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RESUMO 

 

Análise das parcerias firmadas entre Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e 

municípios do interior do Estado de Pernambuco frente ao permissivo legal. Estado e 

neoliberalismo. O Estado visto como ineficiente e incapaz de prestar os serviços que lhe são 

próprios. A Reforma do Estado como mote para estimular a transferência de atividades 

exercidas pelo Estado para entidades privadas que “atenderiam a interesses públicos” 

desvinculados do assim denominado núcleo estratégico configurado por funções essenciais à 

definição e execução das políticas públicas. Burocracia e gerencialismo. Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado. A transferência das atividades não-exclusivas do Estado 

vista como saída para a melhoria da capacidade de o Estado atender às demandas sociais. 

Serviços sociais ou não exclusivos. Publicização ou privatização? Terceiro setor. 

Organizações não governamentais. Entidades sem fins lucrativos. Títulos e qualificações 

concedidos a entidades do terceiro setor. Organizações sociais - OSs: a tentativa de 

privatização de entidades estatais. Os contratos de gestão como mecanismo de obtenção de 

resultados. As organizações da sociedade civil de interesse público - OSCIPs e a nova 

tentativa de passar atividades prestadas pelo Estado para o setor privado, o chamado “terceiro 

setor”. Os termos de parceria como forma de passar prestação de serviços a particular sem o 

devido processo de concorrência. O voluntariado como meio em si para prestação dos 

serviços objeto dos termos de parceria. As muitas brechas e fragilidades da Lei 9.790/1999 – 

Lei das OSCIPs, considerada o marco legal do terceiro setor. As “parcerias” entre municípios 

do Estado de Pernambuco e entidades qualificadas como OSCIPs com intuitos diversos do 

“proposto” na Lei. 

 

 

Palavras-chave: Estado. Terceiro setor. Organizações não governamentais. Parcerias. 

Neoliberalismo. Organizações sociais. Contratos de gestão. Organizações da sociedade civil 

de interesse público. Termos de parceria. 



 
 

ABSTRACT 

 

Analysis of the partnerships made between Civil Society Organizations of public Interest and 

municipalities of the interior of the State of Pernambuco in face of legal permissiveness. State 

and noeliberality. The State seen as inefficient and uncapable of rendering the services due by 

itself. The State Reform as a motivation to stimulate the transference of activities carried out 

by the State to private entities which would “tend to public interests” disconnected from the 

so-called strategic nucleus made up of essential functions for the definition and execution of 

public policies. Bureaucracy and managerialism. Master Plan For The Reform of the State’s 

Infrastructurre. The transference of activities deemed non-State-exclusive seen as an 

alternative for the improvement of the State’s capacity to tend to social demands. Social or 

non-exclusive services. Publicization or Privatization? Third sector. Non-governmenal 

organizations. Non-profit organizations. Titles and qualifications granted to third-sector 

organisms. Social Organizations – SO’s: the attempt to privatize state organisms. 

Management contracts as a mechanism for the obtention of results. Civil society organizations 

of public interest -- CSOPI’s – and the new attempt to pass activities carried out by the State 

on to the private sector, the so-called “third sector”. Partnership terms as a way to transfer a 

service to be rendered to a private party without the due bidding process. Voluntarism as a 

means in itself to render the services aimed by the patnership terms. The many breaches and 

vulnerabilities of the 9.790/1999 law – the CSOPI’s Law, considered the legal Mark of the 

third sector. The “partnerships” between municipalities of the State of Pernambuco and 

organisms qualified as CSOPI’s with intentions diverging from those “proposed” by the Law.    

 

Keywords: State. Third Sector. Non-governmental organizations. Partnership. Neoliberalism. 

Social organizations. Management contracts. Civil society organizations of public interest. 

Partnership terms. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 As grandes discussões, hoje, em torno do papel do Estado, estão voltadas para a 

identificação de qual deveria ser o seu tamanho, qual o seu papel. Predomina o discurso de 

que ele deveria ser apenas regulador das relações sociais. A motivação dessa corrente de 

pensadores está alicerçada no discurso do Estado falido, que não mais apresenta condições de 

prestar seus serviços diretamente e que, portanto, deveria passar a prestação desses serviços 

para o que passou a ser denominado de setor público não estatal. O discurso é de que por meio 

dessas entidades, os serviços sociais passariam a ser prestados com maior eficiência, longe da 

burocracia e da corrupção que permeia o setor público. 

 É fato a existência de sucessos nessas parcerias, a exemplo das existentes entre a 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e o terceiro setor, quando este passou a gerenciar 

os novos hospitais entregues pelo governo do Estado. No entanto, o que dizer quando os 

papeis se invertem? Em 2007, o Estado de Pernambuco promoveu uma intervenção 

administrativo-financeira no Hospital do Câncer de Pernambuco – HCP, devido aos vários 

problemas que se acumulavam naquela gestão. Ora, como o Estado intervém numa instituição 

privada num momento em que o discurso predominante é o do caminho inverso? 

 Em 24 de março de 2010, foi publicada no diário oficial do Estado de 

Pernambuco·(pg. 3)  a informação abaixo:  

 
O HCP está sob intervenção desde 2007. De lá pra cá, o Estado passou a colocar R$ 
865 mil por mês a fim de garantir a regularidade dos serviços. Graças à intervenção, 
o hospital sofreu várias reformas e adquiriu novos equipamentos, a exemplo de um 
mamógrafo instalado no ano passado. Além de tudo isso, o novo modelo de gestão 
saneou as dívidas da unidade e regularizou a folha de pagamento dos funcionários 
(destaque nosso).  

 

 Tem-se aí um paradoxo. O Estado é visto como incapaz de prestar os serviços a ele 

designados pela Constituição Federal; no entanto, intervém numa instituição privada e com 

seu “novo modelo de gestão” promove mudanças que culminaram com a melhora da atuação 

dessa entidade. 

 A questão do tamanho do Estado e os limites de sua atuação são temas discutidos no 

mundo inteiro e que no Brasil tomaram força a partir da década de 90, haja vista a forte 

presença do Estado na economia do País. Foram vistas, acima, duas situações: na primeira o 

Estado repassa a gestão de seus hospitais para organizações sociais; na segunda, é o Estado 
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que assume a gestão de uma entidade privada. Disto, questiona-se: o Estado é realmente 

ineficiente em sua atuação? Está falido? Não tem condições de prestar os serviços públicos 

com eficácia e eficiência? Deve passar a prestação dos serviços, sobretudo os atinentes à área 

social, para o terceiro setor sob alegação de que dessa forma os serviços serão prestados com 

maior eficiência, longe da burocracia e corrupção existentes? Ou será que o problema está na 

ausência de planejamento, da estipulação de metas e resultados, da cobrança sobre os gestores 

que foram alçados politicamente àqueles cargos gerenciais, mas que, em relação aos quais, 

não há uma efetiva cobrança pela sua atuação. Ficou fácil criticar o Estado quando os próprios 

gestores não conseguem reconhecer a própria incompetência na gestão, quando não há 

cobrança de resultados. 

 Nos contratos de gestão com as organizações sociais há o compromisso com o 

cumprimento de metas de produção, como atendimento, processos, redução de custos, 

qualidade e satisfação da população atendida. Por que os gestores alçados politicamente aos 

cargos não assinam um mesmo documento, comprometendo-se a alcançar resultados 

satisfatórios? Por que não há cobrança? 

 A nova realidade que vem se mostrando está na participação cada vez maior de 

entidades do terceiro setor na realização dos serviços não exclusivos do Estado, ou seja, na 

prestação de serviços de saúde, educação, assistência social, dentre outros, antes prestados 

diretamente pelo Estado. Essa era a concepção dos idealizadores do Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado que apresentaram um novo paradigma de gestão sob o argumento de 

que poderia haver a superação do modelo burocrático segundo os moldes da administração do 

setor privado. Era a chamada administração pública gerencial, que pregava a mudança nos 

mecanismos de controle e o foco da atuação estaria nos índices de eficiência e desempenho. 

Para os “gerencialistas”, os serviços considerados não exclusivos do Estado, como educação, 

saúde, assistência social, cultura, etc., deveriam ser prestados pelo chamado terceiro setor. O 

Estado ficaria como regulador da prestação desses serviços. 

 Em 1998, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 19, que insere o princípio da 

eficiência no rol de princípios a serem observados pela Administração Pública. Junto a ela, 

veio a Lei 9.637/1998, que criou as Organizações Sociais – OS e o contrato de gestão. Mais 

tarde, foi sancionada a Lei 9.790/1999, criando as Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público – OSCIP e os termos de parceria. Esta última foi considerada o novo marco 

legal do terceiro setor no Brasil. Por meio desse normativo, tornou-se possível o fomento nas 
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mais diversas áreas de interesse público. Como resultado, percebeu-se um crescimento 

considerável das parcerias firmadas entre o Poder Público e essas Entidades. 

 Esta dissertação terá por objeto a análise das parcerias firmadas entre os municípios do 

Estado de Pernambuco e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público. Para tanto, será necessário discutir o que é considerado terceiro setor, as 

pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, os títulos e qualificações conferidos a 

essas entidades. Considerando que o tema deste trabalho apresenta ligação com os paradigmas 

da reforma do Estado, as discussões se centram nas duas figuras que surgiram com a proposta 

de mudança preconizada na supracitada reforma: as organizações sociais e as organizações da 

sociedade civil de interesse público, abordando os instrumentos jurídicos definidos na norma 

vigente para a consecução das parcerias entre o Estado e essas entidades: os contratos de 

gestão e os termos de parceria. 

 Antes de abordar esses temas, faz-se um estudo acerca do Estado e a administração 

pública, no qual se abordam temas como reforma do Estado, fomento, neoliberalismo, 

patrimonialismo, burocracia, gerencialismo, plano diretor da reforma do aparelho do Estado e 

publicização. 

 Quando da análise sobre as relações entre Estado e Terceiro Setor, particularmente das 

parcerias firmadas com as OSCIPs, será abordada a forma como essas parcerias têm se 

concretizado, as fragilidades e flexibilidade constantes do permissivo legal que norteia essas 

parcerias e os equívocos decorrentes dessas fragilidades e flexibilidade. 

 Por fim, o resultado da pesquisa, demonstrando como se deram as parcerias firmadas, 

se têm atendido ao seu propósito/objetivos, bem como se houve melhoras concretas dos 

indicadores sociais dos parceiros públicos. 

 O trabalho está apresentado em cinco capítulos. No primeiro, fala-se sobre Estado e 

Administração Pública, abordando a reforma do Estado, o Estado Liberal e o Estado Social, a 

atividade de fomento, o neoliberalismo, a administração pública patrimonialista, burocrática e 

gerencial, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, os serviços sociais e a 

publicização. 

 No capítulo 2, aborda-se o terceiro setor e a sociedade civil, apresentando a 

conceituação do que é considerado terceiro setor, pessoas jurídicas de direito privado sem fins 

lucrativos, títulos/qualificações conferidos a essas entidades, organizações sociais, 

organizações da sociedade civil de interesse público, contratos de gestão e termos de parceria. 
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 O capítulo 3 trata das relações entre Estado e Terceiro Setor, particularmente das 

parcerias firmadas com as OSCIPs. Faz um delineamento de como essas parcerias têm se 

concretizado, as fragilidades e flexibilidade constantes do permissivo legal que as norteia e os 

equívocos decorrentes dessas fragilidades e flexibilidade. 

 No capítulo 4, o resultado da pesquisa: demonstração de se realmente as parcerias 

firmadas têm atendido ao seu propósito/objetivos, bem como se houve melhoras concretas dos 

indicadores sociais dos parceiros públicos. 

 Por fim, no capítulo 5, as considerações finais e proposições para o aperfeiçoamento 

das normas e, consequentemente, das parcerias firmadas. 

 Oportuno esclarecer que a ideia deste trabalho teve inspiração na observação, durante 

os trabalhos de auditoria realizados no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, seja 

como auditor, seja enquanto gerente, coordenando as atividades de fiscalização, do avanço 

indiscriminado e “guloso” por que algumas entidades qualificadas como Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público se entranharam nas administrações públicas municipais, 

do interior e da capital, e também do governo do Estado; este, em menor proporção, 

percebendo uma quantia significativa de recursos públicos que em algumas situações chegava 

a 25% da receita municipal. 

