ainda que potencial, dessas 124 

organizações que juntas pretendem atingir um público de cerca de 2 milhões de 

indivíduos.  
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5.3. Considerações sobre o perfil das OSCIP 

Nesta seção,  iniciamos a discussão acerca da baixa ou alta adesão das 

organizações ao modelo das OSCIPs. Notamos que há divergências na literatura 

quanto à interpretação da magnitude dos números de qualificações existentes até o 

momento.  

Sendo assim, tentamos delimitar o universo potencial do modelo, a fim de compará-

lo ao total de OSCIPs existentes. Concluímos que, embora o discurso possa ser 

divergente, o Conselho da Comunidade Solidária trabalhava com uma expectativa 

de atingir  um universo de 219 mil organizações.   

De fato, ainda que utilizemos os números da última atualização do banco de dados 

do Ministério da Justiça, ou seja, 1488 organizações qualificadas como OSCIP até 

09 de outubro de 2003, poderíamos depreender que este total é baixo se comparado 

aos 219 mil do total almejado. A comparação com os números dos outros títulos 

também não diz muito, tendo em vista que os universos analisados são distintos. 

Entretanto, apontamos algumas deficiências capazes de comprometer a elaboração 

de inferências mais acuradas sobre a real dimensão do universo das OSCIPs. A 

mais importante delas é a questão da inexistência de dados precisos e atualizados 

no Brasil sobre o que, num esforço de generalização e utilizando a referência de 

Fernandes (1994), poderíamos chamar de �iniciativas civis�. 

Sendo assim, passamos a acreditar que melhor do que tentarmos nos ater à análise 

acima, seria avançar no sentido de investigar qual o comportamento das 

organizações que aderiram ao modelo, bem como tentar traçar um perfil das 

mesmas. 

O primeiro padrão apontado foi em relação à �data de qualificação�. Verificou-se que 

o número de organizações qualificadas aumentou consideravelmente após meados 

de 2001. Neste mesmo período, começaram a ocorrer mudanças na legislação � por 

meio, principalmente, de medidas do executivo -  que foram trazendo maiores 

benefícios às OSCIPs. Parte relevante desses benefícios são os mesmos já 

concedidos às organizações detentoras dos UPF e CEBAS, como a garantia do 

status de beneficiária de doações dedutíveis do Imposto de Renda (Medida 

Provisória n. 2158-35/01) ou de mercadorias apreendidas pela Receita Federal 

(Portaria n. 256, de 15 de agosto de 2002, do Ministério da Fazenda). Tal fato pode 
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ter decorrido do interesse de se  atender demandas das organizações que não 

possuíam reconhecimento formal anterior, no sentido de lhes conceder os mesmos 

benefícios das organizações tradicionais. Contudo, em razão principalmente da 

dilação do prazo para a opção da manutenção da qualificação de OSCIP em 

detrimento de outros títulos que a organização possa ter obtido anteriormente, esta 

situação levou-nos a considerar que as organizações tradicionais, ao adotarem um 

comportamento de não adesão ao modelo das OSCIPs, fizeram com que os 

idealizadores do modelo se mobilizassem de forma a nele incluir esses benefícios 

para que também essas organizações se interessassem pela qualificação . 

Interessante notar, no entanto, que os dados coletados pelo questionário 

demonstraram que a maior adesão ao modelo das OSCIPs ocorreu, na realidade, 

junto às organizações fundadas mais recentemente e engajadas em novas 

temáticas.  

No que se refere à �data de fundação� das organizações da amostra, inferiu-se que 

grande parte delas foi criada já com o intuito de se qualificar como OSCIP. Mais da 

metade das 124 OSCIPs (64, ou seja, 52%) foi fundada depois da criação da lei e 

dessas 64 organizações, 59 obtiveram a qualificação antes de completar 2 anos de 

existência. 

Também quanto à �área de atuação� dessas organizações, houve uma alta 

incidência de áreas novas como �desenvolvimento econômico e social�, 

�ambiental�,�voluntariado�, �creditícia�, entre outras. As temáticas tradicionais de 

�assistência�, �educação� e �saúde� obtiveram juntas apenas 20% das respostas 

assinaladas pelas organizações que responderam ao questionário.  

Um outro aspecto que se mostra importante para esta pesquisa diz respeito às 

�fontes de recurso� das organizações que responderam ao questionário. A grande 

maioria das organizações apontou até 3 opções de fontes de recurso, mas algumas 

informaram um número consideravelmente maior  chegando até 8 tipos de fontes 

diferentes. Questionamos se tal característica não retrataria uma condição rent 

seeker dessas organizações. Contudo, a análise do caso da organização que 

selecionou o maior número de opções (8 entre 9) apontou para uma realidade 

inversa, de autonomia de ações e decisões da organização garantidas justamente 

em função dessa diversificação de fontes de recursos. 
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Notou-se, ainda, que boa parte das organizações da amostra (70 organizações, isto 

é, 56% da amostra) diz receber recursos de pelo menos uma fonte governamental, 

seja ela federal, estadual e/ou muncipal. Isso demonstra que existe uma alta 

incidência de organizações que já tem uma prática de atuação decorrente de alguma 

relação com o governo, seja ela uma mera doação, ou, ainda, um ajuste de maior 

complexidade como o convênio. Portanto, há que se afirmar que a possibilidade de 

se firmar Termo de Parceria deve ter sido um dos principais motivos pelos quais 

muitas das organizações aderiram ao modelo das OSCIPs.  

Dentre as organizações que disseram receber recursos públicos, 44 afirmaram 

possuir alguma fonte governamental federal. Constata-se, dessa forma, que uma 

grande quantidade das organizações que se qualificaram já tinham alguma 

proximidade com o governo federal, ente promotor das mudanças legais em questão. 

A distribuição das organizações qualificadas pelo país indicou uma expressiva 

concentração de organizações sediadas no Distrito Federal, bem como um 

descolamento entre a região de atuação e a sede da organização.  

Tais dados juntamente com os depoimentos das pessoas entrevistadas, 

demonstram que a atuação do governo federal, mais especificamente do Conselho 

da Comunidade Solidária, foi essencial para a promoção do modelo das OSCIPs nos 

primeiros anos de vigência da Lei n°. 9790/99. 

De fato, percebe-se que com o início do novo governo em 2003, o ritmo de 

crescimento do número de deferimentos dos pedidos de qualificação para OSCIP 

caiu e os de indeferimento subiu. Há que se questionar como vem sendo e como 

será o desempenho do modelo das OSCIPs a partir de então. O modelo teria 

conquistado a legitimidade entre as organizações a ponto de ter uma existência 

própria, apartada do ente que o criou ou o mesmo só se manteve enquanto havia a 

condução do Conselho da Comunidade Solidária e só subsistirá se conseguir 

alguma outra guarida?  

Os dados referentes ao número de pessoas envolvidas nas ações dessas 

organizações parecem dar sinais de um panorama ao menos animador. De acordo 

com as informações prestadas nos questionários, cerca de 5.800 pessoas 

colaboram, remuneradamente ou de forma voluntária, com as atividades dessas 124 
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organizações e algo em torno de 2 milhão de pessoas são beneficiadas anualmente 

por essas ações. 

Entretanto, há que se considerar que embora parte das informações tenham sido 

colhidas já em 2003, como é o caso das entrevistas, a maior parte delas diz respeito 

à realidade anterior, não sendo possível abarcar nesta pesquisa toda a discussão 

sobre o futuro e perspectivas das OSCIPs nesse novo cenário.   

Neste momento, cabe-nos apenas ressaltar os principais fatores observados na 

pesquisa e apontar para possíveis incorreções que uma análise superficial desses 

dados pode acarretar.  

No que concerne às inovações institucionais-legais trazidas pela Lei das OSCIPs 

quanto ao acesso à qualificação e o reconhecimento formal das organizações, 

notou-se significativo avanço quanto à agilidade do processo e à acessibilidade para 

aquelas organizações que não se enquadravam nas hipóteses dos outros títulos até 

então existentes. A determinação de que a qualificação seja um ato vinculado ao 

atendimento de uma menor quantidade de requisitos, bem como a inexistência de 

um prazo mínimo para a reapresentação do pedido pelas organizações que tiveram 

seu pedido anterior indeferido e a previsão expressa das áreas que as organizações 

podem e não podem atuar; todos esses fatores parecem vir surtindo efeitos na 

prática, permitindo que mais organizações se qualifiquem e de maneira mais ágil.   

Contudo, devemos alertar para o fato de que trabalhamos com uma amostra de 

organizações que podem ser interpretadas como �vencedoras�, no sentido de que 

conseguiram ultrapassar as barreiras da inovação para obter a qualificação de 

OSCIP. Para uma avaliação completa do modelo, no entanto, seria necessário 

estender a presente análise para aquelas organizações que não conseguiram obter 

a qualificação, a fim de verificar as dificuldades e entraves do mesmo.  

No entanto, apenas os resultados colhidos nesta pesquisa já nos permite levantar 

vários questionamentos. As melhorias mencionadas acima podem ser consideradas 

como verdadeiros avanços para o fortalecimento das organizações do terceiro setor 

ou da sociedade civil, ou como se queiram chamar os promotores das iniciativas 

civis no Brasil? A própria restrição das áreas de atuação das organizações 

qualificáveis, já não estaria excluindo uma gama significativa de organizações que 

deveriam ser inseridas nesse contexto?  A reformulação de um marco legal para 



 

 

110

 

essas entidades deveria ter sido impulsionada pelo governo? Ou, ainda, a existência 

de um marco legal regulador dessas iniciativas seria realmente necessário? Haveria 

formas alternativas de garantir o reconhecimento dessas organizações, sem se abrir 

mão dos compromissos de transparência e �accountability� dessas organizações 

junto à sociedade como um todo?  
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6 TERMOS DE PARCERIA 

Nesta seção, analisaremos os 12 Termos de Parceria, sobre os quais conseguimos 

coletar maiores informações capazes de auxiliar na identificação e compreensão de 

inovações criadas pelo novo modelo do Termo de Parceria. 

Iniciaremos com a descrição das 8 OSCIPs entrevistadas, cujos dados 

correspondem às mesmas categorias definidas no questionário do Apêndice B. Vale 

esclarecer que 4 dessas organizações (AACC, IDES, Providência e Instituto Xingó) 

responderam espontaneamente ao questionário até julho de 2002 e, portanto, 

tiveram suas respostas incluídas na amostra do perfil das OSCIPs de que trata o 

Seção 5. Já para as outras 4 organizações que não haviam respondido o 

questionário, o mesmo foi aplicado  na oportunidade das entrevistas, ou seja, em 

maio de 2003, apenas para a finalidade de construir um melhor entendimento acerca 

das atividades da instituição que havia firmado a parceria. 

Junto às descrições das OSCIPs parceiras, apontaremos também os principais 

aspectos dos Termos de Parceria em questão, mencionando o órgão público 

parceiro, o processo de celebração, o objeto,  o valor, o prazo e os resultados dos 

ajustes. As parcerias serão mencionadas obedecendo a ordem cronológica da 

assinatura do instrumento do Termo de Parceria. A fim de facilitar a visualização, 

sistematizamos essas informações na Tabelas 13 e 14 que se encontram nos 

Apêndices F e G. 

Terminada essa seção, passaremos a traçar as principais considerações acerca dos 

questionamentos em análise nesta dissertação.  

6.1 As OSCIPs que celebraram Termos de Parcerias e os objetos das parcerias 

6.1.1 Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul da Bahia � IDES 

O IDES foi criado em 23/08/97com o seguinte objetivo: 

[...] apoiar o desenvolvimento sócio-econômico-ambiental da 
micro-região do Baixo Sul, por meio de ações integradas no 
âmbito das políticas sociais, sob a visão participativa dos 
diversos segmentos da sociedade para a construção do 
desenvolvimento local integrado e sustentável (INSTITUTO DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO BAIXO SUL DA 
BAHIA, 2002).   
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A Fundação Odebrecht foi um dos principais instituidores da organização e, ainda 

hoje, é um de seus importantes apoiadores. O Instituto Ayrton Senna também é um 

dos instituidores da organização que é parceira nacional do SEBRAE (INSTITUTO 

DO DESENVOLVIMENTO..., 2004). Todas essas instituições possuíam 

representantes conselheiros da Comunidade Solidária nas gestões 1999-2000/2001-

2002 (CONSELHO DA COMUNIDADE SOLIDÁRIA, 2002, pp. 45 e 46). 

De acordo com o questionário respondido, as categorias que qualificam suas áreas 

de atuação são: cultural, educacional, ambiental, voluntariado, novos modelos sócio-

produtivos, cidadania, tecnologias alternativa, desenvolvimento econômico e social e 

direitos humanos e seus principais beneficiados são adolescentes e jovens do Baixo 

Sul da Bahia. A organização diz receber recursos de diversas fontes que vão desde 

órgãos públicos federais, estaduais, municipais até agências internacionais de 

cooperação, contribuições associativas, agências multilaterais e bilaterais e 

empresas, fundações e institutos empresariais.  

A entidade habilitou-se como OSCIP em 26/06/00. E em abril de 2001, firmaram 

junto ao Centro de Recursos Ambientais do Estado da Bahia (CRA da Bahia) um 

Termo de Parceria cujo objeto era �[...] estabelecer e implementar a gestão, em 

todos os seus aspectos, da Área de Proteção Ambiental do Pratigi, localizada nos 

municípios de Igrapiúna, Ituberá e Nilo Peçanha� (INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO..., 2001).  

Os relatos sobre o desenvolvimento do Termo de Parceria foram fornecidos pelo 

próprio administrador da APA do Pratigi.  

As ações previstas no Programa de Trabalho do Termo de Parceria vão desde a 

contratação de equipe e aquisição de equipamentos para a execução das atividades 

de preservação da diversidade biológica local e vigilância ambiental até a promoção 

de organização sócio-produtiva nas comunidades rurais e estuarinas e criação de 

veículos de comunicação como o Jornal e o Programa de Rádio da APA do Pratigi. 

O valor estipulado para a realização das atividades propostas no programa de 

trabalho era de R$ 240.000,00 a ser repassado pelo parceiro público em 5 parcelas 8. 

O prazo de vigência do ajuste era de 1 ano, mas o mesmo foi aditado por mais 1 ano. 

Tal aditamento não envolveu novo repasse de recursos. Tal fato se deu em razão, 

                                                
8 Informações fornecidas pelo Administrador da APA do Pratigi em entrevista concedida em 16/05/03. 
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além do atraso de 2 meses na transferência da primeira parcela pelo parceiro 

público, também pela capacidade da organização de fazer com que o montante 

repassado pudesse manter as atividades da APA por mais 8 meses do tempo 

previsto no Termo de Parceria. Os resultados das atividades desenvolvidas pela 

instituição eram informados à comunidade local por meio das edições do Jornal APA 

do Pratigi. Na oportunidade da entrevista as atividades já haviam sido finalizadas e 

aguardava-se um novo processo de aditamento9.  

6.1.2 ARCA Sociedade do Conhecimento 

A ARCA foi constituída em 07/07/00, tendo obtido sua qualificação como OSCIP em 

31/10/00. A entidade atua: 

[...] na promoção do desenvolvimento social e combate à pobreza por 
meio da oferta de educação extra-escolar, nas áreas de 
Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS); 
empreendedorismo (Capital Humano); Cooperação, Rede e 
Democracia (Capital Social); Gestão e Microfinanças.  (ARCA, 2001) 

Identificam-se, portanto, com as seguintes categorias de área de atuação: 

educacional, cidadania, tecnologias alternativas e, principalmente, desenvolvimento 

econômico e social. Seu público-alvo são os pequenos municípios (entre 5.000 e 

50.000 habitantes) ou áreas específicas, como bairros de municípios maiores de 

todas as regiões geográficas do país. Beneficiam cerca de 700 municípios, contando 

com a contribuição de 20 consultores e 3 contratados e com os recursos das 

seguintes fontes: comercialização de produtos e serviços, agências multilaterais e 

bilaterais (BID) e empresas, fundações e institutos empresariais (SEBRAE)10.  

Foram entrevistados o assessor de relações institucionais e o consultor para a área 

de planejamento e controle econômico e financeiro da organização. Os 

entrevistados esclareceram que a ARCA foi concebida para atender os requisitos da 

Lei no. 9790/99 e se tornar OSCIP. Seria o caminho natural, uma vez que o Diretor 

Geral da organização fazia parte do Conselho da Comunidade Solidária e participou 

das discussões que deram origem à lei das OSCIPs. Ademais, a ARCA foi criada 

para gerir o programa público do SEBRAE denominado Agência de Educação e 

Desenvolvimento (AED) que tinha como seu parceiro institucional a Comunidade 

Ativa � uma das pastas da Comunidade Solidária. 
                                                
9 Informações fornecidas pelo Administrador da APA do Pratigi em entrevista concedida em 16/05/03. 
10 Informações fornecidas pelo Assessor de Relações Institucionais da ARCA em entrevista concedida em 
26/05/03. 
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Atualmente, a própria ARCA pode ser vista como um ente difusor da idéia das 

OSCIPS. A organização capacita agentes multiplicadores, produz publicações e 

promove cursos sobre o modelo das OSCIPs. Além disso, a organização incentiva 

que os Fóruns DLIS � associações formadas por meio do Projeto DLIS nos 

municípios junto aos quais a ARCA trabalha � transformem-se em OSCIPs para que 

tais associações sejam capazes de buscar recursos governamentais de forma 

autônoma11 . Assim, foi formada uma Rede de OSCIPs originárias dos Fóruns DLIS 

que visa dar apoio a essas organizações e divulgar o modelo das OSCIPs.  

