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Resumo 
 
 
 

Esta dissertação faz uma análise sobre como vem ocorrendo, na prática, o controle das 
relações entre o poder público e as organizações da sociedade civil (ONGs) após o 
estabelecimento do marco legal do terceiro setor no final da década de 90. Esta análise se 
concentra nas perspectivas de dois órgãos de controle externo da administração pública 
brasileira: o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro (TCE-RJ). 

Este estudo aborda o problema partindo da descrição do contexto histórico recente em 
relação às mudanças no papel do Estado e na gestão pública. Para embasar a análise procede-se a 
uma revisão da literatura sobre os novos modelos de gestão pública, conceituando-os e detalhando 
aspectos relevantes. Aborda-se também, resumidamente, como o Brasil se situa diante destas 
mudanças, o novo marco legal do terceiro setor e a questão do controle da relação entre o Estado e 
as organizações da sociedade civil. 

Com o objetivo de avaliar a situação do controle das ONGs, realiza-se, inicialmente, um 
levantamento das informações colhidas em diversas auditorias realizadas pelo TCU e TCE-RJ, 
além de entrevistas com representantes destes órgãos para se obter as principais questões que 
envolvem o controle das transferências de recursos públicos para estas entidades do terceiro setor. 

A análise dos resultados leva a crer que o controle de resultados previsto no novo marco 
legal do terceiro setor não se consolidou na prática, e mesmo em relação ao tradicional controle 
burocrático ainda persistem falhas significantes que colocam em risco a correta aplicação dos 
recursos públicos destinados às ONGs. 
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Abstract 
 
 
 

This dissertation is an analysis of how is happening in practice, the control of relations 
between the public sector and civil society organisations (NGOs) after the establishment of the 
legal framework of the third sector at the end of the decade of 90. This analysis focuses on the 
prospects of two organisations of the Brazilian government: Tribunal de Contas da União (TCU) 
and Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). 

This study addresses the problem from the description of the historical context in relation 
to recent changes in the role of the state and public management. We proceed a review of the 
literature on the new models of public management, detailing the relevant aspects. It was also, 
briefly, as Brazil is facing these changes, the new legal framework of the third sector and the 
question of control of the relationship between state and civil society organizations. 

To evaluate the situation on the control of NGOs is held, initially, a survey of information 
collected in several audits conducted by TCU and TEC-RJ, as well as interviews with 
representatives of these organisations to achieve the main issues involving the control of transfers 
of public resources for these entities in the third sector. 

The analysis of results suggests that the control of the results expected in the new legal 
framework of the third sector is not consolidated in practice, and even in relation to traditional 
bureaucratic control there remain significant gaps that put at risk the correct application of public 
funds earmarked for NGOs. 
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Sonhar o sonho impossível. 
Lutar contra o inimigo inconquistável. 

... 
Correr aonde os valentes não ousam ir. 

Embora a meta por sempre muito longe esteja. 
Tentar embora esteja esgotado e cansado. 

 
Alcançar a estrela inalcançável 

Embora saiba que está impossivelmente alta. 
Viver com o coração olhando sempre para cima. 

Uma estrela longínqua. Inexeqüível!  
 

Monólogo de Dom Quixote – Miguel de Cervantes 
 
 
 
 
 
 

O espírito do guerreiro não se queixa de nada,  
porque não nasceu para ganhar ou perder. 

Nasceu para lutar... 
Por isso o guerreiro sempre deixa o seu espírito livre, 

 e quando se entrega ao combate, 
sabendo que sua intenção é transparente, ele ri e se diverte. 

 
Carlos Castaneda 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

Independentemente da orientação ideológica existente em um determinado contexto nacional, 

é razoável supor que a organização eficiente do Estado está diretamente relacionada com a 

realização dos objetivos de desenvolvimento das nações. A importância desta organização 

pode ser considerada tanto na manutenção do Estado de direito, quanto no fomento do 

crescimento econômico, principalmente por meio da disponibilização dos serviços públicos 

exigidos pelas sociedades modernas. 

As últimas décadas têm sido marcadas pela necessidade crescente de interação entre a 

sociedade civil, o Estado e o setor econômico para solucionar questões públicas cada vez mais 

complexas. Dentro desta perspectiva, o Estado tem um novo papel a desempenhar e, por 

conseqüência, surge a necessidade de adequação do aparelho estatal frente à nova realidade 

que se impõe. As administrações públicas, estruturas, funções e processos vigentes se 

mostram, em muitos casos, incompatíveis com o novo contexto e as reformas tornaram-se 

inadiáveis. O controle, em seu sentido amplo, ou mais especificamente como uma função 

administrativa é particularmente sensível a essas mudanças e não seria razoável esperar que se 

mantenha inalterado, sem perder sua razão de ser, diante das novas formas de gestão pública 

surgidas nas últimas décadas. 

Se o papel do Estado mudou e a administração pública vem se adaptando a um novo contexto 

de ampliação dos relacionamentos com o setor econômico e com a sociedade civil, podemos 

supor que a função controle mudou (ou deveria ter mudado) para acompanhar este 

movimento. 

Neste ambiente de mudanças, a entrada em vigor do novo marco legal para o terceiro setor, 

no final dos anos 90, gerou uma série de questionamentos da sociedade e do Congresso 

Nacional sobre os mecanismos de controle das relações entre o setor público e as entidades 

da sociedade civil. Entendemos, portanto, que este seria um interessante objeto de estudo no 

campo da administração pública. 
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1.2 Objetivos 

O objetivo final desta pesquisa pode ser sintetizado na seguinte questão: Como está 

ocorrendo, na prática, o controle das relações entre o Estado e as organizações da 

sociedade civil após a implantação do novo marco legal para o terceiro setor no final da 

década de 1990? 

Busca-se entender até que ponto a mudança no enfoque do controle (de burocrático para 

gerencial), previsto na nova legislação do terceiro setor, está sendo de fato alcançada e como 

os órgãos da administração estão atuando neste novo contexto. 

Para chegarmos a esta resposta, alguns objetivos intermediários deverão ser alcançados: 

a) identificar os principais aspectos relacionados às mudanças ocorridas na 

administração pública nas últimas décadas, principalmente no que se refere à 

crescente participação da sociedade civil, como parceira do Estado, na 

realização das políticas públicas; 

b) identificar como tais mudanças têm ocorrido no Brasil e como elas se 

manifestaram em termos institucionais e legais, principalmente em relação aos 

órgãos de controle externo da administração pública e ao estabelecimento de 

novos marcos legais para o terceiro setor; 

c) levantar junto aos órgãos de controle externo dados e informações que 

possibilitem descrever como estão ocorrendo, na prática, as relações entre o 

setor público e as organizações da sociedade civil; 

d) verificar se o controle das relações entre o setor público e as organizações da 

sociedade civil está coerente com o que foi contemplado pelos novos marcos 

legais estabelecidos no final da década de 1990. 

 



 13 

1.3 Delimitação  

Uma limitação clara desta pesquisa refere-se ao tamanho e à vastidão do tema tratado. O 

questionamento do papel dos Estados é um fenômeno mundial que vem marcando as últimas 

décadas e ocorre tanto no nível internacional quanto internamente, em cada nação. Nesta 

pesquisa, o foco situa-se nos aspectos que têm efeito no nível interno da gestão pública do 

Estado. 

A abrangência da pesquisa contempla a avaliação do controle existente em relação à 

implementação de ações e correta aplicação de recursos públicos por parte das organizações 

da sociedade civil. Não se tratou, portanto, do controle das relações entre o Estado e o setor 

econômico, por meio das inúmeras formas de instituições existentes. 

Optou-se por um recorte que leva em consideração os principais aspectos apurados junto ao 

controle externo federal e do Estado do Rio de Janeiro sobre as atuais relações entre o setor 

público e as organizações da sociedade civil, a partir do marco legal estabelecido para o 

terceiro setor no final da década de 90.  

Ressaltamos também que não fez parte de nossa pesquisa o controle sobre algumas formas de 

relacionamento entre o Estado e o terceiro setor, como os contratos de gestão firmados com as 

Organizações Sociais (OS), que demandariam uma abordagem específica, não contemplada 

nos limites do presente estudo. 

Por fim, cabe ressaltar que o financiamento público das ONGs pode ocorrer de duas formas. 

A primeira forma seria direta, por meio de transferências orçamentárias. A segunda por 

financiamento público indireto, oriundo de incentivos fiscais e renúncias tributárias, cujos 

recursos não passam pelo orçamento. Nossa atenção aqui estará voltada apenas para o 

financiamento público que passa pelo orçamento geral da união (OGU), sem investigar os 

critérios adotados para alocação de recursos para as ONGs, mas tão somente como ocorre o 

controle dos gastos propostos pelo Poder Executivo e autorizado pelo Poder Legislativo. 
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1.4 Relevância 

Existem diversos estudos relacionados às ONGs, seu envolvimento nas políticas públicas, 

seus aspectos jurídicos e organizacionais. Menos comuns são os estudos sobre o controle e 

fiscalização dos recursos transferidos pelo Poder Público para estas entidades, seja pelos 

órgãos concedentes ou por aqueles encarregados do controle externo. 

Tal controle tem uma relevância considerável em um contexto em que diversos bens e 

serviços públicos são produzidos com o envolvimento do Terceiro Setor, afetando 

diretamente o atendimento de necessidades dos cidadãos. Esta realidade pode ser traduzida 

em números1, visto que a quantidade de ONGs beneficiadas e o volume de recursos públicos 

destinados a elas são cada vez maiores. Mais difícil é mensurar até que pondo estes recursos 

estão sendo devolvidos adequadamente à sociedade em forma de bens e serviços de 

qualidade. 

Esta pesquisa traz alguns dados colhidos no âmbito do Controle Externo Federal e do Estado 

do Rio de Janeiro, integrando algumas informações em relação ao controle das novas relações 

entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Neste sentido, pode ser útil como 

referência para o aprimoramento dos procedimentos de controle e concessão de recursos 

públicos para entidades do terceiro setor, contribuindo para o cumprimento da missão 

institucional dos órgãos de controle, assim como para o estabelecimento de um ambiente 

favorável àquelas organizações sérias, que precisam captar recursos para realizar atividades 

de interesse público. 

Do ponto de vista acadêmico, contribui para ampliar as referências e discussões sobre o 

Sistema de Controle Externo na administração pública brasileira, mais especificamente no que 

se refere às entidades do terceiro setor. 

                                                
1 Vide item “3.2.1 O peso das ONGs no Orçamento Geral da União”, pág. 62. 
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2 CONTEXTO 

2.1 Mudanças Recentes no Papel do Estado e na Gestão Pública 

A partir dos anos 60, a nacionalização dos Estados e a criação de suas estruturas de gestão 

pública ganharam força e cresceram extraordinariamente. Os governos tinham um papel 

fundamental no crescimento econômico, no desenvolvimento e na distribuição da riqueza 

nacional. O Estado passou a ser “um moderador da desigualdade”, o chamado Estado do bem 

estar social (welfare state), uma instituição que moderava os desníveis entre as classes sociais. 

De certa forma, esta era uma reação das economias capitalistas ocidentais ao crescente apelo 

do socialismo global sobre a classe trabalhadora na época (FARAZMAND, 2007).  

Com a queda da União Soviética, já não havia mais uma motivação racional para a 

manutenção do welfare state. Desde então, o mundo vem passando por significativas 

mudanças sociais e econômicas, catalisadas pelas inovações tecnológicas. Um dos principais 

movimentos observados é o fenômeno da globalização, uma força transcendente que não 

reconhece fronteiras nacionais, espaço, tempo e limites no seu processo de integração mundial 

(FARAZMAND, 2007).  

Segundo Prats I Catalá (2006), a globalização - um processo de integração crescente das 

sociedades e economias em termos de bens, serviços, fluxos financeiros, idéias, normas, 

informações e pessoas - tem gerado uma transformação significativa no papel e na estrutura 

dos Estados ao longo das últimas décadas. 

Os Estados-nação ficaram situados entre duas realidades distintas. Externamente, prevalece a 

padronização e integração dos diversos aspectos políticos, sociais, econômicos e tecnológicos. 

A autonomia é cada vez mais restrita e proliferam instituições multilaterais para definições de 

políticas públicas relacionadas ao comércio mundial, fluxo financeiro, meio ambiente, entre 

tantas outras. Internamente, ocorre uma diferenciação crescente nas necessidades sociais, nas 

tecnologias, grupos de interesse, e em tantos outros aspectos, tornando praticamente 

impossível a realização de políticas públicas por meio de um ente único que não compartilhe a 

formulação e a implantação das mesmas com o setor econômico e o com a sociedade civil. Os 



 16 

estados-nação passam por um processo de descentralização e o desenvolvimento nacional 

deixa de ser responsabilidade apenas dos governos nacionais que não podem prescindir da 

mobilização coletiva nos níveis metropolitanos e regionais, mesmo tendo em conta que isto 

demande um grande esforço de articulação com estes diversos entes do próprio setor público. 

Em outras palavras, são reduzidos o tamanho e as funções dos Estados (transferidas para o 

setor econômico e para a sociedade civil), desmontando assim o modelo do Estado do bem 

estar social (PRATS I CATALÃ, 2006; FARAZMAND, 2007).  

Embora o Estado ainda mantenha o seu papel decisivo como articulador e integrador de uma 

rede de organizações, outras entidades públicas regionais, privadas e da sociedade civil 

passaram a assumir funções anteriormente realizadas exclusivamente pelo setor público. Por 

vezes, a necessária cooperação entre as entidades públicas e privadas torna difíceis de serem 

identificados os limites tradicionais de atuação de cada uma das partes. O crescimento do 

terceiro setor e dos movimentos sociais, além dos movimentos que têm como base o 

voluntariado, vem introduzindo elementos desafiadores nessa nova configuração em rede que 

caracteriza o Estado contemporâneo (CASTELLS, 1996).  

A desestatização e a democratização têm marcado o processo em que o Estado transfere a 

produção de bens e serviços para o setor privado e para a sociedade civil. Se a lógica for a da 

economia de mercado, o setor privado assume a produção. Caso a lógica social prevaleça, o 

terceiro setor se encarrega da produção. Em qualquer uma das situações, o papel do estado 

muda de produtor para provedor e são utilizados instrumentos de concessão, regulação e de 

parcerias com empresas privadas e/ou organizações sociais; segundo as características do bem 

a ser produzido e do público a ser atendido. Novos conceitos como publicização (a exemplo 

das estratégias relacionadas às organizações da sociedade civil de interesse público) e 

regulação (a exemplo da criação de diversas agências reguladoras) amparam a formação de 

redes de governança (DOMENECH, 2005). 

Em paralelo a este conjunto de forças externas, as mudanças eram induzidas por instituições 

globais como as Nações Unidas e outras organizações estratégicas2, que sistematicamente 

incentivavam reformas estruturais fundamentais no setor público - envolvendo privatizações, 

terceirizações ou publicizações -, como condição chave para obtenção de ajuda técnica ou 

                                                
2 FMI – Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, OMC – Organização Mundial do Comércio. 
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financeira. Nos anos 80, prevaleceram os programas de reformas estruturais (FARAZMAND, 

2007). 

A constatação dessas tendências atreladas à globalização não significa que os Estados perdem 

seu papel de destaque na governabilidade. De certa forma, esse papel é até ampliado quando 

estes assumem a função de gestor das interdependências entre os desafios, atores e estratégias 

ao longo do eixo local-global, deixando de ser provedores universais e tornando-se 

catalisadores, mediadores e orientadores. Este movimento evidencia que as estruturas 

piramidais que caracterizaram o Estado idealizado a partir do século XVIII já não são 

adequadas em qualquer situação (PRATS I CATALÃ, 2006). 

Ao se observar mais especificamente a realidade latino-americana, percebe-se que ela não 

foge ao contexto geral mencionado. As bases da reforma gerencial estabelecidas pelo 

Conselho Diretor do Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento 

(CLAD) visam assegurar os mecanismos necessários para o aumento da eficácia, eficiência e 

efetividade da administração pública, além de criar novas condições que possibilitem uma 

relação mais democrática entre Estado e sociedade. Tal enfoque é entendido como sendo 

essencial na consolidação da democracia, na retomada do crescimento econômico e na 

redução da desigualdade social (CLAD, 2000).  

Os princípios listados como orientadores da implementação das reformas administrativas são 

bem ilustrativos deste novo modelo que se pretende alcançar. Em primeiro lugar, deve ser 

considerada a profissionalização da alta burocracia, no sentido de fortalecer as capacidades de 

formulação e à avaliação de políticas públicas. Em termos de accountability, devem ser 

enfatizadas a transparência e a responsabilização democrática na administração pública, além 

de direcionar dos mecanismos de controle para resultados, baseados em indicadores 

estabelecidos em contratos de gestão. Trata ainda da melhoria no atendimento das demandas 

do cliente-cidadão e reorganização do Estado por meio da descentralização da execução dos 

serviços aos níveis sub-nacionais e a desconcentração organizacional da execução de funções 

do governo central para agências especializadas, além da adoção de um novo desenho 

organizacional para as atividades não exclusivas que embora sejam formuladas, reguladas e 

financiadas pelo Estado, seriam executadas pelo setor público não estatal (CLAD, 2000). 
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No próximo capítulo apresentaremos uma revisão bibliográfica sobre os novos modelos de 

gestão pública que serviram de base conceitual para a reforma do Estado em diversos países 

nas últimas décadas. Serão abordados alguns conceitos do New Public Management (NPM) e 

da Governança, além da burocracia, procurando evidenciar o sentido que a reforma apresenta 

na transformação do poder público, cada vez mais focado na formulação das políticas e 

provisão de serviços, transferindo a execução desses para outros setores, dentro de uma 

estratégia de flexibilização da gestão pública.  

2.2 Novos Modelos de Gestão Pública nas Últimas Décadas 

Por força da necessidade de adequação estrutural do Estado, foram realizados diversos 

estudos baseados em reformas administrativas ocorridas nos últimos trinta anos. Em termos 

gerais, a literatura sobre o assunto trata de três movimentos básicos (PECI, 2007; 

CALLAHAN, 2006):  

• inicialmente ocorre a implantação de administrações burocráticas, baseada no 

tecnicismo e no pressuposto da neutralidade estatal;  

• em seguida a inclusão de conceitos gerenciais do New Public Management  (NPM) 

pautado na relação Estado-cliente, onde existe a transposição de práticas e valores do 

setor privado para o setor público, a ênfase é no empreendedorismo e uma maior 

margem de manobra para os decisores; 

• mais recentemente, de governança, onde espera-se do administrador público não mais 

a função central de provedor de serviços e sim a de facilitador e “orquestrador” de 

uma rede que contempla agentes públicos, privados e da sociedade civil, na 

formulação e implementação das políticas públicas. 

A partir dos anos 50-60, criou-se o paradigma do “estado administrativo”, cuja burocracia era 

considerada uma expressão da racionalidade gerencial e legal, supostamente universais, 

garantindo a eficácia e eficiência da ação administrativa, assim como a submissão plena das 

administrações públicas ao direito, criando assim os alicerces que sustentaram o estado 

democrático e social de direito (PRATS I CATALÁ, 2006). 
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A burocracia descrita por Weber inspirou reformas administrativas até meados da década de 

setenta, sendo vista como uma exigência funcional da administração em uma sociedade 

moderna. Seu sucesso deve-se à sua superioridade técnica acima de qualquer outra forma de 

organização à época, em especial por fundar-se na racionalidade da norma, das finalidades, 

dos meios e na impessoalidade objetiva. Em termos ideais, a burocracia estabelece a 

separação clara entre os interesses públicos e privados, a promoção funcional baseada no 

mérito, a proteção estatutária dos agentes públicos contra ingerências políticas e sociais, a 

previsibilidade plena das ações pelo cumprimento fiel das normas e pela separação clara das 

funções ordenadas hierarquicamente. Na esfera política e jurídica, esse tipo de dominação 

racional corresponde à afirmação do princípio da legalidade, que não implica necessariamente 

em um sistema democrático, pois pode ser aplicado em um ambiente de autoritarismo político 

(MOTTA, 2006). 

É preciso ressaltar, entretanto, que diversas críticas foram feitas ao modelo burocrático, seja 

pela impossibilidade de extinguir a discricionariedade do administrador público, seja pelo 

desenvolvimento da idéia, por Herbert Simon, de que a racionalidade burocrática é limitada e 

não universal. Robert Merton foi pioneiro em estudos que identificaram disfunções da 

burocracia ao constatar que o rigor na observação fiel de normas e regras tende a subverter a 

real finalidade da organização, que deixa de perseguir seus objetivos finais para concentrar-se 

no formalismo da realização dos meios. Michel Crozier trata da impossibilidade de se 

erradicar poderes paralelos, regras informais e discricionariedade dos atos administrativos, 

além da dificuldade da organização adaptar-se a novas situações não previstas, principalmente 

em um ambiente muito dinâmico (MOTTA, 2006). 

O dinamismo e a complexidade do atual cenário mundial abrem um espaço crescente para a 

discricionariedade na gestão pública. As normas legais dificilmente acompanham com 

precisão as mudanças que se apresentam e os administradores públicos precisam dar respostas 

aos problemas sociais urgentes que surgem a todo instante. Os controles tradicionais se 

mostram inadequados, enquanto aqueles voltados para resultados são mais complexos de se 

implantar e têm seus limites. As possibilidades de corrupção aumentam e geram a necessidade 

de novos arranjos institucionais que assegurem a transparência, o controle e a 

responsabilização dos políticos e dos burocratas (PRATS I CATALÁ, 2006). 
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O cumprimento de uma racionalidade jurídica formal não representa, necessariamente uma 

racionalidade material, condicionada pelos valores de eficácia e eficiência que nem sempre 

estão em alinhamento com as normas vigentes (GARCIA PELAYO, ALBROW apud PRATS 

I CATALÁ, 2006). Portanto, é razoável supor que na medida em que o ambiente se torna 

mais dinâmico e instável, maiores serão as disfunções causadas pela incompatibilidade entre a 

racionalidade das normas (normalmente estáveis) e a pressão contextual. As necessidades 

cada vez mais diversificadas em uma sociedade complexa se opõem ao caráter centralizador e 

padronizador da burocracia e exigem a descentralização e participação de diversas outras 

organizações fora do estado, na formulação e implementação dos serviços. 

A idéia de um único modelo estrutural de organização fazia cada vez menos sentido num 

mundo que se transforma constantemente e necessita de soluções não só confiáveis e 

genéricas, mas também flexíveis e segmentadas. A burocracia deixa de ser a resposta única e 

certa para qualquer organização, em qualquer ambiente, visto que a racionalidade nas 

organizações passa a estar mais relacionada a capacidade de adaptação às diversas 

contingências internas e externas (MOTTA, 2006). 

A crise fiscal do estado, a crise de representatividade democrática, problemas de 

responsabilização na burocracia e o surgimento de novas tecnologias são fatores que criaram 

o ambiente propício para novas reformas estruturais na gestão pública (PRATS I CATALÁ, 

2006). 

As reformas econômicas orientadas para o mercado foram a resposta a esta crise. Num 

primeiro momento, a visão neoliberal entendia que o resultado final deste processo seria a 

configuração de um Estado mínimo. Entretanto, nos anos 90, estas reformas revelaram uma 

natureza diferente: a reconstrução do Estado seria necessária não apenas para que este pudesse 

realizar suas tarefas clássicas de garantia da propriedade e dos contratos, mas também seu 

papel de garantidor dos direitos sociais e de promotor da competitividade do seu respectivo 

país. Seria um Estado com maiores governabilidade, governança e capacidade de promover, 

financiar e fomentar a educação, a saúde e o desenvolvimento tecnológico e científico. Tal 

movimento foi observado em governos na América Latina, no Leste Europeu e na Ásia, e 

mesmo nos países desenvolvidos que inicialmente promoveram a reforma do Estado apenas 

para torná-lo menor (BRESSER, 1997).  
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Para Marini (2002), as soluções propostas passavam pela revisão do modo tradicional de 

organização e gestão governamental, visto que o modelo burocrático de administração pública 

não parecia ser a resposta certa para fazer frente aos novos desafios impostos pela realidade. 

Insistir nos velhos padrões significava aprofundar o déficit de desempenho na prestação dos 

serviços públicos ao cidadão. Algumas propostas de enfrentamento deste problema, ocorridas 

inicialmente da Inglaterra, foram intituladas de New Public Management (NPM). 