 Nesse contexto é que se busca demonstrar como ocorreram tais parcerias e se 

realmente a sua atuação reflete o ideário/propósito de sua criação, ou se as entidades que 

buscaram a qualificação como OSCIP e firmaram parcerias com os municípios 

pernambucanos se assemelham mais ao que Abranches (2004) denominou de OQUANGO – 

organizações quase não governamentais. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1 ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

 

1.1 ESTADO, GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

 

 Estado, conforme definição do dicionário Aurélio (1999), é um organismo político 

administrativo que, como nação soberana ou divisão territorial, ocupa um território 

determinado, é dirigido por governo próprio e se constitui pessoa jurídica de direito público, 

internacionalmente reconhecida. 

 O art. 41 do Código Civil Brasileiro define Estado como pessoa jurídica de Direito 

Público interno. Meirelles (2004, p. 60) traz a concepção de Biscaretti di Ruffia, segundo o 

qual, a conceituação de Estado decorre do ponto de vista em que é considerado. Do ponto de 

vista sociológico, é corporação territorial dotada de um poder de mando originário; sob o 

aspecto político, é comunidade de homens, fixada sob um território, com potestade superior 

de ação, de mando e de coerção; sob o prisma constitucional, é pessoa jurídica territorial 

soberana. 

 Azambuja (1981, p. 06) conceitua Estado como “a organização político-jurídica de 

uma sociedade para realizar o bem público, com governo próprio e território determinado”. 

 Dallari (2003, p. 115-118) faz uma reflexão de que encontrar um conceito de Estado 

que satisfaça as várias correntes doutrinárias é impossível, pois, como ente complexo, o 

Estado poderia ser abordado sob vários pontos de vista. Ademais “sendo extremamente 

variável quanto à forma por sua própria natureza, haverá tantos pontos de partida quantos 

forem os ângulos de preferência dos observadores”. Conceitua Estado, não obstante esta 

observação, como a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo 

situado em determinado território. 

 Governo, na definição de Bobbio (2000, p. 553) é o conjunto de pessoas ou complexo 

de órgãos que exercem o poder político e que determinam a orientação política de uma 

determinada sociedade. 

 Rousseau (2006, p. 68) expõe que governo é “um corpo intermediário estabelecido 

entre os súditos e o soberano para sua mútua correspondência, encarregado da execução das 
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leis e da manutenção da liberdade, tanto civil quanto política”. Para o autor o governo 

caracteriza-se pelo “exercício legítimo do poder executivo”, entendendo-se como príncipe ou 

magistrado o homem ou o corpo incumbido da função de administração (governo “stricto 

sensu”). 

 Administração Pública, em sentido formal, segundo Meirelles (2004) é o conjunto de 

órgãos instituídos para consecução dos objetivos do governo; em sentido material, é o 

conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção operacional, é o 

desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado ou por ele 

assumidos em benefício da coletividade. Numa visão global, a Administração é, pois, todo o 

aparelhamento do Estado. 

 Por sua vez, Bobbio (2000, p. 10) considera que “a expressão administração pública 

designa o conjunto das atividades diretamente destinadas à execução concreta das tarefas ou 

incumbências consideradas de interesse público ou comum, numa coletividade ou numa 

organização estatal”. 

 Caetano (apud Violin, 2006, p. 28), enxerga a administração pública sob dois ângulos: 

o material e o orgânico. O material relaciona-se com as atividades em si exercidas pelas 

entidades públicas, ou seja, seriam as decisões e as operações executadas para atender às 

“necessidades colectivas de segurança e de bem estar dos indivíduos, obtendo e empregando 

racionalmente para esse efeito os recursos adequados”. A administração pública orgânica 

seria formada pelos órgãos hierarquizados ou coordenados responsáveis pela promoção e 

realização dos interesses coletivos. 

 Em resumo, o Estado é uma pessoa jurídica de direito público interno que tem 

soberania em determinado território e é regido por governo próprio. A administração pública 

é o aparelho que o Estado se utiliza para alcançar seus objetivos. 

 

 

1.2 REFORMA DO ESTADO 
 

 

 O Estado, entre as décadas de 30 e 60, foi considerado fator preponderante para o 

desenvolvimento econômico e social. Esse período foi marcado por prosperidade econômica e 

aumento do padrão de vida da humanidade. Em meados da década de 1970, esse 

desenvolvimento apresentava sinais de esgotamento. As políticas de corte econômico e 

financeiro mostravam-se incapazes de direcionar o crescimento da economia. O período foi 
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marcado por recessões frequentes, inflação crescente e altas taxas de desemprego, 

demonstrando que o crescimento estável observado nos anos 50 e 60 havia sido interrompido. 

 As discussões sobre a crise econômica começaram a tomar vulto no final dos anos 70, 

período em que o pensamento liberal passou a ganhar corpo nos países desenvolvidos. No 

centro do debate, estava a ação intervencionista do Estado e os efeitos do “Welfare State”. A 

polêmica se dava em torno dos princípios reguladores do capitalismo: os liberais pregavam 

que os mecanismos de regulação econômica pelo mercado são mais eficientes; os 

progressistas, apoiados no pensamento de que há um caráter instável inerente às economias 

capitalistas, pregavam a necessidade da existência de um princípio regulador através da 

presença intervencionista do Estado. Em suma, enquanto os liberais enfatizavam que a crise 

era decorrente do intervencionismo estatal, os progressistas atribuíam a crise do Estado à crise 

econômica. 

 Principiando na Inglaterra, em 1979, com Margaret Thatcher, depois com Ronald 

Reagan, nos Estados Unidos e Helmut Khol, na Alemanha, respectivamente em 1980 e 1983, 

com raras exceções, os países centrais começaram a adotar a “cartilha neoliberal”. Nos outros 

países da Europa, assim como da Oceania, governos de direita e de esquerda acabaram 

seguindo a cartilha, com maior cautela, seja por acreditarem nela ou por imposição da “mão 

invisível do mercado” (VIOLIN, 2006, p. 50). 

 Rocha (2003, p. 33) chama atenção para o fato de que “a opinião pública favorável à 

privatização reforçou a determinação de governos de inspiração neoliberal ou conservadora e 

conduziu governos de inspiração socialista a privatizar”. 

 Montaño, citado por Violin (2006, p. 92), informa que, com o intuito de orientar o 

processo neoliberal, principalmente nos países periféricos, em 1989 realizou-se uma reunião 

entre organismos de financiamento internacional de Bretton Woods (FMI, BID, Banco 

Mundial), funcionários do governo norte-americano e economistas latino-americanos, para 

avaliar as reformas econômicas da América Latina, o que ficou conhecido como consenso de 

Washington, que abarcou a disciplina fiscal, priorização dos gastos públicos, reforma 

tributária, liberalização financeira, regime cambial, liberalização comercial, investimento 

direto estrangeiro, privatização, desregulação e propriedade intelectual. 

 No Brasil, a reforma do Estado, iniciada no governo Collor e conduzida adiante no 

governo Fernando Henrique, foi marcada por fortes traços do neoliberalismo e tinha por 

objeto a redução da participação do Estado na atividade econômica e, sobretudo, na prestação 

de serviços públicos, recorrendo aos instrumentos da desestatização, privatização e 
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desregulamentação. A justificativa para esse processo era que, ao final das pretensas reformas, 

haveria uma melhoria da capacidade do Estado de atender às demandas sociais. 

 As propostas de reforma voltadas ao incremento da capacidade do Estado foram 

introduzidas no Brasil em 1995, com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – 

PDRAE, elaborado pelo então Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – 

MARE. 

 Essa reforma envolvia problemas relacionados à delimitação do tamanho do Estado, 

redefinição do seu papel regulador, recuperação da capacidade financeira e administrativa de 

implementar as decisões políticas tomadas pelo governo e o aumento da governabilidade ou 

capacidade política do governo de intermediar interesses, garantir legitimidade e governar 

(PEREIRA, L., 1997). 

 Em suma, de acordo com Pereira, L. (2005, p. 7-8), a reforma compreendia três 

dimensões: 

 
a) Uma dimensão institucional legal, voltada à reforma do quadro jurídico-
normativo do setor público e à criação de novos formatos organizacionais – as 
agências autônomas e as organizações sociais, além das OSCIPs; 
b) introdução de novos instrumentos de gestão para viabilizar o par de atributos 
“autonomia x responsabilização”, por meio de concessões de flexibilidades 
administrativas aos gestores públicos, combinadas com novas formas de controle e 
canais de accountability; 
c) Uma dimensão cultural, de mudança de mentalidade, visando passar da 
desconfiança generalizada que pesa sobre os administradores públicos a um grau de 
confiança, ainda que limitado, combinado com maior compromisso com resultados. 

 

 Um dos princípios fundamentais da reforma instituída entre 1995 e 1998 era o de que 

ao Estado só caberia realizar tarefas exclusivas de Estado, que envolvessem o emprego do 

poder de Estado, ou que aplicassem os recursos de Estado. Dentre essas tarefas haveriam de 

se distinguir aquelas centralizadas de formulação e controle de políticas públicas e da lei, a 

serem executadas por secretarias ou departamentos do Estado, das tarefas de execução, que 

devem ser descentralizadas para agências executivas e agências reguladoras autônomas. 

 As demais tarefas não deveriam ser realizadas, no âmbito da organização do Estado, 

por servidores públicos, mas, contratadas com terceiros. Os serviços sociais e científicos, para 

os quais os respectivos mercados são particularmente imperfeitos, devem ser contratados com 

organizações públicas não-estatais de serviço, as organizações sociais, enquanto os demais 

serviços podem ser contratados com empresas privadas. 

 Pode-se estabelecer que o aparelho do Estado é a administração pública em sentido 

amplo, ou seja, a estrutura organizacional do Estado composta por seus três poderes e três 
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níveis. O Estado, por sua vez, é maior, uma vez que abrange, além dos três poderes e níveis, o 

sistema constitucional legal. Quando se fala em reforma do Estado, é necessário entendê-la 

dentro do contexto da redefinição do papel do Estado que deixa de ser o indutor direto do 

desenvolvimento econômico e social pela via da produção de bens e serviços para fortalecer-

se na função de promotor e regulador desse desenvolvimento. 

 

 

1.3 ESTADO LIBERAL E ESTADO SOCIAL 
 

 

1.3.1 Estado Liberal 
 

 

 O Estado liberal surgiu em oposição ao Estado absolutista monárquico no final do 

século XVIII, tendo como pressuposto fundamental a consideração de que o máximo bem 

estar comum seria alcançado com a menor presença possível do Estado. Em resumo, o Estado 

liberal caracterizou-se pela difusão da ideia de direitos fundamentais, da separação de 

poderes, bem como do império das leis, próprias dos movimentos constitucionalistas que 

impulsionaram o mundo ocidental a partir da Magna Charta Libertatum, de 1215. 

 O individualismo peculiar à época valorizava a liberdade política e econômica, haja 

vista a difusão do pensamento sobre o qual o mercado seria eficiente na regulação das 

vontades individuais. 

 Para Bastos (1999, p. 139) na concepção liberal, a lei da oferta e da procura se 

encarregaria de colocar os preços em níveis justos sem deixar de estimular o empresário a 

produzir cada vez mais e por menores preços. 

 Ramos (2001, p. 21) apresenta o que Adam Smith1 chamava de “mão invisível do 

mercado”. A ideia por ele consagrada era de que “sendo a liberdade individual um fim em si 

mesmo, a ação egoísta de cada um dos membros da sociedade seria suficiente para que os 

objetivos da comunidade fossem atingidos”. 

 De acordo com Adam Smith (apud Moraes, 2001, p. 13) o mundo seria melhor se 

houvesse a mais livre iniciativa, as atitudes econômicas dos indivíduos e suas relações não 

fossem limitadas por regulamentos e monopólios garantidos pelo Estado ou pelas corporações 

de ofício. 

                                                 
1 A Riqueza das Nações 
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 A concepção do Estado liberal, segundo Marshall (2007, p. 127) fundou-se a partir dos 

reflexos advindos: a) da questão político-filosófica decorrente da revolução francesa, que 

pretendia a aquisição de direitos individuais como fatores de limitação ao poder supremo e 

arbitrário do Estado; b) da questão econômica, preconizada por Adam Smith e pelos 

fisiocratas franceses, negando o papel do Estado no contexto econômico e libertando-o da 

atividade privada: em que o mercado deveria ser livre para que pudesse eleger suas leis de 

forma espontânea. 