Para a ARCA, o principal interesse no modelo das OSCIPs era a possibilidade de 

celebração de Termos de Parcerias. 

Foram firmados, na realidade, 3 Termos de Parcerias entre a ARCA e a Caixa 

Econômica Federal. A negociação dos ajustes foi intermediada pela Casa Civil da 

Presidência e transcorreu tranqüilamente. O entrevistado concorda que a 

participação da Comunidade Solidária ajudou bastante nesse processo que durou 

menos de 1 mês. Os dois primeiros termos somavam R$ 300.000,00 e eram 

referentes à publicação de materiais sobre empreendedorismo e DLIS, enquanto o 

terceiro dizia respeito a um projeto pequeno de implementação de sistema de 

reciclagem de lixo com um orçamento de R$ 20.000,00.  A celebração dessas 

parcerias ocorreu nos meses de maio e junho de 2001, com a previsão de execução 

no prazo de 3 meses. Portanto, em maio de 2003 todas as atividades previstas já 

haviam sido concretizadas.12  

6.1.3Associação do Jovem Aprendiz - AJA 

A AJA é uma organização com sede em Brasília que �[...] desde 1995 atua nas áreas 

de educação profissional, especial, promoção dos direitos humanos e defesa dos 

direitos de pessoas com deficiência, em projetos com abrangências locais, nacionais 

e internacionais.� (AJA, 2003). A entidade obteve a qualificação de OSCIP em 

22/11/00. 

Tendo em vista que em 2003, os membros da organização estavam atuando fora do 

Brasil, impossibilitando a realização de entrevistas, solicitamos que nos fossem 

enviadas por e-mail as respostas do roteiro de entrevistas dos Apêndices D e E. 

                                                
11  vid nota 11 
12 Informações fornecidas pelo Consultor de Planejamento da ARCA em entrevista concedida em 26/05/03 
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Assim, as informações relativas ao Termo de Parceria firmado entre a AJA e  a 

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça baseiam-se 

nessas respostas encaminhadas pelo presidente da organização. 

 O primeiro Termo de Parceria estabelecido pela Secretaria de Estado dos Direitos 

Humanos tratava do Projeto �Formação de Agentes Públicos do DF em Direitos 

Humanos com ênfase na atenção e defesa dos direitos das pessoas surdas�.  

O referido projeto tinha como objetivo:  

[...] promover os direitos e deveres das pessoas surdas e capacitar 
pessoas surdas e o Poder Público, incluindo policiais militares, 
femininos e masculinos, do Batalhão Escolar e do Proerd � Programa 
de Erradicação da Violência e Drogas, Corpo de Bombeiros, para o 
atendimento às pessoas com deficiência para o atendimento do 
cidadão surdo através do ensino e disseminação da Língua Brasileira 
de Sinais e aspectos culturais dos brasileiros surdos [...]�  
(ASSOCIAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ, 2003). 

 As atividades propostas pela instituição para cumprir tal finalidade envolviam cursos 

de formação de 20 pessoas surdas e 20 policiais e bombeiros militares do DF e a 

produção de 200 cópias de vídeo sobre o processo de formação dos agentes 

públicos e a língua brasileira de sinais. Para a execução do Termo de Parceria no 

prazo de 6 meses a contar do dia 30/08/01, foi repassado pelo parceiro público o 

valor de R$ 48.000,00. Todas as atividades previstas no Termo de Parceria foram 

cumpridas e a descrição dos resultados encontram-se no website da instituição 

(ASSOCIAÇÃO DO JOVEM..., 2003). 

6.1.4Associação de Apoio às Comunidades do Campo � AACC/RN 

De acordo com o questionário respondido, a AACC foi fundada em 1985 e obteve a 

sua qualificação em 22/03/00 com a finalidade de �[...] capacitar e assessorar para a 

cidadania e o desenvolvimento local sustentável, fomentando a atuação dos sujeitos 

locais[...]� no Estado do Rio Grande do Norte e outras regiões do Nordeste. Suas 

atividades compreendem as áreas de atuação de desenvolvimento econômico e 

social, ética, ambiental, novos modelos socio-produtivos e cidadania. Os 

beneficiados por suas ações são �[...] pequenos agricultores, mulheres, jovens e 

população em geral de pequenos municípios, onde a AACC atua[...]�, atingindo um 

público que varia entre 300 a 1000 pessoas anualmente.  As principais fontes de 

recurso da entidade são oriundas dos órgãos do governo federal, das agências 



 

 

116

 

internacionais de cooperação e das empresas, fundações e institutos empresariais. 

Contam com uma equipe de 15 colaboradores pagos e 4 voluntários.  

As informações sobre os dois Termos de Parceria firmados entre a AACC e o Fundo 

Nacional do Meio Ambiente do Ministério do Meio Ambiente (FNMA/MMA) foram 

obtidas por meio das entrevistas realizadas com os dois gestores da OSCIP 

responsáveis pelos projetos. 

O �Programa Piloto de apoio às iniciativas locais e sustentáveis�, foi o primeiro 

Termo de Parceria do FNMA, o qual foi celebrado no final de 2001. De acordo com 

os entrevistados, a iniciativa da escolha do formato do Termo de Parceria para 

regular o projeto foi do próprio Fundo. No entanto, por se tratar de um procedimento 

novo, tanto a organização como o órgão público parceiro enfrentaram e continuam 

enfrentando dificuldades para lidar com a formatação do Termo de Parceria. Um dos 

entrevistados informou, no entanto, que a organização tem uma boa relação com o 

Fundo e vem recebendo uma boa assistência do mesmo para adaptar os 

procedimentos13. 

A parceria consiste num projeto piloto para a descentralização de recursos a serem 

aplicados em projetos no Bioma Caatinga. A AACC foi escolhida por meio do Edital 

do FNMA nº 7/00 para realizar o processo de seleção das organizações locais a 

serem beneficiados com os recursos repassados pelo Fundo, bem como para 

acompanhar as ações das mesmas e gerir tais recursos. As entidades selecionadas 

deviam desenvolver os projetos propostos dentro do prazo de 18 meses. O Fundo 

dispôs de um total de R$ 380.000, sendo R$ 80.000 destinados para a parte de 

gerenciamento do projeto e R$ 300.000 para a contratação dos novos projetos no 

Bioma Caatinga. O edital de seleção previa um prazo de 18 meses para a execução 

do projeto. De acordo com o representante da OSCIP, na oportunidade da entrevista, 

a instituição estava em tratativas com o FNMA para prorrogar tal prazo tendo em 

vista o atraso no repasse dos recursos por parte do ente público. Naquele momento 

os projetos selecionados estavam em fase de execução, tendo já sido realizada uma 

                                                
13 Informações fornecidas pelo gestor do 2o Termo de Parceria firmado entre a AACC/RN e FNMA/MMA, em 
entrevista concedida em 21/05/03 
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primeira etapa de visitas de monitoramento por parte da AACC, as quais sinalizaram 

resultados satisfatórios14. 

O segundo Termo de Parceira da AACC e FNMA foi firmado no final de 2002. Neste 

segundo projeto, entendeu-se natural celebrar um Termo de Parceria, uma vez que 

já havia a experiência anterior acima relatada15 . O objeto do ajuste era a execução 

do projeto �Construção da Agenda 21 Local�, que buscava �[...] construir um 

programa de ação estratégico que conduza ao Desenvolvimento Sustentável de 

Natal, através de um processo participativo, de conformidade com o Programa de 

Trabalho� (ASSOCIAÇÃO DE APOIO  ÀS COMUNIDADES DO CAMPO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2002).  O referido Programa de Trabalho incluía as seguintes 

metas: 

[...] sensibilizar a população natalense sobre a Agenda 21 Local, 
atualizar os diagnósticos sobre a cidade de Natal, capacitar 80 
pessoas em Planejamento Estratégico, realizar 24 encontros de 
mobilização para a Agenda 21 de Natal, realizar 24 diagnósticos 
participativos nos bairros de Natal, elaborar cenários de 
desenvolvimento sustentável em 24 bairros de Natal, elaborar um 
plano de ações em 24 bairros que conduzam ao DS de Natal e 
referendar as prioridades e ações da Agenda 21. (ASSOCIAÇÃO DE 
APOIO....,2002). 

Para a execução de todas essas ações no prazo de 18 meses, foi orçado um 

montante de R$ 248.670,00, sendo R$ 160.500,00 provenientes do parceiro público 

e R$ 88.170,00 da própria OSCIP como contra-partida. (ASSOCIAÇÃO DE APOIO, 

2002). 

Em maio de 2003, o Termo de Parceria encontrava-se entre o que foi chamado de 

metas 2 e 3 que envolvem a elaboração de um diagnóstico, um censo de todas as 

organizações da sociedade civil existentes em Natal e a seleção e capacitação dos 

profissionais que vão trabalhar nos bairros para a fase de sensibilização da 

população local16.  

6.1.5Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Xingó 

O Instituto Xingó, sediado no Canindé do São Francisco/SE, foi fundado em 1999 

para ser o ente operador do Programa Xingó, o qual foi criado em 1996 pela 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) para, de acordo com o 
                                                
14 Informações fornecidas pelo gestor do 1o Termo de Parceria firmado entre a AACC/RN e FNMA/MMA, em 
entrevista concedida em 21/05/03 
15 vid nota 14 
16 vid nota 14 
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questionário, �[...] desenvolver ações que visam promover o desenvolvimento auto-

sustentável de 29 municípios do semi-árido nordestino, envolvendo os estados de 

Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe�. A qualificação da entidade como OSCIP 

ocorreu em 24/07/01.  

As áreas de atuação da organização são: cultural, educacional, ética, segurança 

alimentar e nutricional, ambiental, novos modelos socioprodutivos, pesquisa, 

tecnologias alternativas, ecológico, desenvolvimento econômico social e social e 

científica. Suas atividades buscam beneficiar a população dos 29 municípios 

compreendidos no trecho hidrográfico do rio São Francisco, entre Itaparica e Xingó. 

Seus recursos são provenientes de órgãos do governo federal, estadual e municipal, 

comercialização de produtos e serviços e empresas, fundações e institutos 

empresariais. Os projetos da entidade são desenvolvidos por cerca de 100 

pesquisadores financiados por bolsas do Conselho Nacional de Pequisa e 

Desenvolvimento Tecnológico (CNPq).  

No momento da entrevista concedida pelo gerente administrativo-financeiro da 

organização, o Instituto Xingó estava em tratativas para a celebração de seu terceiro 

Termo de Parceria com a Companhia Hidroelétrica do São Francisco � CHESF, 

sociedade de economia mista federal.  

O primeiro Termo de Parceria, assinado em 24/07/02, passou por um processo mais 

dificultoso de negociação em virtude do ainda desconhecimento dos modelos das 

OSCIPs e do Termo de Parceria por parte dos entes governamentais. Foi necessário 

solicitar um parecer jurídico da Casa Civil para esclarecer que a seleção da CHESF 

prescindia da realização de concurso de projetos. De acordo com o entrevistado, 

tendo �achado o caminho certo�, foi celebrado o Termo de Parceria com os 

seguintes objetivos: 

[...] execução de ações estruturadas do ambiente econômico visando 
a disseminação da aqüicultura, o desenvolvimento de programas 
orgânicos e a estruturação das cadeias produtivas de base local; o 
apoio operacional ao ambiente de infra-estrutura, visando a aplicação 
das tecnologias de fontes renováveis de energia, disponibilização 
das alternativas de captação e uso de recursos hídricos; apoio 
operacional ao ambiente social, buscando a consolidação do centro 
de documentação e pesquisa do baixo são Francisco fornecendo 
assessoria técnico pedagógica em gestão escolar e, finalmente, 
propiciando todo o apoio técnico operacional à comunidade 
abrangida pelo PROGRAMA XINGÓ, através de ações a serem 
desenvolvidas e metas a serem cumpridas. (INSTITUTO DE 
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DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE XINGÓ, 
2002).  

Em resumo, o ajuste foi criado para dar continuidade às atividades do Programa 

Xingó17 . 

As ações que envolviam o referido ajuste estão discriminadas num Programa de 

Trabalho que traz também um cronograma de metas e custos. Tais ações vão desde 

a produção de plantas da caatinga para a farmacologia e cultivo de peixes até a 

manutenção de um museu de arqueologia e a capacitação de gestores de escolas 

municipais. O prazo de execução do projeto era de seis meses e o valor destinado 

pela CHESF foi de R$ 549.830,21 a ser repassado em três parcelas.  Praticamente 

todas as atividades foram cumpridas satisfatoriamente, tendo algumas superado o 

programado no Plano de Trabalho18  

Já o segundo Termo de Parceria foi, na realidade, uma continuação e ampliação do 

primeiro. O valor repassado foi elevado para cerca de R$ 1.500.000,00 com previsão 

de um prazo de execução de 10 meses a contar da data de assinatura do contrato 

que ocorreu em dezembro de 2002. Quando da entrevista, o Termo de Parceria 

estava em seu 4o mês de execução e já havia atingido cerca de 60% das atividades 

previstas no plano de trabalho.  A forma de repasse dos valores também sofreu 

algumas alterações no sentido de estimular a disponibilização dos recursos de 

acordo com o cumprimento das atividades e não apenas com a estipulação de datas 
19. 

O terceiro Termo de Parceria, em tratativas naquela oportunidade, pretende dar 

continuidade às atividades iniciadas nos outros dois termos, agregando, ainda, 

projetos na área ambiental20. 

 6.1.6Programa Providência de Elevação da Renda Familiar 

O Programa Providência sediado no Distrito Federal, foi fundado em 02/02/98 e 

obteve a sua qualificação em 23/01/01. Conforme o questionário, a finalidade da 

instituição é �[...] apoiar financeiramente pequenos empreendedores que estão 

excluídos da rede bancária convencional[...]� na região Centro-Oeste do país.  

                                                
17 Informações fornecidas pelo Administrador Financeiro do Instituto de Desenvolvimento científico e 
Tecnológico de Xingó, em entrevista concedida em 23/05/03 
18 vid nota 18 
19 vid nota 18 
20 vid nota 18 
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No questionário enviado, a entidade informou que atende anualmente cerca de 

1.212 pessoas, tendo como principais fontes de recursos os órgãos do governo 

estadual e contribuições associativas. Informou também que trabalha com 7 

colaboradores pagos e 20 voluntários.  

Para obter informações sobre o Termo de Parceria foram entrevistados um dos 

analistas de crédito e um dos fundadores do Programa. 

Após diversas propostas e tentativas junto aos ministérios do governo federal, o 

Termo de Parceria com o Banco de Brasília S.A. foi celebrado em 05/08/02. O ajuste 

tinha como objeto atuar no Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento 

do Entorno (RIDE) para �[...] ofertar microcrédito e capacitação a empreededores de 

baixa renda para a otimização dos recursos de publicidade do BRB a partir da 

metodologia dos grupos de fiança solidária da experimentação não lucrativa do 

Microcrédito BRB-Providência [...]�, envolvendo o montante de R$ 800.000,00 a ser 

repassado pelo parceiro público à OSCIP em 4 parcelas, sendo a primeira em 

08/09/02 e a última em 08/12/02. O prazo de execução estipulado para o 

desenvolvimento das atividades do projeto que buscava atingir 10.000 

empreededores de baixa renda era de 2 anos21.  

O crédito é liberado apenas para servir de capital de giro e obedece a lógica de 

grupo solidário, isto é, o crédito é ofertado a cada membro de um grupo formado 

voluntariamente por 3 a 5 pessoas, mas o compromisso pelo retorno do crédito é de 

todo o grupo, que fica sujeito à sanção de não recebimento de um valor maior na 

rodada seguinte caso alguns dos membros não restitua devidamente o crédito. Por 

meio do Termo de Parceria, ficava também garantido aos beneficiários do crédito, a 

abertura de uma conta poupança no Banco de Brasília a partir do valor de R$ 1,00, 

uma vez que a transferência do crédito é dada apenas por tal meio bancário22.  

Em maio de 2003, o Banco de Brasília S.A. já havia repassado as 3 primeiras 

parcelas, correspondentes ao cumprimento das atividades de seleção de 10 agentes 

de microcrédito, de formação de 80 Grupos de Microcrédito e de oferta de 

microcrédito e capacitação a 400 empreededores.  

 

                                                
21 Informações fornecidas pelo consultor do Programa Providência em entrevista concedida em 26/05/03 
22 vid nota 22 
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6.1.7 5 Elementos Instituto de Educação e Pesquisa Ambiental - 5 Elementos 

A 5 Elementos foi fundada em 07/04/93 e obteve a sua qualificação como OSCIP em 

13/03/01.  

A entidade tem como missão �[...] sensibilizar e educar as atuais e futuras gerações 

para atuação responsável em prol da sociedade e do meio-ambiente.�.  Para cumprir 

tal missão a organização: 

[...] desenvolve metodologias de estímulo a novos hábitos e 
comportamentos, incentivando a participação cidadã na preservação 
do meio ambiente, por meio de campanhas educativas, cursos, 
oficinas, seminários, trilhas monitoradas em parques urbanos e 
produção de materiais didáticos, tais como publicações, jogos e 
vídeos. (5 ELEMENTOS INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA 
AMBIENTAL, 2003)  

Identifica-se, portanto, com as seguintes áreas de atuação: cultural, educacional, 

saúde, ética, voluntariado, novos modelos socioprodutivos, cidadania, pesquisa, 

tecnologias alternativas, ecológico, direitos humanos. 