2.2.1 O New Public Management (NPM) 

Nos anos 70, a crise econômica oriunda da elevação do preço do petróleo e dos juros motivou 

reestruturações das estratégias na área empresarial e gerou um forte debate a respeito do 

Estado contemporâneo e da necessidade de reorganizá-lo para adequá-lo ao novo contexto 

que se apresentava. Estes novos desafios impuseram ao Estado a necessidade de rever a 

questão da governança, dos modelos de gestão e dos mecanismos de relacionamento com a 

sociedade. O objetivo era encontrar soluções viáveis para o desenvolvimento com superação 

das desigualdades e fortalecimento dos conceitos de cidadania, eqüidade e transparência, além 

da gestão do aparelho estatal baseada na eficiência e qualidade no tratamento do interesse 

público. Abria-se, portanto, o espaço necessário para a adoção de novos enfoques na 

construção de estratégias para enfrentar a crise, dos quais depende a ampliação dos 

mecanismos de interação e sinergia entre o Estado e a sociedade civil que resultem nas 

transformações reclamadas pelos cidadãos (MARINI, 2002). 

A adoção de um paradigma gerencial foi uma característica comum a todas as reformas e tem 

como fundamentos a ênfase na eficiência e no aumento da performance, a introdução de 

mecanismos de mercado na gestão pública, a orientação por resultados, a descentralização dos 

controles gerenciais no sentido de maior autonomia, responsabilização e flexibilização de 

procedimentos, bem como a separação clara entre a formulação e a implementação das 

políticas públicas (REZENDE, 2002:224). 

Até meados dos anos 90, surgem estudos que buscam aprimorar a organização e operação do 

estado. São propostas de desregulação, privatização, descentralização e utilização do mercado 

como mecanismo orientador das reformas a serem introduzidas no setor público. Osborne e 

Gaebler (1996) propõem mudanças para o setor governamental por meio do estabelecimento 
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de metas e realização de objetivos, além da aplicação de conceitos difundidos na iniciativa 

privada em lugar da adoção imparcial de regras visando o alcance da eqüidade. 

O NPM parte da idéia normativa de que “o privado é melhor que o público” e que diversos 

conceitos, práticas e ferramentas do mundo empresarial poderiam ser importados pela gestão 

pública com o objetivo de aumentar a eficiência das organizações governamentais. Num 

enfoque voltado para a teoria política, alguns entendem que o NPM busca realinhar as 

relações entre políticos (formulação das políticas) e os gestores públicos (implementação das 

políticas) (KAPUCU, 2007:892). 

Os aspectos principais do NPM são a adaptação e a transferência dos conhecimentos 

gerenciais desenvolvidos no setor privado para o público, pressupondo a redução do tamanho 

da máquina administrativa, com enfoque crescente na competição e o aumento de sua 

eficiência. São abordadas questões como orientação para resultados, flexibilidade, delegação e 

responsabilização dos gerentes. O NPM incorpora também diversos referenciais polêmicos e 

questionáveis: a possibilidade de escolha pelo cidadão-cliente do serviço público, a 

terceirização e a separação entre a formulação e a implementação das políticas públicas. Em 

relação a este último ponto, uma das propostas do NPM era o restabelecimento o controle 

político democrático sobre os agentes pela redução das ambigüidades na delegação que 

recebem. Para tanto, seria necessário separar a institucionalmente a concepção da execução 

das políticas públicas, estabelecendo entre os políticos e os gestores profissionais uma relação 

que ficou conhecida como “principal e agente”. O principal deve passar as definições claras 

de metas e objetivos a serem cumpridos pelo agente (especializado por área funcional) a quem 

cabe usar sua discricionariedade técnica apenas para determinar a melhor forma de alcançar 

os resultados predefinidos em um contrato de gestão ou agência. È importante notar que esta 

segmentação excessiva pode trazer problemas na realização de serviços que necessitem da 

intervenção de diversas organizações, sejam elas públicas ou não. Outro aspecto relevante é a 

mudança no que se refere ao controle e responsabilização dos gestores nesse contexto de 

maior discricionariedade técnica, exigindo a adoção de novos métodos de avaliação de 

desempenho, transparência e controle (MARINI, 2002). 

O NPM foi apresentado como sendo uma fórmula única com aplicação geral. Entretanto, 

estudos empíricos demonstram que nenhum padrão ou conceito único e fechado foi adotado 
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em qualquer país do mundo (KAPUCU, 2007).  

Segundo Marini (2002), o exame mais específico das experiências nos países latinos é pouco 

conclusivo em relação à efetividade dos programas de reforma gerencial. Normalmente são 

abordadas apenas as iniciativas e intenções, havendo pouco espaço para a avaliação de 

impacto dos programas. Entretanto, alguns elementos comuns podem ser observados nas 

estratégias que foram adotadas. Houve um fortalecimento de canais de relacionamento entre o 

Estado e a sociedade por meio da ampliação da participação cidadã na formulação das 

políticas públicas e no controle social, além do aprimoramento na entrega de serviços 

públicos com o maior envolvimento do terceiro setor. Foi constatado um aperfeiçoamento do 

marco legal no sentido de possibilitar a adoção de modelos de gestão orientados a resultados, 

além da recuperação da capacidade financeira com a introdução da cultura da 

responsabilidade fiscal. Em relação ao desenvolvimento das capacidades institucionais dos 

órgãos da administração pública, foi possível observar uma maior utilização do planejamento 

estratégico como ferramenta de gestão, a implementação de programas de reestruturação 

administrativa com a intensificação do uso da tecnologia da informação e a terceirização de 

serviços de apoio. Este movimento inclui ainda a capacitação dos recursos humanos com 

programas de treinamento para servidores e lideranças e criação de mecanismos inovadores 

de remuneração e da gestão do conhecimento. 

2.2.2 O conceito de governança 

Ao final da década de noventa, as limitações do NPM em resolver questões que envolviam 

relações interorganizacionais motivaram o surgimento do conceito de governança, que se 

funda na interação entre diversos níveis de governo e entre esses e as organizações 

empresariais e da sociedade civil. A governança trata fundamentalmente dos limites da ação 

do governo. É um conceito que pode ser utilizado na administração pública para qualificar as 

relações entre o Estado (políticos e burocratas), o setor privado (empresas e consumidores) e a 

sociedade civil (cidadania organizada). Neste sentido, pode ser entendida como uma 

contrapartida à concepção tradicional da administração pública voltada para os aspectos 

estruturais internos (PRATS I CATALÁ, 2006). 

A crescente percepção de que os governos não são os únicos atores das grandes questões 
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sociais deixa claro que para enfrentá-las de forma eficaz, são necessárias novas formas de 

realizar políticas públicas além daquelas já conhecidas. A literatura sobre o assunto trata da 

existência de uma crise nas formas tradicionais de regulação e considera que sua causa está 

relacionada com a aplicação inapropriada da racionalidade substantiva aos grandes problemas 

atuais. Em contraposição a essa racionalidade substantiva se coloca a racionalidade 

procedimental que considera apenas a possibilidade de redução da incerteza e assume que o 

conhecimento utilizado em um dado momento, por melhor que seja, é sempre parcial. Esta 

racionalidade procedimental é especialmente relevante para as situações em que os resultados 

não dependem da ação de um só governo, mas da ação entre esse e outros governos, o setor 

privado e a sociedade civil. Desta forma, se originam as redes de políticas públicas formadas 

por diversos atores com suas próprias metas e estratégias. Em tese, não há um único ator com 

poder suficiente para impor ações estratégicas aos demais. Mesmo as organizações 

governamentais não devem ser consideradas como atores centrais no processo, apesar da 

esperada capacidade de regulação e disponibilidade de maiores recursos (PETERS & 

PIERRE, 1998). 

Em 2001, a Comissão Européia, adotou a visão de que o modelo de governança por redes se 

adapta melhor ao contexto socioeconômico atual do que os modelos hierárquicos tradicionais, 

dado o ambiente caracterizado por mudanças rápidas, pela fragmentação e por problemas de 

políticas interconectados e complexos. Tal ambiente favorece o domínio das redes em 

políticas públicas, nas quais deixa de prevalecer o poder central e o controle direto dos 

governos sobre atores, organizações e recursos cada vez mais híbridos (públicos e privados) 

(PRATS I CATALÁ, 2006). 

A governança está relacionada à organização de uma estrutura de interdependência, entre 

atores dos diversos setores, para que haja equilíbrio entre interesses sociais e privados na 

realização de objetivos de governo. Dado o caráter de complexidade, adaptação, flexibilidade 

e experimentação, inerente ao ambiente das redes de políticas públicas, não há que se falar em 

um único modelo de governança. As redes interorganizacionais são implementadas 

gradativamente, em um processo constante de ajuste específico ao contexto sócio-cultural 

existente. Neste sentido, há uma diferença fundamental em relação à NPM que tenta trazer um 

modelo pronto a ser implantado com adaptações locais. Na governança, os modelos são 

formados experimentalmente em um determinado contexto e, a partir desta realidade, é que se 
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tenta entender a estrutura subjacente (PETERS & PIERRE, 1998).  

A boa governança é construída sob bases democráticas, onde a participação do cidadão no 

processo de gestão é fortalecida. É esperado, por parte da administração pública, que sejam 

criados espaços onde os cidadãos possam atuar deliberativamente, assumindo uma posição 

participativa dentro dos espaços criados pelo Estado. A mudança de comportamento, tanto da 

sociedade quanto do Estado, ocorre gradualmente. É necessária uma adaptação dos 

funcionários públicos a um ambiente onde não somente a capacidade técnica é valorizada, 

mas principalmente a capacidade do gestor em envolver os cidadãos no processo político-

administrativo. Ainda assim, é necessário que os administradores, ao prover os espaços para a 

população, resguardem o caráter idôneo e “não-manipulatório” dessas instâncias, para que 

seja visível a transparência, solidifique-se a sua credibilidade e incentive os cidadãos a 

participar (CALLAHAN, 2006). 

Poderíamos dizer que o NPM é um conjunto de idéias em busca de uma realidade onde será 

aplicada, enquanto a governança é uma realidade constatada que busca uma elaboração 

teórica que tente representar suas principais estruturas e relações. 

Milward & Provan (2000) destacaram que, apesar da governança ser um movimento 

verificado mundialmente, ainda há pouca evidência de que governos ou acadêmicos saibam 

exatamente como gerenciar estas novas formas de trabalho em rede. Entretanto, alguns 

aspectos já puderam ser observados por meio de um estudo de caso na prestação de serviços 

de saúde. Os autores verificaram que alguns elementos são importantes para que haja uma 

maior efetividade no estabelecimento e atuação das redes de governança. Em primeiro lugar, é 

falsa a idéia de que apenas a farta disponibilização de recursos seria suficiente para a 

realização dos objetivos pretendidos. Recursos são imprescindíveis, mas só fazem sentido 

quando vêm combinados com outros elementos organizacionais. Um segundo aspecto 

evidenciado foi o fato de que uma relação formal clara entre o governo e as demais entidades 

envolvidas (principal-agente), por exemplo, aumenta a probabilidade de que a rede formada 

seja mais efetiva do que aquelas que não possuem esta estrutura de governança estabelecida. 

Outro ponto significativo refere-se ao governo produzir alguns serviços diretamente, 

aumentando a tendência de que ele se torne mais apto a realizar melhor o seu papel de 

“orquestração” da rede de provedores, visto que a assimetria de informação a respeito de 
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custos de produção diminui e se evita manipulações indevidas por parte dos agentes. Também 

foi constatado que sempre que possível, devem ser incentivadas as relações de longo prazo, 

pois há evidências de que estas favorecem o desenvolvimento da infra-estrutura de produção 

dos serviços, dão estabilidade aos sistemas e garantem preços melhores. 

É importante ressaltar que mesmo sendo evidente o aumento crescente nas funções do 

governo como facilitador e cooperador do Estado em rede (CASTELLS, 1996), isso não 

implica o abandono das idéias e práticas ligadas à NPM e mesmo da administração 

burocrática, mas sim complementá-las onde estes conceitos já se mostram inadequados 

(PRATS I CATALÁ, 2006). 

2.2.3 Comparações entre Burocracia, NPM e Governança 

A burocracia, o NPM e da governança são movimentos não excludentes que passaram a 

existir simultaneamente com o surgimento destes dois últimos. Neste sentido, nos parece 

interessante utilizar a mesma estrutura lógica proposta por Peci (2007) para compará-los e 

esclarecer melhor os conceitos e possíveis influências ou antagonismos entre eles. 

De uma maneira geral, as práticas burocráticas são mais previsíveis e estáveis ao longo do 

tempo se confrontadas com as formas de governança que pressupõem uma coordenação 

constante e trabalhosa das várias frentes de produção independentes. Por se tratar de um 

modelo adaptativo, a governança possibilita maior flexibilidade e experimentação do que a 

burocracia, que por definição é um modelo genérico e de aplicação universal. Entretanto, 

justamente por esta característica de menor rigidez e maior improvisação, a governança fica 

mais sujeita à ocorrência de problemas de assimetria da informação entre o governo e outras 

entidades envolvidas (MILWARD & PROVAN, 2000).  

A dicotomia entre o público e o privado é considerada ultrapassada tanto no NPM quanto na 

governança. O NPM traz técnicas da gestão privada para aumentar a eficiência da gestão 

pública e a governança procura justamente mobilizar a interação público-privada na 

realização das políticas públicas. Entretanto, no que se refere ao desenho de estruturas 

organizacionais os enfoques são diferentes. O NPM foca nos aspectos internos das 

organizações, busca estruturas mínimas e separa institucionalmente a formulação e a 
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execução das políticas públicas (teoria agente-principal). A governança busca estruturas que 

ampliem o caráter interorganizacional e as adaptações correlatas no que se refere a recursos 

humanos, procedimentos, sistemas de gestão e planejamento (PECI, 2007; PRATS I 

CATALÁ, 2006; PETERS & PIERRE 1998). 

A questão do controle e da accountability não está bem resolvida tanto no NPM quanto na 

governança. Quando comparadas ao modelo burocrático, o foco do controle no NPM e na 

governança se desloca dos meios para os fins. Teoricamente, o NPM tenta se apoiar nos 

mecanismos de mercado para garantir resultados adequados, enquanto a governança aposta no 

controle dos próprios participantes da rede, especialmente os representantes da sociedade 

civil. Em ambos os casos, têm-se elaborado contratos de gestão nos quais se busca definir 

resultados a serem alcançados. Entretanto, a dificuldade em se estabelecer os objetivos e 

metas de forma clara tem sido um ponto crítico para o desenvolvimento de instrumentos de 

controle que sejam efetivos e coerentes com estes novos modelos de gestão pública. O NPM 

supôs que todo o desempenho poderia ser medido, bem como que o cidadão não se 

interessava em saber qual a natureza do ente que prestava o serviço público. Porém, após mais 

de uma década de implementação nos países de tradição britânica, os resultados indicam que 

os governos não são mais eficazes do que antes, o que se atribui a duas razões relacionadas à 

teoria da principal-agente: a dificuldade em se separar planejamento e execução e os 

problemas de coordenar ações interdepartamentais, normalmente necessárias na produção dos 

bens públicos atuais (PECI, 2007; PRATS I CATALÁ, 2006; PETERS & PIERRE 1998). 

Prats I Catalá (2006) ressalta que este novo tipo de gerencialismo se evidenciou mais 

condizente com as áreas empreendedoras do Estado, bastante reduzidas pela agenda do 

processo de privatização, do que às áreas regulatórias clássicas e de provisão de serviços em 

condições universais e eqüitativas. Nestas últimas, a burocracia weberiana ainda é bastante 

efetiva. 

A percepção de que a governança é uma realidade no mundo contemporâneo, não deve evitar 

um senso crítico sobre problemas consideráveis na adaptação a este novo modelo. Neste 

sentido, uma questão fundamental é a da relação potencialmente conflituosa entre democracia 

e governança. Se a democracia possui um fundamento no valor igual para todo indivíduo, do 

que decorre o fundamento político do direito a igual participação no processo político, quando 
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se estabelecem alternativas à exclusiva vinculação dos representantes democráticos aos 

interesses gerais e se reconhece a necessidade de formular e implementar as decisões públicas 

em redes de interação, o ideal democrático exige, no mínimo, a inclusão simétrica nessas 

redes de todos aqueles interesses. Em muitos casos, as redes têm sido objeto de crítica ao 

serem consideradas estruturas de representação de interesses pouco transparentes e 

inacessíveis que ameaçam a realização legítima e democrática do interesse público (PRATS I 

CATALÃ, 2006; PETERS & PIERRE, 1998). 

De acordo com o que foi mencionado, podemos afirmar, em termos gerais, que uma rede de 

governança é função do contexto nacional no qual ela está inserida e é baseada no pluralismo 

e na cooperação entre os atores de fora e de dentro do governo. As distinções e segmentações 

propostas pelo NPM - como a separação entre a formulação e execução das políticas públicas 

- não pressupõem adaptações contextuais e podem funcionar como um obstáculo à 

governança. Neste sentido, a aplicação generalizada dos elementos previstos no NPM, em um 

determinado contexto, pode ser contrária à formação e a efetividade de iniciativas de 

governança em rede (PECI, 2007). 

2.3 O Brasil Frente aos Novos Conceitos de Gestão Pública 

O Brasil não ficou imune às fortes mudanças geradas pela globalização e pelo surgimento dos 

novos modelos de gestão pública nas últimas décadas. A Reforma do Aparelho do Estado de 

1995 traz, em sua conceituação, uma série de idéias e práticas ligadas à NPM. Além disso, 

movimentos internos ocorridos neste período, como a democratização e desestatização, 

criaram o ambiente propício para a formação das redes de governança, abrangendo as mais 

variadas formas de relacionamento entre os setores público, privado e da sociedade civil. 

É importante situar estes movimentos recentes dentro de um processo histórico de evolução 

do Estado brasileiro desde o século XX, quando a intervenção estatal na economia começou a 

se expandir, numa tentativa de resolver falhas do mercado ou promover a industrialização a 

partir dos anos 30. Este aumento da presença estatal na economia não foi um movimento 

específico do contexto brasileiro. O Estado Desenvolvimentista da era pós-Vargas seguia em 

paralelo com o Estado Keynesiano norte americano, com o Estado do Bem Estar Social 

europeu e com Estado centralizador dos ex-países do bloco comunista. Esta maior 
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participação do Estado na economia foi justificada com base em teorias relacionadas aos 

conceitos de bens públicos e externalidades. Visava, em suas propostas, o bem-estar social, o 

desenvolvimento e a uma melhor redistribuição de renda (PIMENTA, 1998). 

A partir dos anos 70, fatores econômicos, sociais e políticos influenciaram uma crise no 

modelo do Estado desenvolvimentista brasileiro. A economia nacional, fortemente atrelada ao 

sistema financeiro internacional, foi afetada pelas mudanças no sistema de preços ocorridas 

mundialmente, como resultado das duas crises de petróleo em 1974 e 1979, da alta das taxas 

de juros no mercado financeiro internacional e da valorização do dólar. O agravamento da 

crise ocorreu por uma série de interferências do Estado na economia, tais como o controle 

generalizado de preços e a utilização inadequada das empresas estatais como instrumentos de 

ajuste financeiro por meio de achatamentos de preços públicos (REZENDE, 2002). 

Nas décadas de 80 e 90, com os governos José Sarney, Collor de Mello e Itamar Franco, tem 

início o processo de desestatização das empresas públicas que realizam atividades industriais. 

Inicialmente não se buscou uma revisão mais profunda do papel do Estado, mas apenas tirá-lo 

do cenário no qual se considerava que o mercado poderia atuar com maior eficiência. Em 

1995, durante o primeiro governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, se estabelece 

um plano de reformas estruturais que visavam fazer frente ao aprofundamento da crise do 

Estado. Dentre as diversas reformas propostas (previdenciária, política, tributária, etc.), era 

fundamental repensar a administração pública e propor alternativas ao modelo burocrático 

vigente. Com tal objetivo foi criado um novo ministério, denominado Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), além da Câmara da Reforma do 

Estado, instância interministerial deliberativa sobre planos e projetos de implementação da 

reforma, e de um Conselho da Reforma do Estado, integrado por representantes da sociedade 

civil, com atribuições de assessorar essa câmara nessa matéria (BRESSER, 1997). 

2.3.1 O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado foi o documento que continha a 

concepção de estratégias concretas para superação da crise do Estado, sendo a base para 

diversas reformas adotadas na gestão pública de diversos entes da Federação (BRASIL, 

1995). 
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O plano tratava de duas distinções básicas. A primeira distinção está relacionada às duas 

formas de administração pública (burocrática e gerencial) e a segunda trata das possíveis 

formas de propriedade (estatal, privada e pública não-estatal). Própria de ambientes mais 

estáveis, a administração pública burocrática, tem como vantagens a segurança e a efetividade 

das decisões, embora sofra do excesso de formalismo e da ênfase no controle dos processos. 

Quando o ambiente é caracterizado pela instabilidade, a administração pública gerencial 

mostra-se mais adequada, pois se prende menos ao controle dos meios, voltando-se 

fundamentalmente para os resultados e eficiência dos serviços prestados aos cidadãos. O 

diferencial da administração pública gerencial reside na maior flexibilidade de gestão, 

inspirada na administração privada. Em relação às formas de propriedade, o plano considera 

não somente as propriedades estatal e privada, mas também uma terceira forma, denominada 

propriedade pública não-estatal. Neste tipo de propriedade estariam as organizações sem fins 

lucrativos voltadas para o atendimento do interesse público e não pertencentes a nenhum 

indivíduo ou grupo (BRASIL, 1995). 

Feitas estas considerações iniciais sobre as formas de administração pública e formas de 

propriedade, o plano propõe a subdivisão do aparelho do Estado em setores, especificando 

diferentes estratégias de flexibilização, segundo o tipo de gestão e a forma de propriedade 

mais adequadas em cada situação. São quatro os setores definidos: o núcleo estratégico, o de 

atividades exclusivas do Estado, o de serviços não exclusivos do Estado e, por fim, o setor de 

produção de bens e serviços para o mercado (PECI, 2008). 

O núcleo estratégico é a essência do próprio governo. Nele estão concentradas as funções 

fundamentais relacionadas à definição e ao cumprimento das leis e das políticas públicas. 

Trata-se, portanto, dos poderes legislativo e judiciário, ministério público e, no poder 

executivo, ao presidente da república, aos ministros e aos seus auxiliares e assessores diretos, 

responsáveis pelo planejamento e formulação das políticas públicas. No núcleo estratégico a 

propriedade é necessariamente estatal e se almeja a efetividade das decisões que uma vez 

tomadas, devem ser devidamente cumpridas para atender ao interesse nacional. Neste sentido, 

não há como se abrir mão de uma administração pública burocrática que garante, em tese, 

maior capacidade de ver obedecidas e implementadas com segurança as decisões tomadas. 

Desta forma, o plano propõe que aja uma composição das formas de administração pública 

burocrática e gerencial (PECI, 2008; BRASIL, 1995). 
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Em seguida, temos um setor que abrange serviços que, embora não se encontram no núcleo 

estratégico, ainda são exclusivos do Estado e, portanto, pressupõem a propriedade estatal. A 

cobrança e a fiscalização dos impostos, as forças armadas, a previdência social básica, a 

fiscalização do cumprimento de normas sanitárias e o controle do meio ambiente são alguns 

exemplos destas atividades exclusivas (PECI, 2008; BRASIL, 1995). 

O setor de serviços não exclusivos corresponde aquele onde o Estado atua paralelamente com 

outras organizações públicas não-estatais e privadas visto que, neste caso, as instituições não 

devem necessariamente possuir o poder de Estado para realizar suas atividades. O 

envolvimento estatal neste setor se justifica em função das possíveis externalidades 

(“economias externas”) advindas da realização de serviços que produzem ganhos que não 

podem ser devidamente apropriados através do mercado. As economias externas produzidas 

por serviços de educação e saúde (universidades, os hospitais, os centros de pesquisa e os 

museus), por exemplo, imediatamente se espalham para o resto da sociedade, não podendo ser 

transformadas em lucros. O plano estabelece que a propriedade ideal nesta situação é a 

pública não-estatal, pois se caracteriza a realização de um serviço que, embora seja 

tipicamente subsidiado pelo setor público, não exige o exercício do poder de Estado para tal. 

Este tipo de propriedade facilita a parceria entre sociedade e Estado e o controle social, por 

meio da participação de segmentos sociais representativos nos conselhos de administração 

(PECI, 2008; BRASIL, 1995). 