 Em resumo, o pensamento liberal se sustentava no entendimento de que o maior bem 

estar comum seria conseguido com a menor presença possível do Estado. Sua principal 

premissa vinha na expressão francesa Laissez-faire, laissez paisser, Le monde va de lui-même, 

que significa “deixai fazer, deixai passar, o mundo caminha por si só”. 

 Os ideais liberais tiveram maior influência no campo econômico, onde se procurou 

suprimir toda a interferência do Estado na regulação da economia. Seus defensores pregavam 

que o Estado deveria ater-se basicamente às questões de segurança (exército e polícia) e 

mediação de conflitos (judiciário) através da aplicação das leis cíveis e penais. Todas as 

demais áreas, saúde, educação, previdência, deveriam ser encaminhadas pela sociedade civil. 

Pregava-se o Estado absenteísta, ou seja, quanto menor a sua interferência, melhor. Em suma, 

o Estado liberal assumia um caráter de abstenção, marcado essencialmente por uma postura 

negativa, uma vez que não deveria afrontar os direitos e liberdades individuais nem intervir na 

ordem social e econômica (PIETRO, 2001, p. 14). 

 

1.3.2 Estado Social 
 

 

 As reações contra o Estado Liberal oriundas das consequências negativas no campo 

econômico e social iniciaram-se em meados do século XIX. Na concepção de Silva, J. (2006, 

p. 115): 

 
O individualismo e o abstencionismo ou neutralismo do Estado liberal provocaram 
imensas injustiças, e os movimentos sociais do século passado, e deste 
especialmente, desvelando a insuficiência das liberdades burguesas, permitiram que 
se tivesse consciência da necessidade da justiça social. 

 

 Por outro lado, o livre jogo das forças econômicas não conseguiu promover o bem 

estar na classe trabalhadora. O desequilíbrio de força socioeconômica entre patrão e 



18 
 

 
 

empregado era bastante acentuado. Marshall (2007, p. 131) assim sintetiza os efeitos do 

liberalismo: 

 
Com efeito, a ineficiência do liberalismo econômico levou a um imenso caos, no 
qual o Estado e a sociedade civil estiveram mergulhados durante quase um século. 
Na verdade, a gênese desse período, que pode ser considerado como de profundas 
alterações e de dificuldades praticamente intransponíveis, deu-se a partir da adoção 
da política denominada na doutrina francesa État gendarme, que, se traduzida sem 
maiores preocupações, dá a entender que o Estado era apenas um guarda noturno, 
ou Estado-polícia. 

 

 Em consequência, o Estado vem a ser utilizado tanto para corrigir as falhas de 

mercado como para viabilizar a aplicação de políticas públicas; estas, consideradas o conjunto 

de atuações estatais no campo social (políticas sociais); não meramente limitadas à política 

econômica (Grau, 2005, p. 22). 

 A presença do Estado, todavia, fez-se necessária, de acordo com Bastos (1999, p. 140) 

para suprir omissões, para coibir abusos e para empreender objetivos não atingíveis pela livre 

iniciativa. Essa progressiva assunção, por parte do Estado, de atividades no campo 

econômico, social, previdenciário, dentre outros, provocou a mudança de sua feição clássica 

de Estado liberal, cedendo espaço para a aparição do Estado Social. Nesse contexto, passou, 

inicialmente, a regular a economia por meio de normas disciplinadoras da conduta dos 

agentes econômicos e, posteriormente, passou ele mesmo a figurar como indutor da própria 

atividade econômica, seja criando empresas para atuar com essa finalidade, seja participando, 

em sociedade, dos capitais de empresas privadas. Destarte, além de trabalhar na correção das 

falhas de mercado, passou também a ser um instrumento utilizado para a viabilização de 

implantação de políticas públicas no campo social. O interesse público passou a ser um fim 

perseguido pelo Estado, sobrepondo-se aos interesses individuais. 

 Ramos (2001, p. 23/24) explica que dois fatos históricos são considerados como 

marcos desse processo de transformação de atuação do Estado. O primeiro foi a 1ª grande 

guerra mundial (1914 – 1918). Nesse período, a Europa foi atingida por uma crise econômico-

financeira com repercussões diretas no campo social. Os problemas gerados pela guerra 

forçaram o Estado a assumir a direção da vida econômica, corrigindo os desequilíbrios 

provocados pelo conflito com a adoção de medidas como estabilização de preços, 

racionamento do consumo dos gêneros alimentícios essenciais e proibição da exportação de 

capitais. 

 O outro marco histórico foi a revolução bolchevista de 1917. Conforme a autora, com 

a implantação da economia coletiva que abolia a propriedade privada e a introdução do 
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discurso da igualdade com o desaparecimento das classes sociais, as economias capitalistas, 

para garantia da própria sobrevivência do sistema, passam a admitir maior atuação do Estado 

na regulação da atividade econômica. 

 No campo jurídico, a transformação foi marcada pela substituição das constituições 

liberais por textos que introduzem os direitos sociais, como a Constituição mexicana, de 1917, 

e a Constituição de Weimar, de 1919. 

 Nos Estados Unidos, o crash da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, também pôs em 

cheque os princípios do liberalismo clássico ao deflagrar uma das maiores crises da história 

do capitalismo. Em 1932, o então presidente Franklin D. Roosevelt lança o New Deal, plano 

econômico que representava ampla intervenção estatal na economia e na sociedade de modo 

geral. Entre outras ações, o New Deal estabelecia o controle na emissão de valores 

monetários, o investimento em setores básicos da indústria e a criação de políticas de 

emprego. Além disto, com o New Deal houve a implantação de uma série de ações que 

conciliavam questões econômicas e sociais, criando-se, desta forma, as bases do chamado 

welfare state, também denominado Estado do Bem Estar Social ou Estado Providência. 

 Ramos (2001, p. 25) expõe que o apogeu desse novo Estado se deu após a segunda 

grande guerra, momento em que o Poder Público assumiu papel relevante na regulação da 

vida social e econômica, abandonando a neutralidade própria do Estado Liberal de Direito 

para transformar-se em elemento de justiça social. O Estado passou ainda a prestar, 

diretamente ou por meio de entidades descentralizadas, um número cada vez maior de 

serviços públicos. 

 Zippelius (apud Bastos, 1999, p. 144) traz o entendimento de que: 

 
A passagem do Estado Liberal ao Estado Social moderno foi caracterizada por o 
Estado ter incluído no âmbito de sua actuação política, em medida crescente, 
aquelas decisões respeitantes às finalidades sociais e econômicas e à sua 
efectivação planeada. Os principais elementos componentes deste alargamento das 
funções públicas foram a promoção do bem comum e da justiça social. 

 

 Em resumo, percebe-se que, contrariamente aos ideais liberais, no Estado social 

prevalece a busca pela igualdade em que o Estado, com sua nova roupagem, interfere tanto na 

ordem econômica como na social com o fito de diminuir ou extinguir as desigualdades sociais 

geradas pelo Estado Liberal. 

 Pietro (2005, p. 27) chama a atenção para o fato de que o crescimento dos chamados 

direitos sociais e econômicos, postos perante o Estado, ampliou demasiadamente o rol das 

atribuições deste. Algumas dessas atribuições foram assumidas como serviços públicos 
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comerciais, industriais e sociais, provocando o incremento do número de empresas e 

fundações para fazer face a essas atribuições; em outras atividades, também de cunho 

econômico, apesar de serem repassadas à iniciativa privada, o Estado também participa a 

titulo de intervenção no domínio econômico por meio das sociedades de economia mista, 

empresas públicas e outras empresas em que o Estado detém o controle acionário. 

 Afora estas, há outras atividades em que o Estado não definiu como serviço público 

tão pouco o exerceu a título de intervenção no domínio econômico. Nestes casos, passou a 

fomentar essas atividades, uma vez que elas passaram a ser consideradas de interesse público. 

Essa forma de atuação do Estado será discutida no ponto a seguir. 

 

 

1.4 A ATIVIDADE DE FOMENTO 
 

 

 Fomentar significa promover o desenvolvimento, o progresso de algo ou alguma coisa; 

estimular, facilitar. 

 Segundo Roberto Dromi (apud Rocha, 2003, p. 20) “o fomento administrativo é uma 

ação dirigida a proteger ou promover as atividades e estabelecimentos dos particulares que 

satisfaçam necessidades públicas ou que sejam consideradas de utilidade geral”. E é por meio 

dessa atividade que a Administração “persegue os fins públicos sem o emprego da coação e 

sem a realização per si de prestações públicas”. 

 Importa destacar que a atividade de fomento não é a prestação de um serviço público. 

Na verdade, a atividade de fomento se mostra quando o Estado, apesar de não prestar 

determinado serviço, tem interesse em que este seja disponibilizado à coletividade por ser de 

interesse público e por satisfazer as necessidades dessa coletividade. Para obter êxito na 

existência dessas atividades, o Estado incentiva o particular a exercê-la. Esse incentivo pode 

ser honorífico, jurídico ou econômico. 

 O fomento honorífico se dá através da outorga de títulos, distinções, e condecorações. 

De acordo com Escola (apud Rocha, 2003, p. 22): 

 
Os meios de fomento honorífico são aqueles que consistem em estímulos que 
atuam sobre o sentimento de honra dos particulares e que se manifestam por meios 
de distinções, recompensas ou menções que se concedem como reconhecimento 
público de uma atividade que foi considerada conveniente e louvável. 
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 O fomento jurídico se dá com a concessão de privilégio ou de situação jurídica 

excepcional, podendo até representar dispensa, isenção ou suspensão de proibição legal ou 

administrativa. É o caso das entidades qualificadas como organização social e da organização 

da sociedade civil de interesse público. 

 Héctor Jorge Escola (apud Rocha, 2003, p. 23) explica que o fomento econômico, por 

sua vez, busca proteger, promover ou acentuar o exercício de certas atividades dos 

particulares, relativas ao interesse público, mediante determinadas vantagens patrimoniais que 

são outorgadas em favor daquelas pessoas ou entidades que cumprem ou se propõem a prestar 

essas atividades. 

 No Brasil, a atividade de fomento econômico está disciplinada na Lei 4.3202, de 1964, 

e no Decreto no 93.8723, de 1986; pode se dar por meio de subvenções, auxílios e 

contribuições. As subvenções destinam-se a cobrir despesas de custeio das entidades públicas 

ou privadas. Dividem-se em subvenções sociais e econômicas. A primeira é concedida a 

instituições públicas ou privadas que prestem serviços essenciais de assistência social, médica 

e educacional sem finalidade lucrativa. É concedida sempre que for mais econômico para o 

Estado conceder os recursos à iniciativa privada do que prestar diretamente os serviços. Já a 

subvenção econômica pode ser concedida a empresas privadas ou públicas que almejam lucro, 

ou seja, podem ser beneficiárias das subvenções sociais as empresas de caráter industrial, 

comercial, agrícola ou pastoril, quando houver expressa autorização em lei especial. Também 

é utilizada para a cobertura de déficits de manutenção das empresas públicas e para subsidiar 

a diferença entre os preços de mercado e os preços de revenda, pelo Governo, de gêneros 

alimentícios ou de outros materiais, bem como para pagamento de bonificações a produtores 

de determinados gêneros ou materiais. 

 Os auxílios e as contribuições se destinam a entidades de direito público ou privado, 

sem fins lucrativos. Diferentemente das subvenções, são utilizados para custear despesas de 

capital, ou seja, aquelas que geram incremento de riqueza e serviços. O primeiro deriva da Lei 

de Orçamento e o segundo deriva de Lei especial e se destina a atender a ônus ou encargo 

assumido pela União. 

 Os convênios, contratos de gestão e termos de parceria são considerados instrumentos 

jurídicos de fomento econômico. Importa esclarecer que o contrato de gestão e o termo de 

                                                 
2 Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
3 Dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação 

pertinente e dá outras providências. 
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parceria não se constituem de per si em atividade de fomento. Como já exposto, e previsto no 

art. 5º da Lei 9.637/98, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações 

sociais, e no art. 8º do Decreto 3.100/99 que regulamenta a Lei 9790/99 cuja qualifica as 

entidades como organizações da sociedade civil de interesse público, o fomento das atividades 

de interesse do Estado será formalizado por meio de contratos de gestão, no primeiro caso, e 

termo de parceria, no segundo caso.  