Foi entrevistado o diretor financeiro e administrativo da organização, o qual informou 

que o público alvo da organização são as escolas públicas de ensino fundamental 

em todos os níveis de governo, com prioridade na região Sudeste. Suas ações 

teriam atingido cerca de 90.000 estudantes nos anos de 1993 a 2000. 

As principais fontes de recurso financeiro da instituição são originárias de �empresas, 

fundações e institutos empresarias�, �comercialização de produtos e serviços�, em 

menor volume de �contribuições associativas� e hoje, também de �órgão do governo 

federal�.  Quanto a seus recursos humanos, a organização conta com 12 

colaboradores pagos e 25 voluntários.  

A parceria estabelecida em 27/11/02 com o Fundo Nacional do Meio Ambiente 

(FNMA) dedica-se à realização do �Projeto Fortalecendo a Rede Paulista de 

Educação Ambiental (REPEA)�, cujo principal objetivo é �[...] alavancar a Educação 

Ambiental em todo o Estado e estreitar a relação entre os elos da Rede, até junho 

de 2004.� As ações envolvidas no projeto consistem na reformulação do website da 

REPEA (www.repea.org.br), a elaboração e divulgação de diagnóstico sobre a 

Educação Ambiental no Estado de São Paulo, a produção, a difusão e troca de 

conhecimentos sobre a área e o estímulo à interação da REPEA com outras redes (5 

ELEMENTOS..., 2004). 
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Para o desenvolvimento dessas atividades, a organização contou com a parceria de 

outras entidades públicas e não-governamentais e com os recursos provenientes da 

parceria com o FNMA que totalizaram para o período de 18 meses, R$ 248.000,00.  

Na época da entrevista, estava prestes a acontecer em São Paulo o 2o Encontro 

Estadual de Educação Ambiental, organizado pela OSCIP no âmbito do Termo de 

Parceria para servir de meio de coleta de dados e de divulgação da REPEA23 . 

6.1.8 Fundação Movimento Ondazul 

A Fundação Movimento Ondazul foi criada em outubro de 1990, por iniciativa do 

atual ministro da cultura Gilberto Gil. A qualificação da organização como OSCIP 

ocorreu em 02/02/00.  

Foram concedidas duas entrevistas com representantes da organização, uma com o 

administrador da instituição e outra com o administrador do projeto objeto do Termo 

de Parceria. 

O objetivo da entidade pode ser definido como �[...] preservação, recuperação, 

educação ambiental em geral e particularmente a conservação e otimização do uso 

sustentável das águas brasileiras e ecossistemas associados, visando manter a 

integridade dos processos naturais, o equilíbrio ambiental e o bem-estar social.� 24 

As áreas de atuação da fundação são: cultural, educacional, saúde, ética, segurança 

alimentar e nutricional, ambiental, novos modelos socioprodutivos, cidadania, 

pesquisa, tecnologias alternativas, ecológico, desenvolvimento econômico e social, 

direitos humanos e científica. Os principais beneficiários de suas ações são as 

comunidades das localidades onde atuam que naquela oportunidade encontravam-

se nas em todas as regiões geográficas do país, com exceção, da região Norte. 

A principal fonte de recursos da entidade provem dos órgãos do governo federal, 

mas recebem recursos também de órgãos do governo estadual e municipal, de 

agências internacionais de cooperação, contribuições associativas, agências 

multilaterais e bilaterais e empresas, fundação e instituto empresarias.  

                                                
23Informações fornecidas pelo Diretor Financeiro e Administrativo da 5 Elmentos em entrevista concedida em 
25/45/03 
24 Informações fornecidas pelo administrador da Fundação Movimento Ondazul em entrevista concedida em 
25/05/03 
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A entidade possui duas sedes, uma em Salvador e a outra no Rio de Janeiro. A 

primeira opera com 7 colaboradores pagos e cerca de 10 a 15 voluntários, quase 

sempre ligados às universidades. Já a unidade do Rio de Janeiro tem 6 

colaboradores pagos e um número mais reduzido de não-pagos. 

O Termo de Parceria celebrado em 08/11/02 entre a Fundação Movimento Ondazul 

e o FNMA, tinha como objeto: 

[...] consolidar o modelo de gestão ambiental descentralizado, 
anteriormente implementada pela forma piloto na Vila de Guarapuá, 
para toda a região do baixo sul baiano, com vista ao uso sustentável 
de seus recursos naturais e o fortalecimento das comunidades 
locais.� (FUNDAÇÃO MOVIMENTO ONDAZUL, 2002).  

Tratava-se, na realidade, de um desdobramento de um convênio de 18 meses já 

existente entre o FNMA e o a organização na área da Vila de Guarapuá. Firmou-se 

nessa segunda oportunidade um Termo de Parceria, após a insistência da 

organização que entendia ser o instrumento adequado, uma vez que a mesma era 

uma OSCIP25. 

 O Programa de Trabalho do projeto estabelecia as seguintes metas: 

[...] a consolidação do reforço institucional na AMAGA e na 
Associação dos Moradores de Galeão, a continuidade dos estudos 
sobre a capacidade de suporte dos ecossistemas marinhos no 
Guarapuá, os estudos de produção priária e qualidade de água, a 
maricultura em Guarapuá e no Galeão, a implementação da oficina 
de artesanato, o curso de gestão ambiental do Baixo Sul e o 
monitoramento e avaliação permanente do andamento das 
atividades�. (FUNDAÇÃO MOVIMENTO ONDAZUL, 2002) 

Para a execução dessas ações no prazo de 18 meses, o projeto dispunha de um 

orçamento de R$ 686.935,00, sendo R$ 349.975,00 provenientes do parceiro 

público e R$ 336.690,00 da OSCIP a título de contra-partida.  

Tendo em vista o atraso no recebimento dos repasses dos recursos do FNMA a 

execução da maior parte das atividades do Termo de Parceria ainda estava iniciando 

na época em que realizamos a entrevista.  

6.2  Resultados da análise dos Termos de Parceria 

6.2.1 Os pressupostos da State Reform Visions 

Alguns pressupostos da State Reform Visions puderam ser testados nos Termos de 

Parceria analisados.  
                                                
25 Vid nota 25 
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Na maior parte dos casos não foi possível realizar uma comparação do desempenho 

das OSCIPs com o de órgãos estatais porque, em geral, os projetos desenvolvidos 

nos Termos de Parceria não tinham similares de competência de órgãos públicos.  

A gestão de Áreas de Proteção Ambiental (APAs) 

O único caso no qual poderíamos realizar a acima mencionada comparação seria o 

do Termo de Parceria estabelecido entre o IDES e o Centro de Recursos Ambientais 

(CRA) da Bahia para a gestão da Área de Proteção Ambiental (APA) do Pratigi. 

Existem atualmente 28 APAs no Estado da Bahia (CRA da Bahia, 2003) e, no 

momento da entrevista realizada com o representante do IDES, apenas a APA do 

Pratigi era gerida por uma organização não-estatal, enquanto as demais 

permaneciam sob a gestão de funcionários públicos do Estado da Bahia. De acordo 

com o entrevistado, a situação dessas APAs variava desde a presença de um 

administrador atuante, passando por casos em que o administrador não dispunha de 

infra-estrutura ou mesmo sede própria para realizar qualquer intervenção e 

chegando até a situações em que não havia sequer administrador ou plano de 

manejo.  

Comparado a esse panorama, podemos dizer que a APA Pratigi acabou se 

destacando em diversos aspectos. 

Em primeiro lugar, conforme o depoimento do entrevistado, a OSCIP já possuía uma 

história de atuação nas comunidades atendidas pela APA do Pratigi. A população 

estabeleceu uma relação de confiança com a equipe do IDES, o que não existia com 

os agentes governamentais, por exemplo, do IBAMA. O IDES, por não ser ente 

governamental, não tem competência para ações de fiscalização. Assim, acabaram 

desenvolvendo uma articulação com o IBAMA local, que não possuía infra-estrutura 

adequada � principalmente meio de transporte - para melhor desempenharem suas 

funções. Hoje, o fiscal do IBAMA utilizando os equipamentos de transporte do IDES 

e acompanhado de uma pessoa da equipe da OSCIP, visita as áreas abrangidas 

pela APA do Pratigi, a fim de monitorar as atividades desenvolvidas nessas regiões. 

Essa articulação acabou garantindo melhores resultados junto à população local. A 

partir do momento em que o IDES começou a atuar junto aos fiscais do IBAMA, os 

moradores sentiram-se mais confiantes para fazer denúncias e cooperar nas ações 

de controle da exploração do meio ambiente local. 
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Um outro aspecto observado que diferencia a gestão da APA do Pratigi realizada 

pelo IDES da gestão estatal de outras APAs diz respeito ao aproveitamento da maior 

capacidade e flexibilidade da organização da sociedade civil de desenvolver ações 

conjuntas com outros atores sociais. A atuação do IDES junto às comunidades dos 

municípios de Nilo Peçanha, Ituberá e Igrapiúna não se restringe ao previsto pelo 

Termo de Parceria. A organização desenvolve também outras atividades vão desde 

ações voltadas à sensibilibilização e educação ambiental da população, à 

capacitação e fortalecimento dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente até a 

assessoria no Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O 

financiamento para esses projetos vem de diversas fontes, como a WWF, 

Embaixada da Holanda, SEBRAE e Prefeituras. A forma de atuação em várias 

frentes permite que as ações da organização tenham melhores resultados. 

Um último aspecto a ser considerado sobre a atuação diferenciada do IDES refere-

se ao valor repassado pelo governo do Estado da Bahia por meio do Termo de 

Parceria. De acordo com o entrevistado, o orçamento anual das demais APAs 

variava em torno de R$ 50.000,00, enquanto que o valor estabelecido pelo Termo de 

Parceria para ser utilizado em 1 ano na APA do Pratigi foi de R$ 240.000,00. Em 

que pese o disparate entre esses valores, o entrevistado esclareceu que a OSCIP 

acabou conseguindo otimizar a utilização do recurso público repassado para que o 

mesmo perdurasse por mais 6 meses. Tendo em vista a conhecida dificuldade das 

organizações da sociedade civil em captar recursos para o pagamento de pessoal e 

infra-estrutura � tanto o Estado como a iniciativa privada tendem a não fornecer 

recursos para essas despesas - , a OSCIP utilizou esse diferencial do Termo de 

Parceria, direcionando grande parte do valor destinado ao Termo de Parceria para o 

pagamento do pessoal da APA e buscou captar recursos de outras fontes para arcar 

com as demais atividades de gestão da APA. Assim, os R$ 240.000,00 que 

deveriam ser utilizados no período de 1 ano, acabaram sendo �esticados� para durar 

18 meses.  

Portanto, entendemos que o bom desempenho da organização na gestão da APA 

não pode ser creditado apenas ao fato de que o IDES dispunha de um orçamento 

significativamente maior do que as demais APAs. Acreditamos que tal fato decorreu 

também da capacidade da organização em otimizar os recursos do Termo de 
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Parceria e de sua flexibilidade e disposição em procurar novas formas de apoio 

logístico e financeiro. 

Os resultados do IDES acabaram dando ensejo a um novo modelo de gestão de 

APAs. Representantes do governo do Estado da Bahia passaram a encampar a 

idéia de que essa experiência por eles considerada de sucesso deveria ser 

reproduzida para as outras APAs26. Hoje, o Decreto nº 4.340/02 que regulamenta a 

lei federal que trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(Lei nº 9.985/00) possui um capítulo próprio � Capítulo 5 - que trata da �Gestão 

Compartilhada com OSCIP�. Obtivemos notícias de que  já estão ocorrendo 

processos de seleção para a gestão compartilhada de outras APAs na Bahia, como 

a de Tinharé-Boipeva27. 

Apesar das boas perspectivas sobre a atuação de uma OSCIP na gestão de APAs, 

há que se alertar para alguns riscos que uma avaliação demasiadamente otimista e 

parcial pode gerar. A primeira delas diz respeito ao já levantado por SPINK(2002) 

sobre a diferenciação de uma parceria de um mera relação de transferência de 

serviços. Podemos destacar do informado na entrevista com o representante do 

IDES, que o órgão governamental responsável pela preservação ambiental  da 

região (CRA) vem entendendo a experiência do IDES como uma boa oportunidade 

para transferir as atribuições de gestão da APA às OSCIPs, sem a necessidade de 

repasse de recursos públicos. No entanto, não está se considerando qual o papel do 

Estado nessa articulação. O Estado pode permitir que a organização capte recursos 

de outros atores, mas é sua atribuição garantir que não haja ingerências clientelistas 

na atuação da organização, bem como que a autonomia da organização seja 

preservada. Ademais, o poder público deve acompanhar as ações desenvolvidas 

para que se garantam resultados compatíveis com as diretrizes governamentais. Os 

agentes governamentais devem atentar também, para que não se forme um 

�monopólio� da organização selecionada para executar a gestão, impedindo que 

outras organizações igualmente capazes de exercer tal atividade tenham acesso à 

formação de novos vinculos com o ente público. Nesse sentido, o fato de o Decreto 

nº 4.340/02 prever a gestão compartilhada das APAs apenas com as OSCIPs pode 

levar a tais favorecimentos. 

                                                
26 vid nota 9 
27 vid nota 9 
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Enfim, para o caso específico do Termo de Parceria para a gestão da APA Pratigi, 

deve-se questionar qual o papel que o governo do Estado da Bahia está 

pretendendo assumir. Se há de fato um comprometimento com o objetivo do vínculo 

a ponto de se configurar uma real �parceria� de acordo com a definição de SPINK 

(2002), ou se o interesse é apenas manter o rótulo de criador de dezenas de APAs 

na Bahia e delegar a gestão de fato para as entidades não-governamentais. 

Conforme o relato colhido na entrevista com o membro do IDES, o CRA da Bahia 

tinha interesse em prorrogar o Termo de Parceria contanto que não houvesse novo 

repasse de recursos financeiros. 

Profissionalismo x Amadorismo 

No que se refere aos demais Termos de Parceria, há que se notar que boa parte 

tratava de dar continuidade ou viabilizar parte de projetos que já eram realizados 

com o conhecimento técnico e a metodologia criados pelas próprias OSCIPs. É o 

que ocorreu com as parcerias do Programa Providência para oferta de microcrédito 

utilizando a metodologia de grupos de fiança solidária de experimentação não 

lucrativa; do Instituto Xingo para a execução das ações do Programa Xingó existente 

desde 1996; da ARCA para a publicação de materiais do Projeto DLIS desenvolvido 

pelos membros da organização e da Fundação Movimento Ondazul para a 

reprodução de modelo de gestão ambiental iniciado pela organização em projeto 

piloto na Vila de Guarapuá e que se tornou referência nacional de modelo de 

intervenção junto a comunidades litorâneas28. A atuação dessas OSCIPs refutam 

parte das críticas da literatura quanto ao amadorismo das organizações da 

sociedade civil. Tais organizações demonstraram profissionalismo e conhecimento 

técnico específico que se diferenciaram do potencial dos órgãos governamentais. A 

atuação junto a um público reduzido e diferenciado � o que não ocorre com os 

serviços prestados pelo poder público � foi o caminho, em alguns casos, para  se 

criar novas fórmulas capazes de lidar com problemas mais gerais (Ex.: Providëncia e 

Ondazul). Os resultados positivos acabaram por levar o reconhecimento de sua 

atuação tanto pelos beneficiários como pelos agentes governamentais que se viram 

estimulados a firmar os Termos de Parceria. 

Nesse sentido, como colocou o entrevistado da Fundação Movimento Ondazul, a 

previsão no modelo das OSCIPs da possibilidade de remuneração dos dirigentes 
                                                
28 vid nota 25 
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das organizações permite que se garanta esse profissionalismo. Quase todas as 

organizações apontaram esse aspecto como uma das principais melhorias do 

modelo das OSCIPs, uma vez que acaba com a hipocrisia sustentada por muito 

tempo de que os dirigentes das organizações da sociedade civil deviam dedicar seu 

tempo e trabalho de forma voluntária, a fim de se evitar o desvio das funções da 

organização para finalidades lucrativas. Essa concepção inadequada à realidade 

brasileira acabava forçando e ainda força muitas organizações a criarem 

mecanismos incongruentes para compensar essa sittuação. Nomeia-se como 

dirigentes pessoas que não tem verdadeira atuação na organização para que 

aqueles que, de fato, dirigem a organização fiquem com outros cargos passíveis de 

remuneração. O modelo das OSCIPs viria a atender a essa demanda antiga das 

organizações da sociedade civil que cada vez mais são formadas por profissionais 

que vem criando um verdadeiro novo campo de trabalho.  

De acordo com o entrevistado do Programa Providência, acredita-se que o modelo 

das OSCIPs impede que organizações não sérias ou feitas no amadorismo firmem 

Termo de Parceria, uma vez que as exigências para que uma organização celebre 

tal ajuste são grandes. 

Termo de parceria x Convênio � mais eficiência, mais inovação?  

Muito embora não tenha sido possível comparar os resultados dos Termos de 

Parceria com projetos semelhantes desenvolvidos apenas por agentes públicos, 

pôde-se solicitar aos entrevistados que apontassem algumas comparação entre o 

instrumento do Termo de Parceria e o convênio.  