No caso específico das atividades não exclusivas, o plano indicava um processo de 

flexibilização da gestão pública, conhecido como publicização, no qual organizações públicas 

não-estatais assumiriam essas atividades e, para tal, teriam uma autonomia administrativa 

muito maior se comparada com a de outros órgãos dentro do aparelho do Estado. Entretanto, 

seus dirigentes também teriam uma responsabilidade maior na gestão da instituição, em 

conjunto com a sociedade. A idéia central do plano era transferir para o setor publico não-

estatal estes serviços não exclusivos do Estado. As atuais fundações públicas seriam 

transformadas em organizações sociais sem fins lucrativos e de direito privado, com 

autorização do poder legislativo para ter direito à dotação orçamentária, mediante a 

celebração de contrato de gestão com o poder executivo (PECI, 2008; BRESSER, 1997). 

Por fim, o plano trata do setor de atuação das empresas, ou seja, do setor de produção de bens 
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e serviços para o mercado no qual estão contempladas todas as atividades econômicas 

voltadas para o lucro, mas que, por diversas razões, ainda estão inseridas no aparelho do 

Estado. Normalmente estas razões estão atreladas à falta de capital da iniciativa privada para 

realizar investimentos de grande porte, tipicamente relacionadas ao setor de infra-estrutura; ou 

aos chamados monopólios naturais, onde o controle pelo mercado não é possível. O plano 

indicava a flexibilização da gestão pública ao propor a desestatização gradual deste setor a 

partir do pressuposto de que a administração gerencial privada é a mais adequada para 

organizações com fins lucrativos (PECI, 2008; BRESSER, 1997). 

As distinções entre este quatro setores, propostas no âmbito do plano, estabelecem critérios 

para a definição do que o Estado deve financiar e realizar, do que deve financiar sem executar 

e do que não deve nem financiar nem executar. Tais critérios são essenciais na redefinição das 

funções, dos setores de atuação do Estado e do grau de interferência na economia, assim como 

para a formulação de estratégias de ampliação da capacidade administrativa e política do 

governo (BARRETO, 1999). 

Na realização das atividades exclusivas de Estado, dos serviços não-exclusivos e na produção 

de bens e serviços a questão da eficiência administrativa é fundamental. A qualidade e o custo 

dos serviços prestados aos cidadãos são os parâmetros mais importantes a serem considerados 

e a relação entre eles dá a medida da eficiência alcançada. Neste sentido, o plano estabelece 

que a administração gerencial é a única apta a atender esse requisito de eficiência (PECI, 

2008; BRESSER, 1997). 

As reformas previstas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 

1995), no período do governo Fernando Henrique Cardoso, tiveram impacto na ordem 

econômica, levando para o mercado e para a sociedade civil todas as atividades que não 

fossem exclusivas do Estado, promovendo a configuração de um novo papel para o próprio 

Estado brasileiro. Dentro desta perspectiva, é realizada a privatização de boa parte do setor 

industrial estatal como forma de reduzir a dívida pública e aumentar a eficiência do sistema 

econômico. Novas parcerias foram formadas entre o Estado e a iniciativa privada na 

implementação de projetos públicos de infra-estrutura, nas quais o Estado atuava mais no 

planejamento, regulação e controle dos serviços concedidos do que na sua execução 

propriamente dita. Este processo de privatização muda o eixo da economia brasileira de mista 
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para privada de mercado, onde o investimento, a acumulação e a produção mais relevantes 

são estabelecidos pelo setor econômico, segundo uma lógica própria que responde a estímulos 

diferentes daqueles até então observados. Na verdade, esta mudança de papéis e funções não 

significa que se esteja caminhando para tornar-se mínimo, conforme previa a visão neoliberal. 

Os desafios do capitalismo contemporâneo exigem um posicionamento estratégico e uma 

complexidade do Estado que contrariam bastante esta idéia precipitada e simplista. Se por um 

lado o Estado diminui sua atuação como produtor direto de bens e serviços, por outro ele 

aumenta sua atividade de regulação das políticas públicas, amplia seu papel de coordenação 

entre os diversos órgãos, níveis governamentais e a iniciativa privada, e reorienta suas funções 

de controle (PECI, 2008). 

Nas próximas sessões serão abordados os principais aspectos envolvidos no relacionamento 

entre o Estado brasileiro e o terceiro setor por meio das novas organizações sociais e 

instrumentos de contratualização criados nas últimas décadas. Serão apresentadas algumas 

informações e referências teóricas sobre a relação do Estado com o terceiro setor no Brasil e 

os novos modelos organizacionais criados neste contexto. 

2.3.2 A Relação do Estado com o Terceiro Setor 

No contexto da reforma, foram propostos novos mecanismos institucionais que fomentassem 

relações mais gerenciais do Estado com o setor privado e o terceiro setor. Esta dissertação 

focará nas relações entre o Estado e o terceiro setor, abordando mais especificamente as 

características das novas formas de organizações sociais, seus mecanismos de 

contratualização e controle. 

A crise fiscal do Estado impôs a necessidade de maior eficiência e qualidade na prestação dos 

serviços e oferta de bens públicos, sob pena de ferir direitos sociais, enfraquecendo a 

cidadania e, por conseguinte, a própria democracia. Com o crescimento dos gastos sociais, a 

cobrança dos cidadãos por melhores serviços, a necessidade de o Estado reduzir seus custos e 

a exigência por transparência e accountability; os governos passam a buscar outros atores para 

colaborar no desenvolvimento de suas atividades, o que tem intensificado as relações entre a 

administração pública e o terceiro setor para a provisão de serviços sociais. Quando 

comparadas às entidades estatais, as organizações não governamentais normalmente 
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apresentam modelos mais flexíveis, participativos e inovadores de gestão, estão mais 

próximas dos grupos sociais menos representados na formação de políticas públicas, 

conseguem melhorar a eficiência dos programas sociais públicos quando atuam no campo 

adequado, além de possibilitarem a introdução de elementos de competição entre os 

provedores (NAVARRO, 1999). 

Neste sentido, tornava-se mais clara a importância do Estado fomentar um ambiente 

institucional favorável à ampliação das relações públicas não-estatais, a partir do 

fortalecimento do terceiro setor. Desta forma, esperava-se obter alternativas mais eficientes no 

provimento de serviços sociais, quando comparadas àquelas oriundas da atuação exclusiva do 

Estado ou do mercado. 

O conceito de terceiro setor surge ao se distinguir atividades governamentais e privadas, de 

cunho econômico, daquelas organizadas por iniciativa da sociedade civil. As organizações do 

terceiro setor se caracterizam por prestarem um serviço público sem a apropriação privada de 

lucros e, portanto, dependerem da transferência de recursos das famílias, do governo ou de 

empresas privadas. Como tais atividades não se enquadram dentro das categorias estatais 

(primeiro setor) ou de mercado (segundo setor), passaram a ser identificadas como atividades 

do terceiro setor (MEREGE, 1999). 

O terceiro setor é composto por entidades privadas sem fins lucrativos, com finalidade 

pública. Juridicamente, todas elas são associações ou fundações que eventualmente obtêm 

determinados títulos ou qualificações dadas pelo Poder Público, tais como: título de utilidade 

pública federal, organizações sociais (OSs), organizações da sociedade civil de interesse 

público (OSCIPs) etc. (BARBOSA e OLIVEIRA, 2003). 

2.3.3 O novo marco legal do terceiro setor 

Tomando como base o ano fiscal de 2002, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) realizou um estudo relacionado ao terceiro setor (BRASIL, 2002a), no qual apresenta 

as principais características das fundações privadas e associações sem fins lucrativos 

existentes no Brasil. O estudo apresenta estatísticas comparáveis internacionalmente sobre 

organizações que atendem, simultaneamente, aos critérios de serem privadas, sem fins 
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lucrativos, institucionalizadas, auto-administradas e formadas por cidadãos que se reúnem 

livremente em torno de objetivos comuns; conforme metodologia elaborada pela Divisão de 

Estatísticas das Nações Unidas.  

No Brasil, existem aproximadamente 276 mil instituições privadas sem fins lucrativos. Elas 

são, em sua grande maioria, pequenas e possuem estruturas administrativas precárias (77% 

delas não têm qualquer empregado), o que leva a crer que boa parte destas organizações não 

funcione efetivamente ou mantenha suas estruturas administrativas de maneira voluntária e 

informal (BRASIL, 2002a). 

Outro ponto a destacar é o incremento considerável na criação destas organizações nos 

últimos anos. Em torno de 62% delas foi criada a partir da década de 90, tendo como 

característica marcante o fato de serem, em sua maioria, voltadas para a promoção do 

desenvolvimento e defesa dos direitos. Entre 1996 e 2002 o número de entidades voltadas 

para este fim quadruplicou, passando de 11 mil para 45 mil em um período de apenas seis 

anos. Outro crescimento significativo refere-se às entidades ligadas à proteção do meio 

ambiente e dos animais, que teve um aumento de cerca de 300% no mesmo intervalo de 

tempo, chegando a 1.591 entidades em 2002. Em relação às entidades mais antigas, criadas 

antes da década de 90, constata-se uma concentração significativa daquelas envolvidas na 

prestação de serviços voltados para saúde e educação (BRASIL, 2002a). 

Os dados revelam ainda que das 276 mil entidades, 268 mil são associações civis e 8 mil são 

fundações. Em termos mais específicos, estas organizações estão distribuídas da seguinte 

forma: 70 mil igrejas (25,5%), 38 mil associações de moradores e centros comunitários 

(14%), 37 mil entidades de cultura e recreação (13,6%), 32 mil entidades de assistência social 

(11,7%), 25 mil associações de produtores rurais (9%), 16 mil associações profissionais 

(5,9%), 6 mil entidades ligadas a defesa de direitos e meio ambiente (2,3%) e 3,7 mil 

hospitais e universidades (1,3%) (BRASIL, 2002a). 

Independente do fato de haver um grande número de organizações que provavelmente só 

existam “no papel”, o forte aumento na criação formal destas novas organizações nos últimos 

anos é um indicativo do crescimento do terceiro setor no Brasil e evidencia a necessidade do 

Poder Público estar preparado para fazer a gestão e controle do relacionamento com estas 
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entidades da sociedade civil. 

É importante destacar que este processo de transferência de funções por meio da publicização 

não exime o Estado da responsabilidade de controlar as políticas e os serviços públicos. Pelo 

contrário, a capacidade regulatória dos governos deve ser ampliada. A idéia é tornar a gestão 

pública mais efetiva em termos de resultados e mais responsável em relação aos cidadãos. Se 

por um lado, a nova gestão pública pressupõe um maior grau de flexibilização administrativa, 

por outro lado deve estabelecer metas claras e contratualizadas, coerentes com os objetivos 

públicos; além dos mecanismos de avaliação de resultados e a previsão de sanções. As 

organizações públicas não-estatais devem ser controladas tanto pelo Estado (responsável 

pelos serviços públicos) como pela sociedade (usuária dos serviços) (CLAD, 2000). 

Diante desta realidade, surgiu a necessidade de se estabelecer um novo marco legal para o 

terceiro setor no Brasil. Até então, as únicas certificações conferidas às organizações sem fins 

lucrativos eram o Título de Utilidade Pública Federal e o Certificado de Entidade Beneficente 

de Assistência Social, criadas entre as décadas de 30 e 60.  

A partir do final da década de 90, com a entrada em vigor do novo marco legal para o terceiro 

setor, foram criadas as qualificações de OS e OSCIP, cujas características serão apresentadas 

a seguir. 

2.3.4 Organizações Sociais (OS) 

O conceito de Organizações Sociais (OS) surgiu em 1995 com o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado. Trata-se de um modelo de organização pública não-estatal voltado para a 

absorção de atividades publicizáveis, dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 

desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. 

Ocorre mediante qualificação de associações civis sem fins lucrativos, que não são 

propriedade de nenhum indivíduo ou grupo e estão orientadas diretamente para o atendimento 

do interesse público. O processo de publicização das atividades desempenhadas por 

determinada entidade estatal contempla, basicamente, as seguintes etapas (BRASIL, 1997):  
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a) criação e qualificação da entidade não governamental (OS) e  

preparação do contrato de gestão;  

b) extinção da entidade estatal; e  

c) absorção das atividades, mediante celebração de contrato de gestão. 

Por meio das OS, o Estado busca estabelecer uma relação de parceria com a sociedade civil, 

fomentando atividades publicizadas e mantendo o controle estratégico sobre estas. Haveria 

uma maior autonomia e responsabilização para os gestores destes serviços, além da ampliação 

do controle social por meio da participação de representantes da sociedade nos conselhos de 

administração destas organizações. Constitui, portanto, uma alternativa ao estatismo, que 

pretende tudo realizar diretamente pelo Estado, e a privatização, pela qual se pretende tudo 

reduzir à lógica do mercado e do lucro privado. O processo de publicização assegura o caráter 

público, mas de direito privado da nova entidade que a torna mais eficiente e possibilita 

melhor qualidade para a realização dos serviços públicos do que as organizações estatais ou 

privadas. Em tese, a maior flexibilidade na gestão das OS facilitaria a implementação de uma 

administração pública gerencial, voltada para a realização dos resultados previamente 

acordados com o Estado (BRESSER, 1998; BRASIL, 1997). 

A Lei nº 9.637/98 trata, dentre outros assuntos, da qualificação de entidades como OS e da 

criação do Programa Nacional de Publicização. Seu objetivo é incentivar a formação de 

parcerias entre o Estado e a sociedade civil para a gestão de serviços de natureza social, 

dentro da premissa de que desta forma, haverá um maior desempenho e o controle social. A 

responsabilidade sobre estas atividades permanece com o Estado que passa a transferir 

recursos públicos para as OS, mediante acompanhamento e controle dos resultados 

efetivamente alcançados. 

É importante ressaltar que o modelo das OS não representa uma nova figura jurídica. Trata-se 

de uma qualificação discricionária dada pelo Poder Público para determinada associação civil 

sem fins lucrativos que, desta forma, passa a ser reconhecida, acompanhada e fomentada pelo 

Estado. 

A qualificação como OS é obtida mediante aprovação do Ministro ou titular de órgão 
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supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social. Neste ato, o 

representante do Poder Público avalia a oportunidade e conveniência em qualificar 

determinada organização como OS. Verifica-se também o cumprimento de outros requisitos 

obrigatórios, como a previsão de dispositivos estatutários exigidos pela lei, dentre eles, a 

participação de representantes do Poder Público e de membros da comunidade no órgão 

colegiado de deliberação superior da entidade e a publicação anual, no Diário Oficial da 

União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão (BRASIL, 

1997; TREZZA, 2007). 

A celebração de contrato de gestão entre o Poder Público e as OS possibilita a formação de 

uma parceria para financiamento, execução e controle de determinada atividade pública não-

exclusiva. O contrato de gestão é, portanto, o instrumento que deve regular a relação das OS 

com o Estado, formalizando o compromisso dessas organizações na realização de 

determinadas metas, em troca de maiores garantias financeiras e flexibilidade na gestão. Nele 

são definidos os resultados esperados para que os objetivos das políticas públicas sejam 

alcançados com padrões de desempenho que assegurem qualidade e efetividade dos serviços 

prestados ao público. Desta forma, o Estado deixa de ser o executor ou prestador direto de 

serviços não-exclusivos e reforça o seu posicionamento como regulador e provedor ou 

promotor destes (BRASIL, 1997). 

Importante ressaltar que o Poder Público está legalmente dispensado de realizar licitação para 

a celebração de contrato de gestão com as OS, de acordo com a mudança introduzida no 

artigo 24 da Lei nº 8.666/93 pela Lei nº 9.648/98. No que se refere à sua execução, o contrato 

de gestão será fiscalizada pelo órgão supervisor da área de atuação correspondente à atividade 

fomentada que deverá receber da OS relatórios de execução do contrato, contendo 

demonstrativo do cumprimento de metas e prestação de contas correspondente ao exercício 

financeiro. Qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem 

pública pela OS deve ser informada ao Tribunal de Contas da União (BRASIL, 1997; 

TREZZA, 2007). 

2.3.5 Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) 

A partir da criação do modelo das OS, surgiu a necessidade de se aprimorar o marco legal que 
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trata das relações entre o Estado e a sociedade civil no Brasil. A idéia era facilitar as parcerias 

entre o Estado e estas organizações da sociedade civil, além de reconhecer o seu caráter 

público. Entre 1997 e 1998, o Conselho da Comunidade Solidária tomou a iniciativa desta 

reforma, numa tentativa de se enfrentar questões que surgiram com a crescente participação, 

na cena pública, de atores sociais coletivos agindo de forma isolada ou em parceria com o 

Estado e com o mercado (BRASIL, 2002b). 

A Lei n° 9.790/99 estabeleceu os critérios para qualificação das pessoas jurídicas de direito 

privado como OSCIP e instituiu o Termo de Parceria (TP), buscando incentivar entidades que 

realizem atividades privadas de interesse público. Tal qualificação é obtida perante o 

Ministério de Justiça e denota o exercício de atividades típicas de fomento por parte do Estado 

como a promoção gratuita da educação e da saúde, proteção do meio ambiente, assistência 

social, conservação do patrimônio histórico, entre outras definidas na lei (BRASIL, 2002b).  

É importante ressaltar que a legislação não criou um novo tipo de instituição. Trata-se apenas 

de uma qualificação que o poder público federal concede para organizações não 

governamentais (ONGs) que comprovem sua atuação em iniciativas de interesse público e 

sem retorno econômico, que mereçam ser financiadas pelo Estado. 

Um dos grandes objetivos deste marco legal foi a criação de um novo sistema classificatório 

que distinguisse as organizações privadas sem fins lucrativos com fins privados daquelas 

organizações privadas sem fins lucrativos com fins públicos. Desta forma, se facilita o 

direcionamento de recursos e incentivos para aquelas organizações com fins públicos. A 

qualificação como OSCIP considera a finalidade e o caráter público da organização para 

diferenciá-la daquelas organizações de benefício mútuo ou caráter meramente corporativo, 

voltadas para os interesses específicos de um grupo ou parcela da sociedade (BRASIL, 

2002b). 

A Lei 9.790/99 trouxe outras mudanças importantes para o terceiro setor, tais como o 

reconhecimento de organizações que atuam em áreas de atividade emergentes3, a 

                                                
3 A Lei nº 9.790/99 contempla as organizações que atuam nas seguintes áreas: promoção da assistência social; 
promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; promoção gratuita da educação; 
promoção gratuita da saúde; promoção da segurança alimentar e nutricional; defesa, preservação e conservação 
do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; promoção do voluntariado; promoção do 
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possibilidade de remunerar dirigentes, mecanismos de controle e accountability e um novo 

instrumento de relação com o Poder Público, o chamado Termo de Parceria (TP) (TREZZA, 

2007:34). 

Em termos de transparência e responsabilização, a nova legislação contempla uma série de 

mecanismos inéditos a serem cumpridos visando uma maior accountability das organizações 

qualificadas. Alguns destes têm caráter simbólico como a previsão expressa de princípios 

éticos em seus estatutos, outros são mais pragmáticos como a possibilidade de seleção da 

OSCIP por meio de concurso de projetos, a aprovação e acompanhamento das parecerias com 

os Conselhos de Políticas Públicas, as normas de prestação de contas focada nos resultados, a 

atuação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, a publicidade do relatório de 

atividades e das demonstrações financeiras e a realização de auditoria e prestação de contas da 

aplicação dos recursos objeto do TP e de todos os recursos e bens de origem pública.  Em 

caso de mau uso ou desvio de recursos públicos, poderá ser solicitada a indisponibilidade dos 

bens da entidade e o seqüestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou 

terceiro que possam ser responsabilizados pelo dano ao patrimônio público. Está prevista 

também a possibilidade de qualquer cidadão solicitar a desqualificação da OSCIP, caso este 

tenha evidências de erro ou fraude por parte da organização (TREZZA, 2007:37). 

Em pesquisa realizada no Cadastro Nacional de Entidades de Utilidade Pública (CNEs)4 do 

Ministério da Justiça, constatamos que 4.567 entidades estavam qualificadas como OSCIP em 

março de 2008. Importante destacar que nem todas as entidades possuíam informações 

completas sobre sua finalidade e a unidade federativa a qual pertence. 

Houve um forte crescimento da quantidade qualificações entre 1999 e 2005, quando 990 

titulações foram concedidas. Tal acréscimo pode ser explicado pela entrada em vigor de 

                                                                                                                                                   
desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; experimentação, não lucrativa, de novos modelos 
sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; promoção de direitos 
estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; promoção da 
ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais; estudos e 
pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos 
técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas. 
 
4 O Cadastro Nacional de Entidades de Utilidade Pública é um sistema eletrônico criado pelo Ministério da 
Justiça cujo principal objetivo é facilitar a comunicação entre Estado, entidades e sociedade; em relação aos 
processos de qualificações federais. Disponível em < http://www.mj.gov.br >. Acesso em 04/04/2008. 
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novos benefícios para as OSCIPs anteriormente concedidos apenas para as organizações 

portadoras do Título de Utilidade Pública Federal. A partir de 2006, o número de 

qualificações anuais vem caindo, chegando a 660 em 2007.  

Em termos de finalidade, há uma grande concentração nos setores assistencial e ambiental, 

representando mais de 50% das entidades cadastradas com finalidade definida. Há que se 

ressaltar o fato de um grande número de entidades (813) não terem sua finalidade definida 

nesta base de dados, dando indícios de falhas no processo de cadastramento como já havia 

sido mencionado em pesquisas anteriores (KOGA, 2004 apud TREZZA, 2007). 

 Ano Total  

Finalidade 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 geral 
ASSISTENCIAL 2 16 58 155 285 282 323 182 120 2 1.425 

FINALIDADE NÃO DEFINIDA    2 14 74 132 148 269 174 813 

AMBIENTAL 2 11 42 83 79 120 94 75 51 2 559 

CULTURAL  4 15 32 45 57 85 52 50 3 343 

PESQUISAS  8 16 29 34 75 60 42 22  286 

CREDITÍCIA 1 18 25 47 38 38 63 21 12  263 

EDUCACIONAL  2 24 22 31 50 38 26 27 2 222 

SAÚDE  2 8 23 27 38 46 28 21  193 

CIDADANIA   1   18 74 69 30  192 

BENEFICENTE       12 29 28  69 

JURÍDICA  1 3 8 8 12 9 4   45 

VOLUNTARIADO      5 11 8 19  43 

OUTROS      5 16 5 5  31 

INTEGRAÇÃO       10 19   29 

ESPORTISTA      1 7 14 5  27 

TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS       5 2   7 

ÉTICA     2 1  2   5 

CIENTÍFICA       2 2 1  5 

ECOLÓGICO        3   3 

NUTRIÇÃO      1 1 1   3 

COOPERATIVAS       2    2 

TRATAMENTO DE TOXICÔMANO        1   1 

PLANOS DE SAÚDE        1   1 

Total geral 5 62 192 401 563 777 990 734 660 183 4.567 

Quadro 1 – Qualificações de OSCIPs entre 1999 e março de 2008 por finalidade 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados secundários do Ministério da Justiça, 2008. 
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Os dados demonstram uma forte concentração das OSCIPs nas unidades federativas das 

regiões Sudeste (50%) e Sul (20%). Interessante notar, ainda, que aproximadamente 41% 

destas organizações estão situadas nos estados de São Paulo e Paraná, evidenciando que, ao 

contrário do que se poderia esperar, as OSCIPs não estão situadas nas regiões com menores 

índices de desenvolvimento econômico e social. 

 Ano Total 

UF 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 geral 

 SP     2     11     47   112   182   253   288   221   221     50          1.387  
 PR     1      3     30     53     62     74   117     78     44     17             479  
 RJ     1      6     18     25     40     61     66     65     58     23             363  

 MG       3     12     22     33     55     83     60     57     14             339  
 DF      11     21     31     33     58     58     46     44     10             312  
 RS       3       7     21     15     40     44     44     32       8             214  
 SC       2       6     22     17     39     42     42     31       8             209  
 ES       2       3     18     26     44     43     29     20       8             193  
 BA       5       6     17     25     25     39     25     31       8             181  
 CE       1       6       9     17     29     41     18     11       2             134  
 GO       3       6     11     18     17     28     12     21       3             119  
 PE       2       9     12     18     12     27     14     14       4             112  
 PB       1       3         5       7     15     15     10       6               62  
 MS       1       1       5     14       5       8     10       6       4               54  
 MT          2       6       8       3       7       5     11       4               46  
 PA       1       2       3       3       7     13       9       6       1               45  
 SE     1      1       1       3       9       7     10       7       4       1               44  
 RN       2       1       6       6       8       8       6       4       2               43  
 RO          2       8       9       7       6       4       4       2               42  
 MA       3         2       4       5     10       5       7       2               38  
 AL            4       3       3       9       6       9       1               35  
 AM          3       6       1       3       8       4       8                 33  
 AC          3       3       4       4       2       5       1       1               23  
 TO          1         4       5       4       1       3       3               21  
 PI       1       1       1       3       2       5         1       1               15  
 AP            1       2       3       3       2                   11  
 RR          1         2       1       5       1                   10  

 Indefinido                  1         2                   3  
Total geral     5     62   192   401   563   777   990   734   660   183          4.567  

Quadro 2 – Qualificações de OSCIPs entre 1999 e março de 2008 por unidade federativa 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados secundários do Ministério da Justiça, 2008. 