Capítulo específico trata desses instrumentos, mais precisamente dos contratos de 

gestão e dos termos de parceria. 

 

 

1.5 O ESTADO E O NEOLIBERALISMO 
 

 

 O Estado neoliberal surgiu em decorrência das crises fiscal, de legitimação e de 

governabilidade por que passava o Estado do Bem Estar Social. O crescente custo da 

manutenção desse bem estar e “a degradação da qualidade dos serviços públicos” “deram 

oportunidade para o surgimento do Estado neoliberal”. As “hipossuficiências” do Estado do 

Bem Estar Social “consistiam na superinflação, no elevado déficit público, na dívida interna e 

externa, no excesso de burocracia, na corrupção e no desemprego” (BASTOS, 1999, p. 184). 

 Ramos (2001, p. 26) informa que “o encarecimento da manutenção da máquina estatal 

em comparação com o crescimento do PIB obriga a desembolsos crescentes da sociedade a 

fim de sustentar o aparelho do Estado”. 

 Essa crise do Estado intervencionista, aliada à crescente força privada, impulsionou, 

após a segunda grande guerra, os ideais neoliberais. Hayek (1994, p. 58), um dos seus 

principais defensores, opunha-se ao pensamento intervencionista keinesiano. Era contrário a 

qualquer intervenção do governo na economia. De acordo com ele, “o bom uso da 

concorrência como princípio de organização social exclui certos tipos de intervenção 

coercitiva na vida econômica”. No entanto, admitia que a intervenção governamental pudesse, 

em alguns casos, auxiliar o funcionamento da concorrência. 

 Para Pereira, W. (2004, p. 18) “a explicação para a crise do sistema, segundo os 

neoliberais, se constituía no poder excessivo dos sindicatos e no movimento do operariado 

que, ao garantir a ampliação dos direitos sociais, tinham promovido a corrosão da 

lucratividade das empresas”. Ainda, segundo ele: 
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Para combater a crise, os neoliberais pregavam um estado mínimo e um governo 
forte. Mas forte, somente no sentido de controlar e romper o poder dos sindicatos, 
de controlar estritamente a emissão de dinheiro, de controlar e diminuir os gastos 
sociais, enfim da diminuição significativa da intervenção do Estado na Economia. 
As propostas neoliberais foram paulatinamente sendo impostas e aceitas pela 
sociedade, devido à incapacidade que os defensores do intervencionismo 
apresentaram na defesa de suas propostas. Além do mais os elementos da crise 
(queda da lucratividade, declínio do crescimento econômico, endividamento do 
Estado etc.) pressionavam por soluções. Emerge, assim, a doutrina neoliberal que 
propõe medidas drásticas para o controle da crise e retomada do crescimento. 

 

 Os defensores da cartilha neoliberal pregavam a existência de um Estado mínimo, ou 

seja, afastado de todas as atividades produtivas e intervencionistas. Conforme Bastos (1999, 

p. 186) um dos grandes lemas do neoliberalismo é “menos Estado e mais sociedade civil”. 

Para tanto o neoliberalismo recorria às privatizações e desregulamentações. 

 Pereira W. (2004, p. 19) explica que o processo de privatização se justificava em 

decorrência da grande participação do Estado na Economia no período pré 1980. Quanto à 

desregulamentação, esta favorecia a atuação das empresas privadas, estimulando-as ao 

investimento. Ressalta, ainda, que o processo de privatização abriu espaço para a transferência 

de atividades “que contavam com a participação do Estado (saúde, educação, etc.), para o 

setor privado da economia”. 

 Não obstante o contido nos dogmas neoliberais, é fato que essa concepção não tem 

como ser aplicada em sua totalidade, haja vista as grandes distorções existentes na sociedade. 

Por mais que possa “desejar”, não há como o Estado desvincular-se integralmente das suas 

obrigações sociais, pois sempre haverá aquela parcela da população dependente da atuação 

estatal. 

 

 

1.6 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PATRIMONIAL, BUROCRÁTICA E GERENCIAL 
 

 

1.6.1 Administração Pública Patrimonial 
 

 

 A administração pública patrimonial era uma característica dos Estados absolutistas 

europeus do século XVIII. Nela, o aparelho do Estado é extensão do próprio poder do 

governante, ou seja, não havia separação entre o público e o privado, confundindo-se o 

patrimônio do Estado com o do soberano. Nesse sentido, as decisões político-administrativas 
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concentravam-se no monarca e beneficiavam o clero e a nobreza; consequentemente, 

nepotismo, empreguismo e corrupção eram sintomas inerentes a esse tipo de administração. 

 Faoro (2001, p. 38) explica que “o sistema patrimonial, [...] prende os servidores numa 

rede patriarcal, na qual eles representam a extensão da casa do soberano”. De acordo com ele, 

“na monarquia patrimonial, [...] o reino tem um dominus, um titular da riqueza eminente e 

perpétua, capaz de gerir as maiores propriedades do país, dirigir o comércio, conduzir a 

economia como se fosse empresa sua”. 

 Para Weber (2004, p. 157): 

 
O patrimonialismo [...] inibe a economia racional não apenas por sua política 
financeira, mas também pela peculiaridade geral de sua administração, isto é: 
a) Pelas dificuldades que o tradicionalismo opõe à existência de estatutos 
formalmente racionais e com duração confiável, calculáveis, portanto, em seu 
alcance e aproveitamento econômicos; 
b) Pela ausência típica de um quadro de funcionários com qualificação 
profissional formal; 
c) Pelo amplo espaço deixado à arbitrariedade material e vontade puramente 
pessoal do senhor e do quadro administrativo [...]; 
d) Pela tendência, inerente a todo patriarcalismo e patrimonialismo e 
consequência da natureza da vigência da legitimidade e do interesse de ver 
satisfeitos os dominados, à regulação materialmente orientada da economia [...] e, 
portanto, ao rompimento de sua racionalidade formal, orientada pelo direito dos 
juristas. 

 

 Por sua vez, o Plano Diretor da Reforma do Estado, assim considerou a administração 

pública patrimonialista: 

 
No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder 
do soberano, e os seus auxiliares, servidores, possuem status de nobreza real. Os 
cargos são considerados prebendas. A res publica não é diferenciada das res 
principis. Em consequência, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de 
administração. No momento em que o capitalismo e a democracia se tornam 
dominantes, o mercado e a sociedade civil passam a se distinguir do Estado. Neste 
novo momento histórico, a administração patrimonialista torna-se uma excrescência 
inaceitável (PDRAE, 1995, p. 16). 

 

 Desta forma, evidenciou-se a incompatibilidade do tipo de administração 

patrimonialista com o capitalismo industrial e as democracias parlamentares que surgiram no 

século XIX. 
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1.6.2 Administração Pública Burocrática 
 

 

 Bobbio (2000, p. 124) explica que “burocracia” designava “o poder do corpo de 

funcionários e empregados da administração estatal, incumbido de funções especializadas sob 

a monarquia absoluta e dependente do soberano”. 

 Conforme disposto no Plano Diretor da Reforma do Estado, a administração pública 

burocrática (PDRAE, 1995, p. 17): 

 
Surge na segunda metade do século XIX, na época do Estado liberal, como forma 
de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. Constituem princípios 
orientadores do seu desenvolvimento a profissionalização, a ideia de carreira, a 
hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional-
legal. Os controles administrativos visando evitar a corrupção e o nepotismo são 
sempre a priori. Parte-se de uma desconfiança prévia nos administradores públicos 
e nos cidadãos que a eles dirigem demandas. Por isso são sempre necessários 
controles rígidos dos processos, como, por exemplo, na admissão de pessoal, nas 
compras e no atendimento a demandas. 
Por outro lado, o controle - a garantia do poder do Estado - transforma-se na 
própria razão de ser do funcionário. Em consequência, o Estado volta-se para si 
mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, que é servir à sociedade. A 
qualidade fundamental da administração pública burocrática é a efetividade no 
controle dos abusos; seu defeito, a ineficiência, a auto-referência, a incapacidade de 
voltar-se para o serviço aos cidadãos vistos como clientes. Este defeito, entretanto, 
não se revelou determinante na época do surgimento da administração pública 
burocrática porque os serviços do Estado eram muito reduzidos. O Estado limitava-
se a manter a ordem e administrar a justiça, a garantir os contratos e a propriedade. 

 

 Weber (1963, p. 246) ensina que, no início do período moderno, todas as prerrogativas 

dos Estados continentais acumularam-se nas mãos dos príncipes que mais se empenharam na 

burocratização administrativa. Para ele, o Estado moderno é absolutamente dependente de 

uma base burocrática. Desta forma, quanto maior é o Estado e, principalmente, quanto mais é 

ou tende a ser uma grande potência, tanto mais incondicionalmente isso ocorre. 

 Bastos (1999, p. 102) explica que foi a complexidade do Estado moderno que gerou a 

necessidade de haver a especialização de funções dentro das estruturas do governo: 

 
Burocracia [...] tem que ver com o conjunto de funcionários especializados que de 
forma hierarquizada prestam as funções de administrar a organização sob o 
comando superior de um agente político, ou mesmo de um diretor responsável pelas 
decisões fundamentais da entidade. 

 

 Segundo Weber (1963, p. 249-250): 

 
A razão decisiva para o progresso da organização burocrática foi sempre a 
superioridade puramente técnica sobre qualquer outra forma de organização. 
Precisão, velocidade, clareza, conhecimento dos arquivos, continuidade, discrição, 
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unidade, subordinação rigorosa, redução do atrito e dos custos de material e pessoal 
são levados ao ponto ótimo na administração rigorosamente burocrática, [...]. A 
burocratização oferece, acima de tudo, a possibilidade ótima de colocar-se em 
prática o princípio da especialização das funções administrativas, de acordo com 
considerações exclusivamente objetivas. 

 

 Motta (2004) explica que a organização burocrática “é o tipo de sistema social 

dominante nas sociedades modernas” e que independente de ser grupo social ou estar 

constituída na forma de uma organização social, a burocracia “é sempre um sistema de 

dominação ou de poder autoritário, hierárquico, que reivindica para si o monopólio da 

racionalidade e do conhecimento administrativo”; ou seja, a burocracia, “em todos os 

sentidos, é, em última instância, a negação da liberdade”. 

 Weber (apud Violin, 2006, p. 77) entende que a administração puramente burocrática, 

considerada do ponto de vista formal é, segundo toda a experiência, a forma mais racional de 

exercício de dominação, porque nela se alcança tecnicamente o máximo de rendimento em 

virtude de precisão, continuidade, disciplina, rigor e confiabilidade, tanto para o senhor 

quanto para os demais interessados. 

 Arguello (apud Violin, 2006, p. 77) argumenta: 

 
A indispensabilidade da Administração burocrática na modernidade funda-se na sua 
racionalidade, cuja eficiência, quase mecânica, permite um alto grau de 
previsibilidade. O saber profissional especializado representa o caráter racional da 
burocracia, indispensável para o exercício da dominação. 

 

 Para Weber (1963, p. 246-248) o ambiente adequado à burocratização da 

administração está no desenvolvimento específico das tarefas administrativas. Ressalta-se que 

o surgimento da burocracia decorre mais pela ampliação intensiva e qualitativa e pelo 

desdobramento interno do âmbito das tarefas administrativas do que pelo seu aumento 

extensivo e quantitativo. Não obstante tais fatos, a direção tomada e as razões que a 

ocasionaram variam consideravelmente. Entre os fatores exclusivamente políticos, explica o 

autor: 

 
A crescente exigência a uma sociedade habituada à pacificação absoluta, por meio 
da aplicação da ordem e da proteção (polícia) em todos os campos, exerce uma 
influência especialmente perseverante no sentido da burocratização. [...] entre 
outros fatores, as múltiplas tarefas da chamada “política do bem estar social” 
operam principalmente no sentido da burocratização, pois essas tarefas são, em 
parte, atribuídas ao Estado pelos grupos de interesse e, em parte, o Estado as 
usurpa, devido à sua política de poder ou a motivos ideológicos. 
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 Arguello (apud Maliska, 2006, p. 25) afirma que “o objetivo da burocracia é o de gerir 

o poder. Esta gestão, por sua vez, pode ser mais racional quando mediada pelo tipo de 

administração burocrática pura, que ressalta os aspectos da precisão, disciplina, continuidade, 

calculabilidade, aperfeiçoamento técnico, enfim, de eficácia. 