Com exceção do 5 Elementos, as demais OSCIPs já haviam estabelecido o 

instrumento de convênio com algum ente público. Ao serem questionadas sobre as 

diferenças entre o convênio e o Termo de Parceria, as impressões sobre a questão 

divergiram. 

Na realidade, todos os entrevistados concordaram ao afirmar que o modelo do 

Termo de Parceria, na teoria, tem um valioso potencial de melhoria em relação ao 

modelo dos convênios.  

Quanto aos resultados na prática, a maioria acabou concluindo que ainda há pouca 

diferença entre os dois instrumentos. Principalmente no que se refere aos trâmites 

burocráticos do controle do repasse dos recursos públicos, a maior parte das 
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organizações informou que não percebeu nenhuma diferença significativa se 

comparado a outros ajustes firmados anteriormente com o poder público (AJA, 

primeira parceria da AACC/RN, Fundação Ondazul). Como apontado pelos próprios 

entrevistados, há que se esclarecer que parte das razões que podem ter levado a 

essa percepção decorreria do fato de que determinados procedimentos de 

fiscalização anteriormente adotados pelo ente público parceiro continuam a ser 

exigidos de forma indistinta para qualquer organização, seja ela OSCIP ou não. É o 

que ocorre com as exigências de prestação de contas das parcerias do FNMA � 

sobre as quais dedicaremos uma subseção a parte a fim de elencar algumas de 

suas particularidades � e com outros procedimentos decorrentes de regramentos 

legais cabíveis a todos os instrumentos firmados com o poder público, como a Lei de 

Gestão de Recursos Públicos.  

Os grandes diferenciais mencionados nas entrevistas foram a possibilidade de 

aquisição de bens permanentes e o pagamento de pessoal com os recursos do 

Termo de Parceria, os quais não são possíveis por meio de convênio. 

O entrevistado da Fundação Movimento Ondazul ressaltou que a possibilidade de se 

adquirir bens permanentes por meio do Termo de Parceria permite um desempenho 

mais eficiente da organização, uma vez que o aluguel dos bens para projetos de 

longo prazo tem grandes chances de representar um custo mais elevado do que a 

própria aquisição. O representante do IDES acredita que a possibilidade de 

contratação do pessoal envolvido no projeto também garante uma maior autonomia 

de ação à organização.  

Um outro diferencial destacado pelo entrevistado do Instituto Xingó foi a atuação da 

Comissão de Avaliação, uma inovação do modelo do Termo de Parceria. Tal 

comissão, sendo constituída por representantes tanto da OSCIP, como do órgão 

público, acabou trazendo orientações que contribuíram para um melhor desempenho 

das atividades da parceria. O entrevistado acredita que a atuação de uma auditoria 

externa para parcerias que envolvam um montante superior a R$ 600.000,00 

também gerará resultados positivos.  

Articulações que dão origem a novas articulações 

Um outro fator que entendemos interessante destacar são as novas formas de 

articulação que as organizações tiveram a possibilidade de formar durante a 
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execução do projeto. Novos vínculos foram sendo formados não apenas com o 

órgão público parceiro, mas também com o Ministério Público, outros entes 

governamentais, a iniciativa privada e outras organizações da sociedade civil.  

O Ministério Público demonstrou-se presente principalmente nos projetos que 

envolviam o tema de preservação ambiental. No caso da parceria do IDES, por 

exemplo, a organização impulsionou o Ministério Público a intermediar negociações 

entre o goveno e as empresas que exploram os recursos naturais da região da APA 

do Pratigi, a fim de que essas últimas, por meio de termos de ajustamento de 

conduta, concedam ao governo recursos para subsidiar as ações de preservação e 

desenvolvimento na localidade. Esses recursos serão repassados por meio dos 

Termos de Parcerias às organizações da sociedade civil que vão desenvolver essas 

ações. 

Boa parte das OSCIPs entrevistadas (AACC/RN, 5 Elementos, IDES, Ondazul, 

ARCA) estão construindo articulações interessantes junto a outras organizações da 

sociedade civil. Estão formando ligações que, segundo as definições de Spink 

(2002), vão desde vínculos de informação (como a Rede Paulista de Educação 

Ambiental desenvolvida pelo 5 Elementos), até vínculos de  cooperação (como no 

Projeto �Agenda 21 de Natal� em que 38 organizações assinaram um termo de 

adesão, comprometendo-se a incluir a agenda como um de seus objetivos 

institucionais).   

Pode-se dizer, ainda, que algumas das OSCIPs entrevistadas estão servindo do que 

é chamado pela literatura de intermediary organizations (organizações 

intermediárias), isto é, organizações que visam fortalecer outras organizações da 

sociedade civil. As ações nesse sentido vão desde atividades voltadas à  formação 

de outras OSCIPs (IDES e ARCA) até o fortalecimento de conselhos municipais 

(AACC)  e capacitação de associações de moradores da localidade assistida 

(Ondazul).  

Nesse sentido, podemos considerar que no Termo de Parceria estabelecido entre a 

AACC e o FNMA para a descentralização de recursos a serem aplicados em 

projetos no Bioma Caatinga, a OSCIP acabou assumindo a forma de atuação de 

uma community foundation. As exigências de financiamento direto do Fundo são 

elevadas e a parceria acabou permitindo que os recursos do FNMA chegassem a 

organizações da sociedade civil que,  de outra forma, não poderiam ter acesso aos 
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mesmos. A intermediação da AACC por um lado, tornou possível a captação do 

recursos públicos e a otimização de sua utilização por meio da seleção dos projetos 

que mais se adequavam ao interesse estabelecido e, por outro lado, garantiu que os 

recursos fossem devidamente aplicados utilizando procedimentos mais eficientes e 

adequados à realidade das organizações beneficiadas . 

Processo de negociação - fatores indutores e inibidores da inovação 

Um último ponto relevante sobre a questão da viabilidade da implementação das 

inovações idealizadas pelo modelo do Termo de Parceria diz respeito às dificuldades 

no processo de negociação com o parceiro público para a formação do Termo de 

Parceria. A maior parte das OSCIPs entrevistadas disseram que tiveram de superar 

vários obstáculos para conseguirem celebrar os primeiros Termos de Parceria. Tais 

entraves foram desde dúvidas quanto a forma de seleção da organização parceira 

(Ex.: caso do Instituto Xingó sobre concurso de projetos) até o desinteresse dos 

próprios órgãos governamentais na adoção desse novo modelo (O Programa 

Previdência tentou celebrar o instrumento com diversos órgão do governo federal 

antes de chegar no BRB, instituição com a qual já havia uma história de ações 

conjuntas). 

Conforme uma pesquisa realizada com os órgãos governamentais visando identificar 

os principais fatores inibidores da celebração dos Termos de Parceria, conclui-se 

que os principais fatores seriam: a) dúvidas jurídicas que geram insegurança; b) 

resistências culturais dos órgãos públicos e c) poucas OSCIPs para os órgãos 

públicos firmarem parcerias (BARBOSA, 2003).  

Os entrevistados das OSCIPs foram questionados sobre se, de acordo com suas 

experiências com os entes governamentais, concordavam com esse levantamento. 

O conjunto das respostas acabou nos revelando uma outra perspectiva sobre a 

questão.  

SPINK (2002, p. 163) chama a atenção para o fato de que ao se trabalhar com 

vínculos entre vários atores, há que se reconhecer as diferenças �[...] nas culturas 

das organizações, nos seus jeitos de fazer as coisas, nos seus valores, na forma de 

estruturar e muitas outras práticas�. Dentre todos esses fatores ressaltamos a 

questão do tempo. Nesse sentido, lançamos mão da hipótese de que parte das 

dificuldades enfrentadas pelas OSCIPs e órgãos públicos na celebração dos 
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primeiros Termos de Parceria deu-se, na realidade, em razão da existência de 

diferentes tempos de aprendizagem e adaptação para cada organização. 

Da mesma forma, a partir do momento em que o vínculo é estabelecido, a ações 

acabam �tomando vida própria�. De acordo com o coordenador do projeto da 

Agenda 21 da AACC, as ações desenvolvidas por conta do Termo de Parceria com 

o FNMA, não ficaram restritas ao planejado, acabaram abarcando novas atividades. 

Nesse sentido, cita o exemplo da necessidade que surgiu de se realizar um curso 

sobre orçamento municipal para os gestores públicos. Mesmo não estando prevista, 

essa atividade foi inserida no projeto. 

Um outro fator que pode ter sido determinante para a decisão de se celebrar os 

Termos de Parcerias seriam as estratégias organizacionais. Como defende Najam 

(2002) talvez o fator estratégico seja mais relevante para que organizações decidam 

formar vínculos do que aspectos políticos e econômicos. No caso, por exemplo, do 

Programa Providência, a proposta oferecida por tal organização ao BRB envolvia 

benefícios para os dois lados. Para a OSCIP, era uma estratégia de captação de 

recursos para o desenvolvimento do programa de micro-crédito, enquanto que para 

o Banco era uma estratégia de marketing para garantir a ampliação do seu leque de 

clientes atingindo uma faixa da população que estava fora de seu mercado 

tradicional.  

6.2.2 Mecanismos de transparência e accountability 

De forma resumida, podemos dizer que os principais diferenciais introduzidos pelo 

modelo do Termo de Parceria em termos de responsabilização pelo uso de recursos 

públicos, transparência e controle social seriam: a previsão do concurso de projetos 

para a seleção da OSCIP parceira, a determinação da consulta dos Conselhos de 

Políticas Públicas antes da celebração do Termo de Parceria, a adoção da avaliação 

com ênfase no alcance dos resultados, a previsão de uma Comissão de Avaliação 

composta por representantes das duas partes da parceria e de uma auditoria 

externa para ajustes acima de R$ 600 mil, a prestação de contas dirigida 

diretamente ao órgão público parceiro e a obrigatoriedade de publicação dos 

procedimentos e resultados da parceria. 
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Concurso de projetos 

Desde o início da vigência da Lei nº 9790/99, a discricionariedade do órgão público 

parceiro em se estabelecer concurso de projetos é uma questão que gera discussão 

na literatura e entre os operadores da lei. Em entrevista com o ex-membro do 

Conselho da Comunidade Solidária esclareceu-se que a previsão do concurso de 

projetos como um procedimento facultativo foi intencional. No anteprojeto da lei, o 

concurso havia sido concebido como obrigatório. No entanto, vários consultores 

jurídicos do Legislativo e Executivo Federal alertaram para o fato de que se o 

concurso fosse previsto como obrigatório, o instrumento do Termo de Parceria teria 

que obedecer aos preceitos da Lei nº. 8.666/93 � Lei das licitações - e perderia toda 

a sua flexibilidade e vantagens. Mesmo assim, entendeu-se interessante criar o 

referido instituto como uma alternativa de garantia de transparência29.  

Nos casos estudados, não houve a celebração de nenhum concurso de projetos nos 

moldes do Decreto nº 3.100/99. Apenas nas parcerias entre a AACC e 5 Elementos 

com o FNMA, houve um processo de seleção denominado �demanda induzida�, que 

já é praxe de tal ente federal. Portanto, neste aspecto de seleção de organizações 

da sociedade civil de uma forma mais tranparente e menos sujeita a clientelismos, 

pode-se dizer que o modelo do Termo de Parceria ainda não demonstrou nenhuma 

inovação. 

Participação dos Conselhos de Políticas Públicas 

A AJA e a Fundação Movimento Ondazul afirmaram que foi feita consulta aos 

conselhos de políticas públicas da área (AJA e Ondazul). Nos outros casos, ou o 

entrevistado não tinha conhecimento ou sua resposta não deixou claro se sabia do 

que se tratava. Tal fato não surpreende, uma vez que o referido procedimento diz 

respeito mais aos trâmites do ente público parceiro do que da OSCIP. Assim, 

acreditamos que melhores informações sobre a atuação desse mecanismo de 

controle social podem ser obtidas junto aos parceiros públicos. 

                                                
29 Informações fornecidas pelo ex-membro do Conselho da Comunidade Solidária em entrevista concedida em 
27/05/03 
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Avaliação por resultados, comissão de avaliação e auditoria externa 

O modelo do Termo de Parceria, de acordo com seus idealizadores, traria inovações 

na medida em que introduziria uma concepção de avaliação focada no alcance dos 

resultados das ações e não na forma de aplicação de recursos. 

No entanto, as entrevistas demonstraram que vários padrões de controle de 

recursos tradicionalmente adotados pelas instituições públicas parceiras não 

puderam ser quebrados para o caso específico das OSCIPs, fazendo com que não 

se tenha atingido ainda mudanças realmente significativas nesse sentido. O que 

acabou se observando, na realidade, foi uma concomitância entre o sistema de 

avaliação por resultados e o controle por aplicação dos recursos.  

Pudemos notar que a comissão de avaliação é um dos poucos espaços previstos na 

legislação para a interação de agentes da OSCIP e do órgão público. Em que pese a 

noção de parceria como uma gestão participativa e conjunta, a legislação não torna 

obrigatória a articulação entre as partes desde, por exemplo, a fase definição do 

programa de trabalho, suas metas e indicadores. Em verdade, não fica totalmente 

claro em que momento � se em etapas previamente estipuladas ou se apenas na 

conclusão do projeto � a comissão de avaliação e a auditoria externa devem atuar. 

Questiona-se, também, qual é o tipo de avaliação que deve ser feita, se das 

atividades ou das contas. Tal definição demonstra-se relevante na medida em que, 

dependendo da ênfase, torna-se necessário determinado tipo de aptidão profissional 
30 . Uma outra dificuldade apontada pelo entrevistado do FNMA diz respeito à 

viabilidade do órgão público ser sempre representado na Comissão de Avaliação. 

Conforme o entrevistado, o FNMA não possui pessoal suficiente para fazer o 

acompanhamento de todos os projetos que o Fundo financia. Hoje, o FNMA faz o 

monitoramento por amostragem.  

O ex-membro da Comunidade Solidária acredita que a avaliação deve enfatizar 

principalmente o momento da implementação do projeto, uma vez que é nessa 

oportunidade que se podem ajustar as metas para que os resultados almejados 

sejam alcançados. No que se refere ao tipo de avaliação, entende que deve ser em 

relação às ações envolvidas no projeto, pois o controle da utilização dos recursos já 

é feito por procedimentos próprios do ente público. Acredita também que a escolha 
                                                
30 Informações fornecidas por um dos funcionários do Fundo Nacional do Meio Ambiente em entrevista 
concedida em 26/05/03 



 

 

135

 

dos membros do conselho deve ser feita de acordo com o bom senso dos parceiros 
31. 

Em algumas das parcerias analisadas, a comissão de avaliação já havia elaborado o 

relatório conclusivo, enquanto em outras, tinha acabado de ser constituída. De um 

modo geral, nos casos em que a comissão de avaliação já havia concluído suas 

atividades, o relacionamento entre os representantes do poder público e da OSCIP 

foi considerado tranqüilo e a atuação do conjunto foi elogiada por ter trazido 

resultados positivos (Xingó, Providência e ARCA). Vale mencionar, ainda, o caso da 

AACC que antes de iniciar o Termo de Parceria já possuía um conselho de 

planejamento, monitoramento e avaliação da instituição concebido também para 

funcionar de forma participativa com membros da organização, do Ministério do Meio 

Ambiente e do FNMA. Esse conselho monitora não apenas os Termos de Parceria, 

mas todos os projetos desenvolvidos pela organização e vem se destacando pelos 

efeitos positivos conquistados. 

Quanto à auditoria externa, apenas na segunda parceria do Instituto Xingó e na 

parceria do Programa Providência o orçamento superou o valor de R$ 600 mil. 

Nesses dois casos, os entrevistados responderam que a contratação da auditoria já 

estava devidamente prevista no orçamento da parceria e que a mesma já estava 

sendo providenciada para ocorrer em breve. 

Formas de dar publicidade  

De acordo com o Decreto nº 3100/99, deve-se publicar na imprensa oficial da área 

de abrangência do projeto: o extrato do Termo de Parceria e da execução física e 

financeira, bem como o regulamento de compras e contratação de obras e serviços 

e compras adotado pela OSCIP. 

Dentre essas exigência, uma em especial recebeu críticas de quase todos os 

entrevistados. Diferente do extrato do Termo de Parceria que é publicado pelo órgão 

público parceiro, a publicação do regulamento de compras e serviços foi prevista na 

legislação para ser uma incumbência da OSCIP. O que não se observou, no entanto, 

foi o tamanho da despesa que essa exigência demandaria. De acordo com um dos 

entrevistados, a publicação de cada 2 centímetros no Diário Oficial da União custa 

                                                
31 Informações fornecidas pelo ex-membro do Conselho da Comunidade Solidária em entrevista concedida em 
27/05/03. 
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cerca de R$ 30,0032. Ademais, por não se tratar de um procedimento a ser adotado 

pela organização apenas para aquela parceria, mas a um detalhamento de práticas 

da organização para qualquer articulação que envolva recurso público que permita 

compra de bens e contratação de serviços, a despesa com a publicação deve ser 

paga com recursos próprios da OSCIP, não podendo ser considerada uma despesa 

do Termo de Parceria. 