O TP é o instrumento contratual previsto para instituir a relação entre o poder público e as 

entidades qualificadas como OSCIPs no fomento e execução de projetos. Foi idealizado 

dentro de um enfoque gerencial e busca uma maior autonomia e responsabilização do gestor 

público, a partir da especificação dos direitos, responsabilidades e obrigações estabelecidos de 
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comum acordo entre as partes, além das metas e resultados a serem atingidos e seus 

respectivos prazos de execução, os critérios de avaliação de desempenho e a previsão de 

receitas e despesas a serem realizadas na execução do projeto. 

Portanto, além do caráter jurídico, o TP foi concebido como um instrumento de gestão, cujo 

objetivo é imprimir maior agilidade gerencial aos projetos e realizar o controle por resultados, 

com garantias de que os recursos estatais sejam utilizados de acordo com os fins públicos. 

Trata-se de um avanço em relação aos antigos convênios, onde a atenção está mais voltada 

para a conformidade legal e dos procedimentos. No caso dos TPs, por exemplo, as compras e 

contratações de obras e serviços com recursos públicos podem ser feitas seguindo 

regulamento estabelecido pela própria OSCIP, ao contrário do que ocorre nos convênios, para 

os quais se aplica a Lei 8.666/93 sobre licitações públicas. A despeito de possíveis 

aprimoramentos que precisarão ser feitos em relação aos TPs, tal inovação representa uma 

significativa evolução rumo à administração gerencial (BRASIL, 2002b). 

De acordo com a Lei 9.790/99 e com o Decreto 3.100/99 que a regulamenta, o TP deve 

obrigatoriamente explicitar o objeto, com especificação do programa de trabalho; as metas e 

resultados previstos com prazos de execução e cronograma de desembolso; os critérios 

objetivos de avaliação de desempenho com indicadores de resultado; a previsão de receitas e 

despesas detalhadas por categorias contábeis segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, 

inclusive as remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos com recursos do TP; a 

publicação pelo órgão estatal do extrato do TP na imprensa oficial do Município, Estado ou 

União; a obrigação de prestação de contas5
 ao Poder Público, ao término de cada exercício. 

O Decreto 3.100/99 estabelece ainda que o monitoramento e a fiscalização da execução do TP 

cabem ao órgão estatal que o assinou o Termo, além do Conselho de Política Pública da área a 

que está ligado. É importante que o órgão estatal mantenha esse Conselho informado a 

respeito de suas atividades de acompanhamento do TP. O Conselho de Política Pública, por 

sua vez, deve encaminhar suas recomendações e sugestões ao órgão estatal para que o mesmo 

                                                
5 A prestação de contas deve incluir: relatório sobre o objeto do TP contendo comparativo das metas 
com os respectivos resultados; demonstrativo dos gastos e receitas efetivamente realizados; publicação 
pela OSCIP na imprensa oficial do Município, Estado ou União de demonstrativo da sua execução 
física e financeira, até sessenta dias após o término de cada exercício financeiro, conforme modelo 
citado no art. 18 do Decreto 3.100/99. 
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adote as providências cabíveis. 

Sempre que necessário, o TP também pode ser fiscalizado pelo sistema de controle da 

Administração Pública, por meio de Tomada de Contas Especiais feitas tanto pelo controle 

interno (por exemplo, a Secretaria Federal de Controle no Governo Federal), quanto pelo 

controle externo (Tribunais de Contas). 

Segundo Trezza (2007), após oito anos da criação do TP, apenas recentemente houve um 

aumento discreto do número de termos firmados. Apesar da legislação inerente ao 

instrumento proporcionar um equilíbrio entre flexibilidade e controle, na prática, a utilização 

do TP parece apresentar problemas em contribuir na solução dos desafios da nova gestão 

pública. Muitas inovações da lei ainda não estão sendo totalmente aproveitadas. Na prática, 

ainda há pouca diferença entre os convênios e os TPs, principalmente no que se refere aos 

trâmites burocráticos do controle do repasse dos recursos públicos. Embora haja uma variação 

na forma como cada órgão tem lidado com este novo instrumento, diversos padrões 

burocráticos ainda estão sendo mantidos no caso das OSCIPs, indicando que existe uma 

concomitância entre o sistema de avaliação por resultados e o controle por aplicações dos 

recursos. As possíveis causas para este fato seriam a insegurança dos gestores em utilizar um 

novo instrumento, a estrutura de funcionamento e a cultura dos órgãos. 

Considerações sobre o novo marco legal do terceiro setor 

No Brasil, com a Constituição de 1988, o plano da reforma de 1995 e a criação de um novo 

marco legal para o terceiro setor no final da década de 90, se estabeleceu um ambiente mais 

favorável para o surgimento de novas organizações sociais com atuação junto ao Estado. Cabe 

ressaltar que a estratégia de flexibilização da gestão pública, subjacente à idéia de 

publicização, estava alinhada com o pensamento econômico liberal e adotava, sem base 

empírica, o pressuposto de que o terceiro setor seria um prestador de serviço mais eficiente 

que o Estado, principalmente nas ações que envolvessem as parcelas mais carentes da 

população. 

Dentro desta linha, o modelo brasileiro das OS foi baseado naquele adotado pelo Reino 

Unido, no qual entidades não-governamentais, regidas pelo direito privado, realizam 
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atividades caracterizadas como serviços públicos. Sobre este modelo importado já eram feitas 

críticas em relação à perda controle e transparência, além da ocupação clientelista dos cargos 

de direção (BRASIL, 2002b). 

É razoável supor que problemas de mesma ordem possam existir no contexto brasileiro, dada 

a nossa cultura e experiências similares em iniciativas anteriores ligadas à gestão pública. Há 

dúvidas se estes novos modelos organizacionais representam de fato a configuração de 

entidades do terceiro setor ou se estaríamos criando um mero apêndice velado do aparelho do 

Estado (DI PIETRO, 2005). 

Existe uma discussão no meio jurídico sobre a adequação de tais entidades serem regidas pelo 

direito privado, dado que os seus principais elementos constitutivos estão sujeitos ao direito 

público. Este ambiente de incerteza jurídica é uma das causas da baixa adesão ao processo de 

publicização e, até o ano de 2002, eram apenas sete as entidades qualificadas como OS em 

nível federal e outras cinqüenta no âmbito estadual, números abaixo do que foi originalmente 

pretendido (DI PIETRO, 2005; BRASIL, 2002b). 

A constitucionalidade do modelo das OS está sendo questionado junto ao Supremo Tribunal 

Federal (STF). O controle sobre os recursos públicos repassados, a exigibilidade de processo 

licitatório e a obrigatoriedade de prestação de contas ao TCU6 tem sido matéria de discussão 

entre os ministros. 

De acordo com a Lei nº 9.637/98, as relações estabelecidas entre as OS e o Estado, por meio 

do processo de publicização, criam uma forte dependência dessas entidades em relação à 

administração Pública. O financiamento das atividades, herdadas integralmente do órgão 

extinto juntamente com seu patrimônio e funcionários, é feito pelo Estado, que passa as 

diretrizes a serem seguidas por meio de representantes no órgão colegiado de deliberação 

superior da OS. Desta forma, podemos concluir que, na prática, a pretensa autonomia 

gerencial, fruto da assinatura de um contrato de gestão, fica prejudicada pela presença maciça 

do Poder público nos mais relevantes aspectos constituintes da OS. 

                                                
6 Vale destacar, entretanto, que o TCU publicou o acórdão 1952/2007 no qual estabelece que as OS prestarão 
contas ao respectivo órgão supervisor sobre os recursos de fomento que recebem do poder público por meio de 
contrato de gestão, e não mais diretamente ao Tribunal. 
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Tais questionamentos se aplicam também ao modelo das OSCIPs. Para Di Pietro (2005), o 

modelo das OS e das OSCIPs seriam tão parecidos sob um enfoque jurídico que a existência 

de duas legislações distintas para regulamentá-las não se justificaria. 

Independente desta discussão jurídica, a implantação da nova legislação para o terceiro setor 

não teve a aceitação geral dos principais atores envolvidos e um intenso debate ideológico 

marcou as discussões nos primeiros anos após a aprovação das Leis 9.637/98 e 9.790/99. 

Havia grupos com posicionamentos distintos sobre qual deveria ser o papel das organizações 

do terceiro setor no Brasil.  

O grupo favorável à nova legislação entendia que havia sido dado um passo importante em 

direção ao reconhecimento do papel essencial das OSCIPs no desenvolvimento social e 

econômico nacional. Estaria, portanto, se institucionalizando a visão de parceria entre o 

Estado e o terceiro setor, na qual um seria complemento do outro, e não opositores. 

Considerava ainda que o novo modelo tinha o mérito de contemplar as organizações 

emergentes para as quais as formas antigas não eram adequadas (BARBOSA, 2003). 

Já o grupo com opinião contrária apontava problemas de falta de legitimidade por parte 

daqueles que representaram o terceiro setor no processo de elaboração da nova legislação, 

além do risco de enfraquecimento do papel político das organizações que se submetessem ao 

novo modelo. Temia-se que o terceiro setor pudesse perder sua capacidade de mobilização 

social e de transformação, de demanda e reivindicação, dando lugar à busca pela 

profissionalização no provimento dos serviços sociais que aliviassem o papel do Estado e a 

pressão sobre o mercado (THOMPSON, 1997 apud TREZZA, 2007). 

Ferrarezi (2001) ressalta que a mudança cultural é um grande desafio a ser enfrentado neste 

contexto, pois é extremamente complexo realizar a transição de práticas tradicionais e 

impeditivas para uma administração gerencial, na qual os controles sociais e por resultados 

ganham força diante dos controles meramente burocráticos. A autora destaca, por exemplo, 

que os gestores públicos têm dúvidas quanto ao funcionamento dos TPs na realização de 

repasse de recursos para projetos e se mantêm presos aos procedimentos tradicionais que já 

vinham sendo utilizados nos convênios, mesmo quando a nova legislação permite relativa 

flexibilidade no controle dos meios. Por mais que a proposta seja a utilização de um 
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instrumento jurídico com maior capacidade gerencial, não raro se encontram impedimentos 

legais e normas administrativas, controles burocráticos, restrições orçamentárias, que geram 

insegurança na utilização do novo instrumento jurídico por parte do gestor público. Há toda 

uma cultura burocrática impeditiva e um aparato administrativo e legal que restringe a 

liberdade do gestor público e neutraliza as iniciativas de flexibilização contempladas nas Leis 

das OSCIPs. 

Neste novo contexto, a função controle precisa se adaptar a esta mudança de enfoque, 

principalmente no que se refere ao desenvolvimento de critérios sólidos que subsidiem as 

avaliações das parcerias estabelecidas entre o Poder Público e o terceiro setor. Se tais 

organizações são ditas “não-governamentais”, é razoável supor que elas não devam ser meras 

prestadoras de serviços ao governo, fazendo parte de uma espécie de “administração indireta 

disfarçada”. Tal relacionamento mantido de forma contínua com entes públicos gera um 

conflito de interesses em relação ao verdadeiro papel do terceiro setor que seria participar na 

elaboração, monitoramento e avaliação das políticas públicas. 

O controle das relações entre o Poder Público e o terceiro setor tem sido alvo constante de 

críticas, debates, denúncias e propostas no âmbito do Poder Legislativo, dos órgãos de 

controle, da imprensa e do próprio terceiro setor. Esta movimentação resultou numa CPI (em 

2003) e na elaboração de vários projetos de lei que tratam da regulação e do controle das 

ONGs.  

De qualquer forma, as mudanças oriundas do novo marco legal do terceiro setor vem se 

estabelecendo, embora numa velocidade abaixo daquela prevista, pois envolvem, na maioria 

das vezes, aspectos culturais que demandam tempo para serem modificados. Esta lentidão 

motivou as alterações da legislação em 2001 com o objetivo de ampliar os benefícios para 

aquelas organizações que se qualificassem junto ao Poder Público. Entretanto, com tais 

modificações, o modelo das OSCIPs acabou se aproximando tanto dos anteriormente 

existentes que alguns autores questionam se realmente haveria necessidade dele ter sido 

criado. Talvez o simples aprimoramento do modelo antigo fosse suficiente (ALVES, 2003 

apud TREZZA, 2007). 



 48 

Podemos concluir, com base no posicionamento dos diversos autores citados, que o novo 

marco legal do terceiro setor vem se consolidando gradualmente, embora existam dúvidas 

quanto à sua eficácia. De certa forma, ele representa o reconhecimento, por parte do Poder 

Público, da importância crescente das entidades não-governamentais na formulação e 

implementação das políticas públicas.  

Entretanto, os esforços que foram concentrados na elaboração das novas Leis poderiam ter 

sido canalizados, de forma mais eficiente, para o simples ajuste dos modelos organizacionais 

já existentes, assim como para iniciativas que promovessem mudanças culturais e 

operacionais mais consistentes no relacionamento entre o Poder Público e as organizações do 

terceiro setor. 

Resta saber até que ponto a mudança no enfoque do controle (de burocrático para gerencial) 

previsto na nova legislação do terceiro setor, está sendo de fato alcançada e como os órgãos 

de controle da administração pública estão atuando neste novo contexto. Esta pesquisa 

abordará esta questão a partir da percepção de dois órgãos de controle: o TCU e o 

TCE-RJ. Neste sentido, traremos a seguir alguns referenciais sobre o controle a partir das 

mudanças ocorridas com os novos modelos de gestão pública e de relacionamento com o 

terceiro setor. 
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3. O CONTROLE 

Esta seção tem por objetivo trazer algumas referências sobre as mudanças por que vem 

passando a função controle na administração pública. Nossa intenção não é aprofundar em um 

tópico tão vasto, mas apenas apresentar algumas informações que possam ser úteis para uma 

melhor compreensão do tema desta pesquisa. 

3.1 Mudanças no Controle Frente aos Novos Modelos de Gestão Pública 

É razoável assumir o pressuposto de que a função controle sofra alterações diante das 

mudanças ocorridas no papel do Estado e das novas formas de gestão pública surgidas nas 

últimas décadas. Se o papel do Estado mudou e a administração pública vem se adaptando a 

este movimento, é esperado que a função administrativa de controle passe por mudanças para 

cumprir os requisitos que esta nova realidade apresenta e assim atenda aos anseios das 

sociedades nas democracias constitucionais. Nesta seção analisaremos alguns impactos 

sofridos pela função controle na administração pública, a partir das mudanças que vêm 

ocorrendo nas últimas décadas, assim como perspectivas futuras apontadas pela literatura. 

Para Bresser (1997), toda sociedade utiliza uma série de mecanismos de controle para se 

organizar. Num enfoque institucional, são citados três mecanismos de controle fundamentais. 

O primeiro seria o Estado com seu sistema racional-legal. É o mecanismo mais geral de 

controle, pois estabelece os princípios básicos para que os demais mecanismos possam 

minimamente funcionar. No âmbito do Estado estão alguns papéis possíveis para a função 

controle: o controle como forma administrativa, o controle como forma política e o controle 

judiciário. O segundo mecanismo seria o mercado com seu sistema econômico que promove o 

controle por meio da competição. O terceiro mecanismo seria o controle social, exercido pela 

sociedade civil que se organiza na defesa de interesses particulares, de grupos ou gerais. Nesta 

dissertação, estamos interessados mais diretamente nos impactos que as mudanças na gestão 

pública vêm causando no controle administrativo. 

O controle como função administrativa é tão antigo quanto a organização do trabalho e as 

instituições criadas, ao longo da história, para estabelecer formas de domínio sobre o trabalho 
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e a produção. Tem como base uma visão ideológica na qual o homem necessita ter sua 

natureza permanentemente controlada. Essa seria a lógica do funcionalismo clássico que 

influenciou na forma de organização e de estruturação da Administração. 

Mais recentemente, com a divisão do trabalho e o aumento da escala de produção, teóricos da 

administração como Fayol relacionaram o controle como uma função administrativa 

fundamental. A burocracia é descrita por Weber, com base em seus estudos sociológicos 

sobre os mecanismos de controle e sua forma de dominação racional.  

No século XX, as teorias Contingenciais e de Sistemas tomam as organizações como sistemas 

orgânicos amplamente interligados com o seu ambiente externo. Ampliam, desta forma, a 

importância da função controle ao percebê-la não somente como a garantidora da 

conformidade entre o que foi previsto e o que foi realizado, mas também como uma nova 

fonte de alimentação do próprio sistema, fundamental para sua evolução e adaptabilidade das 

organizações ao ambiente externo em constante mudança. Por tudo isso, a função controle 

passa a ter um caráter ainda mais estratégico e é vista como essencial para a sobrevivência das 

organizações. 

A origem do controle social coincide com o surgimento das primeiras democracias no Mundo 

e está relacionado com a participação e influência direta da sociedade nas atividades do 

Estado. Mais recentemente, com as novas tecnologias de informação e a crise de legitimidade 

e confiabilidade em relação aos Estados Nacionais, este conceito tem se mostrado cada vez 

mais oportuno e constatável na prática. A Constituição de 1988 adotou como princípio geral a 

cidadania e previu instrumentos concretos para seu exercício, via a democracia participativa. 

Atualmente, o aumento da transparência e a divulgação quase que instantânea dos atos e fatos 

da administração pública possibilitam o aumento do controle direto por parte da sociedade, 

muitas vezes causando conflitos ou incômodos em um Estado cujo modelo estrutural ainda 

encontra-se em fase de adaptação à nova realidade. Novos instrumentos legais foram 

colocados à disposição do controle social que pode ser realizado na forma de representações e 

denúncias aos órgãos de controle do próprio Estado ou diretamente, por meio de ações 

populares ajuizadas junto ao Poder Judiciário. 
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O controle social também se manifesta por meio da criação de instâncias consultivas ou 

decisórias que envolvam a participação institucionalizada da sociedade organizada. No final 

dos anos 70 os primeiros conselhos comunitários foram criados para atuarem junto à 

administração municipal e, a partir dos anos 80, surgiram conselhos populares e os conselhos 

gestores institucionalizados para serem instrumentos mediadores na relação entre a sociedade 

e o Estado. Um número crescente de estruturas colegiadas passou a ser exigência 

constitucional e legal nos diversos níveis da administração pública (federal, estadual e 

municipal) e nas mais variadas ações, serviços públicos (saúde, educação, cultura, meio 

ambiente, defesa do consumidor, patrimônio histórico-cultural, etc.) e interesses sociais 

específicos (crianças e adolescentes, idosos, mulheres, etc.) (GOHN, 2008). 

Tomando como pressuposto que o caráter discricionário está cada vez mais presente na 

administração pública, dado que os regulamentos não conseguem acompanhar a dinâmica de 

um mundo em constante mudança e com problemas mais complexos e multifacetados a serem 

resolvidos, os controles tradicionais se mostram inadequados ou pouco efetivos na garantia da 

adequada aplicação dos recursos públicos. As novas formas de controle por resultados ainda 

estão sendo experimentadas e têm seus limites. Este contexto apresenta, de um lado, um maior 

espaço para corrupção e baixo desempenho e, de outro, a demanda das sociedades 

democráticas por instituições que assegurem maior transparência, controle e 

responsabilização dos políticos e administradores. 

Domenech (2005) chama atenção para a importância da existência de um arcabouço 

institucional (legislação e instituições) que dê as garantias suficientes para uma adequada 

realização dos novos modelos de gestão pública. Neste sentido, o autor ressalta que, de uma 

maneira geral, as reformas mais recentes trataram fortemente dos aspectos normativos e de 

regulação, deixando em segundo plano a adequação das instituições que deveriam cuidar do 

cumprimento da legislação: 

“Em outras palavras, se a administração da justiça não funciona, a 

legislação pouco serve: se o poder executivo, o legislativo e o judiciário não 

funcionam com absoluta independência, é praticamente impossível que a 

legislação tenham um resultado útil” (DOMENECH, 2005:89). 

No Brasil, a Reforma do Aparelho de Estado de 1995 buscou o ajuste fiscal e algum nível de 
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mudança institucional por meio de modificações na cultura organizacional e na estrutura de 

controle. O ideal seria um Estado menos executor e produtor de bens e serviços e mais indutor 

e regulador do desenvolvimento, que garantisse o caráter democrático da administração 

oferecendo serviços orientados para o cidadão-cliente e mecanismos de responsabilização do 

servidor público pelos seus resultados (BRASIL, 1995; PECI, 2008). 

A idéia subjacente à reforma era a separação estrutural entre a formulação de políticas e sua 

execução. Esse conceito foi expresso na prática por meio da proposta de definição de quatro 

setores a serem estabelecidos na máquina pública. O núcleo estratégico, ocupado por políticos 

e servidores de alto nível, envolveria o uso do Poder do Estado e suas atividades exclusivas 

relacionadas ao processo de formulação das políticas públicas. Um segundo setor, ocupado 

pelas agências executivas e reguladoras administrativamente autônomas, também estaria 

envolvido com o poder e as atividades exclusivas do Estado, porém aquelas relacionadas à 

implementação das políticas. Um outro setor, ocupado por empresas públicas não-estatais, 

contempla os serviços não exclusivos do Estado, no qual figurariam, por exemplo, museus, 

centros de pesquisa, hospitais e universidades. Por último, a produção de bens e serviços para 

o mercado, setor no qual estariam as empresas que deveriam ser privatizadas (BRESSER, 

2006; PECI, 2008). 

Esta mudança estrutural gera reflexos significativos em termos de controle. As novas relações 

entre o governo, agências autônomas e empresas não estatais pressupõem uma 

descentralização e autonomia incompatíveis com o modelo tradicional de controle.  

Smullen (2003), a partir da análise de documentos publicados pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE), observou que o termo autonomia vem 

ganhando conotação exageradamente positiva e sendo considerada fundamental no 

desenvolvimento de estruturas voltadas para o desempenho, notadamente em organizações do 

setor público nas décadas de 1980 e 1990. Entretanto, diversos governos já vêm constatando 

problemas consideráveis em se equilibrar as questões de autonomia, accountability e controle.  

Rezende (2004), de certa forma, confirma que as análises de Domenech (2005) e Smullen 

(2003) são válidas para o caso brasileiro ao observar um descompasso entre as reformas no 

setor público e os ajustes necessários na matriz institucional, incluindo os seus mecanismos de 

controle. O Brasil, seguindo o padrão das reformas administrativas mundiais, tenta sair de um 
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contexto caracterizado por organizações centralizadas, inflexíveis e voltadas para as normas. 

A autonomia foi vista como uma espécie de remédio capaz de curar as disfunções da 

burocracia e possibilitar maior flexibilidade para melhor atendimento às demandas do 

público. 

Se por um lado, a autonomia traz maior flexibilidade, por outro acarreta sérios problemas de 

controle. Este é justamente o dilema nas iniciativas de descentralização: qual a medida certa 

entre dar autonomia e controlar organizações autônomas? Este dilema se reflete nos dois 

objetivos básicos da própria reforma administrativa. O objetivo do ajuste fiscal pressupõe 

maior controle burocrático para se reduzir gastos. O objetivo da mudança institucional 

pressupõe menor controle para se aumentar a flexibilidade da administração pública. Outro 

aspecto ressaltado por Rezende (2004) é que a descentralização e autonomia acarretam 

necessariamente em problemas de descompassos entre formulação e implementação de 

políticas e de coordenação das atividades, com conseqüentes reflexos nos gastos públicos e no 

equilíbrio fiscal. 