 Bucci (2006, p. 102) considera que a penetração dos princípios da organização 

burocrática na organização contemporânea dos Estados é bem mais vasta e profunda do que 

aparenta. De acordo com ela, o paradigma burocrático constitui o tecido conjuntivo do Estado 

de direito; o Estado de direito é justamente a superação do Estado-polícia, a partir da 

instituição de uma administração racional, previsível e condicionada legalmente. 

 Pietro (2002, p. 24) conclui que foi tão grande o acréscimo da máquina administrativa 

que houve quem falasse em “burocratização do mundo”; a forma de organização burocrática, 

concebida como a mais adequada para assegurar a especialização, a hierarquização, a 

subordinação à lei e, como consequência, a impessoalidade, acabaram por produzir um 

desequilíbrio entre os Poderes, especialmente entre o Legislativo e o Executivo. 

 

 

1.6.3 Administração Pública Gerencial 
 

 

 De acordo com Pereira, L. (2006, p. 28), a administração pública gerencial surgiu na 

segunda metade do século XX como forma de enfrentamento à crise fiscal do Estado, como 

estratégia para redução dos custos e, ao mesmo tempo, tornar a prestação dos serviços 

públicos mais eficientes, e como instrumento de proteção ao patrimônio público. Explica que 

a administração pública gerencial: 

 

 
É orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados; pressupõe que os 
políticos e os funcionários públicos são merecedores de grau limitado de confiança; 
como estratégia serve-se da descentralização e do incentivo à criatividade e à 
inovação; e utiliza o contrato de gestão como instrumento de controle dos gestores 
públicos. 

 

 A concepção, quanto à administração pública gerencial, era que esta se constituía um 

avanço e, em certo grau, um rompimento com a administração pública burocrática. Destarte, o 

gerencialismo não abandonou todos os princípios da burocracia, mesmo porque seu alicerce 

estaria ancorado nesta. A diferença fundamental está na forma de controle, uma vez que na 
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burocracia este se baseia nos processos, enquanto no gerencialismo o enfoque está nos 

resultados. 

 O pressuposto de eficiência e de racionalidade instrumental em que se baseava a 

burocracia foi questionado quando o Estado passou a ser o grande Estado social e econômico. 

Os liberais consideram que esse modelo de administração atravancava o sistema por ser lento, 

caro, autorreferido, autoritário e pouco ou nada atento para as demandas do cidadão. 

Conforme entendiam, independentemente de “haver boas e más administrações” e gestões de 

“melhor e pior qualidade”, percebia-se “o caráter inerentemente irracional ou ineficiente da 

administração pública burocrática” PEREIRA, L. (2002, p. 49). 

 Weber (apud Pereira, L. 2002, p. 49) também traz a visão de que a administração 

pública burocrática seria “um tipo ideal de dominação – a dominação racional-legal –, que se 

caracterizaria pela superioridade técnica ou pela suficiência”. Racional implica adoção dos 

meios mais adequados para atingir os fins visados; legal, porque os objetivos e os meios para 

alcançá-los serem definidos em lei. Estabelece-se, então, um paradoxo, pois como ser racional 

e ao mesmo tempo legal considerando-se um mundo em que as mudanças se mostram cada 

vez mais contínuas e rápidas? Essa contradição não se mostrava quando o Estado cuidava 

apenas da propriedade e dos contratos. No momento em que o Estado passou a ser o “grande 

Estado Social e econômico [...], assumindo um número crescente de serviços sociais [...] e de 

papeis econômicos [...], o problema da eficiência tornou-se essencial”. Nesse momento, o 

Estado não só responde “às pressões da sociedade” como também “às estratégias de 

crescimento da própria burocracia”. 

 Crozier (apud Pereira, L. (2002, p. 50) conclui que “o modelo burocrático, baseado na 

rigidez das normas e na disciplina dos servidores públicos, tornou-se incompatível com as 

necessidades atuais”. 

 Conforme explicitado no Plano Diretor da Reforma do Estado (1995, p. 16): 

 
Na administração pública gerencial a estratégia volta-se: (1) para a definição 
precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade; 
(2) para a garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, 
materiais e financeiros que lhe forem colocados à disposição para que possa atingir 
os objetivos contratados; e (3) para o controle ou cobrança a posteriori dos 
resultados. Adicionalmente, pratica-se a competição administrada no interior do 
próprio Estado, quando há a possibilidade de estabelecer concorrência entre 
unidades internas. No plano da estrutura organizacional, a descentralização e a 
redução dos níveis hierárquicos tornam-se essenciais. Em suma, afirma-se que a 
administração pública deve ser permeável à maior participação dos agentes 
privados e/ou das organizações da sociedade civil e deslocar a ênfase dos 
procedimentos (meios) para os resultados (fins). 
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 A concepção da diferença entre as administrações pública e gerencial encontrava-se no 

entendimento do que seria o interesse público, cujo significado deveria estar apartado do que 

fosse considerado interesse do Estado. Segundo consta do Plano Diretor da Reforma do 

Estado, o interesse público, na administração burocrática, “é frequentemente identificado com 

a afirmação do poder do Estado”. Atuando desta forma, os administradores acabavam 

direcionando atividades e recursos para atender à própria burocracia estatal em detrimento das 

necessidades da coletividade. A administração gerencial, por outro lado, tratava o cidadão 

como “contribuinte de impostos e como cliente dos seus serviços”. 

 Bucci (2006, p. 115) não aceita essa transformação do cidadão em “cliente” do Estado 

por considerar que “contribui para enfraquecer o sentimento da Administração como coisa 

pública, gerida pelos integrantes da coletividade e para a realização dos seus interesses”. Com 

bastante propriedade, assevera que o cidadão não poderia ser considerado “cliente”, pois “o 

fundamento da posição do consumidor é o fato de ele pagar pelo serviço ou mercadoria”. Para 

ela, a transposição dessa perspectiva daria ao cidadão uma ideia equivocada de que o seu 

direito ao serviço decorre de sua condição de contribuinte o que, em si, não seria um 

problema, dada a alta carga tributária indireta que atinge todos os cidadãos. Conclui o 

raciocínio alertando que os serviços públicos e qualquer atividade da Administração Pública 

têm o condão de atender a um “interesse coletivo superior independentemente de quem sejam 

os seus financiadores”. 

 A administração pública gerencial foi concebida como uma mudança de paradigma na 

forma de administrar os serviços públicos. Convencionou-se que a administração pública 

burocrática se mostrou ineficiente, cara, de baixa qualidade e pouco ou nada orientada para 

atender demandas da sociedade. Adotou-se o discurso de que a administração deveria estar 

orientada por valores gerados pela própria sociedade. 

 

 

1.7 PLANO DIRETOR DA REFORMA DO ESTADO 
 

 

 O objetivo do plano diretor da reforma do aparelho do Estado - PDRAE, segundo seus 

idealizadores, era o de “criar condições para a reconstrução da administração pública em 

bases modernas e racionais”. Alicerçado no discurso da necessidade de superação, pregava-se 

a necessidade de uma reforma/reconstrução do Estado com objetivo de “resgatar sua 
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autonomia financeira e sua capacidade de implementar políticas públicas”. Para tanto, 

consideravam-se inadiáveis: 

 
(1) o ajustamento fiscal duradouro; (2) reformas econômicas orientadas para o 
mercado, que, acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, garantam a 
concorrência interna e criem as condições para o enfrentamento da competição 
internacional; (3) a reforma da previdência social; (4) a inovação dos instrumentos 
de política social, proporcionando maior abrangência e promovendo melhor 
qualidade para os serviços sociais; e (5) a reforma do aparelho do Estado, com 
vistas a aumentar sua “governança”, ou seja, sua capacidade de implementar de 
forma eficiente políticas públicas (PDRAE, 1995, p. 11). 

 

 A proposta contida no PDRAE (1995) era direcionada para uma redefinição do papel 

do Estado em que este deixaria de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e 

social passando a promotor e regulador desse desenvolvimento. Considerado que o Estado ao 

exercer “funções diretas de execução” visando alcançar os objetivos econômicos de 

estabilização e desenvolvimento gerara resultados distorcidos e ineficientes, pregava-se que a 

solução seria a transferência dessas atividades para o setor privado, no qual o mercado 

passaria a controlá-las. 

 Rocha (2003, p. 33) argumenta que “essa redefinição das atividades do Estado são 

financeiros, jurídicos e políticos e partem da premissa – não comprovada por qualquer 

experiência histórica recente – de que haverá, ao final do processo, uma melhoria da 

capacidade do Estado de atender às demandas sociais”. 

 Para Ramos (2001, p. 39) o objetivo da reforma era “fazer aflorar no novo milênio um 

Estado [...] Social-Liberal”. Social por continuar responsável pela proteção dos direitos 

sociais à educação, à saúde e à previdência básica. Liberal, por promover a competição entre 

o público e o privado nas atividades relacionadas à educação, saúde e cultura, terceirizando a 

construção de obras de infraestrutura, privatizando as empresas produtoras de bens, delegando 

serviços públicos a entidades privadas, por meio de concessões, e entregando a prestação de 

serviços sociais a organizações públicas não estatais (ENAP, 1998). 

 O Plano Diretor da reforma do aparelho do Estado divide a atuação deste em quatro 

setores de atuação: 

 
1. NÚCLEO ESTRATÉGICO. Corresponde ao governo, em sentido lato. É o setor 
que define as leis e as políticas públicas, e cobra o seu cumprimento. É portanto o 
setor onde as decisões estratégicas são tomadas.Corresponde aos Poderes 
Legislativo e Judiciário, ao 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. 
2. ATIVIDADES EXCLUSIVAS. É o setor em que são prestados serviços que só o 
Estado pode realizar. São serviços em que se exerce o poder extroverso do Estado - 
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o poder de regulamentar, fiscalizar, fomentar. Como exemplos temos: a cobrança e 
fiscalização dos impostos, a polícia, a previdência social básica, o serviço de 
desemprego, a fiscalização do cumprimento de normas sanitárias, o serviço de 
trânsito, a compra de serviços de saúde pelo Estado, o controle do meio ambiente, o 
subsídio à educação básica, o serviço de emissão de passaportes, etc. 
3. SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS. Corresponde ao setor onde o Estado atua 
simultaneamente com outras organizações públicas não-estatais e privadas. As 
instituições desse setor não possuem o poder de Estado. Este, entretanto, está 
presente porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais, como os da 
educação e da saúde, ou porque possuem “economias externas” relevantes, na 
medida que produzem ganhos que não podem ser apropriados por esses serviços 
através do mercado. As economias produzidas imediatamente se espalham para o 
resto da sociedade, não podendo ser transformadas em lucros. São exemplos deste 
setor: as universidades, os hospitais, os centros de pesquisa e os museus. 
4. PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O MERCADO. Corresponde à 
área de atuação das empresas. É caracterizado pelas atividades econômicas voltadas 
para o lucro que ainda permanecem no aparelho do Estado como, por exemplo, as 
do setor de infraestrutura. Estão no Estado seja porque faltou capital ao setor 
privado para realizar o investimento, seja porque são atividades naturalmente 
monopolistas, nas quais o controle via mercado não é possível, tornando-se 
necessário no caso de privatização, a regulamentação rígida (PDRAE, 1995, p. 53). 

 

 Para o núcleo estratégico, considerou-se que a efetividade das decisões seria mais 

importante que a eficiência. Neste caso, haveria um misto de administração burocrática e 

gerencial. Já para os demais setores, a eficiência prevalece, donde se conclui que a 

administração deve ser necessariamente a gerencial. 

 Visando alcançar os fins propostos para esses setores, o PDRAE (1995) definiu os 

objetivos globais da reforma: 

 
a. Aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade administrativa de 

governar com efetividade e eficiência, voltando a ação dos serviços do Estado 
para o atendimento dos cidadãos;  

b. Limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias, reservando, em 
princípio, os serviços não-exclusivos para a propriedade pública não-estatal, e a 
produção de bens e serviços para o mercado para a iniciativa privada;  

c. Transferir da União para os estados e municípios as ações de caráter local: só em 
casos de emergência cabe a ação direta da União;  

d. Transferir parcialmente da União para os estados as ações de caráter regional, de 
forma a permitir uma maior parceria entre os estados e a União.  