Com as exceções do responsável pela primeira parceria da AACC que não envolvia 

despesas daquela natureza e dos entrevistados da ARCA e do Instituto Xingó, os 

demais entrevistados, inclusive o funcionário do FNMA, apontaram dificuldades na 

elaboração do regulamento que foram desde a definição de sua abrangência, até as 

despesas com advogados e, principalmente, com a publicação na imprensa oficial. 

Uma alternativa encontrada pelo FNMA e suas OSCIPs parceiras foi limitar a 

publicação a um extrato do regulamento com a informação de que o instrumento em 

seu inteiro teor estaria disponível na organização ou em outro meio de divulgação. 

Quanto à transparência de outros atos da organização, todas as organizações 

demonstraram utilizar outros meios de divulgação das ações desenvolvidas no 

Termo de Parceria, além da publicação na imprensa oficial. Os entrevistados 

concordaram em afirmar que outros meios como internet e publicações escritas, 

além de menos dispendiosos, tem um alcance muito maior do que a imprensa oficial. 

A maior parte das organizações possui website e divulgaram ou pretendem divulgar 

as atividades das parcerias em suas páginas (ARCA, AJA, AACC e Ondazul). 

Dependendo do público beneficiado pelas ações da parceria, outros veículos de 

divulgação também podem demonstrar-se mais eficientes, como é o caso do 

Programa Providência que desenvolveu uma cartilha explicativa sobre microcrédito 

com uma tiragem de 5.000 exemplares e o Jornal Sintonia que trata das últimas 

realizações do programa e é distribuído nos seminários ao público interessado no 

programa e aos principais financiadores. Nessa mesma linha, podemos citar a 

experiência do IDES que inseriu dentre as atividades a serem executadas pelo 

Termo de Parceria, a criação do Jornal APA do Pratigi com uma tiragem de 2000 

exemplares e o Programa de Rádio APA do Pratigi que trazem notícias sobre as 

ações do IDES na região. Também para a divulgação da Agenda 21 de Natal, a 

AACC contou com o apoio de jornais e TVs locais, os quais começaram a fazer a 

                                                
32 Vid nota 30 
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divulgação como matéria paga e, no transcorrer do projeto, passaram a solicitar à 

organização a transmissão regular das notícias sobre as ações da parceria. 

6.2.3 Flexibilidade x Accountability 

Como esperado, a convivência entre os novos instrumentos de flexibilidade e 

responsabilização na aplicação dos recursos públicos nos Termos de Parceria 

analisados nem sempre foi harmoniosa. 

Tratamos dos instrumentos de accountability instrumentos pelo novo modelo na 

seção anterior. Quanto aos mecanismos de flexibilização, podemos dizer que os 

principais são: 1) previsão de despesas com o pagamento de pessoal envolvido na 

execução da parceria (inciso IV do artigo 10 da Lei nº 9790/99) e de bens 

permanentes; 2) legitimação de despesas realizadas entre a data de término do 

Termo de Parceria e a data de sua renovação (§ 2º do artigo 13 do Decreto nº 

3.100/99); 3) prorrogação do Termo de Parceria caso expire sua vigência sem o 

adimplemento total do objeto ou havendo excedentes financeiros disponíveis com a 

OSCIP (§ 1º do artigo 13 do Decreto nº 3.100/99) e 4) permissão de aditamentos 

feitos pela OSCIP à conta bancária do Termo de Parceria em casos de atrasos nos 

repasses de recurso (FERRAREZI, 2002, p. 37). 

Algumas dessas novidades, de fato, trouxeram alguma flexibilização para as 

OSCIPs parceiras; outras, ainda estão sendo discutidas quanto a sua real 

capacidade de produzir efeitos - como é o caso da legitimação de despesas 

realizadas fora do prazo do Termo de Parceria - ou não puderam produzir nenhum 

resultado concreto em razão de sua desarmonia com outros sistemas legais ou 

procedimentos próprios dos entes públicos parceiros. 

As vantagens na flexibilização de recursos 

A possibilidade de utilização dos recursos do Termo de Parceria para a contratação 

de pessoal e para a aquisição de bens permanentes foram apontados por todas as 

instituições como um dos principais diferenciais do Termo de Parceria.  

Como já mencionado anteriormente, essas novidades garantiram às OSCIPs 

parceiras recursos para despesas indispensáveis ao funcionamento das 

organizações, e por conseqüência, para a execução dos projetos.  
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Também a possibilidade de se prorrogar o Termo de Parceria caso haja excedentes 

financeiros disponíveis permitiu que o IDES mantivesse as atividades da APA do 

Pratigi por mais 6 meses do tempo previsto pelo ajuste. 

Procedimentos especiais de controle do Fundo Nacional do Meio Ambiente 

O FNMA já possuia padrões próprios de controle e fiscalização das organizações da 

sociedade civil que recebiam recursos financeiros antes de ser criado o modelo das 

OSCIPs.  

Segundo o entrevistado do Fundo, esses procedimentos especiais se justificam uma 

vez que o próprio FNMA tem que seguir os padrões estabelecidos por seus 

financiadores. Grande parte das fontes de recursos do FNMA é originária do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento � BID, o qual estabelece critérios mais rígidos 

de controle da utilização dos recursos repassados, como, por exemplo, o 

monitoramento constante dos projetos financiados pelo Banco. 

Para cumprir as exigências de seus financiadores, o FNMA criou recentemente o 

Sistema de Acompanhamento e Prestação de Contas � SISPEQ, o qual possui um 

formato digital que permite lançamentos realizados pela própria organização que 

garante uma atualização on line junto ao Fundo. 

Como o próprio entrevistado do Fundo mencionou, o referido ente federal é 

considerado dentre os órgãos públicos federais um modelo na prestação de contas. 

De fato, todos os entrevistados das três OSCIPs que celebraram Termo de Parceria 

afirmaram terem recebido uma boa assistência dos funcionários do Fundo. Todas as 

organizações que prestam contas ao fundo são convidadas a participar de um curso 

de capacitação para utilização do SISPEQ. 

Entretanto, foram apontadas algumas deficiências do SISPEQ criado pelo Fundo. 

Uma delas é a impossibilidade de qualquer ajuste na prestação de contas pelo 

sistema, isto é, se o valor previsto quando da elaboração do orçamento do projeto 

for ultrapassado, não é possível justificar essa despesa maior33. Como colocaram 

alguns dos entrevistados, por vezes, a previsão exata de determinadas despesas 

torna-se impossível (por exemplo, despesas com correio) 34 . Outra deficiência 

                                                
33 vid nota 25 
34 Informações fornecidas pelo Dirietor Financeiro e Administrativo do 5 Elementos e pelo gestor do 2o Termo 
de Parceria da AACC/RN em entrevistas concedidas em 21 e 25/04/03. 
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mencionada diz respeito à exigência de se especificar o CPF do pessoal contratado. 

Conforme o gerente do projeto conduzido pelo Ondazul, grande parte dos habitantes 

do município sequer porta Registro Geral (RG). Essas dificuldades que podem 

aparentar de menor relevância são capazes de gerar discrepâncias nos resultados 

das prestações de contas, fazendo com que o excesso de rigor leve a efeitos 

contrários do almejado. 

Também no que se refere à aquisição de bens permanentes, há que se relatar as 

dificuldades enfrentadas pelos parceiros do FNMA (AACC, Ondazul e 5 Elementos). 

Os entrevistados relataram ter sido exigida pelo FNMA a inclusão de cláusula no 

Termo de Parceria prevendo que, finda a parceria, a OSCIP transfira tais bens 

permanentes a um ente interventor (em todos os casos o IBAMA local). De acordo 

com os entrevistados, essa exigência acaba por impedir que seja dada continuidade 

aos trabalhos iniciados pelas parcerias. Por exemplo, no caso da parceria com o 

Ondazul, foram adquiridos materiais como uma lancha e balanças milimétricas que 

estão sendo utilizadas em Guarapuá para o desenvolvimento de gestão ambiental 

sustentável. Contudo, a Ondazul não tem a intenção de ter uma atuação 

permanente naquela localidade, uma vez que o projeto busca justamente fortalecer 

a comunidade para que a mesma possa assumir autonomamente a gestão das 

atividades. Sendo assim, encerrado o período de 18 meses previsto no Termo de 

Parceria, a OSCIP não pretende aditá-lo. Tal situação implicaria na devolução de 

materiais essenciais para a continuidade das atividades a serem encampadas pela 

comunidade.  

Ao questionarmos o funcionário do FNMA sobre tal exigência, o mesmo esclareceu 

que foi necessário tomar tal medida para dar cumprimento a um decreto que trata da 

compra de bens duráveis com recursos públicos, o qual veda a transferência dos 

mesmos a organizações privadas. Acrescentou, ainda, que no Termo de Parceria há 

previsão expressa de que o interveniente dê continuidade ao projeto. O IBAMA teria 

sido o ente interveniente escolhido por entenderem ser o órgão que teria maior 

inserção na área. 

É certo que a mera previsão de continuidade do projeto pelo interveniente não 

garante que isso ocorra. No momento, o FNMA e as OSCIPs parceiras estão 

discutindo uma melhor solução para a questão.  
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Contudo, essa situação acabou levantando uma das principais deficiências 

identificadas na Lei nº 9790/99 e do Decreto nº 3100/99 apontadas em quase todas 

as entrevistas: a falta de ajuste dessa nova legislação com os outros regramentos 

legais ou, ainda, procedimentos próprios dos diversos entes públicos, já existentes e 

ainda vigentes. 

Desalinhamento com outros sistemas  

O caso do FNMA ilustra bem as dificuldades em se compatibilizar padrões de 

flexibilização de utilização de recursos e mecanismos de accountability.  

Devemos esclarecer que as regras sobre accountability das organizações da 

sociedade civil que trabalham com recursos públicos não se encontram apenas na 

Lei nº 9790/99 e no Decreto nº 3100/99 que regem o instrumento do Termo de 

Parceria. Existem várias outras normas no sistema legal brasileiro que devem ser 

seguidas quando se estabelece uma relação com o Poder Público em que há 

transferência de recursos. A criação de novos mecanismos que buscam a mudança, 

sem se observar as regras já existentes, podem fazer com que essas iniciativas 

tornem-se inócuas na prática. Essas condições justificam, por exemplo, a imposição 

de um ente interveniente e o predomínio de regras mais rigorosas de prestação de 

contas nas parcerias com o FNMA em detrimento da aplicação dos novos 

procedimentos de flexibilização criados pelo modelo do Termo de Parceria. Como 

colocou um dos entrevistados �O modelo das OSCIPs sozinho não pode alterar tudo� 

(AACC 2). Ainda que se tenha criado novos dispositivos de flexibilização pela Lei nº 

9790/99, não é possível ignorar, por exemplo, as restrições estabelecidas pela Lei 

de Prestação de Contas ou de Bens Públicos. Essa desarmonia dos sistemas não foi 

observada apenas pelos parceiros do FNMA. Como afirmou um dos entrevistados da 

ARCA �Os efeitos da lei, me parece que não foi ajustado no outro lado da linha. 

Ainda não tem uma readaptação para reconhecer o comando OSCIP�35.  

Nesse mesmo sentido, o técnico do FNMA destacou o § 2º do artigo 13 do Decreto 

nº 3.100/99 que prevê a legitimação de despesas realizadas entre a data de término 

do Termo de Parceria e a data de sua renovação, como a principal falha jurídica do 

modelo do Termo de Parceria. Permitir que as despesas realizadas fora do prazo do 

Termo de Parceria sejam consideradas legítimas, significaria permitir a existência de 
                                                
35 Informações fornecidas pelo consultor de planejamento da ARCA em entrevista concedida em 26/05/03 
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despesas sem qualquer instrumento jurídico que as justifique, posto que, de acordo 

com os princípios contratuais, findo o prazo do instrumento ele deixa de existir e as 

ações executadas após esse prazo passam a ser nulas.  

Atraso no repasse 

Há que se mencionar, ainda, uma importante reclamação levantada nas entrevistas 

com os parceiros do FNMA (AACC, Ondazul e 5 Elementos). Com exceção do 

primeiro Termo de Parceria da AACC, os outros três Termos de Parceria do FNMA 

foram celebrados no final de 2002, portanto, antes da mudança do governo federal.  

Foi repassada a primeira parcela dos recursos dos três Termos de Parceria antes de 

encerrado o ano de 2002 e, diferente do acordado no instrumento, as organizações 

só voltaram a receber algum recurso do FNMA em maio de 2003. No caso, por 

exemplo, da parceria com o Ondazul, a organização conseguiu arcar com as 

despesas por um período, mas na oportunidade da entrevista, a maior parte das 

atividades do Termo de Parceria estavam paradas em razão da falta de recursos 

para pagar inclusive o pessoal contratado que já estavam sem receber remuneração 

há dois meses. Também a AACC teve que buscar recursos de outras fontes para 

conseguir manter minimamente as ações previstas no Termo de Parceria. A 5 

Elementos também demonstrou seu descontentamento ao relatar que após terem 

sido selecionados para a execução do projeto em março de 2002, preparavam-se 

para o início das atividades em junho de 2002. Começaram a se articular com outras 

organizações, realizaram pré-seleção de pessoal, mas o recurso acabou sendo 

repassado apenas 6 meses depois. Reconhecem que esse atraso gerou um 

desestímulo entre os próprios integrantes da rede.   

O técnico do FNMA esclareceu que, com o início do novo governo federal, 

receberam a notícia de que o Fundo sofreria uma restrição de 70% de seu 

orçamento e a primeira parcela dos recursos previstos pelo novo orçamento só seria 

repassada em 30/04/03. Dessa forma, o Fundo viu-se obrigado a fazer um novo 

planejamento, identificando as prioridades, restringindo os repasses aos contratos 

anteriormente firmados e deixando às organizações da sociedade civil parceiras a 

alternativa de fazer despesas com recursos próprios36. 

                                                
36 vid nota 30 
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A situação relatada leva-nos a questionar se a permissão de aditamentos feitos pela 

OSCIP à conta bancária do Termo de Parceria em casos de atrasos nos repasses 

de recurso representaria, de fato, um aspecto positivo para a parceria. Novos 

mecanismos de controle e responsabilização das organizações da sociedade civil 

foram introduzidos pelo modelo do Termo de Parceria, no entanto, pouco se fala 

sobre os deveres do ente público parceiro.  

6.2.4. Autonomia 

No que se refere à questão da autonomia das OSCIPs que firmaram termo de 

parceira, foi interessante notar que várias das estratégias mencionadas na Seção 2 

quando tratamos das alternativas de sustentabilidade com a manutenção da 

autonomia, foram adotadas pelas organizações estudadas. 

No geral, pudemos observar que as OSCIPs que firmaram Termo de Parceria 

demonstraram possuir uma variedade de fontes de recursos que não se restringiram 

a fontes estatais ou paraestatais, mas alcançaram recursos de pessoas físicas (ex.: 

colaboradores do Providência), entidades privadas (ex.: empresas exploradoras de 

recursos naturais da região da APA do Pratigi), agências internacionais (ex.: BID, 

Banco Mundial que colaboram com as ações da de várias das OSCIPs 

entrevistadas) e outras organizações da sociedade civil (ex.: Instituto Ayrton Senna e 

Fundação Odebrecth que são instituidoras do IDES). A celebração do Termo de 

Parceria não pareceu ter prejudicado esse panorama. Em contrário, em grande parte 

dos casos, observou-se que após a celebração do termo, novas fontes de recurso 

foram constituídas pelas OSCIPs parceiras. 

O relacionamento pré-existente à parceria com as comunidades de base e redes 

(ex.: Ondazul em Garupava, IDES nos municípios abrangidos pela APA do Pratigi, 5 

Elementos entre as organizações que trabalham com educação ambiental, AACC 

em Natal) garantiram o reconhecimento e a difusão do trabalho executado pelas 

OSCIPs na parceria. Observou-se, ainda, um fenômeno já mencionado 

anteriormente, de criação de novos vínculos entre algumas dessas OSCIPs e outras 

organizações da sociedade civil. A AACC, o IDES e a Ondazul acabaram 

funcionando como organizações intermediárias que buscam fortalecer das 

organizações da sociedade civil locais, como as associação de moradores. 



 

 

143

 

Também o domínio de um conhecimento técnico específico, demonstrou-se presente 

em algumas parcerias, como no caso do Providência e Ondazul que já vinham 

desenvolvendo e aplicando metodologias próprias que puderam ser reproduzidas 

em maior escala com o Termo de Parceria. Esse conhecimento específico permitiu 

que as OSCIPs definissem e desempenhassem suas ações sem maiores 

intervenções do ente público parceiro. Interessante notar o caso da ARCA que 

desenvolveu a metodologia do DLIS em conjunto com o poder público federal e que, 

após a mudança de governo, acabou tornando-a um produto da organização, 

independente da ação governamental. 

Já quanto ao desenvolvimento de estratégias gerenciais próprias, há que se notar 

que as exigências burocráticas a serem cumpridas, principalmente quanto à 

prestação de contas junto aos órgãos governamentais impediu maiores inovações 

por parte das OSCIPs na criação de procedimentos mais ajustáveis a sua realidade. 

Também no que se refere à manutenção de um espaço de compartilhamento de 

conhecimentos com os funcionários públicos, observou-se que a interação entre os 

representantes dos entes parceiros, com exceção do Conselho de Avaliação, 

tiveram pouco espaço na maioria dos casos. Apenas a AJA afirmou que houve a 

participação dos agentes do parceiro público nas fases de planejamento e execução 

do projeto.  