Os novos mecanismos de controle, accountability e exigências de performance não eram 

claros no âmbito da reforma de 1995, seja para as organizações do setor público ou para as 

organizações da sociedade civil. Este aspecto se reflete na precariedade dos critérios de 

avaliação e desempenho que raramente eram estabelecidos e, quando muito, ficavam restritos 

à mensuração da eficiência, sem alcançar a aferição do impacto social das ações realizadas. 

Como a burocracia estava mais direcionada para os meios e não para os resultados, a opção 

pela dependência prevaleceu e se refletia na resistência interna das próprias organizações a 

mudanças vindas de cima. Por conseqüência, as iniciativas de descentralização e ampliação da 

autonomia das organizações, sejam elas estatais ou da sociedade civil, enfrentaram problemas, 

mantendo um contexto de dependência em relação ao governo central (BRASIL, 2002b). 

Em termos de controle social, Pimenta (1998) destaca que ainda há uma lacuna que impede 

que os cidadãos venham a desempenhar um papel mais relevante na tomada de decisões sobre 

as políticas públicas e na fiscalização do uso dos recursos, o que aumentaria a legitimidade da 

ação do Estado pela maior aproximação e controle direto por parte da sociedade civil. Esta 

lacuna tem origens históricas e culturais marcadas pelo autoritarismo e pelo paternalismo. É 
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caracterizada pela incapacidade da população de exercer um controle social efetivo sobre as 

instituições públicas. A redemocratização, e o reforço da noção de cidadania pela população 

apontam para perspectivas mais promissoras no médio e no longo prazo. 

Dentro de uma análise mais ampla, envolvendo diversos países pertencentes à OCDE, Prats I 

Catalá (2006) observou que as reformas foram impulsionadas não somente pela eficiência, 

traduzida na descentralização, na avaliação de desempenho, na liberdade de escolha pelos 

usuários dos serviços, pela separação entre o prestador dos serviços e sua regulamentação, 

pela transformação de empresas públicas em empresas privadas e pela cooperação entre 

organizações públicas e privadas; mas também pela responsabilização do gestor público, cujas 

estratégias incluíram, dentre outras, a ampliação do poder e influência para os governos 

locais, o fortalecimento do papel dos parlamentares no controle do governo e dos processos 

administrativos, a melhora da informação pública e incremento da transparência, o 

desenvolvimento de técnicas e instituições de democracia participativa e maiores poderes para 

as instituições voltadas para a defesa dos interesses públicos. 

Há que se destacar dois pontos críticos que o NPM traz em termos de controle e 

responsabilização. Em primeiro lugar, a teoria principal-agente e sua pretendida separação 

entre formulação e execução das políticas públicas podem dar margem para que o principal se 

exima de qualquer responsabilidade a respeito de eventuais falhas na implementação dos 

programas, diminuindo o grau de responsabilização política democrática almejada pela 

sociedade. Um segundo aspecto a ser considerado é que a ânsia de se criar os meios 

necessários para que se tenham avaliações por resultados tem gerado uma segmentação 

excessiva das atividades em agências executivas. Tal segmentação excessiva contraria uma 

realidade que indica que a maior parte dos bens e serviços públicos raramente depende de 

apenas um único órgão, mas sim da coordenação e colaboração entre diversos agentes 

públicos, privados e da sociedade civil. Neste sentido, quanto maior a segmentação das 

atividades, mais complexa (e possivelmente mais ineficiente) torna-se a coordenação das 

mesmas.  
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3.1.1 O Papel dos Órgãos de Controle Externo (OCEs) na Administração Pública 

Ao se abordar o controle na administração pública é importante destacar o papel dos Órgãos 

de Controle Externo (OCEs). Estas entidades normalmente estão vinculadas ao Poder 

Legislativo e têm a função de auxiliá-lo tecnicamente no exercício do controle externo dos 

demais Poderes. O controle é considerado externo porque não está organicamente inserido na 

estrutura administrativa que está sendo controlada. 

É possível afirmar que a função dos OCEs permeia os diversos tipos de controle 

mencionados, seja o controle administrativo, o controle político ou até mesmo o controle 

social. Em termos de controle administrativo, tais entidades possuem atribuições 

constitucionais de auxílio ao Poder Legislativo na fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração direta e 

indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas; tendo como base os princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. No que se refere ao controle político, entendido aqui 

como o controle exercido sobre os atos dos gestores públicos pelo Poder Legislativo 

(Instituição política constituída de representantes eleitos pelo povo), os OCEs atuam 

indiretamente, por meio do apoio técnico que é dado para o adequado exercício deste 

controle. Por fim, em relação ao controle social, vale lembrar que a apresentação de 

representações por parte de autoridades e de denúncias por parte dos cidadãos é normalmente 

aceita em todos os OCEs, por meio dos quais são iniciados procedimentos de investigação. 

(RIBEIRO, 2002). 

No Brasil, o papel e as atribuições típicas dos OCEs estão descritas na Constituição Federal, 

prevendo avaliações de natureza operacional e o controle da economicidade dos atos dos 

administradores públicos. Esta abrangência de controle demanda estruturas e procedimentos 

mais amplos, que vão além daqueles necessários para se avaliar aspectos de conformidade 

legal. Se antes o foco era a avaliação do cumprimento dos aspectos formais do direito 

administrativo (legitimidade e legalidade dos atos), atualmente busca-se avaliar em que 

medida a gestão pública está sendo econômica, eficiente, eficaz e efetiva na entrega dos 

produtos e serviços públicos para a sociedade. 
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Conforme destaca Ribeiro (2002), o foco na avaliação da legalidade dos atos torna os 

procedimentos dos OCEs mais parecidos com os do Poder Judiciário, cumprindo todos os 

requisitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório; o que torna o 

processo decisório mais lento e burocrático. Por outro lado, o enfoque no controle mais 

gerencial, embora remeta ao funcionamento eficiente, eficaz e efetivo da administração 

pública; reduz, sensivelmente, a capacidade de gerar responsabilizações objetivas e de impor 

sanções aos responsáveis, no âmbito dos juízos emitidos pelos OCEs, o que pode reduzir a 

efetividade das ações de controle. 

As mudanças ocorridas na gestão pública nas últimas décadas trouxeram perspectivas mais 

amplas para os OCEs. Esta evolução traz desafios e necessidades de novas competências para 

a realização dos objetivos esperados por parte da sociedade.  

A função controle na administração pública demanda um conhecimento cada vez mais amplo 

sobre a realidade social e econômica do País. A transição de uma fiscalização com caráter 

legal/contábil para outra que considera a dimensão econômica, a eficiência e a eficácia 

administrativa somente é possível com esse conhecimento. O desenvolvimento das avaliações 

de desempenho pressupõe a obtenção de elementos suficientes para emitir opinião sobre a 

eficácia e a efetividade da máquina pública quanto aos mais variados assuntos. Neste sentido, 

pensar novas soluções estruturais para o controle é essencial para o desenvolvimento de 

trabalhos técnicos de qualidade.  

Os órgãos de controle são produtos do modelo sociopolítico de cada Nação, e o Brasil não 

foge a essa regra. As mudanças no controle da administração pública ocorrerão na forma e na 

velocidade compatíveis com a exigência da Sociedade e do Congresso Nacional. O nosso 

amadurecimento em termos de controle está intimamente relacionado com o nosso 

amadurecimento como Nação e como Sociedade. A grande questão é se as instituições 

vigentes terão capacidade de se auto-reformarem para se adaptarem à nova realidade 

(RIBEIRO, 2002). 
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3.1.2 A Transição do Controle Burocrático para o Controle Gerencial nos OCEs 

A fiscalização feita pelos OCEs é realizada mediante procedimentos de auditoria 

governamental. Peter e Machado (2007) definem a auditoria governamental como sendo a que 

o Estado realiza para controle de sua gestão, considerando, além dos princípios de auditoria 

geral, aqueles específicos da Administração Pública: Legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Há uma diferença fundamental em relação aos atos e fatos na gestão 

privada e na pública. Esta distinção está centrada no conceito de accountability, que traz para 

o gestor público o dever de prestar contas em decorrência da responsabilidade a ele delegada 

pela sociedade. 

Neste sentido, a auditoria governamental pode ser entendida como sendo um exame técnico e 

sistemático com o objetivo de verificar a regularidade, economia e eficiência na obtenção, 

gestão e aplicação de recursos públicos. 

O Quadro 3 a seguir sintetiza alguns aspectos relacionados ao enfoque do controle realizado 

pelos OCEs em seu processo de evolução face às mudanças ocorridas na gestão pública nas 

últimas décadas.  

CONTROLE 
BUROCRÁTICO 

EVOLUÇÃO 

(tendência) 

CONTROLE 
GERENCIAL 

. Foco em aspectos legais e 
contábeis. 

. Especialização nos 
instrumentos normativos. 

. Auditado como informante, 
não opinando ou opinando 
no conteúdo do trabalho. 

. Auditoria a posteriori. 

. Foco nas recomendações 
punitivas (foca o passado). 

Auditoria de 
conformidade 

Auditoria de  
Natureza  

Operacional 

. Caráter Multidisciplinar. 

. Foco no conhecimento do objeto dos 
programas auditados. 

. Trabalho em equipe. 

. Auditado pode ser consultado e ter 
acesso prévio ao relatório para emitir 
pontos de concordância e divergência. 

. Auditoria concomitante. 

. Foco nas recomendações saneadoras e 
nas oportunidades de melhoria (foca o 
futuro). 

Quadro 3 – Evolução do papel dos OCEs nas últimas décadas. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Brasil, 2000 e Peter e Machado, 2007. 
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No âmbito Federal, a Instrução Normativa nº 01, de 06/04/2001, da Secretaria Federal de 

Controle Interno, define a auditoria governamental como uma atividade de exame e avaliação 

com a finalidade de auferir legalidade e legitimidade, adequação dos sistemas de controle 

interno e dos resultados alcançados sob a perspectiva da economicidade, eficiência e eficácia 

da aplicação de recursos públicos. Deve combater o desperdício, a improbidade, a negligência 

e a omissão, sempre que possível antecipando-se a essas ocorrências para contribuir na 

realização das políticas públicas, considerando os impactos e benefícios advindos. 

A literatura sobre o assunto apresenta várias formas de classificar a auditoria governamental. 

Sem desconsiderar outras possibilidades de tipificação, optamos pela apresentação coerente 

pelo que vem sendo adotado pelo TCU desde o ano de 2000, que cita 2 tipos básicos de 

auditoria: Auditoria de Conformidade/Demonstrações Contábeis e a Auditoria de Natureza 

Operacional (ANOP). O Quadro 4 a seguir apresenta os conceitos inerentes a cada um dos 

tipos de auditoria: 

Tipo Principal objetivo 
Resultado 
esperado 

Técnicas utilizadas 

A
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ia
 d

e 
C
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fo

rm
id

ad
e 

/ 
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 C
on

tá
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is
 

 

. Verificar as transações 
quanto aos aspectos 
orçamentário, financeiro 
e patrimonial, assim 
como os registros delas 
decorrentes, de acordo 
com os princípios 
contábeis geralmente 
aceitos. 

. Verificar a 
conformidade legal de 
atos e fatos da 
administração pública. 

. Certificar a 
adequação dos 
controles internos. 

. Apontar 
irregularidades ou 
fraudes constatadas. 

. Auferir se os 
requisitos legais 
aplicáveis estão 
sendo atendidos. 

. Contagens físicas. 

. Prova de exatidão de cálculos e 
somas. 

. Confirmação de saldos junto a 
terceiros. 

. Exame da legislação, livros e 
registros contábeis. 

. Recomendações denunciadoras 
e corretivas. 

A
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e 
N
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O
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D
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Verificar os resultados 
alcançados em uma 
unidade organizacional 
diante de objetivos e 
metas fixados para um 
determinado período. 

. Identificar desvios 
relevantes. 

. Apontar atividades 
e/ou departamentos 
fora do padrão de 
desempenho 
esperado. 

. Comparação com custo-padrão. 

. Teste de efetividade. 

. Indicadores de desempenho. 

. Circularização de informação 
sobre existências. 

. Recomendações punitivas, 
saneadoras ou estimuladoras. 
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Tipo Principal objetivo 
Resultado 
esperado Técnicas utilizadas 

A
va

lia
çã

o 
de

 P
ro

gr
am

a 

Verificar a efetividade 
de programas 
específicos sob as óticas 
da economicidade, 
eficiência, eficácia e das 
causas e dos efeitos 
decorrentes. 

. Certificar a 
efetividade de 
programas e seus 
efeitos para a 
sociedade. 

. Apontar 
oportunidades de 
melhorias do 
desempenho 
operacional. 

. Medir nível de 
eficiência e eficácia 
e eventuais desvios 
em relação ao 
padrão esperado. 

. Seleção de amostras para 
inferência da situação geral. 

. Avaliação de desvios reais ou 
potenciais. 

. Avaliação da informação 
financeira relacionada. 

. Identificação das causas e 
efeitos envolvidos. 

. Levantamento de provas de 
verificação e confirmação das 
evidências. 

. Recomendações de ordem 
técnica e normativa. 

. Comparativos com indicadores 
de qualidade dos líderes do setor 
avaliado. 

. Testes sobre resultados 
esperados x resultados obtidos. 

. Avaliação de impactos 
mercadológicos, tecnológicos, 
econômicos e financeiros de 
médio e longo prazo. 

Quadro 4 – Tipos de auditoria 
Fonte: Elaboração própria, a partir de Boynton, 2002; Brasil, 2000 e Peter e Machado, 2007. 

A ANOP é a modalidade de controle que mais se desenvolveu nas últimas décadas e teve um 

importante papel na modernização das instituições públicas em países como a Grã-Bretanha, 

os Estados Unidos e o Canadá. Foi formalizada no âmbito do TCU por meio da Portaria nº 

144 de 10 de julho de 2000, que aprovou o manual para este tipo de auditoria (Brasil, 2000), 

do qual extraímos os conceitos e procedimentos que serão apresentados a seguir. Trata-se de 

um processo sistemático de avaliação da economia, eficiência, eficácia e efetividade de um 

determinado órgão, entidade, programa, projeto, atividade ou sistema governamental. Ao 

contrário da auditoria fiscalizadora (ou de demonstrações contábeis), relaciona-se 

basicamente com as operações não financeiras e abrange duas modalidades: Auditoria de 

Desempenho Operacional (ADO) e Avaliação de Programa (AP). 

Na ADO se examina a ação governamental quanto aos aspectos da economicidade, eficiência 



 60 

e eficácia. Buscam-se elementos que permitam aferir como os órgãos e entidades públicas 

adquirem, protegem e utilizam seus recursos, as causas de práticas antieconômicas e 

ineficientes, o cumprimento das metas previstas, a obediência aos dispositivos legais 

aplicáveis aos aspectos da economicidade, eficiência e eficácia da gestão. 

Quanto á análise da estratégia organizacional, os seguintes aspectos são verificados: 

cumprimento da missão definida em lei; adequação dos objetivos estratégicos às prioridades 

de governo; identificação dos principais produtos, indicadores de desempenho e metas 

organizacionais; identificação dos pontos fortes e fracos da organização, e das oportunidades 

e ameaças ao desenvolvimento organizacional e a existência de superposição e duplicação de 

funções. 

Em relação à análise da gestão, são observados: a adequação da estrutura organizacional aos 

objetivos do órgão ou entidade; a existência de sistemas de controle adequados, destinados a 

monitorar, com base em indicadores de desempenho válidos e confiáveis, aspectos ligados à 

economicidade, à eficiência e à eficácia; o uso adequado dos recursos humanos, instalações e 

equipamentos voltados para a produção e prestação de bens e serviços na proporção, 

qualidade e prazos requeridos e a extensão do cumprimento das metas previstas pela 

administração ou legislação pertinente. 

Por fim, por meio da ADO podem ser analisados os procedimentos operacionais, ou seja, a 

existência de rotinas e procedimentos de trabalho documentados e atualizados; o cumprimento 

das práticas recomendadas pela legislação para aquisição de bens e serviços; a adequação das 

aquisições no que se refere aos prazos, à quantidade, ao tipo, à qualidade e aos preços; a 

guarda e manutenção dos bens móveis e imóveis. 

Na AP se examina a efetividade dos programas e projetos governamentais. Devem-se buscar 

as relações de causa e efeito subjacentes aos fenômenos observados, procurando identificar os 

efeitos atribuíveis exclusivamente ao programa ou projeto. 

Entre os aspectos a serem examinados na avaliação de um programa, projeto ou atividade, 

destacam-se: a sua concepção lógica; a adequação e a relevância de seus objetivos, declarados 

ou não, e a consistência entre esses e as necessidades previamente identificadas; a 
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consistência entre as ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos; as conseqüências 

globais para a sociedade; os efeitos não incluídos explicitamente nos seus objetivos; a relação 

de causalidade entre efeitos observados e política proposta; os fatores inibidores do seu 

desempenho; a qualidade dos efeitos alcançados; a existência de alternativas de ação, 

consideradas ou não pela administração, e os respectivos custos envolvidos (análise de custo-

efetividade) e o cumprimento de dispositivos legais aplicáveis à sua natureza, aos seus 

objetivos e à população-alvo. 

3.2 O Controle das Relações do Estado com o Terceiro Setor 

Conforme mencionado, em um momento onde as relações governo sociedade adquirem novo 

formato, a reforma do Estado brasileiro estabeleceu que as atividades estatais não-exclusivas 

passassem a ser realizadas por entidades públicas não-estatais de direito privado – as OS e 

OSCIPs. Neste contexto, em que se assume que a sociedade civil tem um papel importante na 

implementação de políticas públicas, são requeridas novas formas de controle e aferição de 

resultados, assim como a responsabilização dos agentes pelas decisões tomadas. 

A sociedade civil passa a atuar junto à burocracia estatal no provimento de serviços e na 

produção, tornando mais complexas as relações baseadas na interação de inúmeros grupos, 

durante o ciclo produtivo. Neste novo modelo é difícil identificar quem é responsável por o 

que, tornando a avaliação uma tarefa complexa. Podem surgir conflitos quando no momento 

de identificação do objeto da avaliação. Além disso, dada a interdependência entre os órgãos, 

alguns podem se sentir desconfortáveis em serem avaliados conforme variáveis que não estão 

sob seu pleno controle. Outro desafio encontra-se na solução para o dilema em que 

organizações do terceiro setor, supostamente flexíveis, passam a incorporar funções públicas, 

sendo financiadas pelo governo e, portanto, sujeitas prestação de contas e adoção de uma 

postura mais transparente e mais próxima do que é exigido do setor público. Existe o risco das 

ONGs perderem flexibilidade e agilidade, inerentes ao próprio setor - e própria razão pela 

qual esses serviços passam a ser realizados por estes - em um contexto em que lhes são 

exigidos atributos próprios da administração pública estatal (CALLAHAN, 2006).  
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3.2.1 O peso das ONGs no Orçamento Geral da União 

Os recursos do OGU destinados às ONGs são cada vez maiores. De acordo com dados 

obtidos no Siafi e junto à ONG Contas Abertas7, considerados apenas os convênios, contratos 

de repasse e termos de parceria firmados com o Poder Público Federal para a transferência 

direta de recursos orçamentários, foram repassados 12,5 bilhões de reais no período entre 

2001 e 2006 (uma média anual de aproximadamente 2 bilhões de reais).  

Este montante representa 16% do total das transferências voluntárias, que contempla também 

os recursos repassados a esse título a estados e municípios da federação. Em termos de 

quantidade de entidades beneficiadas, houve um aumento de 39% entre os anos de 2003 e 

2005, atingindo um total de 4.508 entidades beneficiadas neste último ano. 

3.2.2 Quem fiscaliza as ONGs 

Cabe ao Ministério Público, em seu dever Constitucional8, o acompanhamento e a 

fiscalização das ONGs que se caracterizem como de interesse social, excluindo-se deste 

contexto aquelas constituídas para prestar benefícios mútuos aos seus próprios associados, já 

que neste caso a determinação constitucional é de que não haja nenhuma intervenção estatal 

em seu funcionamento9. Entretanto, no que se refere à fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação dos recursos públicos transferidos às ONGs (incluindo subvenções 

e renúncia de receitas), é competência do Congresso Nacional, que a exerce mediante auxílio 

do Tribunal de Contas da União, e pelo sistema de controle interno de cada Poder10.  

Como regra geral, válida no âmbito da União, estados e municípios, cabe às ONGs 

comprovarem a correta aplicação dos recursos públicos (e o atingimento dos resultados 

esperados) ao órgão ou à entidade que os repassou, assim como ao órgão central do sistema de 

controle interno. Caso seja verificada qualquer irregularidade, estes órgãos deverão dar 

                                                
7 <www.contasabertas.com.br>. 
8 CF, art. 127, caput e CF, art. 129, III. 
9 CF, art. 5°, XVIII. 
10 CF, art. 70 e 71). 
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ciência ao respectivo órgão de controle externo, sob pena de responsabilidade solidária11. De 

qualquer forma, nada impede que o controle externo atue, por iniciativa própria, em paralelo 

ou independentemente do controle interno, sempre que julgarem necessário. 

Somente no caso das entidades qualificadas como OS, as contas anuais das mesmas devem ser 

submetidas sistematicamente a julgamento do TCU12, de acordo com a Decisão 592/1998. Por 

analogia, aplica-se o mesmo conceito em relação aos OCEs estaduais e municipais. 

Nos demais casos, a verificação da regularidade da aplicação dos recursos transferidos às 

ONGs é feita por meio de dois procedimentos: o julgamento de Tomadas de Contas Especiais 

(TCEs) e as fiscalizações:  

• As TCEs são instauradas pelos próprios órgãos públicos transferidores dos recursos, 

nos casos de omissão no dever de prestar contas ou de dano ao erário, bem como por 

recomendação dos órgãos de controle (interno ou externo).  

• As Fiscalizações fazem parte das competências constitucionais dos OCEs da 

administração pública. Estas são realizadas por meio das inspeções e auditorias, ambas 

destinadas a verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos e fatos 

administrativos, praticados por qualquer responsável sujeito à jurisdição do órgão de 

controle. 

Ambos os procedimentos citados podem ser adotados também a partir de representações e 

denúncias13. 

                                                
11 CF, art. 74, II, e § 1°. 
12 Conforme mencionado anteriormente, o controle das OS e dos contratos de gestão não será alvo de pesquisa e 
análise neste trabalho. 
13 Representações: São as denúncias formais assinadas por autoridades ou agentes públicos ou, ainda, aquelas 
de outras origens que devam reverter-se desta forma por força de lei específica. São dirigidas aos Colegiados das 
OCEs acerca de irregularidade, ilegalidade ou omissão verificada em assuntos de sua competência. Como no 
caso da denúncia, uma representação provoca a mobilização do corpo técnico do Tribunal para efetuar as 
diligências necessárias a apuração dos fatos, inclusive mediante a realização de auditorias e inspeções.  
Denúncias: O TCU aprecia denúncias sobre irregularidades ou ilegalidades apresentadas por qualquer cidadão, 
associação, sindicato ou partido político, desde que observadas as disposições de seu regimento interno, tal como 
determina a Constituição (art. 74, § 2°). No resguardo dos direitos e das garantias individuais, o Tribunal dá 
tratamento sigiloso às denúncias formuladas, as quais são apuradas mediante os procedimentos mais adequados à 
comprovação dos fatos, notadamente o procedimento de inspeção, com a finalidade de apurar sua procedência. 
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A entrada em vigor do novo marco legal para o terceiro setor, no final dos anos 90, gerou 

uma série de questionamentos da sociedade e dos membros do Poder Legislativo sobre os 

mecanismos de controle das relações entre o setor público e as entidades do terceiro setor. 

Em 1999, o TCU promoveu um importante estudo sobre a Lei 9.790/99 que resultou na 

Decisão 931/99. Foram determinadas diversas medidas que visavam adaptar o controle 

externo em sua missão de fiscalizar utilização dos recursos públicos concedidos às OSCIPs. 

Reconhecia-se nesta mesma decisão a necessidade de fortalecer o terceiro setor, haja vista 

sua capacidade de gerar projetos e mobilizar recursos importantes para o desenvolvimento 

social do País. Ressaltou-se ainda a importância da sociedade instituir mecanismos de 

transparência e responsabilização suficientes para garantir sua auto-regulação (NETO, 2007). 