 

 Em resumo, o PDRAE considerava que a administração pública deveria ser permeável 

a maior participação dos agentes privados e/ou das organizações da sociedade civil e deslocar 

a ênfase dos procedimentos para os resultados. A maior participação da sociedade civil tem 

relação com o que, no capitalismo contemporâneo, passou a ser chamado de propriedade 

pública não estatal. Esta é constituída pelas organizações sem fins lucrativos; são 

propriedades que não pertencem a uma pessoa específica nem a um grupo delas, mas cujas 

atividades estão voltadas para o interesse público. 
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 Nesse contexto entraria a prestação dos serviços não exclusivos do Estado, pois se 

considerava que esses serviços, quando prestados por essas organizações, tornaria mais fácil e 

direto o controle social, através da participação nos conselhos de administração dos diversos 

segmentos envolvidos, favorecendo, em paralelo, as parcerias entre Estado e sociedade. 

Acreditava-se que os resultados seriam melhores, uma vez essas organizações iriam gozar de 

uma autonomia administrativa bem maior do que a possível dentro do aparelho do Estado. 

Também seus dirigentes seriam chamados a assumir uma responsabilidade maior, em 

conjunto com a sociedade, na gestão da Instituição. 

 Entende-se, desse contexto, haver um paradoxo, pois o Estado, enquanto prestador dos 

serviços não exige, ou não cobra, de seus dirigentes os mesmos resultados que as 

organizações não estatais estariam obrigadas a alcançar. Por que os responsáveis pelas 

entidades do Estado não podem ser exigidos/cobrados a apresentar resultados? Por que a 

desídia daqueles servidores e do administrador responsável por determinada unidade 

prestadora dos serviços estatais não exclusivos não é gerida da mesma forma que a pretensa 

forma que a pretendida pelas organizações não estatais? Esses questionamentos o PDRAE não 

levantou. Estava clara a intenção de passar determinadas atividades para a iniciativa privada. 

 

 

1.8 SERVIÇOS SOCIAIS OU NÃO EXCLUSIVOS E A PUBLICIZAÇÃO 
 

 

 Pietro (2004, p. 105-106) define os serviços sociais ou não exclusivos como “aqueles 

que atendem a necessidades coletivas em que a atuação do Estado é essencial, mas que 

convivem com a iniciativa privada”. 

 Mello (2004, p. 637) informa que “há cinco espécies de serviço que o Estado não pode 

permitir que sejam prestados exclusivamente por terceiros, seja a título de atividade privada 

livre, seja a título de concessão, autorização ou permissão”. Dentre eles: educação, saúde e 

assistência social. Estes serviços, embora prevista na Constituição Federal a sua execução por 

parte do Estado, mesmo que de forma não exclusiva, foram elencados como aqueles em que o 

Estado deveria passar a sua execução para a iniciativa privada por meio do processo de 

publicização. 

 A estratégia da reforma do Estado se apoia na “publicização” dos serviços não 

exclusivos do Estado, ou seja, na sua absorção por um setor público não estatal, em que, uma 

vez fomentados pelo Estado, assumirão a forma de organizações sociais. Essa parceria, 
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segundo os idealizadores do programa, propiciaria maior alcance e agilidade na consecução 

dos serviços, além de tornar o controle social, exercido pelos conselhos das respectivas áreas 

de atuação, mais fácil e direto. A ideia se apoiava no sentimento de que as organizações que 

absorvessem esses serviços gozariam de uma maior autonomia administrativa uma vez que 

não estariam sob as “amarras” da burocracia estatal. 

 O programa de publicização consistia basicamente na extinção de entidades públicas 

de natureza autárquica ou fundacional, cujas seriam “transformadas” em organizações sociais. 

O patrimônio, os servidores e as dotações da extinta entidade pública seria cedido a essa 

“nova” entidade agora qualificada como organização social. Essas entidades já nasciam 

obrigadas a firmar contratos de gestão com o Poder Público, onde eram acordadas metas de 

desempenho que assegurassem a qualidade e a efetividade dos serviços prestados ao público. 

 Para Meirelles (2004, p. 364) “o objetivo declarado dos autores da reforma 

administrativa com a criação da figura das organizações sociais foi encontrar instrumento que 

permitisse a transferência para elas de certas atividades exercidas pelo Poder Público e que 

melhor o seriam pelo setor privado, sem necessidade de concessão ou permissão”. O autor 

prega que essa parceria era uma forma de “valorização do chamado terceiro setor”, no qual 

serviços de interesse público não necessitariam ser prestados pelos órgãos e entidades 

governamentais. 

 Morolli (apud Violin, 2006, p. 99) considera que seria lícita a parceria com entidades 

não estatais para a prestação dos serviços de educação e saúde, pois a terceirização dessas 

atividades seria uma “excelente solução que encampa o novel conceito de administração por 

resultados”. 

 Por seu turno, Montaño (apud Violin, 2006, p. 99) considera que os serviços sociais e 

assistenciais têm uma função social que não pode ser mensurável financeiramente, não 

podendo, desta forma, “ser avaliados seguindo critérios gerenciais (regidos pela relação 

custo/benefício) nem empresariais (orientadas pelo lucro)”. 

 Para Pereira, L. (2006) não se deve confundir esse processo de publicização com 

privatização. Segundo o autor, não há justificativas para que as atividades não exclusivas do 

Estado sejam monopólio deste, tampouco sejam exploradas apenas pela iniciativa privada. A 

publicização das atividades não exclusivas se daria através da extinção de autarquias e 

fundações prestadoras desses serviços com a consequente criação das organizações sociais. 

Estas, uma vez criadas, firmariam contratos de gestão com o Poder público, sendo agraciadas 
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com bens imóveis, recursos orçamentários e servidores públicos a expensas do erário, ou seja, 

todo o custo da entidade é bancado pelo Estado. 

 Conforme definido no PDRAE (2005) os objetivos para os serviços não-exclusivos 

eram: 

 
a. Transferir para o setor público não-estatal esses serviços, através de um programa 

de "publicização", transformando as atuais fundações públicas em organizações 
sociais, ou seja, em entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que tenham 
autorização específica do Poder Legislativo para celebrar contrato de gestão com 
o Poder Executivo e assim ter direito a dotação orçamentária; 

b. Lograr, assim, uma maior autonomia e uma consequente maior responsabilidade 
para os dirigentes desses serviços; 

c. Lograr adicionalmente um controle social direto desses serviços por parte da 
sociedade através dos seus conselhos de administração. Mais amplamente, 
fortalecer práticas de adoção de mecanismos que privilegiem a participação da 
sociedade tanto na formulação quanto na avaliação do desempenho da 
organização social, viabilizando o controle social; 

d. Lograr, finalmente, uma maior parceria entre o Estado, que continuará a financiar 
a instituição, a própria organização social, e a sociedade a que serve e que deverá 
também participar minoritariamente de seu financiamento via compra de serviços 
e doações; 

e. Aumentar, assim, a eficiência e a qualidade dos serviços, atendendo melhor o 
cidadão-cliente a um custo menor.  

 

 Pereira, L. (1997, p. 17) argumenta que a reforma do Estado nesta área (serviços não 

exclusivos) não implica privatização, mas, “publicização” – ou seja, em transferência para o 

setor público não estatal. Ora, no momento em que há extinção de uma entidade pública e, 

concomitantemente, há criação de outra, gerada a partir da extinta, com as mesmas 

características, tendo apenas a sua gestão passada para o particular, é de acreditar que se trata 

de um processo de privatização. A própria conceituação de privatizar concebe esse 

entendimento: “passar (o governo) propriedade ou controle de (serviço ou empresa pública ou 

estatal) a entidade(s) do setor privado4 (grifou-se). 

 Pietro (2005, p. 25) relata que a definição de privatização é “um processo em aberto, 

que pode assumir diferentes formas, todas se amoldando ao objetivo de reduzir o tamanho do 

Estado e fortalecer a iniciativa privada e os modos privados de gestão dos serviços públicos”. 

 Violin (2006, p. 102) alerta que esse processo de publicização também pode afigurar-

se como uma delegação de atividades, porquanto o Estado estaria passando, para um 

particular, a execução de determinada atividade antes por ele prestada. Alguns doutrinadores 

discordam dessa tese por considerarem que só existiria a delegação se os serviços prestados 

fossem privativos do Estado. 

                                                 
4 Aurélio, 1999, p 1640. 
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 Montaño (2005, p. 45/46) faz duras críticas a esse processo de publicização, 

considerando que, por trás dele, haveria uma camuflagem em torno da chamada da população 

à participação do controle social e da gestão de serviços sociais e científicos: 

 
A “publicização” é “na verdade, a denominação ideológica dada à transferência de 
questões públicas da responsabilidade estatal para o chamado “terceiro setor e ao 
repasse de recursos públicos para o âmbito privado”. [...] Esta estratégia de 
“publicização” orienta-se numa perspectiva, na verdade, desuniversalizante, 
contributivista e não constitutiva de direito das políticas sócias. 

 

 Esse processo de publicização, no entendimento de Montaño (2005), dar-se-ia sob três 

pilares: a descentralização de atividades, a criação das organizações sociais e a firmação de 

parcerias. A descentralização se daria por meio da transferência das decisões para as unidades 

subnacionais, aliado à delegação de autoridade a administradores de nível mais baixo. A ideia 

se firmava no entendimento de que o que poderia ser feito pela cidade não deveria ser feito 

pela região e o que pudesse ser feito pela região não o seria feito pelo poder central. 

 As organizações sociais seriam responsáveis pela assunção das atividades sociais e 

científicas. Surge aí, o conceito de terceiro setor. Com esse fim, são criadas leis e incentivos 

para essas organizações, para a filantropia empresarial, para o serviço voluntário e outras 

atividades e se desenvolve uma relação de “parcerias entre elas e o Estado; “esta parceria [...] 

mais do que um estímulo estatal para a ação cidadã, representa desresponsabilização do 

Estado da resposta à questão social e sua transferência para o setor privado”. 

 Toda essa discussão inicial sobre Estado, Administração Pública, burocracia, 

neoliberalismo, serviços não exclusivos do Estado e publicização é base para o próximo 

capítulo, no qual se faz uma análise do que é o terceiro setor, suas personagens, as 

qualificações/títulos concedidos a essas entidades, dando ênfase às Organizações sociais e às 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

2 TERCEIRO SETOR 
 

 

 A literatura existente sobre o tema Terceiro Setor apresenta dificuldades em definir o 

que é o terceiro setor. Paes (2004, p. 100) aponta que o Terceiro Setor tem uma grande 

abrangência não só na sua forma de atuação como em relação às entidades ou organizações 

sociais que o constituem, não havendo, ainda, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, 

uma definição exata em lei do que seja esse setor, de que se compõem e em que áreas atuam. 

 Afora a ausência dessa definição legal os estudos apontam certa fluidez ou mesmo 

provisoriedade na construção de seu significado. Não se trata apenas de uma novidade, mas 

de uma experimentação social que agrega uma pluralidade de instituições dotadas das mais 

variadas estruturas e objetivos (REGULES apud BAVA, 2000, p. 52). 

 Coelho (2000, p. 58) informa que historicamente a expressão terceiro setor foi 

utilizada por pesquisadores norte-americanos, na década de 70, e, a partir da década de 80, 

pelos europeus. Desde os primórdios o aludido termo prestou-se à conjugação das noções de 

flexibilidade e eficiência do mercado com as de equidade e previsibilidade do Poder Público. 

 Silva (apud Paes, 2004, p. 100) informa que “doutrinadores estrangeiros, [...] afirmam 

pertencer ao terceiro setor as organizações privadas que possuam algum grau de 

institucionalização organizacional, não têm finalidades lucrativas, são autogovernadas e 

possuem quase sempre participação voluntária”. 