Um outro fator que entendemos ser relevante para analisar o grau de autonomia das 

organizações diz respeito à autoria das definições do Plano de Trabalho da parceria. 

Foi questionado aos entrevistados se o planejamento das ações a serem 

executadas no projeto havia sido definido pela organização ou pelo ente público. Em 

nenhum dos casos foi respondido que as decisões referentes ao planejamento foram 

tomadas unilateralmente pelo ente público. Em contrário, em alguns casos a 

definição foi toda da OSCIP (ex.: IDES) em outros, as metas e atividades foram 

estabelecidas em conjunto com representantes do ente público (ex.: AJA) ou, 

seguindo as diretrizes básicas dadas pelo parceiro público (ex.: 5 Elementos e 

AACC).  

De todas as considerações acima mencionadas, concluímos que temores levantados 

pela literatura que chama a atenção para os riscos da cooptação das organizações 

da sociedade civil pelo Estado, não se configuraram. As organizações não 

pareceram ter abandonado o tipo de atuação que já possuíam em função da 
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necessidade de se manter os recursos captados pela parceria. Em contrário, as 

OSCIPs estudadas demonstraram, de um modo geral, possuir um expressivo grau 

de autonomia de atuação e uma forte pré-disposição a mudanças e inovações, o 

que nos fez considerar que os Termos de Parceria foram firmados, em grande 

medida, graças à iniciativa das próprias organizações.  

6.3 Considerações sobre os Termos de Parceria 

Antes de começarmos a tecer nossas considerações sobre o instrumento do Termo 

de Parceria, devemos esclarecer que as mesmas basearam-se principalmente nos 

relatos fornecidos pelas entrevistas com alguns representantes do poder público e 

com os representantes de parte das OSCIPs que haviam celebrado o ajuste no início 

de 2003. 

Infelizmente, não foi possível coletar subsídios de outras fontes igualmente 

importantes como os órgãos públicos parceiros e os beneficiários dos projetos que 

envolveram os Termos de Parceria. 

Assim, ressaltamos que o panorama que pudemos construir diz respeito apenas ao 

universo restrito que mencionamos. 

Pudemos observar que, no geral, o modelo do Termo de Parceria trouxe algumas 

inovações significativas para a relação entre o Estado e organizações da sociedade 

civil. O reconhecimento da competência e profissionalismo das organizações da 

sociedade civil que implicou em mudanças de paradigmas em questões como a 

permissão de remuneração dos dirigentes das organizações; os  bons resultados de 

alguns dos novos mecanismos de accountability como a Comissão de Avaliação e, 

uma maior flexibilidade na utilização de recursos públicos garantida pela 

possibilidade de pagamento de pessoal e de aquisição de bens duráveis são 

algumas dessas inovações trazidas pelo modelo do Termo de Parceria e da OSCIP. 

Os relatados das atuações das OSCIPs parceiras também permitiram que 

atentássemos para diversas potencialidades das organizações da sociedade civil, as 

quais se estimuladas a trabalhar num ambiente que garanta sua autonomia, criam 

mecanismos e alcançam resultados que as diferenciam dos agentes estatais. A 

capacidade de estabelecer vínculos com outros atores sociais e de desenvolver 

relações mais duradouras com as comunidades assistidas, bem como a pré-

disposição para experimentar inovações, imprimindo maior velocidade ao tempo 
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para implementação de mudanças foram alguns aspectos observados na atuação 

das OSCIPs entrevistadas. 

Em que pese essa visão mais otimista, há que se considerar que a quase totalidade 

dos entrevistados representantes das OSCIPs manifestaram seu descontentamento 

quanto ao real alcance do modelo do Termo de Parceria. 

Vários mecanismos de melhoria criados pela Lei nº 9790/99 ou não haviam sido 

aplicados � como o concurso de projetos � ou acabaram produzindo efeitos 

negativos inesperados � como a exigência de publicação na imprensa oficial do 

regulamento de compras e serviços. Até mesmo alguns dos aspectos apontados 

como principais vantagens do modelo sofreram limitações em seu desempenho, 

como ocorreu com a questão da necessidade de transferência ao poder público de 

bens duráveis adquiridos com os Termos de Parceria com o FNMA, após findo o 

ajuste. 

A análise dessas dificuldades permitiu identificar o que entendemos ser uma das 

principais deficiências do modelo do Termo de Parceria: a falta de ajuste com os 

demais regramentos legais e procedimentos existentes para regular as relações 

entre organizações da sociedade civil e poder público. E, de forma subjacente, a 

ausência de reconhecimento de que certos aspectos necessários para a 

reformulação do marco legal do terceiro setor não tinham condições de ser tratados 

no âmbito da Lei nº 9790/99, mas o foram gerando essa concomitância de regras 

incongruentes. 

Assim, concluímos que a despeito das fortes expectativas de mudanças com criação 

do modelo do Termo de Parceria, os resultados obtidos em sua aplicação ainda são 

pouco inovadores. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação teve como objetivo contribuir para a reflexão sobre as relações 

entre Estado e sociedade civil no Brasil. Trata-se de um estudo exploratório sobre o 

modelo das OSCIPs e do Termo de Parceria, figuras jurídicas criadas pela Lei nº 

9790, em 24 de março de 1999.  

Vale lembrar que embora estejamos falando de institutos jurídicos, nosso estudo não 

pretendeu realizar uma análise legal dos mesmos. Dedicamos uma parte 

significativa à descrição de aspectos legais, mas apenas naquilo que entendemos 

ser essencial para a compreensão dos potencias de mudança que os institutos 

estariam criando.  

Depois de quase 5 anos da vigência da lei, procurou-se descobrir quem são as 

OSCIPs existentes e analisar se a aplicação do instrumento do Termo de Parceria 

trouxe mudanças ou inovações às articulações entre o poder público e as OSCIPs.  

Foram colhidos dados primários e secundários de diversas fontes como 

questionários, documentos e entrevistas. A análise conjunta desses dados permitiu 

que levantássemos algumas considerações relevantes.  

No que se refere ao perfil das organizações qualificadas nos 3 primeiros anos de 

vigência da Lei nº 9790/99, pudemos notar que dentre as organizações que 

participaram da primeira parte de nossa pesquisa (124 OSCIPs que respoderam o 

questionário), houve uma maior incidência de organizações novas, fundadas nos 

últimos anos e  engajadas em novas temáticas. Percebemos, também, uma 

concentração significativa de organizações sediadas no Distrito Federal e 

beneficiárias de recursos governamentais federais.  

A avaliação preliminar centrada apenas nos resultados dos questionários levou-nos 

a acreditar que as organizações que buscariam firmar Termos de Parceria seriam 

organizações novas, criadas no modelo das OSCIPs visando justamente a 

celebração do referido instrumento jurídico.  

Contudo, as informações coletadas nas entrevistas não confirmaram tal suposição. 

Dentre as 8 OSCIPs que firmaram Termo de Parceria e puderam ser analisadas 

nesta pesquisa , apenas a ARCA foi fundada após a publicação da Lei nº 9.790/99. 

O Instituto Xingó foi fundado em 1999, mas não pudemos precisar a data. Quanto as 
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demais OSCIPs entrevistadas, algumas já vem atuando há muito mais tempo, como 

a AACC que foi fundada em 1985. 

Há que se ressaltar, no entanto, que essa pesquisa restringiu-se à análise da 

percepção de algumas das organizações que conseguiram celebrar o Termo de 

Parceria, não tendo sido possível identificar todo o conjunto das OSCIPs que, de 

fato, tentaram celebrar Termo de Parceria.  

Por outro lado, concluímos que a existência de vínculos anteriores com o governo 

federal ou de algum contato com entes difusores do modelo (como o próprio 

Conselho da Comunidade Solidária ou entidade que participou das Rodadas de 

Interlocução � CETs, Fundação Odebretch e SEBRAE) facilitaram a celebração do 

Termo de Parceria de boa parte das OSCIPs entrevistadas.  

Ademais, essas organizações demonstraram possuir um nível elevado de 

profissionalismo e autonomia organizacional, o que assegurou que estabelecessem 

relações saudáveis com os entes públicos parceiros.  

As próprias entrevistas fizeram deduzir que o modelo do Termo de Parceria não se 

aplica a qualquer tipo de organização da sociedade civil. É necessário um grau 

mínimo de organização burocrática e profissionalismo que permita o cumprimento de 

todas as exigências previstas na lei.  

Enfim, o conjunto das regras que regulam a qualificação das OSCIPs e a celebração 

e execução dos Termos de Parceria pareceu ter privilegiado aquelas organizações 

melhores estruturadas. Também houve uma maior incidência de parcerias em áreas 

novas como preservação ambiental, microcrédito e desenvolvimento econômico e 

social que, de uma maneira geral, parecem atrair indivíduos interessados a 

dedicarem-se de forma profissional a essas atividades, os quais imprimem uma 

maior seriedade de atuação e comprometimento com a missão das organizações. 

Esses fatores demonstraram-se positivos, uma vez que parecem garantir uma 

melhor autonomia organizacional e dificultar ingerências indevidas por parte dos 

entes estatais. 

Numa análise geral, concluímos que os modelos das OSCIPs e do Termo de 

Parceria trouxeram mudanças pontuais significativas à relação entre Estado e 

organizações da sociedade civil no Brasil. O reconhecimento institucional de 

organizações envolvidas em áreas antes não abarcadas pelos outros modelos, a 
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possibilidade de remuneração de dirigentes, de contratação de pessoal e de 

aquisição de bens permantentes nas parcerias com o Poder Público foram uma das 

principais inovações destacadas nas entrevistadas. Conduto, os resultados desta 

pesquisa demonstraram que a aplicação da Lei nº 9.790/99 ainda não conseguiu 

alcançar as altas expectativas de mudança levantadas quando de sua introdução.  

Acreditamos que parte das razões que levam a essa conclusão dizem respeito 

justamente à necessidade de adequação dos novos institutos da OSCIP e dos 

Termos de Parceria aos modelos criados anteriormente, os quais ainda continuam 

vigentes. Há pontos de conflitos entre as normas dos diferentes sistemas legais que 

acabam tornando inócuas as medidas criadas pela Lei das OSCIPs. Seria 

necessário um estudo mais acurado dessa realidade, a fim de garantir uma 

verdadeira reformulação do marco legal do Terceiro Setor.  

Foi reafirmado nesta pesquisa um outro principal fator de entrave das mudanças que 

poderiam ser impressas com a utilização do modelo do Termos de Parceria. Como 

levantaram alguns entrevistados, parece que os próprios órgãos públicos não sabem, 

não estão aptos ou são resistentes em lidar com essas novas figuras das OSCIPs e 

dos Termos de Parceria. As entrevistas também nos fizeram entender que os 

Termos de Parceria que conseguiram ser celebrados aconteceram muito mais em 

função da iniciativa e persistência das OSCIPs parceiras, do que dos entes públicos. 

Esse panorama nos leva a crer que outras medidas podiam e podem ser tomadas 

para, de fato, incentivar o fortalecimento das organizações da sociedade civil no 

Brasil. Interessante notar que a literatura e os resultados desta pesquisa destacam 

que para se alcançar esse objetivo não apenas as organizações da sociedade civil, 

mas principalmente o Estado tem um papel fundamental. 

A atuação do Estado demonstra-se relevante não apena no campo legal, mas 

também em áreas como o desenvolvimento e difusão de conhecimento e  iniciativas 

de incentivo à auto-gestão e fortalecimento institucional das organizações da 

sociedade civil.  

O Poder Público seria um agente fundamental para a construção, por exemplo, de 

um levantamento atualizado de dados sobre o universo das organizações da 

sociedade civil atuantes no Brasil. A escassez e a imprecisão de informações a esse 

respeito impede que maiores ações sejam desenvolvidas e conclusões mais 
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precisas sejam alcançadas nos estudos nessa área. No nosso caso, por exemplo, tal 

fator impediu que levantássemos maiores consideração sobre a dimensão do 

número de adesões ao modelo das OSCIPs. Sem os dados sobre o campo, é 

prematuro concluir sequer se  �a lei pegou� ou não. 

Vários entrevistados destacaram a importância da difusão de informações nessa 

área, propondo, por exemplo, a realização de encontros entre as OSCIPs. 

Poderíamos sugerir, ainda, ações no sentido de promover a troca de experiências  

também entre as OSCIPs e o atores públicos que participaram de processos de 

Termos de Parceria. Esse tipo de ação conjunta entre as próprias OSCIPs e o Poder 

Público poderiam acrescentar muito mais para o debate da reformulação do marco 

legal do que medidas promovidas unilateralmente pelo Estado. 

O incentivo a auto-regulação e à criação de redes e organizações intermediárias 

também podem ser caminhos interessantes para o fortalecimento das organizações 

da sociedade civil no Brasil. 

Acreditamos que a presente dissertação trouxe vários elementos sobre os quais 

ainda há muito sobre o que discorrer e analisar. Para concluir nossas considerações 

finais, gostaríamos apenas de compartilhar algumas impressões sobre possíveis 

caminhos para futuras pesquisas.  

Como já ressaltamos anteriormente, este estudo baseou-se de maneira quase 

integral nas percepções das organizações da sociedade civil que poderíamos 

chamar de �vencedoras� - ou por terem obtido a qualificação como OSCIP, ou por 

terem conseguido celebrar o Termo de Parceria. Para construir um panorama 

completo sobre os resultados da Lei das OSCIPs, bem como para propor melhorias 

ao modelo, seria de fundamental importância levantar os depoimentos daquelas 

organizações que não puderam alcançar os mesmos resultados. De igual forma, a 

análise das opiniões dos órgãos públicos parceiros e dos beneficiários dos projetos 

que envolveram os Termos de Parceria são essenciais para uma avaliação 

abrangente do referido instrumento.  

Há que se lembrar também que estamos às vésperas do fim do prazo para as 

organizações qualificadas optarem por permanecerem OSCIP ou voltarem à 

titulação anterior. Assim, será interessante acompanhar o que acontecerá com o 

dispositivo legal que dispõe sobre tal determinação, isto é, se este prazo de fato 
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vigorará ou se será prorrogado ou extinto e, caso permaneça o prazo, verificar como 

se comportarão as organizações. Este talvez seja um bom indicador para se chegar 

a conclusões sobre se �a lei pegou� ou não.  

Apontamos a importância de uma análise mais acurada � a qual não pôde ser 

suficientemente abordado nesta pesquisa � sobre a comparação entre o Termo de 

Parceria e outros instrumentos como o contrato de gestão e o convênio, tanto em 

relação a seus institutos legais, como em pesquisas empíricas de casos em que 

esses instrumentos foram aplicados. 

Esperamos que esta pesquisa tenha contribuído para trazer mais subsídios aqueles 

que se interessam pela atuação das organizações da sociedade civil no Brasil e por 

suas relações o Estado no Brasil.  
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APÊNDICE A � Carta enviada às OSCIPs 

 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa  desenvolvida para o Curso de 

Mestrado em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas de São 

Paulo pela aluna Natália Massaco Koga, orientada pelo Prof. Mário Aquino Alves. A 

pesquisa busca agregar e analisar informações sobre as Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs ) e Lei no. 9790/99. 

Por favor, preencha os dados abaixo. Caso você não saiba ou não seja possível 

fornecer todos os dados, informe aquilo que for possível.  

Após o preenchimento, envie o questionário aos cuidados de  

Natália Massaco Koga 

Alameda dos Guatás, 90 � apto. 102  

Saúde � SP   

04053-040 

 

Para qualquer esclarecimento, entre em contato com Natália no endereço acima ou 

pelos emails natkoga@uol.com.br ou natkoga@gvmail.br. 

Muito obrigado (a) pela sua colaboração. 