Quanto aos mecanismos de controle estabelecidos pela nova Lei, o TCU observou sua 

conformidade com as disposições da Constituição Federal e considerou as inovações 

introduzidas pelos TPs, ressaltando três aspectos relacionados ao controle, todos eles válidos 

para os OCEs estaduais e municipais: 

a) prestação de contas relativa ao TP: da mesma forma como ocorre com os 

convênios, deve ser apresentada ao órgão ou entidade repassadora dos 

recursos. Ao apreciar as contas anuais dos responsáveis, o TCU examina a 

regularidade da celebração e execução desses termos com base nos Relatórios 

de Auditoria e no de Gestão elaborados pelo Controle Interno, que devem 

informar sobre eventuais falhas ou irregularidades apontadas, bem como as 

providências saneadoras adotadas; 

b) tomadas de contas especiais: deverão ser instauradas sempre que se verificar 

irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados; 

c) ratifica a competência do TCU para realizar a fiscalização direta desses TPs. 

 

                                                                                                                                                   
Uma vez coligidas as provas, os demais atos do processo serão públicos, assegurando-se aos acusados a 
oportunidade de ampla defesa e demais garantias constitucionais do processo (NETO, 2007:99). Por analogia, 
este mesmo conceito se aplica em relação aos OCEs estaduais e municipais. 
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3.2.3 Dez Anos de Vigência do Novo Marco Legal do Terceiro Setor  

Após quase dez anos de vigência do novo marco legal do terceiro setor, resta saber se, de 

fato, foram alcançados os objetivos propostos no que se refere ao controle do relacionamento 

entre o Poder Público e o terceiro setor. Tal questão nos parece extremamente importante 

num momento que as demandas sociais são crescentes e o Estado se mostra incapaz de supri-

las exclusivamente, favorecendo a expansão das organizações do terceiro setor, assim como 

do montante das transferências de recursos públicos destinados a apoiar as ações por elas 

desenvolvidas. 

Soma-se a isso, os recorrentes escândalos noticiados pela imprensa sobre a má utilização de 

recursos públicos pelas ONGs que motivaram a instauração de diversas CPIs 14 e criaram um 

clima de suspeição generalizada a respeito destas organizações, a despeito do 

reconhecimento de diversas organizações que fazem um trabalho voltado para o interesse 

público. Em 2001, a primeira CPI já chamava atenção para falhas na regulamentação do 

setor e nos mecanismos de controle das atividades das ONGs, principalmente quanto à 

utilização de recursos públicos. Em 2006, a CPMI “das Ambulâncias” evidencia que pouco 

se evoluiu no enfrentamento dos problemas que já haviam sido diagnosticados. O 

crescimento das relações entre o Estado e as ONGs não foi acompanhado do aprimoramento 

dos mecanismos de controle estatal. Os relatórios apontavam um aspecto comum a todas as 

irregularidades encontradas, em todos os órgãos e entidades e em todos os estados em que 

ocorreu fiscalização: não havia controle efetivo, seja ele interno ou externo (NETO, 2007). 

Em 2005, o TCU chama atenção para a questão por meio do Acórdão 1.777/2005, no qual 

destaca que o controle das OSCIPs estava inserido em um contexto maior das ONGs que, em 

muitos casos,  

“recebem recursos governamentais sem devolvê-los à sociedade na 

forma de ações voltadas ao interesse público. Algumas, como vem 

chegando ao nosso conhecimento, acabam por viver do Estado, sugando 

seus já limitados recursos. [...] Do total de ONGs, 55% são mantidas, por 

vezes exclusivamente, com recursos públicos.” (BRASIL, 2005: item 164) 

                                                
14 “CPI das ONG’s” (2001-2002), CPMI “das Ambulâncias” (2006-2007) e a nova “CPI das ONG’s” (início em 
outubro de 2007). 



 66 

De uma maneira geral, há uma percepção de que houve uma proliferação destas organizações 

sem o equivalente aprimoramento dos mecanismos de controle governamental, dando 

margem às mais variadas práticas ilícitas que resultam no mau uso dos recursos e não 

cumprimento de ações voltadas para o interesse público. 

Dado este contexto, seria importante verificar até que ponto a administração pública está 

bem estruturada para fiscalizar um número crescente de parcerias com as ONGs, 

principalmente quando consideramos que este controle deve ir além do enfoque burocrático, 

alcançando a avaliação da implementação e atingimento de objetivos das políticas públicas 

segundo critérios de isonomia, impessoalidade, moralidade, eficiência e eficácia.  

É preciso considerar se estão disponíveis nos órgãos públicos os recursos humanos, materiais 

e tecnológicos necessários para realização deste trabalho, de acordo com os novos requisitos 

de controle que a legislação estabelece. É importante também observar se a administração 

tem favorecido os mecanismos de controle social como forma de tornar mais efetivo o 

controle como um todo. 
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4. A PESQUISA 

Neste capítulo apresentaremos as principais questões levantadas na pesquisa. Inicialmente é 

apresentada a metodologia utilizada. A seção seguinte traz os resultados e análise. 

4.1 Metodologia 

Nesta seção apresenta-se a classificação do tipo de pesquisa realizada. São definidos os 

procedimentos para a coleta de dados necessários, assim como informações sobre a amostra 

da investigação. A seguir são abordadas as limitações do método adotado. 

4.1.1 Tipo de Pesquisa 

Como o objetivo principal do trabalho é proporcionar maiores informações sobre assunto e 

descrever características do objeto de estudo, a pesquisa foi feita dentro de uma abordagem 

qualitativa e tem, preponderantemente, natureza exploratória e descritiva. 

Na criação de um referencial teórico sobre o tema, utilizamos a pesquisa bibliográfica 

contemplando livros, artigos, legislação e estudos realizados por pesquisadores do terceiro 

setor e da administração pública de uma maneira geral. Estas considerações iniciais foram 

realizadas com base na revisão da literatura sobre o assunto e na análise de alguns aspectos 

do processo evolutivo dos modelos de gestão pública, tomando como referência as mudanças 

no papel do Estado perante a sociedade e o seu relacionamento com o terceiro setor. Tratou-

se ainda da evolução da função controle neste contexto. 

4.1.2 Coleta de Dados 

Realizamos a pesquisa de campo junto ao TCU e ao TCE-RJ. A escolha destes dois órgãos de 

controle externo foi baseada nos seguintes critérios: 

a) fiscalizações sistemáticas já realizadas, possibilitando obter por meio destas duas 

fontes, diversos aspectos levantados em relação ao controle das transferências de 

recursos para um grande número de ONGs; 
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b) diversidade das ONGs com as mais variadas finalidades e situadas em todo o 

território nacional, possibilitando análises mais genéricas;  

c) volume de recursos destinados às parcerias que são controlados por estes órgãos; 

d) obtenção de dados que representassem as relações entre os diversos entes da 

Federação e as entidades do terceiro setor.  

Foram realizadas entrevistas com representantes destes órgãos que atuam no 

desenvolvimento de metodologias de fiscalização e em outros trabalhos relacionados ao 

tema, inclusive auditorias em recursos públicos repassados para as ONGs. 

ENTREVISTADO OBSERVAÇÃO 

A - Sr. Antonio Alves de Carvalho Neto, Analista 
de Controle Externo do TCU 

A entrevista foi realizada em 24/04/2008; 

O entrevistado do TCU é também o autor do texto 
intitulado “Transferências de recursos do orçamento 
da União para organizações não-governamentais: 
análise dos procedimentos de concessão e controle” 
(Neto, 2007), utilizado como referência e fonte de 
dados para esta pesquisa; 

Trataremos de “Entrevistado A” o representante do 
TCU mencionado 

B 

 
- Sr. Jorge Henrique Muniz da Conceição, 

Subsecretário-Adjunto de Controle de Pessoal 
do TCE-RJ; 

- Sr. Lelio Martins da Costa Filho, Subsecretário-
Adjunto de Controle Estadual do TCE-RJ; 

- Sra. Paula de Paiva Nazareth, Subsecretária de 
auditoria e controle da gestão e da receita do 
TCE-RJ; 

- Sr. Wallace da Silva Rocha, Subsecretário-
Adjunto de Controle Municipal do TCE-RJ 

 

Foi feita uma reunião com todos as pessoas citadas na 
sede do TCE-RJ em 30/05/2008, além de outras 
visitas ao órgão para coleta de documentos e dados; 

Trataremos de “Entrevistado B” o conjunto das 
pessoas mencionadas 

Quadro 5 – Relação de entrevistados. 

Fonte: Elaboração própria. 

Na pesquisa documental foram consultados diversos relatórios de auditorias, decisões e 

acórdãos publicados pelos órgãos em relação ao assunto, conforme detalhado a seguir: 

No nível federal (TCU), as principais informações relacionadas ao controle das ONGs são 

oriundas de uma sistemática de fiscalização denominada “Fiscalização de Orientação 
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Centralizada” (FOC)15, sobre a contratação de organizações da sociedade civil pelo Poder 

Público Federal. O Quadro 6 apresenta os principais documentos utilizados e o respectivo 

período abrangido: 

ACÓRDÃO 

TCU 
OBJETO 

BASE DAS ANÁLISES E 
CONCLUSÕES CONTIDAS NOS 

ACÓRDÃOS 

PERÍODO 
ABRANGIDO 

1.777/2005 

- avaliação da aplicação de 
recursos transferidos 
mediante Termo de Parceria 

- avaliar o controle relativo 
às disposições da Lei n.º 
9.790/99, para promoção dos 
ajustes que se fizerem 
necessários na ação 
fiscalizadora do TCU sobre 
os Termos de Parceria 

- Termo de Parceria firmado entre o 
Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e a OSCIP Rede Brasileira de 
Promoção de Investimentos - Investe 
Brasil, firmado em 31/12/2001 

- contempla questões 
inerentes a todo o 
período após a 
entrada em vigor da 
Lei n.º 9.790/99 

2.261/2005 

- verificação de situações de 
desvio dos recursos 

conveniados, deficiência nas 
análises das proposições 

iniciais, nas prestações de 
contas e na fiscalização.  

- verificação de fragilidades 
nos procedimentos de 

controle 

- FOC: consolidação das auditorias 
realizadas em 109 convênios, num valor 
total de  
R$ 42.702.644,03, celebrados entre a 
União e Associação Nacional de 
Cooperação Agrícola, Confederação das 
Cooperativas de Reforma Agrária, 
Instituto Técnico de Capacitação e 
Pesquisa da Reforma Agrária, 
Organização das Cooperativas Brasileiras 
e Sociedade Rural Brasileira 

- contempla 
convênios firmados 
entre 1998 e 2004 

788/2006 

- identificadas fragilidades 
nas sistemáticas de controle 
dos recursos federais 
repassados mediante 
transferências voluntárias 

- junto aos órgãos repassadores, para 
examinar a possível ocorrência de 
irregularidades na liberação dos recursos 
federais e na aprovação das prestações de 
contas, identificando os respectivos 
responsáveis, sem prejuízo de outros 
aspectos que vierem a se mostrar 
relevantes, vez que as falhas ocorridas no 
presente caso podem estar-se repetindo em 
convênios celebrados com municípios de 
outros estados 

- Exercício de 2002 

                                                
15 O procedimento da FOC contempla: (a) preparação centralizada de auditorias, (b) execução descentralizada 
das mesmas e (c) consolidação de resultados. Esta sistemática possibilita avaliar, de forma abrangente e 
integrada, um tema, visando, dentre outras coisas, traçar um quadro geral das situações verificadas, identificar 
irregularidades mais comuns e relevantes e propor aperfeiçoamento nos mecanismos de controle. 
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ACÓRDÃO 

TCU 
OBJETO 

BASE DAS ANÁLISES E 
CONCLUSÕES CONTIDAS NOS 

ACÓRDÃOS 

PERÍODO 
ABRANGIDO 

2.066/2006 

- verificação da regularidade 
da aplicação de recursos 
federais repassados pela 
União ou entidades da 
Administração Indireta a 
ONGs, por meio de 
convênios, contratos de 
repasse e instrumentos 
similares 

- FOC: consolidação das auditorias 
realizadas em 8 estados, por meio de 28 
convênios, num valor total de  
R$ 150.698.123,93, celebrados entre 
órgãos federais e Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira, Conselho Indígena de Roraima, 
Coordenação da União das Nações e 
Povos Indígenas de Rondônia, Norte de 
Mato Grosso do Sul e Sul do Amazonas, 
Urihi Saúde Yanomami, Fundação de 
Apoio ao Menor de Feira de Santana, 
Avante Qualidade, Educação e Vida ONG, 
Associação Goiana de Integralização e 
Reabilitação, Fundação Amadeu 
Filomeno, Associação Plantas do 
Nordeste, Fundação Getúlio Vargas 

- contempla 
convênios firmados 
entre 1999 e 2005 

Quadro 6 – Síntese da pesquisa documental realizada no nível federal. 

Fonte: Elaboração própria com base nos Acórdãos citados, disponíveis para consulta em  

<https://contas.tcu.gov.br/portaltextual/PesquisaFormulario>. Acesso em 01/07/2008. 

No nível estadual (TCE-RJ), foram selecionados 14 processos que continham as conclusões 

a respeito de auditorias realizadas em mais de 27 contratações de ONGs no Estado e em 

municípios do Rio de Janeiro, entre os anos de 2004 e 2007. O Quadro 7 apresenta os 

principais documentos utilizados e o respectivo período abrangido: 

ANO PROCESSO ORIGEM 
Nº de 

ONGS 

2004 107.684-2/04 RIOPREVIDÊNCIA 1 

2004 201.402-3/04 Prefeitura de Levy Gasparian 1 

2004 201.689-3/04 Prefeitura de Três Rios 1 

2005 211.360-3/05 Prefeitura de São José de Ubá 1 

2005 213.928-5/05 Prefeitura de Italva 1 

2005 223.845-9/05 Prefeitura de Santa Maria Madalena 6 

2005 229.602-7/05 Prefeitura de Resende 1 

2005 230.162-6/05 Prefeitura de Quissamã N/D 

2006 102.391-6/06 FESP - Fundação Escola de Serviço Público RJ 11 

2006 209.342-7/06 Prefeitura de Itaperuna N/D 
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ANO PROCESSO ORIGEM 
Nº de 

ONGS 

2006 211.612-6/06 Prefeitura de Piraí 1 

2006 218.441-4/06 Prefeitura de Angra dos Reis 2 

2006 234.399-1/06 Prefeitura de Itaperuna N/D 

2007 221.985-5/07 Prefeitura de Campos 1 

Quadro 7 – Problemas em processos relacionados as ONGs. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de consulta aos processos citados, disponíveis em 

<http://www.tce.rj.gov.br>. Acesso em 01/07/2008. 

4.1.3 Limitações do Método 

Antes de passarmos para os resultados e análise da pesquisa, destacamos alguns pontos 

relevantes que podem ser considerados limitações em relação ao método utilizado: 

a) Ao indagarmos sobre a utilização dos TPs pelas OSCIPs, o representante do TCU 

mencionou que, segundo dados do Siafi, ainda predomina a utilização dos convênios 

como instrumento jurídico na formalização da relação entre estas organizações e o 

Poder Público, o que contraria a expectativa criada pela Lei 9.790/99, que criou o TP 

motivado pela suposição de que os convênios eram considerados inadequados para 

regular as relações do Estado com o terceiro setor. Como ainda são poucos os TPs 

firmados, nossa pesquisa não toma como base apenas as relações com as OSCIPs. As 

informações levantadas referem-se às ONGs de uma maneira geral que utilizaram os 

diversos instrumentos contratuais disponíveis para formalizar o relacionamento com o 

Estado; 

b) O financiamento público das ONGs pode ocorrer de duas formas. A primeira forma 

seria direta, por meio de transferências orçamentárias. Há também o financiamento 

público indireto, oriundo de incentivos fiscais e renúncias tributárias, cujos recursos 

não passam pelo orçamento. Nossa atenção aqui estará voltada apenas para o 

financiamento público que passa pelo orçamento geral da união (OGU); 
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c) Quanto à pesquisa documental, nem sempre foi possível ter acesso a documentos 

internos, visto que alguns deles ainda se encontravam pendentes de decisão final dos 

órgãos e, por este motivo, não puderam ser disponibilizados. 

4.2 Resultados e Análise 

Antes de passar aos resultados propriamente ditos, é importante apresentar as principais 

etapas relacionadas às transferências de recursos públicos para as ONGs. Adotamos nesta 

pesquisa as quatro fases no ciclo de operacionalização das transferências utilizadas por Neto 

(2007:102): 

1) planejamento, alocação e programação dos recursos no OGU;  

2) análise técnica dos projetos apresentados pelas ONGs e celebração dos 

instrumentos jurídicos para transferência dos recursos;  

3) execução física do objeto avençado e execução financeira dos recursos por parte 

da ONG e seu acompanhamento e fiscalização por parte do órgão ou entidade 

concedente; e 

4) apresentação da prestação de contas e sua análise.  

De acordo com o Entrevistado A, a fase de análise técnica dos projetos é a mais relevante e 

menos onerosa no ciclo das transferências dos recursos públicos, pois a efetividade do 

controle nas demais etapas depende fundamentalmente dos parâmetros estabelecidos neste 

momento do processo. Outro aspecto importante é a percepção de que há uma relação de 

causa-e-efeito das duas primeiras etapas e das duas últimas. Ou seja, se as duas primeiras 

fases não são realizadas adequadamente, seja por questões estruturais ou circunstanciais, 

provavelmente haverá problemas nas demais fases. 

No que se refere à questão orçamentária, está fora do escopo desta pesquisa o levantamento 

de dados e análise dos critérios das alocações propostas pelos Poderes Executivo e 

Legislativo. Buscou-se investigar sobre o controle das fases subseqüentes, conforme 

apresentado a seguir. 
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4.2.1 A Falta de Recursos Humanos, Materiais e Tecnológicos na Função Controle 

A falta de recursos humanos, materiais e tecnológicos adequados ao bom cumprimento das 

funções de controle na administração pública é um problema básico, pois a partir dele é que se 

originam uma série de outros problemas, apresentados nos próximos itens desta seção.  

O relatório da CPMI “das Ambulâncias”, ocorrida entre 2006 e 2007, relaciona as principais 

deficiências encontradas em relação à falta de recursos para a função controle: “o processo de 

controle (na celebração e acompanhamento) dos convênios é lento e pouco informatizado, há 

falhas nas especificações técnicas que resultam na precariedade das análises das propostas 

apresentadas e existe deficiência quantitativa e qualitativa dos recursos humanos 

disponíveis nos órgãos repassadores dos recursos” (Grifo nosso).  

No mesmo sentido, vai o Acórdão 788/2006 que aponta este como sendo um dos pontos de 

maior relevância das auditorias das transferências voluntárias de recursos públicos. 

“[..] os achados de fiscalizações deste Tribunal e do Controle 

Interno sinalizam a existência de muitas sérias deficiências estruturais dos 

órgãos e entidades repassadoras de recursos públicos federais, mediante 

transferências voluntárias. As evidências são de que tais unidades não são 

dotadas de recursos humanos com o devido treinamento e em quantitativo 

suficiente, e tampouco contam com os recursos materiais necessários” 

(Acórdão TCU 788/2006, Grifos nossos). 

Como o aparelho estatal envolvido no controle dos recursos transferidos para Estados e 

Municípios é o mesmo que cuida das transferências para as ONGs, é possível concluir que 

este tipo de deficiência afeta da mesma forma o controle das relações do Estado com o 

Terceiro Setor. Sobre a execução de convênios com as ONGs, o TCU se manifestou da 

seguinte forma: 

“3.3.1 A auditoria corrobora o que vêm sendo apontado por outras já 

realizadas no âmbito deste Tribunal: os órgãos e as entidades da 

Administração Pública Federal encontram-se despreparados e 

desestruturados em relação à fiscalização da aplicação dos recursos que 

repassam” (Acórdão TCU 2.066/2005) 
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Em relação a este problema, há uma tendência dos OCEs optarem por duas frentes de solução. 

A primeira frente diz respeito à adequação das estruturas de controle nos órgãos repassadores 

proporcionalmente ao volume de recursos públicos envolvidos. Um exemplo desta postura 

pode ser observado no mesmo Acórdão 788/2006, por meio do qual o TCU determinou ao 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que, em conjunto com os órgãos auditados, 

 “elaborem estudo, a ser apresentado a este Tribunal no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias. Tal estudo deverá comportar, para cada órgão ou 

entidade:  

a) identificação dos recursos humanos e materiais atualmente disponíveis;  

b) identificação dos recursos humanos e materiais mínimos necessários à 

sua boa atuação nas três etapas de controle da transferência voluntária 

de recursos (o exame dos pedidos de recursos com vistas à sua 

aprovação, o acompanhamento concomitante da execução dos ajustes e a 

análise das prestações de contas destes), tomando-se como parâmetro o 

montante de recursos repassados e o objeto de atuação em cada órgão ou 

entidade;  

c) as providências a serem adotadas pelo órgão ou entidade e pelo Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão para dotar a unidade  

repassadora de tais recursos humanos e materiais;  

d) o cronograma de implementação das providências” (Acórdão TCU 

788/2006, grifo nosso). 

A segunda frente de solução do problema seria a tentativa de ampliar os mecanismos de 

transparência que possibilitem aos cidadãos exercerem o controle social destas ações, como 

pode ser observado a seguir: 

“3.3.13 Sabe-se, no entanto, que fiscalizar e acompanhar a grande 

quantidade de ações públicas descentralizadas por meio de transferências 

voluntárias aos diversos entes da federação e às milhares de entidades 

privadas, mesmo com o aparelhamento previsto no item precedente, 

continuará sendo tarefa difícil de ser desempenhada a contento apenas pelos 

órgãos concedentes e pelos órgãos de controle interno e externo, sendo 

imprescindível ampliar os mecanismos de transparência de modo a 

oferecer aos cidadãos os meios adequados para que também exerçam o 

controle social da execução das ações governamentais, prerrogativa do 

regime democrático e mais consentâneo com a realidade dos dias atuais” 

(Acórdão TCU 2.066/2006, grifo nosso). 
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O Entrevistado A citou, como exemplo desta busca de maior transparência, a instituição do 

SICONV16 (Sistema de Gestão de Convênios e do Portal dos Convênios), por meio do qual 

serão feitos todos os registros formais e financeiros relativos aos convênios, que será aberto 

ao público via Internet, tendo o MPOG como órgão central do sistema. O Poder Legislativo, 

Ministério Público, TCU e CGU têm acesso nato ao sistema, podendo nele incluir 

informações.  

4.2.2 A Falta de Transparência, Critérios e Justificativas na escolha das ONGs. 

Assim como o ponto citado anteriormente, estas questões críticas relacionadas à escolha das 

ONGs podem ser consideradas a origem de diversos outros problemas que serão apresentados 

nos itens a seguir. É razoável supor que a combinação desses dois problemas cria um campo 

fértil para toda sorte de desvios e mau uso do dinheiro público. 

De acordo com o Entrevistado A, “a falta de critérios objetivos e de justificativas para a 

escolha das ONGs beneficiadas tem sido alvo de diversas determinações do TCU. [...] De lá 

[década de 90] para cá, pouco se avançou, seja em relação à escolha das ONGs beneficiadas 

com recursos orçamentários, seja nas normas relativas a divulgação de informações e nos 

mecanismos que favoreçam o controle social das ações”. 

Na consolidação das auditorias da qual resultou no Acórdão 2.066/2006, este ponto é 

abordado da seguinte forma: 

“3.2.38 Outra questão que merece ser destacada é a ausência de 

critérios transparentes para a escolha das ONG que receberão recursos 

por meio de convênios e instrumentos similares. Não há publicação de 

edital para habilitação e seleção das entidades que prestarão serviços à 

comunidade, nem sequer a utilização dos títulos jurídicos atribuídos pelo 

Poder Público como critério avaliativo na escolha das entidades convenentes, 

embora, é bom que se destaque, a qualificação ou título jurídico, seja qual 

for, não elide a avaliação técnica das proposições e a aferição da legitimidade 

das parcerias e do interesse público recíproco nelas envolvido. Das dez 

entidades analisadas nesta auditoria, apenas três fundações detinham o título 

                                                
16 Instituído pelo Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007 (DOU 26/7/2007). 
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de utilidade pública federal: Amadeu Filomeno, Getúlio Vargas e a de 

Amparo ao Menor de Feira de Santana. A situação denota que a escolha 

das entidades não se pauta em critérios objetivos” (Acórdão TCU 

2.066/2006, grifo nosso). 