 Paes (2004, p.100), por sua vez, explica que 

 
[...] nesse campo os países anglo-saxônicos dispõem de uma das tradições mais 
ricas, sendo deles a disseminação comum dos termos non profit sector, independent 
sector ou voluntary sector para se referir ao que atualmente vem sendo chamado de 
terceiro setor, cuja legislação é o resultado de séculos de experiência social e 
jurídica, tendo eles já desenvolvido um marco legal do terceiro setor, onde, em 
linhas gerais, optou-se por distinguir em duas categorias as organizações do 
referido setor, tendo como parâmetro as suas finalidades. 

 

 A primeira categoria é formada pelas organizações de interesse público, ou seja, 

aquelas voltadas para a defesa do interesse mais amplo da sociedade ou para o 

desenvolvimento de uma atividade que traz benefícios para a sociedade como um todo, 

mesmo que, aparentemente, ela se dedique apenas a beneficiar agrupamentos específicos. A 
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segunda é integrada pelas organizações de ajuda mútua ou de autoajuda, ou seja, aquelas 

organizações que se formam para defender interesses coletivos, mas de um círculo restrito, 

específico, de pessoas. 

 No Brasil, a utilização da expressão “Terceiro Setor” é mais recente. Segundo 

Ciconello (2004, p. 52), “a expressão terceiro setor nos traz uma ideia de indiferenciação, 

unidade, convergência, consenso. Contudo, sabemos que na realidade a sociedade civil 

organizada no Brasil, que foi construída ao longo de séculos, é extremamente diversa, plural e 

heterogênea”. 

 Landim (2002, p. 43) explica que “Terceiro setor evoca colaboração e positividade de 

interação, diluindo a ideia de conflito ou contradição e tendendo a esvaziar as dinâmicas 

politizadas que marcam, pela força das circunstâncias, a tradição associativista das últimas 

décadas (e talvez da história) do Brasil”. 

 Ciconello (2004, p. 52) argumenta que um complicador na utilização da expressão 

terceiro setor é o seu uso errado no Brasil, nos últimos anos, e que o debate sobre esse tema 

virou uma espécie de modismo, em que as empresas parecem ser as maiores entusiastas da 

defesa desse conceito, ao qual são atribuídos valores e visões de mundo específicos; estes, 

pelos meios de comunicação, tornam-se referência para o debate público sobre a relação entre 

Estado e sociedade, a utilização de recursos públicos, as políticas sociais, etc. 

 Nesse contexto vem à baila a conceituação, considerada simplista, de terceiro setor 

atribuída por segmentos da sociedade civil brasileira, cujo teor vem sendo amplamente 

divulgado pela mídia: 

 
O primeiro setor é o governo, que é responsável pelas questões sociais. O segundo 
setor é o privado, responsável pelas questões individuais. Com a falência do Estado, 
o setor privado começou a ajudar nas questões sociais, através das inúmeras 
instituições que compõem o chamado terceiro setor. Ou seja, o terceiro setor é 
constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que têm 
como objetivo gerar serviços de caráter público (FILANTROPIA.ORG). 

 

 Segundo Ciconello (2004, p. 52), a escolha dessa conceituação traz consigo a ideia de 

que o Estado é ineficiente para resolver os problemas sociais e a solução está na eficiência do 

mercado, que aos poucos começa a atuar nas questões sociais por meio das instituições do 

Terceiro Setor. Como consequência, a ação social passa a ser associada a conceitos de 

mercado, como marketing e eficiência. 

 Fernandes (apud Santos, L., 2000, p. 118) analisou essa vinculação entre o business e 

o chamado terceiro setor. Segundo seu entendimento: 
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Não há interesse coletivo que, apreendido como uma demanda efetiva, não possa, 
em princípio, tornar-se objeto de investimentos lucrativos. Educação, saúde, ciência 
e tecnologia, meio ambiente, cultura, esporte, comunicação, geração de renda e 
trabalho, etc. são, evidentemente, fontes de prósperos negócios. 

 

 A discussão gira em torno da própria razão de existir do terceiro setor, considerando 

que sua simples presença sinaliza que o mercado não consegue satisfazer a totalidade das 

necessidades e dos interesses manifestos. O mercado é capaz de gerar demandas que não 

consegue satisfazer, lançando mão de recursos humanos, simbólicos e ambientais que também 

não consegue repor. Isso faz com que uma parte significativa das condições que viabilizam o 

mercado necessite ser atendida por investimentos sem fins lucrativos. 

Landim (2002) conclui que: 

 
Terceiro setor não é termo neutro. [...] É de procedência norte americana, contexto 
em que associativismo e voluntariado fazem parte de uma cultura política e cívica 
baseada no individualismo liberal, em que o ideário dominante é o da precedência 
da sociedade com relação ao Estado. Certamente, portanto, é expressão que chega 
carregada de pressupostos e conotações que antes de mais nada complicam sua 
operação, sem mediações, no contexto da sociedade brasileira. [...] acrescente-se o 
fato de que o cenário atual no qual a ideia se afirma é propício a interpelações 
quanto à sua funcionalidade, quando está em jogo o desmonte dos direitos e a 
diminuição da responsabilidade do Estado com relação às políticas sociais. De fato, 
frequentemente Terceiro Setor é utilizado, implícita ou explicitamente, para 
produzir a ideia de que o universo das organizações sem fins lucrativos é uma 
espécie de panaceia que substitui o estado no enfrentamento de questões sociais. 

 

 

2.1 ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS – ONGs 
 

 

 O Aurélio (1999, p. 1455) define as organizações não governamentais como “qualquer 

organização que não integra o Estado nem está diretamente ligada ao governo, e cujas 

atividades, de natureza não empresarial, estão voltadas para a esfera pública”. 

 Hardt e Negri (2005, p. 333) consideram que o termo ONG não recebeu uma definição 

rigorosa, mas que pode ser definida como “qualquer organização que pretenda representar o 

povo e trabalhar em seu interesse, à parte das estruturas de estado (e geralmente contra elas)”. 

Conforme os autores, as ONGs seriam sinônimo de “organizações do povo”, uma vez que o 

“interesse do Povo” pode ser definido como distinto do interesse do Estado. 

Acioli (2008, p.8-25) esclarece que: 

 

A denominação organização não-governamental começa a aparecer em documentos 
da ONU desde a segunda metade da década de 1940, do século XX, no pós-guerra. 
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Neste momento o termo era utilizado se referindo às organizações internacionais, 
que se destacaram a ponto de possuírem direito a uma presença formal na ONU, 
contudo não representavam governos. Nos anos sessenta, a ONU incentivou o 
aumento de programas de cooperação internacional, que financiava entidades para 
ajudar países subdesenvolvidos. Com isso, proporcionou o surgimento de “vários 
tipos de associações que em muito se diferenciavam das organizações 
governamentais”. 

 

 Para a autora, o surgimento das ONGs se deu num contexto em que havia a 

combinação de duas tendências diametralmente opostas. Uma voltada para o pensamento de 

esquerda com repercussão a partir da década de 60 e a outra decorrente da política neoliberal 

do Estado mínimo. A corrente de esquerda sugeria novos caminhos para a participação 

política e uma renovação das formas tradicionais de organização. Construíam-se em áreas 

específicas como: afirmação de grupos étnicos, defesa de causas ecológicas e expansão dos 

direitos fundamentais como saúde e educação; atuavam prestando assessoria a grupos 

populares organizados. A segunda corrente estaria ligada à doutrina neoliberal, na qual “são 

identificadas políticas no sentido de obter uma mínima participação do Estado na Economia, 

redução da participação do governo no mercado de trabalho, política de privatização de 

empresas estatais, e uma diminuição do tamanho do Estado” (ACIOLI, 2008, p. 8-25). 

 Hardt e Negri (2005, p. 334) chamam a atenção para o fato de que alguns críticos 

consideram que, como as ONGs estão fora do poder do Estado e geralmente estão em conflito 

com este, “são compatíveis com o projeto neoliberal de capital global e o ajudam”. Para os 

autores: 

 
[...], pode ser verdade que as atividades de muitas ONGs sirvam para promover o 
projeto neoliberal de capital global, mas é preciso ter o cuidado de assinalar que 
isso não define, adequada e categoricamente, as atividades das ONGs. O fato de ser 
não governamental, ou mesmo de se opor aos poderes dos Estados-nação, não basta 
para pôr essas organizações do lado dos interesses do capital. 

 

 Landim (apud Oliveira, M.1998, p. 340) argumenta que “a gênese do que viriam a ser 

as ONGs brasileiras se confunde com a história da chamada ‘educação popular”. De acordo 

com ela: 

 
Os atores fundadores deste tipo de organização eram os professores religiosos, 
trabalhadores sociais que, em sua grande maioria, haviam participado antes de 1964 
dos programas de alfabetização de adultos inspirados por Paulo Freire, dos 
movimentos de cultura popular promovidos por organizações estudantis e governos 
estaduais assim como dos projetos de educação e desenvolvimento comunitário 
apoiados pela igreja católica. 
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 Landim (2002, p. 216) também explica que o reconhecimento e a visibilidade social 

desse nome foram construídos durante a década de 80, “a partir de todo um investimento, por 

um conjunto específico de agentes e entidades, na afirmação de uma identidade comum e na 

produção de concepções, práticas e instâncias específicas de legitimidade”. 

 Coutinho (2004) esclarece: 

 
No Brasil, a expressão se referia, principalmente, às organizações de cooperação 
internacional, formada por igrejas (católica e protestante) tais como o Comité 
Catholique Contre la Faim et pour le Développement (CCFD), francesa; o Serviço 
das Igrejas Evangélicas da Alemanha para o Desenvolvimento (EED), alemão; 
Organização Interclesiástica para a Cooperação ao Desenvolvimento (ICCO) e a 
Organização para a Cooperação Internacional de Desenvolvimento (NOVIB), 
holandesas; OXFAM, inglesa. Essas organizações priorizavam a ajuda às 
organizações e movimentos sociais nos países do sul, com o intuito de 
consolidarem a democracia. É neste contexto que os centros de assessoria a 
movimentos sociais e populares, na década de 1970, encontram nessas 
ONGs/agências internacionais uma fonte de financiamento para suas atividades: 
focada na politização, conscientização; formação política. Essa conjuntura muda, 
já a partir do final da década de 1980: momento em que há uma verdadeira 
explosão das ONGs. E, começa a mudar também o foco das suas atividades: já não 
mais tão comprometidas com os movimentos sociais. Ao contrário, elas crescem 
num momento de descenso destes. 

 

 Gohn (1997, p. 297) chama atenção para o fato de que as parcerias existentes entre 

essas organizações e o poder público, na maioria dos casos, deixavam este com “o controle 

dos processos deflagrados enquanto avalista dos recursos econômico-monetários”. Esse é um 

problema que se apresenta hoje (será abordado em capítulo posterior). Conforme verificado, 

as parcerias firmadas entre as organizações qualificadas como organização da sociedade civil 

de interesse público e os parceiros públicos, com exceções pontuais, eram todas comandadas 

pelo parceiro público. Este, além de entrar com os recursos financeiros, tinha total ingerência 

sobre a execução das atividades “propostas” nos respectivos termos de parceira. 

 Coutinho (2004) lembra a questão acerca do financiamento dessas organizações. Para 

ela, “quando não estão na folha de pagamento do Estado local, as suas financiadoras (as 

agências internacionais) estão”.  Conclui: 

 
Quanto mais dependente do financiamento institucional, mais limitada é a atuação 
das ONGs, que se deparam com um duplo dilema: se aceitam o financiamento, 
muito dificilmente não sucumbem à lógica do seu patrocinador; se permanecem 
autônomas, mais dificuldades terão para manter suas atividades. Portanto, a 
tendência de atuação sobre determinados temas das ONGs nacionais segue a lógica 
do financiamento das ONGs financiadoras. 

 

 Gohn, (1997, p. 313) ressalta a dificuldade de obtenção de recursos financeiros que 

não estejam vinculados a políticas públicas, haja vista a escassez, “agora”, dos financiamentos 
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internacionais. No seu entender, a questão financeira é um ponto crucial da complexa relação 

dos movimentos sociais com o Estado. Não obstante reivindicar e apregoar autonomia e 

independência em relação ao Estado, na prática esse isolamento nunca existiu. Tal assertiva 

decorre da própria concepção do sistema capitalista. Nesse sistema, “os fundos públicos são 

pressuposto tanto da acumulação do capital como da reprodução da força de trabalho. E este 

padrão de financiamento altera a natureza dos conflitos sociais, que passam a girar 

fundamentalmente em torno do Estado. É tarefa quase impossível atender às demandas que os 

movimentos populares reivindicam fora da esfera de apoio financeiro estatal”. 