 

 

Natália Massaco Koga                                                                      Mário Aquino Alves 
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APÊNDICE B � Questionário enviado às OSCIPs 

 

QUESTIONÁRIO PARA AS OSCIPS 

Dados da Instituição 

1. Nome da Instituição: ___________________________________________________________________ 

2. Nome do Responsável pela Instituição: _____________________________________________________
3. Endereço: ___________________________________________________________________________ 

4. Telefone: __________________________________  5. Fax: ___________________________________ 

6.     Email:  ___________________________________    7. WebSite: _______________________________ 

Dados da pessoa que preencheu o questionário 

1. Nome: ______________________________________________________________________________ 

2. Função na instituição: __________________________________________________________________ 

3. Telefone: ________________________________4. Email: _____________________________________

 

I. Data de fundação da instituição:   

 

II. Data de qualificação como OSCIP:  

 

III. Finalidade da instituição: 

 

 
IV. Breve histórico sobre a  atuação da instituição desde sua fundação: 

 

 

 

V. Área de atuação da instituição: 

! assistencial   ! segurança alimentar e nutricional    ! tecnologias alternativas 
! cultural                ! ambiental                ! ecológico   
! educacional               ! voluntariado                         ! desenvolvimento econômico e social  
! saúde                 ! novos modelos socioprodutivos                   ! jurídica 
! ética                            ! cidadania                          ! direitos humanos 
! creditícia                     ! pesquisa                             ! científica 
! outra (s): 

VI. Principais beneficiados pela instituição:  
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VII. Número de beneficiados anualmente pela instituição:   

 

 

VIII. Âmbito de atuação:     ! Municipal      ! Estadual       ! Regional   ! Nacional ! Internacional 
 
 
 
IX. Regiões de atuação no Brasil:   ! Sudeste ! Sul! Centro-Oeste ! Nordeste ! Norte 
 
 
 
X. Fontes de recurso:  
 
! Órgãos do governo federal      ! Agências Internacionais de Cooperação    !Agências multilaterias e bilterais  

! Órgãos do governo estadual    ! Contribuições Associativas          ! Comercialização de produtos e serviços 

! Órgãos do governo municipal   ! Empresas, Fundações e Institutos Empresariais          

! Outras fontes  

 
XI. Número de Colaboradores:  
Pagos: Não-pagos/ (militantes/voluntários): 
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APÊNDICE C � CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS 
 
 

12/12/02 Stephan  Klingelhofer � Presidente da International Center for Not-for-
Profit Law (ICNL) 

25/04/03 Diretor Financeiro e Administrativo da 5 Elementos Instituto de Educação 
e Pesquisa Ambiental 

16/05/03 Administrador da Área de Proteção Ambiental do Pratigi 

20/05/03 Administrador da Fundação Ondazul 
Gestor do Termo de Parceria entre a Fundação Ondazul e o FNMA/MMA 

21/05/03 Gestor do 1o Termo de Parceria entre a Associação de Apoio às 
Comunidades do Campo do Rio Grande do Norte (AACC/RN) e 
FNMA/MMA 
Gestor do 2o Termo de Parceria entre a AACC/RN e FNMA/MMA 

23/05/03 Administrador Financeiro do Instituto de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico de Xingó 

26/05/03 Assessor de Relações Institucionais da ARCA � Sociedade do 
Conhecimento 
Consultor de Planejamento da ARCA � Sociedade do Conhecimento 
Coordenador de Microcrédito do Programa Providência 
Fundador e Consultor do Programa Providência 

27/05/03 Funcionário da Divisão/OSCIP do Ministério da Justiça 
Funcionário do Fundo Nacional de Ambiente do Ministério do Meio 
Ambiente 
Ex-membro do Conselho da Comunidade Solidária 
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APÊNDICE D � ROTEIRO DE ENTREVISTA 1 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA � APLICADA AO RESPONSÁVEL PELA OSCIP 

 
Objetivo: Averiguar as motivações e expectativas da organização com a qualificação 
de OSCIP 
 

Dados pessoais do entrevistado 
1. Nome:  
2. Função na organização: 
3. Há quanto tempo trabalha na organização? Qual sua história na organização? 
 

Informações da OSCIP 

4. Qual foi a data de fundação da organização? 
5. Qual foi a data de qualificação como OSCIP? 
6. Como a organização ficou sabendo do modelo das OSCIPS? Por meio da Imprensa, 

literatura especializada, outras organizações sem fins lucrativos, Poder Público, 
outras?  (tentar identificar os tipos de  fonte de informação/redes em que a 
organização está inserida). 

7. Como foi o processo para a qualificação?  
Se não for abordado pelo entrevistado, perguntar:  

a) Houve alguma assessoria externa (de outra organização, Poder Público, empresa, 
outro)?  

b) Como foi o contato com o Ministério da Justiça?  
c) O que acharam do processo (mais ágil, menos oneroso?)? Demorou?  
d) Quantas vezes o pedido de qualificação foi apresentado? 

8. Quais foram as razões que levaram a organização a se qualificar como OSCIP?  
9. A organização já possuía algum outro título antes (Título de Utilidade Pública, 

registro no CNAS ou Certificado de Fins Filantrópicos)? 
Se a resposta 9 for afirmativa: 
8.1.A organização obteve alguma vantagem em relação ao título anterior? Findo o prazo 

de 5 anos previsto na Lei das OSCIPs (art.18), por qual dos títulos a organização 
pretende optar? 

10. As expectativas em relação ao modelo das OSCIPs foram/estão sendo alcançadas?  
11. A organização obteve vantagens com a qualificação? Quais?  

Se não for abordado pelo entrevistado, perguntar quanto:  
a) À remuneração dos dirigentes. A organização remunera seus 
dirigentes? 
b) Ao reconhecimento de atividades que não eram contempladas pelos 
títulos anteriormente existentes? 
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c) Ao acesso a recursos públicos (�menos burocrático e com maior 
contrele público e social�) 

12. Controle social e transparência: 
a) A organização possui um Conselho Fiscal? Quem faz parte? Quais 

são as suas atribuições?  
Art.4o,, , inciso III da Lei n. 9790/99 - a constituição de conselho fiscal ou órgão 
equivalente, dotado de competência para opinar sobre os relatórios de desempenho 
financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo 
pareceres para os organismos superiores da entidade 

Em caso negativo, como é feita a avaliação do desempenho 
financeiro e contábil da organização?  

b) A organização tem algum meio de dar publicidade de seu relatório 
de atividades e demonstrações financeiras?  
Art. 4o, incisoVII, alínea �d� da Lei n. 9790/99 - que se dê publicidade por qualquer 
meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das 
demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de 
débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de 
qualquer cidadão; 

 

Questão opinativa ao entrevistado 
Pergunta aberta: Críticas e sugestões ao modelo das OSCIPs 



 

 

161

 

APÊNDICE E � ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA �  APLICADO AO  
RESPONSÁVEL PELO TERMO DE PARCERIA 

 
Objetivo: Analisar as diferenças em relação as outras formas de articulação com o 
Poder Público e os resultados do projeto 
 

Dados pessoais do entrevistado 

13. Nome 
14. Função na organização 
15. Há quanto tempo trabalha na organização? Qual a sua história na organização? 
 

Informações descritivas sobre o TP 

16. Dados sobre o Termo de Parceria:  
a) Órgão público parceiro 
b) Objetivo 
c) Data em que foi celebrado 
d) Metas e resultados a serem atingidos 
e) Público-alvo 
f) Divulgação/publicação de ações e resultados 
g) Prazo para execução ou cronograma 
h) Critérios de avaliação de desempenho e indicadores de resultados 

adotados 
i) Valor  

17. Como surgiu a idéia de firmar o Termo de Parceria (tentar identificar as fontes de 
informação e o contato/redes em que a organização está inserida)?  

18. De quem partiu a iniciativa de propor o Termo de Parceria? Da própria OSCIP ou do 
órgão público?  

a) Se partiu da OSCIP, como foi o processo de apresentação da 
proposta de parceria? 

b) Se partiu do órgão público parceiro, houve Concurso de Projetos? 
Em caso afirmativo, pedir relato (dados ou cópia da publicação) 

19. Como foi o processo de celebração do Termo de Parceria? 
Se não for abordado pelo entrevistado, perguntar: 

a) Você sabe se houve a participação de Conselhos de Políticas 
Públicas do órgão estatal?  

b) Houve alguma dificuldade no processo de celebração? Os requisitos 
e procedimentos foram simples, rápidos e econômicos? 
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20. Programa de Trabalho do Termo de Parceria: 
a) Houve a participação de funcionários do órgão público na 

elaboração? Em caso afirmativo, como você avalia essa 
participação? Em caso negativo, você acha que deveria haver essa 
participação? 

b) Ele é anexo ao Termo de Parceria? 
c) Como foram estabelecidos os critérios de avaliação e os indicadores 

de desempenho? 
21. Execução e Fiscalização do Termo de Parceria 

a) Foi formada uma Comissão de Avaliação do Termo de Parceria?  
Em caso afirmativo, quem faz/fez parte? Qual a função dela? Como 
ela desempenhou ou vem desempenhando essa função? 
Em caso negativo, por que não foi formada? 

b) A organização elaborou um Regulamento de Compras e contratação 
de obras e serviços?  
Em caso negativo, pretende fazê-lo? Está sentindo alguma 
dificuldade na elaboração? 
Em caso positivo, sentiu alguma dificuldade na elaboração?  

c) Como você avalia a execução do Termo de Parceria em relação aos 
seguintes aspectos: 
-requisitos e procedimentos (mais simples?) 
-melhoria gerencial 
-interlocução com o órgão público 
-aplicação dos recursos (mais flexível?) 

d) Como você avalia a fiscalização do Termo de Parceria em relação 
aos seguintes aspectos:  
- Controle. Quem exerce (interno e externo)? Concentra-se mais nos 
resultados ou na aplicação de recursos? 

- Prestação de contas. O processo é mais simplificado, 
eficiente? 
- A organização deu/dá publicidade das atividades executadas 
e demonstraçõs financeiras? De que forma? 

 

Comparação com o convênio 

22. A organização já firmou algum convênio com o Poder Público?  
23. Quais foram as diferenças e semelhanças percebidas entre os dois instrumentos? 
24. Quais as vantagens e desvantagens desses instrumentos? 
 

Avaliação do modelo do Termo de Parceria 

25. Quais as vantagens do Termo de Parceria? 
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26. Apesar dos benefícios apontados pelos idealizadores da lei, existem poucos Termos 
de Parceria que se tem conhecimento até o momento. . Na sua opinião, qual seria a 
razão para tal fato? 
Se não for abordado pelo entrevistado, perguntar: 

a) dúvidas jurídicas que geram insegurança 
b) resistências culturais dos órgãos públicos 
c) poucas OSCIPs para os órgãos públicos firmarem parcerias 

27. .A organização pretende realizar mais Termos de Parcerias? Quais são os fatores 
indutores e inibidores para essa posição?  

Críticas e sugestões do entrevistado ao modelo do Termo de Parceria 
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ANEXO A �  LEI DAS OSCIPS 
 

LEI No 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999. 

Regulamento 

Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de 
direito privado, sem fins lucrativos, como 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, 
institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DA QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

DE INTERESSE PÚBLICO 

        Art. 1o Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os respectivos objetivos sociais e 
normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei. 

        § 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica de direito 
privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou 
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e 
que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. 

        § 2o A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao cumprimento dos 
requisitos instituídos por esta Lei. 

        Art. 2o Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no art. 3o desta Lei: 

        I - as sociedades comerciais; 

        II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional; 

        III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e 
visões devocionais e          confessionais; 

        IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; 

        V - as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo 
restrito de associados ou sócios; 

        VI - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados; 

        VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras; 

        VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras; 

        IX - as organizações sociais; 
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        X - as cooperativas; 

        XI - as fundações públicas; 

        XII - as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão público 
ou por fundações públicas; 

        XIII - as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o sistema 
financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal.  

        Art. 3o A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o princípio da 
universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das Organizações, somente será 
conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham 
pelo menos uma das seguintes finalidades: 

        I - promoção da assistência social; 

        II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

        III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das 
organizações de que trata esta Lei; 

        IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das 
organizações de que trata esta Lei; 

        V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 

        VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 
sustentável; 

        VII - promoção do voluntariado; 

        VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; 

        IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas 
alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

        X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica 
gratuita de interesse suplementar; 

        XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 
valores universais; 

        XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação 
de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas 
neste artigo. 

        Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas configura-se 
mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação 
de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de 
apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas 
afins. 

        Art. 4o Atendido o disposto no art. 3o, exige-se ainda, para qualificarem-se como Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por 
estatutos cujas normas expressamente disponham sobre: 
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        I - a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e da eficiência; 

        II - a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, 
de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação 
no respectivo processo decisório; 

        III - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de competência para opinar 
sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais 
realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade; 

        IV - a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será 
transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos desta Lei, preferencialmente que tenha o 
mesmo objeto social da extinta; 

        V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a qualificação instituída por esta 
Lei, o respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em 
que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos 
desta Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; 

        VI - a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da entidade que atuem 
efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela prestam serviços específicos, respeitados, 
em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de 
atuação; 

        VII - as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que determinarão, 
no mínimo: 

        a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de 
Contabilidade; 

        b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao 
relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões 
negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer 
cidadão; 

        c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da 
aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em regulamento; 

        d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina o parágrafo 
único do art. 70 da Constituição Federal. 

        Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição de conselho 
de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, vedada a percepção de remuneração ou 
subsídio, a qualquer título.(Redação dada pela Lei nº 10.539, de 23.9.2002) 

        Art. 5o Cumpridos os requisitos dos arts. 3o e 4o desta Lei, a pessoa jurídica de direito privado 
sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificação instituída por esta Lei, deverá formular 
requerimento escrito ao Ministério da Justiça, instruído com cópias autenticadas dos seguintes 
documentos: 

        I - estatuto registrado em cartório; 

        II - ata de eleição de sua atual diretoria; 
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        III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício; 

        IV - declaração de isenção do imposto de renda; 

        V - inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes. 

        Art. 6o Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o Ministério da Justiça decidirá, no 
prazo de trinta dias, deferindo ou não o pedido. 

        § 1o No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no prazo de quinze dias da decisão, 
certificado de qualificação da requerente como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

        § 2o Indeferido o pedido, o Ministério da Justiça, no prazo do § 1o, dará ciência da decisão, 
mediante publicação no Diário Oficial. 

        § 3o O pedido de qualificação somente será indeferido quando: 

        I - a requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 2o desta Lei; 

        II - a requerente não atender aos requisitos descritos nos arts. 3o e 4o desta Lei; 

        III - a documentação apresentada estiver incompleta. 

        Art. 7o Perde-se a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a pedido 
ou mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, de iniciativa popular ou do 
Ministério Público, no qual serão assegurados, ampla defesa e o devido contraditório. 

        Art. 8o Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas evidências de erro ou fraude, 
qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, é parte legítima para requerer, 
judicial ou administrativamente, a perda da qualificação instituída por esta Lei. 

CAPÍTULO II 

DO TERMO DE PARCERIA 

        Art. 9o Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passível de ser 
firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a 
execução das atividades de interesse público previstas no art. 3o desta Lei. 

        Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público e as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará direitos, responsabilidades e 
obrigações das partes signatárias. 

        § 1o A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta aos Conselhos de Políticas 
Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis de governo. 

        § 2o São cláusulas essenciais do Termo de Parceria: 

        I - a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto pela Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público; 

        II - a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos prazos de 
execução ou cronograma; 
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        III - a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem 
utilizados, mediante indicadores de resultado; 

        IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, estipulando 
item por item as categorias contábeis usadas pela organização e o detalhamento das remunerações 
e benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, 
a seus diretores, empregados e consultores; 

        V - a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse Público, entre as quais a de 
apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do objeto do 
Termo de Parceria, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados 
alcançados, acompanhado de prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, 
independente das previsões mencionadas no inciso IV; 

        VI - a de publicação, na imprensa oficial do Município, do Estado ou da União, conforme o 
alcance das atividades celebradas entre o órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público, de extrato do Termo de Parceria e de demonstrativo da sua execução física e 
financeira, conforme modelo simplificado estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os dados 
principais da documentação obrigatória do inciso V, sob pena de não liberação dos recursos previstos 
no Termo de      Parceria. 

        Art. 11. A execução do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e fiscalizada por órgão 
do Poder Público da área de atuação correspondente à atividade fomentada, e pelos Conselhos de 
Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, em cada nível de governo. 

        § 1o Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria devem ser analisados por 
comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público. 

        § 2o A comissão encaminhará à autoridade competente relatório conclusivo sobre a avaliação 
procedida. 

        § 3o Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades nas áreas de que trata esta Lei 
estarão sujeitos aos mecanismos de controle social previstos na legislação. 

        Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela 
organização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério 
Público, sob pena de responsabilidade solidária. 

        Art. 13. Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 desta Lei, havendo indícios fundados 
de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização 
representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União, para que requeiram ao juízo 
competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens dos seus 
dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou 
causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas consubstanciadas na Lei no 8.429, de 2 
de junho de 1992, e na Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. 

        § 1o O pedido de seqüestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do 
Código de Processo Civil. 

        § 2o Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas 
bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no País e no exterior, nos termos da lei e dos 
tratados internacionais. 
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        § 3o Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como depositário e gestor dos bens e 
valores seqüestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da 
organização parceira. 

        Art. 14. A organização parceira fará publicar, no prazo máximo de trinta dias, contado da 
assinatura do Termo de Parceria, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para 
a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes 
do Poder Público, observados os princípios estabelecidos no inciso I do art. 4o desta Lei. 

        Art. 15. Caso a organização adquira bem imóvel com recursos provenientes da celebração do 
Termo de Parceria, este será gravado com cláusula de inalienabilidade. 

CAPÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

        Art. 16. É vedada às entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer 
meios ou formas. 

        Art. 17. O Ministério da Justiça permitirá, mediante requerimento dos interessados, livre acesso 
público a todas as informações pertinentes às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 

        Art. 18. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas com base em 
outros diplomas legais, poderão qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público, desde que atendidos os requisitos para tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção 
simultânea dessas qualificações, até dois anos contados da data de vigência desta Lei.  (Vide Medida 
Provisória nº 2.216-37, de 31.8.2001) 

        § 1o Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurídica interessada em manter a qualificação prevista 
nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a renúncia automática de suas qualificações 
anteriores. 

        § 2o Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa jurídica perderá 
automaticamente a qualificação obtida nos termos desta Lei. 

        Art. 19. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta dias. 

        Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 23 de março de 1999; 178o da Independência e 111o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  
Renan Calheiros  
Pedro Mallan  
Ailton Barcelos Fernandes  
Paulo Renato Souza  
Francisco Dornelles  
Waldeck Ornélas  
José Serra  
Paulo Paiva  
Clovis de Barros Carvalho  
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ANEXO B �  Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999 

DECRETO No 3.100, DE 30 DE JUNHO DE 1999. 