Os OCEs têm demonstrado preocupação com este ponto, dado o risco de se utilizar o 

“mecanismo das ONGs” para desvio de recursos públicos e clientelismo. Os dispositivos 

legais tornam facultativa a realização de licitação para escolha das entidades 

beneficiadas: 

“O Decreto 6.170, de 25/7/2007, alterando normas e 

procedimentos básicos em relação às transferências de recursos mediante 

convênios e instrumentos similares, criou a possibilidade de “chamamento 

público, a critério do órgão ou entidade concedente, visando à seleção de 

projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste.” 

Infelizmente tal disposição pode ter o mesmo destino daquela constante no 

art. 23, do Decreto 3.100/99, que prevê a possibilidade de escolha de 

OSCIP para celebração de termo de parceria por meio de publicação de 

edital de concursos de projetos: o esquecimento” (NETO, 2007:137,138, 

grifo nosso). 

De acordo com os representantes do TCE-RJ, este mesmo problema da falta de critério para 

escolha das ONGs se verifica no Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, há um agravante 

caracterizado pela constatação recorrente da contratação de ONGs para realização de 

atividades fins, contrariando o dispositivo constitucional que prevê a realização de concurso 

público para contratação de pessoal na administração pública. 

Terceirização de atividades fins e contratação de pessoal sem concurso público no 

Estado do Rio de Janeiro 

Com base na análise de processos do TCE-RJ, foi possível constatar que, de um modo geral, 

as ONGs têm sido utilizadas em práticas irregulares, notadamente na contratação de mão de 

obra sem concurso público. São inúmeros os casos que demonstram que tal situação tem 

ocorrido não apenas no nível estadual, como também nos diversos municípios do Estado do 

Rio de Janeiro. O Quadro 8 relaciona alguns processos em que tal situação foi constatada: 
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ANO PROCESSO ORIGEM 
Nº de 

ONGS 

2004 107.684-2/04 RIOPREVIDÊNCIA 1 

2004 201.402-3/04 Prefeitura de Levy Gasparian 1 

2004 201.689-3/04 Prefeitura de Três Rios 1 

2005 223.845-9/05 Prefeitura de Santa Maria Madalena 6 

2005 229.602-7/05 Prefeitura de Resende 1 

2005 230.162-6/05 Prefeitura de Quissamã N/D 

2006 209.342-7/06 Prefeitura de Itaperuna N/D 

2006 211.612-6/06 Prefeitura de Piraí 1 

2006 218.441-4/06 Prefeitura de Angra dos Reis 2 

2006 234.399-1/06 Prefeitura de Itaperuna N/D 

2007 221.985-5/07 Prefeitura de Campos 1 

Quadro 8 – Terceirização indevida e contratação de pessoal sem concurso público. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de consulta aos processos disponíveis para consulta do 

público em < http://www.tce.rj.gov.br>. Acesso em 01/07/2008. 

A respeito das terceirizações recorrentes de objetos típicos da atividade-fim estatal, se 

manifestou o representante do Ministério Público junto ao órgão de controle estadual, 

Procurador Marcelo Martins Evaristo da Silva, no processo TCE-RJ nº 211.612-6/06, que 

trata da contratação, com dispensa de licitação, da Associação Brasileira de Políticas Públicas 

– IBRAPP, pela prefeitura de Piraí: 

“(...) Tudo indica tratar-se de mais um caso de desvio de finalidade 

do terceiro setor, cada vez mais usado pelos gestores como instrumento de 

burla às exigências constitucionais de licitação ou, como parecem indicar os 

autos, de concurso público. (...) É inadmissível a criação de associações ou 

institutos que, sob a bandeira da filantropia e com um objeto social 

extremamente vago (cf. fls. 06-07), acabam por se destinar à realização de 

diversas contratações com o Poder Público, ao arrepio das exigências 

constitucionais de licitação prévia e concurso público” (processo TCE-RJ  

nº 211.612-6/06, grifo nosso). 
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4.2.3 Falta de Procedimentos Adequados para Avaliação da Qualificação Técnica e 

Operacional das ONGs e seus Projetos 

Ao indagarmos sobre a atuação do controle externo na aferição destas questões, o 

Entrevistado A informou que, no âmbito da União, “as qualificações técnica e operacional 

(administrativa, gerencial, etc.) das ONGs não foram checadas em nenhuma das auditorias 

recentes do TCU, muito embora existam dispositivos legais estabelecendo diversas 

condicionantes”. 

“Além da LDO, há outros dispositivos, como por exemplo, o 

Decreto 93.872, de 1986, que em seu art. 60 enumera uma série de 

condicionantes para que uma entidade possa ser contemplada com recursos 

orçamentários, dentre os quais, a de ter sido considerada em condições de 

funcionamento satisfatório pelo órgão competente de fiscalização, dispor 

de patrimônio ou renda regular, [...]” (NETO, 2007:108,109, grifo nosso). 

Neste sentido, o Ministro do TCU, Lincoln Magalhães da Rocha, já havia demonstrado 

preocupação com o problema, por meio da decisão 349/99, pela qual assim se manifesta: 

“(...) A fim de compatibilizar a norma com o ordenamento jurídico 

vigente, onde se tem, no campo da administração pública, o princípio maior 

da licitação – balizada por princípios outros como o da impessoalidade, da 

moralidade – impõe-se uma interpretação rigorosa do dispositivo legal citado, 

de modo a exigir que a entidade contratada tenha objetivos condizentes 

com o objeto da contratação e estrutura que comporte o cumprimento 

pessoal dos compromissos assumidos” (Decisão TCU 349/99 publicada no 

D.O.U. de 22.06.1999, grifo nosso).  

Sobre este ponto, os representantes do TCE-RJ informaram que no nível estadual existem 

vários casos de entidades contratadas com dispensa de licitação, sem que tivessem objetivos 

condizentes com o objeto almejado pela administração pública ou sem que “restassem 

comprovadas as inquestionáveis reputações ético-profissionais” das mesmas. O Quadro 9 

relaciona alguns processos, relacionados a 19 ONGs, em que tal situação foi constatada: 
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ANO PROCESSO ORIGEM 
Nº de 

ONGS 

2005 211.360-3/05 Prefeitura de São José de Ubá 1 

2005 213.928-5/05 Prefeitura de Italva 1 

2005 223.845-9/05 Prefeitura de Santa Maria Madalena 6 

2006 102.391-6/06 
FESP – Fundação Escola de Serviço Público 
RJ 11 

Quadro 9 – Contratação de ONGs com objetivos não condizentes com o objeto contratado. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de consulta aos processos disponíveis para consulta do 

público em < http://www.tce.rj.gov.br>. Acesso em 01/07/2008. 

Um exemplo ilustrativo é o processo TCE-RJ nº 211.360-3/05, que trata do Termo de Parceria 

firmado entre a Prefeitura de São José de Ubá e a OSCIP Instituto Vida Saúde – INVISA, 

para a implantação e manutenção de gestão dos programas de “agentes comunitários de 

Saúde” e “saúde na família”.  

Podemos imaginar os riscos envolvidos em uma situação como esta, em que não se comprova 

a qualificação técnica da entidade para lidar com atividades ligadas à saúde da população. Em 

15/05/2007, o TCE-RJ decidiu notificar o Prefeito do referido município visto que, até então, 

não havia sido comprovada a experiência prévia da OSCIP mencionada para realização do 

objeto do Termo de Parceria: 

“(...) Pela comunicação do atual prefeito de São José de Ubá (...) 

para que no prazo máximo de 30 (trinta) dias (...) adote as seguintes 

providências: (a) remeta cópia da relação dos trabalhos realizados pelo 

Instituto Vida e Saúde – INVISA, evidenciando locais e datas em que foram 

realizados, bem como os motivos que a qualificaram para escolha como 

parceira na realização do referido Termo de Parceria, em atendimento 

ao parágrafo único do artigo 3º da Lei Federal 9.790/99; (...)” 

(Notificação de 15/05/2007, referente ao Processo TCE-RJ nº 211.360-3/05. 

Grifo nosso). 

Segundo o Entrevistado A, no que se refere ao controle interno no nível federal, a situação 

também não é muito animadora. Foi detectado um baixo padrão em praticamente todos os 
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órgãos da administração federal quando o assunto é avaliação técnica das propostas de 

convênios e ajustes similares. 

Portanto, sobre a falta de procedimentos adequados para avaliação da qualificação técnica e 

operacional das ONGs e seus respectivos projetos, podemos concluir a partir da pesquisa 

documental17 e dos depoimentos dos Entrevistados A e B: 

• As análises técnicas dos projetos e da qualificação das ONGs são superficiais, 

sem qualquer análise crítica ou examine do mérito do convênio. Os pareceres 

jurídicos se resumem basicamente na conferência das certidões de regularidade 

fiscal;  

• De uma maneira geral, “não se procede a qualquer avaliação quanto à 

necessidade local, oportunidade, conveniência, viabilidade técnica e 

exeqüibilidade dos objetos propostos” e raros são os casos em que “os custos 

dos objetos propostos tenham sido analisados e documentados”. 

4.2.4 Falta de Controle na Execução Física do Objeto Contratado 

A partir dos pontos já abordados nesta seção, podemos inferir que a expectativa de controle 

em relação à correta aplicação dos recursos repassados às ONGs é muito baixa na 

administração pública brasileira.  

Segundo o Entrevistado A, “embora nossa legislação estabeleça que o órgão ou entidade 

concedente deva acompanhar e fiscalizar in loco o cumprimento do objeto contratado e a 

legalidade dos atos praticados, não é essa a realidade com a qual se depara na prática. A 

negligência nos procedimentos iniciais da contratação e avaliação da capacidade técnica da 

entidade, somada à falta de acompanhamento efetivo da execução, gera uma situação de 

descontrole, dando margem aos mais diversos crimes relacionados ao desvio e apropriação de 

recursos públicos”.  

 

                                                
17 Acórdão TCU  2.261/2005, itens 3.41 a 3.4.4. 



 81 

O posicionamento do TCU ratifica esta constatação do problema, assim como o relatório da 

CPMI sobre as ONGs: 

“Agora se constata que também a fase de acompanhamento 

e fiscalização da execução está sendo negligenciada pelos entes 

concedentes, aprofundando ainda mais a já pouca expectativa de controle por 

parte das entidades convenentes e impedindo a adoção de medidas 

tempestivas para corrigir a série de conseqüências nefastas que daí pode 

resultar, tais como o risco de descumprimento do objeto por inexecuções, 

execuções parciais ou imperfeitas, a malversação e o desperdício dos recursos 

transferidos” (Acórdão TCU 2.066/2006, grifo nosso). 

O relatório da CPMI, por sua vez, relaciona os seguintes problemas, 

em relação a esta fase (V.II, p. 640), com base em informações, prestadas 

pelo Ministro do Controle e da Transparência, encontradas de maneira mais 

repetida pelas equipes de auditoria da CGU:  

a) fiscalização não-confiável devido à falta de parâmetros adequados, que 

deveriam constar do Plano de Trabalho;  

b) ausência de fiscalização, ou fiscalizações tecnicamente deficientes, 

resultado inevitável da situação, independentemente da carência de pessoal 

adequado nos ministérios repassadores, que é outra realidade determinante do 

problema;  

c) existência de elevado percentual de servidores terceirizados nos 

ministérios, em níveis intoleráveis, inclusive atuando em áreas críticas como 

acompanhamento da execução e prestação de contas de convênios (Relatório 

da CPMI das ONGs, V.II, p.640 apud Neto, 2007:115, grifos nossos). 

De acordo com os representantes do TCE-RJ não há dados concretos a respeito da falha de 

controle pelos órgãos concedentes na execução dos contratos das ONGs no Estado do Rio de 

Janeiro.  

Embora exista um consenso por parte dos entrevistados de que a situação seja tão crítica 

quanto a constatada no nível federal, o fato é que o TCE-RJ ainda está concentrando esforços 

na apuração de ilegalidades nas contratações das ONGs18. 

                                                
18 Terceirizações de atividades fins e contratações disfarçadas, sem concurso público (mencionadas no item 4.2.2 
A Falta de Transparência, Critérios e Justificativas na escolha das ONGs.) 
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Por fim, vale ressaltar que a falta de controle nesta fase da transferência dá margem ao mais 

variado “cardápio de irregularidades” como mencionado em Neto (2007:115): transferência 

dos recursos da conta específica para outras contas; realização de saques, em espécie, ou 

saque total dos recursos sem correspondência com o cronograma físico-financeiro; utilização 

dos recursos em finalidade diversa da prevista e para despesas de manutenção do próprio 

convenente; remuneração indevida de funcionários e dirigentes de ONGs; realização de 

despesas sem comprovação ou comprovadas mediante notas fiscais falsas, “frias” e 

“clonadas”; pagamentos por fornecimentos não realizados, simulações de fornecimentos, 

falsas medições e atestação de obras e serviços, superfaturamento quantitativo e qualitativo; 

compras sem licitação, direcionamento de licitação, simulação e fraude nos processos 

licitatórios; falta de aporte da contrapartida ou falsa comprovação desta; inexecução do 

objeto, execução parcial, imperfeita ou viciada, desvio dos recursos e inexistência do objeto 

pago; utilização do ajuste para promoção pessoal e para fins eleitoreiros, dentre outras. 

4.2.4 Problemas Relacionados à Prestação de Contas e Avaliação de Resultados 

Conforme mencionado, a última fase no ciclo de operacionalização das transferências de 

recursos públicos para as ONGs é a apresentação da prestação de contas e sua análise. Cabe à 

entidade comprovar a correta aplicação dos recursos públicos que lhe foram transferidos pelo 

órgão repassador que deve avaliar, e consignar em seu parecer, a realização dos objetivos 

contemplados no instrumento contratual. 

O relatório do Acórdão 2.066/2006 evidencia deficiências nas prestações de contas, 

consideradas superficiais e basicamente voltadas para o cumprimento dos trâmites legais e 

burocráticos. Ressalta ainda que a falta de avaliações dos resultados alcançados nas 

contratações das ONGs. 

“3.2.30 Está claro, com base não apenas nesta, mas também em 

outras FOC consolidadas no âmbito desta Secretaria [Adfis], que falhas 

aparentemente formais verificadas na fase de análise das proposições e 

pactuação de convênios – como a descentralização de ações a entidades que 

não dispõem de condições para executá-las, objetos sem definição precisa, 

metas sem descrição qualitativa e quantitativa do que se pretende 

realizar ou obter, custos não avaliados, entre outras – se não tem o 
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objetivo de facilitar, terminam por propiciar enormes  

facilidades à ocorrência de irregularidades na fase de  

execução e na montagem posterior de prestação de contas; 

 

[...] 

 

3.3 Fiscalização da execução do objeto insatisfatória ou não realizada. 

Ausência de instrumentos de avaliação dos resultados dos convênios. 

 

[...] 

 

3.3.2 Também não se constatou a existência de procedimentos de 

avaliação dos resultados alcançados em termos de benefícios, impactos 

econômicos ou sociais ou, ainda, no tocante a satisfação do público-alvo 

em relação ao objeto implementado”. (Acórdão TCU 2.066/2006, grifos 

nossos). 

No TCE-RJ, as informações coletadas junto aos representantes do órgão indicam a mesma 

situação crítica quando o assunto é a prestação de contas. Aqui não cabe falar em avaliação de 

resultados (ou na falta dele), visto que o controle se defronta com situações graves de mau uso 

do dinheiro público. Dos 14 processos analisados nesta pesquisa, 5 deles apresentavam 

problemas relacionados a repasses irregulares de verba às ONGs, conforme demonstra o 

Quadro 10 a seguir:  

ANO PROCESSO ORIGEM 
Nº de 

ONGS 

2005 213.928-5/05 Prefeitura de Italva 1 

2005 223.845-9/05 Prefeitura de Santa Maria Madalena 6 

2005 230.162-6/05 Prefeitura de Quissamã N/D 

2006 218.441-4/06 Prefeitura de Angra dos Reis 2 

2006 234.399-1/06 Prefeitura de Itaperuna N/D 

Quadro 10 – Problemas repasse irregular de verbas às ONGs 
Fonte: Elaboração própria, a partir de consulta aos processos disponíveis para consulta do 
público em < http://www.tce.rj.gov.br>. Acesso em 01/07/2008. 

Outro aspecto extremamente preocupante é a grande quantidade de prestações de contas que 

nem chegam a ser analisadas em função do não cumprimento deste requisito legal por parte 
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das entidades ou pelo fato dos próprios órgãos concedentes não terem procedido às análises 

daquelas prestações que foram devidamente encaminhadas. De acordo com o Entrevistado A, 

esta situação evidencia não somente “a falta de estrutura dos órgãos e entidades que 

gerenciam a execução dos programas de governo, mas a assunção de riscos de mau uso dos 

recursos públicos, visto que as transferências continuam ocorrendo normalmente, mesmo para 

aquelas entidades cuja regular aplicação do dinheiro público não foi devidamente verificada”. 

Com base em dados colhidos no Siafi, o Entrevistado A informou que no final de 2006, por 

exemplo, um montante de 107,75 milhões de reais, distribuídos em 478 convênios, contratos 

de repasse e termos de parceria encerrados há mais de um ano, sem que as prestações de 

contas tivessem sido apresentadas pelas ONGs aos respectivos órgãos e entidades 

repassadoras dos recursos federais.  Quando o foco se volta para as pendências no âmbito dos 

próprios órgãos e entidades repassadoras, a situação é ainda mais preocupante: até o final de 

2006, havia um montante de R$ 2 bilhões de reais, distribuídos em 6.522 processos de 

prestação de contas encaminhados pelas ONGs, sem a devida análise dos resultados das 

aplicações por parte do Poder Público (NETO, 2007:118,119). 

Em média, um processo deste tipo aguarda 3 anos para ser analisado, favorecendo, por 

meio da prescrição, a impunidade de eventuais crimes, visto que a atuação dos diversos 

órgãos de controle (CGU, do TCU, do MPF e da AGU) deve ser precedida da conclusão dos 

órgãos e entidades repassadores quanto à correta e regular aplicação dos recursos. Em caso de 

irregularidades, inicia-se todo um longo procedimento, que garante a ampla defesa dos 

envolvidos, para só então, comprovados os danos ou prejuízos ao erário, iniciar as ações 

cabíveis para punir os responsáveis. Temos, portanto, o cenário ideal para a ineficácia dos 

mecanismos de repressão aos atos de corrupção, pois ocorrerá a extinção da punibilidade no 

transcorrer do devido processo legal na maioria dos casos (NÓBREGA, 2006:3-4 apud 

NETO, 2007). 

Ao questionarmos os representantes do TCE-RJ quanto á possíveis mecanismos de 

avaliação do desempenho das entidades contratadas, estes foram unânimes em afirmar que 

tais práticas ainda não se configuram como uma prática rotineira no âmbito estadual. No 

momento, o foco ainda é a prevenção e atuação em relação às questões que conflitam 

diretamente com a legalidade das contratações. Tais afirmações são plenamente comprovadas 
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pela amostra levantada, visto que em nenhum dos casos havia qualquer menção ou análise 

quanto à efetividade das ações oriundas das contratações das ONGs. 

4.2.7 A Distância Entre a Forma de Controle Prevista no Novo Marco Legal do Terceiro Setor 

e Aquela Constatada na Pesquisa 

De acordo com os Entrevistados A e B, não é por falta de determinações, recomendações e 

demais atos normativos e regulatórios dos órgãos de controle que os problemas mencionados 

persistem ao longo do tempo. Dentro da perspectiva dos OCEs, a permanência de fatores que 

propiciam a corrupção e fraudes pode ser explicada, em parte, pela resistência dos próprios 

órgãos em implementar sistemas, métodos e recomendações; ou quaisquer outras medidas que 

pudessem trazer melhorias organizacionais em termos de controle. Neste contexto, não seria 

razoável supor que a entrada em vigor de uma nova legislação, por si só, tivesse o poder de 

mudar, em pouco tempo, o padrão do controle (ou descontrole) dos órgãos ou entidades 

públicas. 

Ferrarezzi (2001:11,12) ressalta que o TP surge com o pressuposto de que existe uma 

correlação entre “maior autonomia do gestor público” e eficiência. Trata-se de um acordo de 

cooperação para a realização de projetos que tornaria os procedimentos mais simples, se 

comparados com aqueles utilizados nos tradicionais convênios. O controle seria feito “pelos 

resultados das ações, medindo sua eficiência e eficácia, ao contrário do convênio, cujo 

controle é apriorístico, das atividades-meio e do destino que irá fazer dos recursos”. Foram 

criados também mecanismos de transparência e controle social, no sentido de dar maior 

credibilidade as ONGs, na época com uma imagem extremamente desgastada por conta dos 

escândalos do orçamento no governo Collor. 

“Como a atual Lei de Licitações e Contratos (Lei 8666/93), que rege 

as relações do Estado com o setor privado, e a regulação para celebração de 

Convênios (Instrução Normativa nº 1/1997) não são considerados 

instrumentos totalmente adequados às especificidades das entidades sem fins 

lucrativos, era preciso criar uma nova forma legal que regulamentasse esse 

tipo de parceria. [...] Buscou-se, então, um novo instrumento, que traduzisse a 

relação de parceria entre instituições com fins públicos (Estado e OSCIP), 

mas com diferentes formas de propriedade (pública estatal e pública social) e 
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com natureza jurídica diferente (direito público e direito privado). Assim, a 

Lei 9790/99 criou o Termo de Parceria, novo instrumento jurídico de 

fomento e gestão das relações de parceria entre as OSCIPs e o Estado, com o 

objetivo de imprimir maior agilidade gerencial aos projetos e realizar o 

controle pelos resultados” (Ferrarezzi. 2001:10,11, grifo nosso) 

Entretanto, ao longo de quase 10 anos de vigência da nova legislação, os escândalos não 

cessaram e as diversas “CPIs das ONGs” foram um sinal de que havia uma distância entre os 

objetivos do novo marco legal e a “vida como ela é” apresentada para realidade dos fatos.  

Esta pesquisa indica que os TPs, e a nova legislação que os criou, ainda não trouxeram as 

mudanças esperadas no que se refere a função controle. Estes instrumentos ainda são pouco 

utilizados, se comparados aos convênios, e ainda prevalecem os tradicionais mecanismos de 

controle. 

Alves (2006) realizou uma pesquisa empírica em 2 OSCIPs, na qual constatou que (a) os 

mesmos padrões de controle já utilizados pelos órgãos governamentais são aplicados 

indistintamente aos TPs e (b) os instrumentos usados para fins de avaliação, se 

considerados isoladamente, não possibilitam conclusões sobre a eficiência dos projetos 

sociais desenvolvidos em parceria. A autora lembra que a Instrução Normativa STN 

01/1997, que regulamenta os convênios, já previa a utilização de metas e indicadores físicos 

nas contratações. Portanto, indicadores de mesma natureza utilizados nos TPs não trouxeram 

mudanças práticas em relação às formas de controle já adotadas anteriormente pelos órgãos 

públicos pesquisados. 

Dado o conjunto de informações apresentadas, entendemos ser oportuno confrontar alguns 

mecanismos de controle previstos no novo marco legal do terceiro setor com a realidade que 

este estudo apresentou. Para tal, tomaremos como referência a Lei das OSCIPs e os principais 

dispositivos de controle previstos nos TPs, comparando-os com as questões levantadas nesta 

pesquisa. 

O Quadro 11 demonstra que a função controle é um fator crítico na correta aplicação da 

legislação e no alcance dos objetivos pretendidos com o novo marco legal do terceiro setor.  
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ASPECTOS DO CONTROLE NO NOVO 

MARCO LEGAL DO TERCEIRO SETOR 

QUESTÕES CRÍTICAS SOBRE O CONTROLE 

LEVANTADAS NESTA PESQUISA 

A nova legislação incentiva a escolha da OSCIP por 

meio de concurso de projetos. Anteriormente não 

estava prevista essa possibilidade. 

Na realidade, tem-se constatado que a escolha das 

entidades não se pauta por critérios objetivos. A 

legislação prevê apenas a possibilidade de escolha por 

meio de concurso de projetos e esta não tem sido a 

opção dos gestores públicos na prática. 

A dedicação das OSCIPs às atividades previstas na 

Lei19 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.  

Quanto ao projeto a ser implementado, governo e 

OSCIP negociam um programa de trabalho que 

envolve, dentre outros aspectos, objetivos, metas, 

resultados, indicadores de avaliação e mecanismos 

de desembolso.  

Falta de recursos (humanos, materiais e tecnológicos) 

nos órgãos ou entidades públicas para realizar 

adequadamente as funções de controle. 