 

Regulamenta a Lei no 9.790, de 23 de março 
de 1999, que dispõe sobre a qualificação de 
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 
lucrativos, como Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público, institui e disciplina 
o Termo de Parceria, e dá outras 
providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e 
VI, da Constituição, 

        DECRETA : 

        Art. 1o  O pedido de qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
será dirigido, pela pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que preencha os requisitos 
dos arts. 1o, 2o, 3o e 4o da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, ao Ministério da Justiça por meio do 
preenchimento de requerimento escrito e apresentação de cópia autenticada dos seguintes 
documentos: 

        I - estatuto registrado em Cartório; 

        II - ata de eleição de sua atual diretoria; 

        III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício; 

        IV - declaração de isenção do imposto de renda; e 

        V - inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CGC/CNPJ). 

        Art. 2o  O responsável pela outorga da qualificação deverá verificar a adequação dos 
documentos citados no artigo anterior com o disposto nos arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 9.790, de 1999, 
devendo observar: 

        I - se a entidade tem finalidade pertencente à lista do art. 3o daquela Lei; 

        II - se a entidade está excluída da qualificação de acordo com o art. 2o daquela Lei; 

        III - se o estatuto obedece aos requisitos do art. 4o daquela Lei; 

        IV - na ata de eleição da diretoria, se é a autoridade competente que está solicitando a 
qualificação; 

        V - se foi apresentado o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício; 

        VI - se a entidade apresentou a declaração de isenção do imposto de renda à Secretaria da 
Receita Federal; e 

        VII - se foi apresentado o CGC/CNPJ. 
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        Art. 3o  O Ministério da Justiça, após o recebimento do requerimento, terá o prazo de trinta dias 
para deferir ou não o pedido de qualificação, ato que será publicado no Diário Oficial da União no 
prazo máximo de quinze dias da decisão. 

        § 1o  No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no prazo de quinze dias da 
decisão, o certificado da requerente como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

        § 2o  Deverão constar da publicação do indeferimento as razões pelas quais foi denegado o 
pedido. 

        § 3o  A pessoa jurídica sem fins lucrativos que tiver seu pedido de qualificação indeferido poderá 
reapresentá-lo a qualquer tempo. 

        Art. 4o  Qualquer cidadão, vedado o anonimato e respeitadas as prerrogativas do Ministério 
Público, desde que amparado por evidências de erro ou fraude, é parte legítima para requerer, 
judicial ou administrativamente, a perda da qualificação como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público. 

        Parágrafo único.  A perda da qualificação dar-se-á mediante decisão proferida em processo 
administrativo, instaurado no Ministério da Justiça, de ofício ou a pedido do interessado, ou judicial, 
de iniciativa popular ou do Ministério Público, nos quais serão assegurados a ampla defesa e o 
contraditório. 

        Art. 5o  Qualquer alteração da finalidade ou do regime de funcionamento da organização, que 
implique mudança das condições que instruíram sua qualificação, deverá ser comunicada ao 
Ministério da Justiça, acompanhada de justificativa, sob pena de cancelamento da qualificação. 

        Art. 6o  Para fins do art. 3o da Lei no 9.790, de 1999, entende-se: 

        I - como Assistência Social, o desenvolvimento das atividades previstas no art. 3o da Lei 
Orgânica da Assistência Social; 

        II - por promoção gratuita da saúde e educação, a prestação destes serviços realizada pela 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público mediante financiamento com seus próprios 
recursos. 

        § 1o  Não são considerados recursos próprios aqueles gerados pela cobrança de serviços de 
qualquer pessoa física ou jurídica, ou obtidos em virtude de repasse ou arrecadação compulsória. 

        § 2o  O condicionamento da prestação de serviço ao recebimento de doação, contrapartida ou 
equivalente não pode ser considerado como promoção gratuita do serviço. 

        Art. 7o  Entende-se como benefícios ou vantagens pessoais, nos termos do inciso II do art. 4o da 
Lei no 9.790, de 1999, os obtidos: 

        I - pelos dirigentes da entidade e seus cônjuges, companheiros e parentes colaterais ou afins 
até o terceiro grau; 

        II - pelas pessoas jurídicas das quais os mencionados acima sejam controladores ou detenham 
mais de dez por cento das participações societárias. 

        Art. 8o  Será firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público, Termo de Parceria destinado à formação de vínculo de 
cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público 
previstas no art. 3o da Lei no 9.790, de 1999. 
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        Parágrafo único.  O Órgão estatal firmará o Termo de Parceria mediante modelo padrão próprio, 
do qual constarão os direitos, as responsabilidades e as obrigações das partes e as cláusulas 
essenciais descritas no art. 10, § 2o, da Lei no 9.790, de 1999. 

        Art. 9o  O órgão estatal responsável pela celebração do Termo de Parceria verificará 
previamente o regular funcionamento da organização. 

        Art. 10.  Para efeitos da consulta mencionada no art. 10, § 1o, da Lei no 9.790, de 1999, o 
modelo a que se refere o art. 10 deverá ser preenchido e remetido ao Conselho de Política Pública 
competente. 

        § 1o  A manifestação do Conselho de Política Pública será considerada para a tomada de 
decisão final em relação ao Termo de Parceria. 

        § 2o  Caso não exista Conselho de Política Pública da área de atuação correspondente, o órgão 
estatal parceiro fica dispensado de realizar a consulta, não podendo haver substituição por outro 
Conselho. 

        § 3o  O Conselho de Política Pública terá o prazo de trinta dias, contado a partir da data de 
recebimento da consulta, para se manifestar sobre o Termo de Parceria, cabendo ao órgão estatal 
responsável, em última instância, a decisão final sobre a celebração do respectivo Termo de 
Parceria. 

        § 4o  O extrato do Termo de Parceria, conforme modelo constante do Anexo I deste Decreto, 
deverá ser publicado pelo órgão estatal parceiro no Diário Oficial, no prazo máximo de quinze dias 
após a sua assinatura. 

        Art. 11.  Para efeito do disposto no art. 4o, inciso VII, alíneas "c" e "d", da Lei no 9.790, de 1999, 
entende-se por prestação de contas a comprovação da correta aplicação dos recursos repassados à 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

        § 1o  As prestações de contas anuais serão realizadas sobre a totalidade das operações 
patrimoniais e resultados das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 

        § 2o  A prestação de contas será instruída com os seguintes documentos: 

        I - relatório anual de execução de atividades; 

        II - demonstração de resultados do exercício; 

        III - balanço patrimonial; 

        IV - demonstração das origens e aplicações de recursos; 

        V - demonstração das mutações do patrimônio social; 

        VI - notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário; e 

        VII - parecer e relatório de auditoria nos termos do art. 20 deste Decreto, se for o caso. 

        Art. 12.  Para efeito do disposto no § 2o, inciso V, do art. 10 da Lei no 9.790, de 1999, entende-
se por prestação de contas relativa à execução do Termo de Parceria a comprovação, perante o 
órgão estatal parceiro, da correta aplicação dos recursos públicos recebidos e do adimplemento do 
objeto do Termo de Parceria, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
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        I - relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo entre as 
metas propostas e os resultados alcançados; 

        II - demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução; 

        III - parecer e relatório de auditoria, nos casos previstos no art. 20; e 

        IV - entrega do extrato da execução física e financeira estabelecido no art. 19. 

        Art. 13.  O Termo de Parceria poderá ser celebrado por período superior ao do exercício fiscal. 

        § 1o  Caso expire a vigência do Termo de Parceria sem o adimplemento total do seu objeto pelo 
órgão parceiro ou havendo excedentes financeiros disponíveis com a Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público, o referido Termo poderá ser prorrogado.  

        § 2o  As despesas previstas no Termo de Parceria e realizadas no período compreendido entre 
a data original de encerramento e a formalização de nova data de término serão consideradas como 
legítimas, desde que cobertas pelo respectivo empenho. 

        Art. 14.  A liberação de recursos financeiros necessários à execução do Termo de Parceria far-
se-á em conta bancária específica, a ser aberta em banco a ser indicado pelo órgão estatal parceiro. 

        Art. 15.  A liberação de recursos para a implementação do Termo de Parceria obedecerá ao 
respectivo cronograma, salvo se autorizada sua liberação em parcela única. 

        Art. 16.  É possível a vigência simultânea de um ou mais Termos de Parceria, ainda que com o 
mesmo órgão estatal, de acordo com a capacidade operacional da Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público. 

        Art. 17.  O acompanhamento e a fiscalização por parte do Conselho de Política Pública de que 
trata o art. 11 da Lei no 9.790, de 1999, não pode introduzir nem induzir modificação das obrigações 
estabelecidas pelo Termo de Parceria celebrado. 

        § 1o  Eventuais recomendações ou sugestões do Conselho sobre o acompanhamento dos 
Termos de Parceria deverão ser encaminhadas ao órgão estatal parceiro, para adoção de 
providências que entender cabíveis. 

        § 2o  O órgão estatal parceiro informará ao Conselho sobre suas atividades de 
acompanhamento. 

        Art. 18.  O extrato da execução física e financeira, referido no art. 10, § 2o, inciso VI, da Lei no 
9.790, de 1999, deverá ser preenchido pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e 
publicado na imprensa oficial da área de abrangência do projeto, no prazo máximo de sessenta dias 
após o término de cada exercício financeiro, de acordo com o modelo constante do Anexo II deste 
Decreto. 

        Art. 19.  A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público deverá realizar auditoria 
independente da aplicação dos recursos objeto do Termo de Parceria, de acordo com a alínea "c", 
inciso VII, do art. 4o da Lei no 9.790, de 1999, nos casos em que o montante de recursos for maior ou 
igual a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).  

        § 1o  O disposto no caput aplica-se também aos casos onde a Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público celebre concomitantemente vários Termos de Parceria com um ou vários 
órgãos estatais e cuja soma ultrapasse aquele valor.  

        § 2o  A auditoria independente deverá ser realizada por pessoa física ou jurídica habilitada pelos 
Conselhos Regionais de Contabilidade. 
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        § 3o  Os dispêndios decorrentes dos serviços de auditoria independente deverão ser incluídas 
no orçamento do projeto como item de despesa. 

        § 4o  Na hipótese do § 1o, poderão ser celebrados aditivos para efeito do disposto no parágrafo 
anterior. 

        Art. 20.  A comissão de avaliação de que trata o art. 11, § 1o, da Lei no 9.790, de 1999, deverá 
ser composta por dois membros do respectivo Poder Executivo, um da Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público e um membro indicado pelo Conselho de Política Pública da área de 
atuação correspondente, quando houver. 

        Parágrafo único.  Competirá à comissão de avaliação monitorar a execução do Termo de 
Parceria. 

        Art. 21.  A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público fará publicar na imprensa oficial 
da União, do Estado ou do Município, no prazo máximo de trinta dias, contado a partir da assinatura 
do Termo de Parceria, o regulamento próprio a que se refere o art. 14 da Lei no 9.790, de 1999, 
remetendo cópia para conhecimento do órgão estatal parceiro. 

        Art. 22.  Para os fins dos arts. 12 e 13 da Lei no 9.790, de 1999, a Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público indicará, para cada Termo de Parceria, pelo menos um dirigente, que será 
responsável pela boa administração dos recursos recebidos. 

        Parágrafo único.  O nome do dirigente ou dos dirigentes indicados será publicado no extrato do 
Termo de Parceria. 

        Art. 23.  A escolha da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, para a celebração 
do Termo de Parceria, poderá ser feita por meio de publicação de edital de concursos de projetos 
pelo órgão estatal parceiro para obtenção de bens e serviços e para a realização de atividades, 
eventos, consultorias, cooperação técnica e assessoria. 

        Parágrafo único.  Instaurado o processo de seleção por concurso, é vedado ao Poder Público 
celebrar Termo de Parceria para o mesmo objeto, fora do concurso iniciado. 

        Art. 24.  Para a realização de concurso, o órgão estatal parceiro deverá preparar, com clareza, 
objetividade e      detalhamento, a especificação técnica do bem, do projeto, da obra ou do serviço a 
ser obtido ou realizado por meio do Termo de Parceria. 

        Art. 25.  Do edital do concurso deverá constar, no mínimo, informações sobre: 

        I - prazos, condições e forma de apresentação das propostas; 

        II - especificações técnicas do objeto do Termo de Parceria; 

        III - critérios de seleção e julgamento das propostas; 

        IV - datas para apresentação de propostas; 

        V - local de apresentação de propostas; 

        VI - datas do julgamento e data provável de celebração do Termo de Parceria; e 

        VII - valor máximo a ser desembolsado. 
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        Art. 26.  A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público deverá apresentar seu projeto 
técnico e o detalhamento dos custos a serem realizados na sua implementação ao órgão estatal 
parceiro. 

        Art. 27.  Na seleção e no julgamento dos projetos, levar-se-ão em conta: 

        I - o mérito intrínseco e adequação ao edital do projeto apresentado; 

        II - a capacidade técnica e operacional da candidata; 

        III - a adequação entre os meios sugeridos, seus custos, cronogramas e resultados; 

        IV - o ajustamento da proposta às especificações técnicas; 

        V - a regularidade jurídica e institucional da Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público; e 

        VI - a análise dos documentos referidos no art. 12, § 2o, deste Decreto. 

        Art. 28.  Obedecidos aos princípios da administração pública, são inaceitáveis como critério de 
seleção, de desqualificação ou pontuação: 

        I - o local do domicílio da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público ou a exigência 
de experiência de      trabalho da organização no local de domicílio do órgão parceiro estatal; 

        II - a obrigatoriedade de consórcio ou associação com entidades sediadas na localidade onde 
deverá ser celebrado o Termo de Parceria;  

        III - o volume de contrapartida ou qualquer outro benefício oferecido pela Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público. 

        Art. 29.  O julgamento será realizado sobre o conjunto das propostas das Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público, não sendo aceitos como critérios de julgamento os aspectos 
jurídicos, administrativos, técnicos ou operacionais não estipulados no edital do concurso. 

        Art. 30.  O órgão estatal parceiro designará a comissão julgadora do concurso, que será 
composta, no mínimo, por um membro do Poder Executivo, um especialista no tema do concurso e 
um membro do Conselho de Política Pública da área de competência, quando houver. 

        § 1o  O trabalho dessa comissão não será remunerado. 

        § 2o  O órgão estatal deverá instruir a comissão julgadora sobre a pontuação pertinente a cada 
item da proposta ou projeto e zelará para que a identificação da organização proponente seja 
omitida. 

        § 3o  A comissão pode solicitar ao órgão estatal parceiro informações adicionais sobre os 
projetos. 

        § 4o  A comissão classificará as propostas das Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público obedecidos aos critérios estabelecidos neste Decreto e no edital. 

        Art. 31.  Após o julgamento definitivo das propostas, a comissão apresentará, na presença dos 
concorrentes, os resultados de seu trabalho, indicando os aprovados. 

        § 1o  O órgão estatal parceiro: 
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        I - não examinará recursos administrativos contra as decisões da comissão julgadora; 

        II - não poderá anular ou suspender administrativamente o resultado do concurso nem celebrar 
outros Termos de      Parceria, com o mesmo objeto, sem antes finalizar o processo iniciado pelo 
concurso.  

        § 2o  Após o anúncio público do resultado do concurso, o órgão estatal parceiro o homologará, 
sendo imediata a celebração dos Termos de Parceria pela ordem de classificação dos aprovados. 

        Art. 32.  O Ministro de Estado da Justiça baixará portaria no prazo de quinze dias, a partir da 
publicação deste Decreto, regulamentando os procedimentos para a qualificação. 

        Art. 33.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 30 de junho de 1999; 178º da Independência e 111º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Affonso Martins de Oliveira 
Pedro Parente 
Clovis de Barros Carvalho 

ANEXO I 

 (Nome do Órgão Público) 

........................................................................................................................................ 
 

 Extrato de Termo de Parceria  

 Custo do 
Projeto: ...................................................................................................................  

 Local de Realização do 
Projeto: .............................................................................................  

 Data de assinatura do TP: ....../....../..... Início do Projeto: . ...../......./...... 
Término: ....../......./......  

 Objeto do Termo de Parceria (descrição sucinta do projeto):  

 Nome da OSCIP: ...............................................................................................................  

............................................................................................................................................ 
 

 Endereço: ............................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................

 

 Cidade: ................................................................... UF: ........... CEP: ............................  

 Tel.: ............................... Fax: ............................ E-mail: ................................................  

 Nome do responsável pelo projeto: .....................................................................................  
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 Cargo / Função: ...................................................................................................................  

ANEXO II 

     

  (Nome do Órgão Público) 

............................................................................................................................................... 
 

  Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira de Termo de Parceria  

  Custo do projeto: ...................................................................................................................  

  Local de realização do projeto: ..............................................................................................  

  Data de assinatura do TP: ......./......./....... Início do projeto: ......./......./....... Término : ......./......./.......  

  Objetivos do projeto:  

  

  

  

 

  Resultados alcançados:  

  

  

  

 

  Custos de Implementação do Projeto 

Categorias de despesa Previsto Realizado Diferença 

......................................... ......................... ......................... ......................... 

......................................... ......................... ......................... ......................... 

......................................... ......................... ......................... ......................... 

......................................... ......................... ......................... ......................... 

TOTAIS: ......................... ......................... ......................... 

 

  Nome da OSCIP: ..................................................................................................................  

  Endereço: ..............................................................................................................................  

  Cidade: ................................................................. UF: ............ CEP: ...............................  