Faltam procedimentos adequados para avaliação da 

qualificação técnica e operacional das ONGs e seus 

respectivos projetos (objetos sem definição precisa, 

metas sem descrição qualitativa e quantitativa do que 

se pretende realizar ou obter, custos não avaliados, 

entre outras).  

Tais deficiências tem dado margem à contratação de 

ONGs criadas de forma oportunista, sem que tenha, de 

fato, a experiência comprovada para atuação dentro de 

uma determinada área de conhecimento. 

O não cumprimento dos requisitos legais citados 

compromete o controle do ciclo de transferência de 

recursos públicos para as ONGs, pois a efetividade do 

controle nas demais etapas depende 

fundamentalmente dos parâmetros estabelecidos neste 

momento do processo. 

O controle se concentra no alcance de resultados 

(controle dos fins). Anteriormente o controle se 

concentrava na forma de aplicação dos recursos 

(controle dos meios). 

Nas auditorias realizadas pelos OCEs, não se 

constatou a existência de procedimentos de avaliação 

dos resultados alcançados em termos de benefícios, 

impactos econômicos ou sociais ou, ainda, no tocante 

a satisfação do público-alvo em relação ao objeto 

implementado. 

                                                
19 Tais atividades estão detalhadas nesta dissertação, no item “2.3.5 Organizações de Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIPs)”. 
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ASPECTOS DO CONTROLE NO NOVO 

MARCO LEGAL DO TERCEIRO SETOR 

QUESTÕES CRÍTICAS SOBRE O CONTROLE 

LEVANTADAS NESTA PESQUISA 

O monitoramento e a fiscalização da execução do 

Termo de Parceria é dever do órgão estatal parceiro, 

além do Conselho de Política Pública da área a que 

está ligado. Em caso de irregularidades, deve ser dada 

imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao 

Ministério Público, sob pena de responsabilidade 

solidária. 

A pesquisa demonstra que a fase de acompanhamento 

e fiscalização da execução está sendo negligenciada 

pelos entes concedentes, aprofundando ainda mais a já 

pouca expectativa de controle. 

Esta negligência tem origem na falta de recursos dos 

órgãos para exercerem o controle in loco e são 

agravadas pelas deficiências ocorridas no início do 

processo (falta análise técnica e planejamento do 

projeto). 

A prestação de contas do Termo de Parceria é mais 

simples do que a dos convênios, devendo ser feita 

diretamente ao órgão parceiro, por meio de: relatório 

da execução do objeto do Termo de Parceria contendo 

comparação entre as metas e os respectivos resultados; 

demonstrativo da receita e da despesa realizadas; 

extrato da execução física e financeira publicado. 

A pesquisa aponta ocorrência de irregularidades na 

montagem posterior de prestação de contas. 

Há uma grande quantidade de prestações de contas 

que nem chegam a ser analisadas em função do não 

cumprimento deste requisito legal por parte das 

entidades ou pelo fato dos próprios órgãos 

concedentes não terem procedido às análises daquelas 

prestações que foram devidamente encaminhadas. 

Quadro 11 – O controle no novo marco legal  vs  questões levantadas na pesquisa 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Ferrarezzi (2001:11,12). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Num contexto de reforma administrativa, a adequação do aparelho do Estado passa pelo 

estudo e adaptação da função controle. Esta pesquisa busca a resposta para a seguinte questão: 

Como está ocorrendo, na prática, o controle das relações entre o Estado e as organizações da 

sociedade civil após a implantação do novo marco legal no final da década de 1990? 

O trabalho sistemático dos OCEs gerou, nos últimos anos, uma visão dos pontos críticos 

existentes e dos desafios a serem enfrentados quando o assunto é o controle das relações do 

Estado com o terceiro setor. Nesta pesquisa foram coletados dados junto ao TCU e TCE-RJ 

que nos dão um panorama sobre o controle do relacionamento estatal com as ONGs.  

O Quadro 12 apresenta uma síntese das questões apuradas, segundo três enfoques do controle: 

• Controle da legalidade – Verifica os aspectos legais. Aqui prevalece a preocupação 

com eventuais desvios de finalidade, ou seja, se a contratação da ONG é um mero 

disfarce para acobertar terceirizações indevidas, burla ao instituto do concurso 

público, dentre outros. Se há problemas de legalidade, não há que se falar nas demais 

formas de controle. Pouco importa se uma contratação segue normas administrativas e 

burocráticas se sua origem está baseada em um ato de ilegalidade; 

• Controle do processo – Caracterizado pela verificação do cumprimento dos 

procedimentos previstos. Dado que a contratação da ONG tem consistência legal, resta 

saber se está sendo cumprido o processo burocrático estabelecido; 

• Controle de resultados – Dentro da perspectiva dos novos modelos de gestão pública, 

é preciso ir além dos aspectos de legalidade e conformidade procedimental. Busca-se 

verificar a efetividade das ações, ou seja, se os efeitos pretendidos foram atingidos 

com a utilização eficiente dos recursos disponíveis.  
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 CRITÉRIOS O QUE SE APUROU NA PESQUISA 

Controle da 
Legalidade 

• Finalidade da contratação e sua 
adequação legal 

• Avaliação da qualificação 
técnica e operacional da 
entidade para executar os 
objetos propostos 

• Transparência – critérios e 
justificativas – na escolha das 
ONGs. 

• A qualificação técnica e operacional das entidades 
não foram checadas  

• Não são utilizados critérios objetivos na escolha 
das ONGs 

• O controle da legalidade tem sido o foco das 
auditorias do TCE-RJ onde foram identificados 
diversos problemas:  
(a) Contratação de entidades sem objetivos 
condizentes com o objeto contratado e sem 
estrutura que comporte o cumprimento dos 
compromissos assumidos;  
(b) Contratações de mão-de-obra, por entidade 
interposta, para a execução de atividade-fim; e 
(c) Repasse irregular de verba à entidade;  

Controle do 
processo 

• Planejamento, alocação e 
programação dos recursos no 
OGU;  

• Análise técnica dos projetos 
apresentados pelas ONGs e 
celebração dos instrumentos 
jurídicos para transferência dos 
recursos;  

• Execução física do objeto 
avençado e execução financeira 
dos recursos por parte da ONG 
e seu acompanhamento e 
fiscalização por parte do órgão 
ou entidade concedente;  

• Apresentação da prestação de 
contas e sua análise. 

• Objetos e metas das contratações são mal 
definidos (TCU) 

• Baixo padrão do controle interno para avaliar 
tecnicamente as propostas de contratação das 
ONGs e verificar a execução dos termos 
contratuais (resistência dos órgãos em 
implementar melhorias nos sistemas de controle e 
falta de recursos) (TCU) 

• Prestações de contas consideradas superficiais e 
basicamente voltadas para o cumprimento dos 
trâmites legais e burocráticos (TCU) 

• Grande quantidade de prestações de contas que 
nem chegam a ser analisadas em função do não 
cumprimento deste requisito legal por parte das 
entidades ou dos próprios órgãos concedentes 
(TCU) 

Controle 
dos 

Resultados 

• Verificação da efetividade da 
contratação das ONGs sob as 
óticas da economicidade, 
eficiência, eficácia e das causas 
e dos efeitos decorrentes. 

• A descrição das metas, via de regra, é feita de 
forma genérica, de difícil entendimento. Não 
trazem informações, qualitativas e quantitativas, 
de modo a permitir avaliar os objetivos que se 
pretende atingir, como as ações serão realizadas e 
o que se obterá concretamente em termos de 
produtos ou serviços a serem prestados à 
comunidade (TCU) 

• Prestações de contas não contemplam a avaliação 
dos resultados alcançados em termos de 
benefícios, impactos econômicos ou sociais ou, 
ainda, no tocante à satisfação do público-alvo em 
relação aos objetos implementados (TCU) 

Quadro 12 – Síntese das questões apuradas na pesquisa de campo. 
Fonte: Elaboração própria, a partir da pesquisa de campo. 

A pesquisa mostra que o controle das relações entre o poder público brasileiro e as ONGs se 

concentra nos aspectos da legalidade e do controle burocrático do processo de contratação das 

mesmas. Ainda assim, não é possível afirmar que mesmo estes critérios tradicionais de 

controle estão sendo devidamente atendidos.  
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Não houve, portanto, um avanço consistente rumo ao controle de resultados das relações entre 

o Poder Público e o Terceiro Setor, previsto no novo marco legal do final da década de 1990. 

Embora a lei 9.790/99 represente um passo na tentativa de modernizar as relações entre o 

Estado e a sociedade civil, sua aplicação prática, no que se refere aos mecanismos de controle, 

ainda é muito limitada. Ainda prevalece a utilização dos convênios para formalizar as relações 

entre o Poder Público e OSCIPs e, mesmo quando os TPs são firmados, se utiliza os  

procedimentos tradicionais de controle. 

Alguns fatores foram identificados como causas para tais efeitos: 

• O primeiro diz respeito à inexistência de uma estrutura adequada de controle nos 

órgãos públicos. Faltam recursos humanos, materiais e tecnológicos para o 

cumprimento adequado das funções previstas;  

• Como conseqüência desta falta de recursos, não se constata na prática, uma efetiva 

gestão dos acordos de parceria, que deveria contemplar o planejamento dos projetos, 

sua análise técnica, o estabelecimento de metas de desempenho, a escolha criteriosa 

das entidades, acompanhamento da execução física e a prestação de contas. Os OCEs 

percebem uma certa resistência dos próprios órgãos em implementar sistemas, 

métodos e recomendações; ou quaisquer outras medidas que pudessem trazer 

melhorias organizacionais em termos de controle; 

• Por fim, deve ser considerada a pouca efetividade dos mecanismos de punição para 

os desvios constatados. Uma das provas desta realidade é a grande quantidade de 

prestações de contas que nem chegam a ser analisadas, sem que haja a devida 

responsabilização dos envolvidos.  
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E qual seria a saída?  

Num primeiro momento, talvez seja mais importante pensar no que não deve ser feito. Dentro 

desta idéia, os órgãos de controle sugerem: 

“166. Não se trata de propor a instituição de controles em adição 

aos já existentes. As ONGs, ao receber recursos públicos, por meio de 

convênio ou instrumento similar, ficam obrigadas a prestar contas, em 

atenção ao mandamento constitucional. Assim, ao menos formalmente, tais 

organizações sofrem a incidência da fiscalização do Poder Público.  

Trata-se de tornar efetivos os controles já existentes” (Acórdão TCU 

1.777/2005, grifos nossos). 

Talvez possamos ir além deste ponto. Há que se ter cuidado, inclusive, com a criação 

desenfreada de novos controles por resultados, pois, paradoxalmente, eles podem se tornar tão 

ou mais burocráticos – no pior sentido da palavra – do que os controles baseado em normas de 

procedimentos. 

Tomemos como exemplo algumas normas para prestação de contas dos TPs no Estado de 

Minas Gerais20, a partir da criação de uma Comissão de Avaliação (CA)21 e do enfoque nos 

controles por resultados: 

                                                
20 A Lei Estadual nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003, dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de 
direito privado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP e possibilita a celebração de 
Termo de Parceria entre a entidade qualificada e o Poder Público Estadual em Minas Gerais. 

21 A CA tem a seguinte composição: a) um membro indicado pela Secretaria de Planejamento e Gestão; b) um 
supervisor indicado pelo órgão estatal parceiro; c) um membro indicado pela OSCIP; c) um membro indicado 
pelo conselho de políticas públicas da área correspondente de atuação, quando houver; d) um membro indicado 
por cada interveniente, quando houver; e) um especialista da área em que se enquadre o objeto do termo de 
parceria, indicado pelo órgão estatal parceiro, não integrante da administração estadual, quando houver. 
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s • A OSCIP emite relatório gerencial a ser elaborado ao término de cada período avaliatório, 

apontando seu desempenho em relação às metas previstas e todas as informações sobre gastos 
realizados22; 

• O Órgão Estatal Parceiro (OEP) analisa as informações23 sobre os gastos realizados pela OSCIP em 
cada período avaliatório. A OSCIP deve disponibilizar todos os comprovantes dos gastos realizados 
em cada período avaliatório para conferência do OEP. Para fiscalização dos comprovantes e 
controle das contas, o OEP poderá promover uma visita do supervisor ou solicitar que a OSCIP 
encaminhe os comprovantes originais para análise; 

• O supervisor do Termo de Parceria que, depois de analisar as informações sobre resultados e 
gastos, atesta sua fidedignidade e o encaminha para os membros da CA; 

• CA avalia o alcance de resultados24 e calcula a nota obtida em cada período;CA emite um novo 
relatório com seu parecer; 
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• As prestações de contas anuais serão realizadas por um contador registrado no Conselho Regional 
de Contabilidade sobre a totalidade das operações patrimoniais e resultados da OSCIP no exercício 
imediatamente anterior, devendo ser instruída com os seguintes documentos: 
I - relatório gerencial de execução de atividades, contendo comparativo das metas com os 
respectivos resultados no Termo de Parceria; 
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; 
VII – fluxo de caixa consolidado, demonstrando integralmente as receitas e as despesas 
efetivamente realizadas na execução, em regime de caixa e em regime de competência (esta 
documentação que passará a ser exigida a partir da publicação do novo Decreto); 
VIII - extrato da execução física e financeira estabelecido no inciso VII do art. 13 da Lei nº 14.870, 
de 2003. 

• Após receber a Prestação de Contas Anual, o OEP deverá encaminhar para análise do setor 
responsável e, após aprovação deste, deverá publicar o extrato da execução física e financeira, no 
órgão de imprensa oficial do Estado, no prazo máximo de 60 dias. 
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• A OSCIP apresentará, no mínimo, os seguintes documentos: 
I – todos os documentos exigidos na Prestação de Contas anual; 
II - inventário dos bens cedidos e dos bens adquiridos; 
III – recibos e notas fiscais originais que comprovem todas as despesas realizadas com recursos do 
Termo; 
IV – comprovantes de despesas reembolsadas; 
V - extratos bancários da conta específica do Termo de Parceria; 
VI – comprovantes de demissões e de rescisões trabalhistas; 
VI – comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária; 
VII – outros documentos que possam comprovar a utilização dos recursos repassados, 
conforme solicitação do OEP. 

• Todos os documentos supracitados deverão ser encaminhados pela OSCIP ao OEP no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias após o encerramento da vigência do TP. Após o recebimento dessa 
prestação de contas, o OEP terá prazo de 30 (trinta) dias para analisar a documentação 
encaminhada e publicar o extrato de encerramento do TP. 

Quadro 13 – Prestação de contas dos TPs em Minas Gerais. 

Fonte: Elaboração própria, a partir de “Orientações para prestação de contas de termo de 
parceria”, disponível em <http://www.planejamento.mg.gov.br>. Acesso em 11/09/2008. 

                                                
22 Para garantir e subsidiar a avaliação da prestação de contas cabe a OSCIP apresentar uma série de 
documentos, segundo a legislação. Tal prestação de contas deve conter o fluxo de caixa consolidado, 
demonstrando integralmente as receitas e as despesas efetivamente realizadas, em regime de caixa e em regime 
de competência. 
23 Cabe ao OEP a responsabilidade exclusiva de análise da prestação de contas, verificando e confirmando se os 
gastos informados pela OSCIP em seus relatórios apresentados a CA se verificam na prática. 
24 Pressupondo a fidedignidade das informações prestadas. 
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A extensa lista apresentada no Quadro 13 não deixa dúvidas quanto à inclusão de novos 

controles relacionados a resultados. Resta saber se o aparelho estatal, que não consegue 

realizar as funções de controle até então existentes, estará apto para fazer frente a estes novos 

desafios. 

Há consenso quanto à necessidade destes novos modelos de avaliação de resultados. 

Entretanto, um ponto frequentemente criticado por alguns autores, é a sobrevalorização do 

processo avaliativo em detrimento do esforço empreendido na melhoria do próprio objeto 

avaliado, assim como a recorrente não utilização gerencial dos dados obtidos por meio das 

avaliações. A não definição clara do objetivo de uma política induz a um comportamento 

onde não se tem concreto onde e o que é necessário avaliar, levando, por sua vez, à tentativa 

de avaliação de uma ação ou programa em todos os seus aspectos, independentemente da sua 

relevância. Dada a complexidade de causas e efeitos de uma intervenção, e a dificuldade ou 

até mesmo impossibilidade de se considerar todos os aspectos que envolvam a ação 

governamental, o que se nota é o levantamento exagerado de dados de todos os tipos, o que 

leva à formação de uma imensa massa de dados de relevância questionável ou não utilizadas 

pelos tomadores de decisão. Outro problema encontrado dentro deste contexto está na difícil 

valoração dos impactos de políticas. É muito mais fácil e prático quantificar benefícios que 

impactos, entretanto, estabelecer metas baseadas estritamente em benefícios pode incentivar 

um comportamento em que a ação só estará condicionada a objetivos pré-estabelecidos 

(CALLAHAN, 2006). 

É razoável supor que se não houver mudanças no sentido de atacar as causas das deficiências 

de controle apontadas nesta pesquisa, dificilmente será possível atender às expectativas dos 

novos modelos de gestão pública, especialmente no que de refere ao controle da relação entre 

Estado e organizações da sociedade civil. 

É preciso ter em mente que as medidas de controle podem significar mau uso do dinheiro 

público se forem dimensionadas além do que seja estritamente necessário. Neste sentido, não 

cabe ressaltar a dicotomia entre controles burocráticos e controles de resultados, mas utilizar o 

que for necessário de cada modelo, segundo a realidade específica que se apresenta. Ambos 



 95 

são importantes na criação de uma solução de controle efetiva.  

À medida que tais pontos críticos vão sendo evidenciados nos trabalhos realizados pelos 

órgãos de controle externo, surgem novas propostas para melhorar o arcabouço normativo 

para aperfeiçoar os mecanismos de gestão, de controle e de transparência das ações da gestão 

pública. Em termos gerais, tais proposições visam elevar o nível de accountability, tornando 

mais objetivos e auditáveis os processos. Tratam ainda da melhoria da função de controle na 

administração pública em termos de recursos humanos, materiais e tecnológicos; além do 

fortalecimento do controle social, buscando um sistema mais efetivo de governança pública. 

No que se refere à questão da adequação da estrutura de controle, o TCU publicou o Acórdão 

788/2006, ressaltando a necessidade dos órgãos e entidades estarem devidamente preparados 

para realizar o controle das transferências de recursos públicos: 

“(...) 9.1.2. identificação da estrutura de recursos humanos e materiais 

mínimos necessários à sua boa atuação nas três etapas de controle da 

transferência voluntária de recursos públicos federais (o exame e 

aprovação dos pedidos, o acompanhamento concomitante da execução e a 

análise das prestações de contas), tomando-se como parâmetro, sobretudo, o 

montante anual de recursos repassados e o objeto da atuação de cada órgão ou 

entidade;” (Acórdão TCU 788/2006 publicada no D.O.U. de 26.05.2006). 

O controle social é de fundamental importância, visto que seria inviável se montar uma 

estrutura de controle que, sem a participação da sociedade, fosse capaz de fiscalizar e 

acompanhar as inúmeras ações públicas descentralizadas nos diversos entes da Federação, 

combinado ainda com a grande quantidade de ONGs existente. Neste sentido, o TCU 

publicou em 13/11/2006 o Acórdão 2.066/2006 no qual sinalizou sua intenção de ampliar os 

mecanismos de transparência de tal forma que a sociedade tenha meios mais efetivos de 

realizar o controle das ações governamentais implementadas em parceria com as ONGs. Em 

termos práticos, o referido Acórdão determinou a criação de um portal25 em plataforma web 

                                                
25 O Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV e o Portal de Convênios 
<https://www.convenios.gov.br> foram legalmente instituídos pelo Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, 
alterado pelo Decreto nº 6.329, de 27 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às 
transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse. Este decreto determina que a 
celebração, a liberação de recursos, o acompanhamento da execução e a prestação de contas dos convênios sejam 
registrados no SICONV, aberto ao público via rede mundial de computadores – internet, por meio de página 
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contendo mecanismos de pesquisa e consulta aos dados de todos os convênios e outros 

instrumentos jurídicos utilizados para transferir recursos federais a outros órgãos/entidades, 

entes federados e entidades do setor privado. Tal mecanismo deve contemplar formulário 

destinado à coleta de denúncias da sociedade para as quais será dado tratamento prioritário 

nos órgãos/entidades concedentes, reportando-se as constatações e as providências tomadas à 

CGU e ao TCU. 

É razoável afirmar, portanto, que estamos bem servidos em termos regulamentações que 

visam aprimorar a função controle na administração pública com o objetivo de resguardar os 

recursos da sociedade e sua correta aplicação. Não são poucos os instrumentos legais e 

normativos vigentes e, como foi demonstrado anteriormente, os órgãos competentes estão 

atentos em mantê-los atualizados na medida em que a realidade dos fatos e da dinâmica social 

impõem aprimoramentos. 

Entretanto, é fundamental destacar que, a exemplo do que já vem ocorrendo na administração 

pública ao longo das últimas décadas, a dificuldade em mantermos níveis adequados de 

controle na gestão pública não reside na carência de regulamentações, mas sim na devida 

estruturação da função controle da gestão pública em termos de recursos humanos, materiais e 

tecnológicos. Além disto, e tão importante quanto, é preciso fomentar mecanismos mais 

efetivos de controle social, presentes nas mais diversas localidades, situações e complexidades 

de relacionamentos em que o poder público esteja atuando. 

Conclusão 

Neste trabalho foram abordadas mudanças que vêm ocorrendo no cenário mundial, os 

impactos no papel dos Estados e os novos modelos de gestão pública que estão surgindo. 

Ficou evidenciada a importância de se reforçar as capacidades institucionais nas 

administrações públicas para torná-las mais aptas a desempenhar novas funções que estão 

sendo demandadas, notadamente no desenvolvimento de novos instrumentos para controle e 

accountability para um Estado mais gerencial e envolvido em redes de relacionamento com o 

setor econômico e com a sociedade civil. Para que a governança fortaleça e legitime a 

                                                                                                                                                   
específica denominada Portal dos Convênios, onde são disponibilizados pelo Governo Federal todos os 
programas de transferências voluntárias. É obrigatório o prévio cadastramento no SICONV das ONGs que 
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autoridade democrática é necessária uma renovação institucional (legislação e instituições), 

considerando-se a nova realidade e os conseqüentes desafios dela decorrente. 

Estamos vivendo em uma sociedade baseada na informação. Nesse emaranhado de novidades 

e incertezas as organizações que cuidam do controle administrativo precisarão repensar seus 

métodos e técnicas de atuação. Talvez a própria evolução das tecnologias de informação, que 

permeia todas essas mudanças recentes, ofereça novas possibilidades para a realização das 

funções voltadas para o controle administrativo, seja no aprofundamento das análises já 

realizadas tradicionalmente, seja na tentativa de ir além da mera aferição de conformidade e 

eficiência, alcançando aspectos relacionados aos impactos das políticas públicas e sua 

efetividade na melhoria das condições sociais. 

Em termos gerais, é possível afirmar que as mudanças nos processos de organização social e 

econômica têm efeito sobre a forma e o objeto do controle como função administrativa. 

Desconsiderar este fato equivale a manter a estrutura de controle posicionada de forma 

inadequada, tornando-a pouco eficaz ou efetiva diante da nova realidade que se apresenta. Há 

que se ressaltar, ainda, o imenso potencial do controle social como um instrumento efetivo a 

serviço da democracia. Embora ainda existam no Brasil problemas sérios neste campo, 

oriundos de limitações históricas em termos de participação popular, este tipo de controle vem 

ganhando força e já está claramente definido na Carta Constitucional. Os próprios OCEs têm 

manifestado interesse em compartilhar esforços no sentido de melhor aproveitar as ações de 

controle e fiscalização realizadas no âmbito da Sociedade Civil. Nenhuma outra forma de 

controle, realizada no interior do Estado, dispõe dos recursos e da abrangência que a própria 

sociedade organizada pode oferecer neste tipo de atividade. Somente ela pode se fazer 

presente em todos os locais de um país continental como o Brasil, além de contar maior 

independência e legitimidade na defesa do interesse público. Há um longo caminho a ser 

percorrido no sentido de fortalecer a participação popular e facilitar os meios de acesso e a 

troca de informações entre a sociedade civil e o Estado. 

Novos estudos poderão contribuir no sentido de aprofundar a avaliação das mudanças que 

vêm ocorrendo no controle administrativo e social brasileiro face ao novo contexto que se 

apresenta.

                                                                                                                                                   
pretendam celebrar convênio com órgãos ou entidades da administração publica federal. 
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