 Abranches (2004) critica as ONGs que dependem exclusivamente do orçamento 

governamental. Para ele, as organizações não governamentais têm sua importância no 

contexto da democracia desde que a sua criação e sustento se ampare sob determinadas regras. 

Uma delas é, justamente, a independência em relação aos governos. Corroborando com o 

entendimento de Coutinho, prega que “nenhuma organização da sociedade pode ter 

autonomia política e ideológica se não for financeiramente independente”. 

 

 

2.2 PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS 
 

 

 As pessoas jurídicas são classificadas em: de direito público e de direito privado5. As 

de direito público são subdivididas em pessoas jurídicas de direito interno (União, Estados 

federados, Municípios, Autarquias, inclusive as associações públicas) e externo (Estados 

estrangeiros e todas as pessoas regidas pelo direito internacional público). 

 As pessoas jurídicas de direito privado originam-se da vontade individual, propondo-

se à realização de interesses e fins privados, em benefício dos próprios instituidores ou de 

determinada parcela da coletividade. Conforme disposto no Código Civil Brasileiro, Lei 

10.406/2002, podem se constituir em: associações, sociedades, fundações, organizações 

religiosas e partidos políticos. 

 Venosa (2007, p. 231-232) ensina que as sociedades e associações de ordem civil 

podem ou não ter finalidade lucrativa. Já as fundações constituem-se de um patrimônio 

destinado a um fim sempre altruísta. É comum, embora não seja regra, as sociedades terem 

                                                 
5 Código civil brasileiro – lei 10406/2002 – arts. 41, 42 e 43 
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fins econômicos. As associações, no entanto, não têm (Este trabalho não faz comentários 

sobre as entidades que possuem fins econômicos; restringe-se às sem fins lucrativos). 

 No tocante às associações, o Código Civil Brasileiro esclarece que elas são 

constituídas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. As fundações, 

por sua vez, são constituídas por um patrimônio destinado a determinado fim; têm sempre 

finalidades altruístas normalmente voltadas para educação, pesquisa científica ou finalidades 

filantrópicas (VENOSA, 2007, p. 233). 

 Em resumo, no código civil brasileiro consta que se um grupo de pessoas deseja se 

organizar coletivamente para o exercício de atividades não lucrativas e de interesse social 

deverá fazê-lo na forma de associação ou fundação. Diniz (apud Paes, 2004, p. 47) ensina que 

associação: 

 
É a forma pela qual certo número de pessoas, ao se congregarem, colocam, em 
comum, serviços, atividades e conhecimentos em prol de um mesmo ideal, 
objetivando a consecução de determinado fim, com ou sem capital e sem intuitos 
lucrativos. Poderá ter finalidade: a) altruística (associação beneficente); b) egoística 
(associação literária, esportiva ou recreativa); e c) econômica não lucrativa 
(associação de socorro mútuo). 

 

 Paes (2004, p. 48) explica, ainda, que há determinadas espécies de associações que 

dependem da autorização estatal para seu funcionamento. É o caso dos sindicatos, sociedades 

cooperativas, sociedades de seguros, dentre outras. 

 As Fundações, explica Venosa (2007, p. 261), contrariamente às sociedades e 

associações, “assentam sua razão de ser no patrimônio para certa finalidade.” Ensina o autor 

que não há uma finalidade direta de lucro almejada pelas fundações. “Há nelas a figura de um 

instituidor que separa um patrimônio, para atingir certa finalidade, podendo ser pessoa natural 

ou jurídica”. 

 Meirelles (2004, p. 346) considera que as fundações sempre estiveram no domínio do 

direito civil, sendo consideradas pessoas jurídicas de direito privado. Contudo, considerando o 

fato de o Poder Público vir instituindo fundações para a consecução de objetivos de interesse 

coletivo, passou-se a atribuir personalidade pública a essas entidades. 

 Pietro (2004, p. 373-374) esclarece que, mesmo quando o Estado institui uma 

fundação com personalidade jurídica privada, esta se submete, sob algum aspecto, ao direito 

público. Conforme a autora “a posição da fundação governamental privada perante o poder 

público é a mesma das sociedades de economia mista e empresas públicas; todas elas são 
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entidades públicas com personalidade jurídica de direito privado, pois todas elas são 

instrumentos de ação do Estado para a consecução de seus fins”. 

 

 

2.3 TÍTULOS/QUALIFICAÇÕES CONFERIDOS A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 
 

 

 Utilidade pública, entidade beneficente de interesse social, organizações sociais e 

organizações da sociedade civil de interesse público. Essas titulações/qualificações são 

concedidas àquelas pessoas jurídicas, associações e sociedades sem fins lucrativos, que têm 

como objetivo, atividades de interesse social e assistencial, ou seja, cujos trabalhos 

desenvolvidos estão voltados para o interesse da coletividade e não dos sócios ou associados. 

 Rocha (2003, p. 57) ensina que a atribuição da qualidade de utilidade pública ou de 

interesse social “parte da premissa de que entre as áreas de atuação próprias do público e do 

privado existe uma área de atuação intermediária, na qual a entidade privada procura realizar 

finalidades públicas ou de interesse da coletividade”. 

 Oportuno mencionar que essas titulações podem ser conferidas por qualquer dos Entes 

da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). A qualificação das entidades 

como organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público, para fins de 

parcerias com os respectivos parceiros públicos, no entanto, necessitam dos correspondentes 

normativos locais. 

 Tal assertiva decorre de a matéria em apreço ser do interesse local de cada Ente 

federado, portanto, matéria de direito administrativo que a Constituição Federal estabeleceu 

como privativa de cada um dos Entes federados. Isto posto, não pode o município, por 

exemplo, se utilizar de normativo estadual ou federal para firmar parcerias com entidades do 

terceiro setor. Deverá cada Ente ter sua própria legislação, definindo as condições para 

obtenção dessas titulações bem como dispondo sobre a possibilidade ou não de firmar 

parcerias com as entidades que obedecerem aos requisitos para sua contratação. 
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2.3.1 Utilidade Pública 
 

 

 A outorga do título de utilidade pública está disciplinada na Lei federal nº 0091/19356. 

Por esse normativo, as sociedades civis, as associações e as fundações constituídas no país 

com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, podem ser declaradas de 

utilidade pública. 

 As condições para a obtenção dessa titulação são: ter personalidade jurídica; estar em 

efetivo funcionamento; servir desinteressadamente à coletividade; não haver remuneração 

para diretores e conselheiros 

 A supracitada Lei de outorga da titulação de utilidade pública foi regulamentada em 

1961, por meio do decreto federal nº 50.517/1961. Esse decreto delimita mais as condições 

para o reconhecimento das Entidades como de utilidade pública, uma vez que, a partir da sua 

publicação, passa a exigir das entidades interessadas à pretensa titulação que estejam em 

funcionamento há pelo menos três anos, comprovados por meio da apresentação de relatórios 

circunstanciados relativos à promoção da educação, ou exerçam atividades de pesquisas 

científicas, de cultura, inclusive artísticas, ou filantrópicas, estas de caráter geral ou 

indiscriminado, predominantemente. 

 Paes (2004, p. 559) explica que essa titulação passou a ser utilizada pelos chefes dos 

executivos da União e das Entidades subnacionais como condição sine qua non para a 

concessão de benefícios fiscais (isenções) e financeiros (subvenções, auxílio ou doações). 

Ainda: a declaração da entidade como de utilidade pública também seria indispensável para o 

recebimento do certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS. Os 

benefícios decorrentes do recebimento do título de utilidade pública são: 

 
a) Receber subvenções, auxílios e doações da União; 
b) Realizar sorteios  
c) Requerer a isenção da cota patronal do INSS, observado o requisito de também 

ter o certificado de Entidade Beneficente de Assistência social; 
d) Receber doações de empresas, dedutíveis do lucro operacional da pessoa jurídica 

doadora. 
 

 Rocha (2003, p. 60) chama atenção para o fato de que a concessão de incentivos 

diretos e indiretos bem como a enxuta legislação existente “estimularam a proliferação de 

                                                 
6 O Estado de Pernambuco regulamentou a outorga da titulação de utilidade pública por meio da Lei Estadual nº 

10.548, de 07 de janeiro de 1991. A Lei é, basicamente, um misto do contido na Lei Federal 91/1935 e do 
decreto federal 50.517/1961. 
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entidades de utilidade pública, muitas sem preencherem o fim exclusivo de servir 

desinteressadamente à coletividade”. 

 

 2.3.2 – Entidades Beneficentes de Assistência Social 
 
 
 As entidades beneficentes de assistência social são aquelas que prestam serviços 

relevantes, de cunho social, à população carente da sociedade. A Resolução 177/2000 do 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS considera como entidade beneficente de 

assistência social a pessoa jurídica de direito privado, que atue no sentido de: 

 
a) Proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice; 
b) Amparar crianças e adolescentes carentes;  
c) Promover ações de prevenção, habilitação e reabilitação e pessoas portadoras de 

deficiências; 
d) Promover gratuitamente, assistência educacional ou de saúde; 
e) Promover a integração ao mercado de trabalho; 
f) Promover o atendimento e o assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da 

Assistência Social e a defesa e garantia dos seus direitos. 
 

 O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (anteriormente 

denominado Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos) é um dos documentos 

“declaratórios” concedidos, até a vigência da Lei 8.742/1993, pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social – CNAS. É o reconhecimento do Poder Público Federal de que a 

Instituição é Entidade Beneficente de Assistência Social (anteriormente conhecida como 

“filantrópica”), sem fins lucrativos e presta atendimento ao público alvo da assistência social. 

 Com o advento da Lei 12.101/2009, esse certificado passou a ser concedido pelo 

Ministério da área de atuação da Entidade. Fazem jus a essa certificação as pessoas jurídicas de 

direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social 

com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação. As 

entidades da área de saúde e educação passam a obter os certificados, respectivamente, dos 

Ministérios da saúde e educação. A concessão do certificado às entidades de assistência social 

será da responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
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2.3.3 - Organizações Sociais 
 

 

 Organizações Sociais são um modelo de organização pública não estatal destinado a 

absorver atividades publicizáveis mediante qualificação específica. Trata-se de uma forma de 

propriedade pública não-estatal, constituída pelas associações civis sem fins lucrativos, que 

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

atendimento do interesse público. Não obstante as organizações sociais objetivarem ser um 

modelo de parceria entre o Estado e a sociedade, não constituem uma nova pessoa jurídica 

uma vez estarem inseridas no âmbito das pessoas jurídicas já existentes sob a forma de 

fundações, associações civis e sociedades civis, todas sem fins lucrativos (PAES, 2004, p. 

112-113). 

 Modesto (2001, p. 18) corrobora o entendimento de Paes: 

 
As organizações sociais não consistirão em um novo tipo de pessoa jurídica, pois 
serão constituídas segundo as mesmas formas de constituição formal das tradicionais 
fundações ou associações sem fins lucrativos. Mas representarão uma “inovação 
institucional”, porquanto desencadearão um marco legal amplamente inovador 
quanto ao modo de relacionamento entre o Estado e as instituições sem fins 
lucrativos de relevância social. 

 

 As Organizações Sociais foram criadas através da MP 1591/1997, posteriormente 

transformada na Lei 9637/1998, a qual dispunha sobre a qualificação de entidades como 

Organizações Sociais, a criação do programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos 

e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por Organizações Sociais. 

 O normativo supra estabelece que as organizações sociais sejam entidades públicas 

não estatais, de direito privado e sem fins lucrativos, criadas na forma de Fundações, 

Associações e Sociedades sem, no entanto, operar por sua conta e risco, uma vez que serão 

mantidas com recursos públicos transferidos pelo Estado por meio de um contrato de gestão. 

 Qualificada como Organização Social, a entidade estará habilitada a receber recursos 

financeiros e a administrar bens e equipamentos, e pessoal do Estado. Em contrapartida, para 

a formação dessa parceria, a OS se obriga a firmar um contrato de gestão com o poder 

público, por meio do qual serão acordadas metas de desempenho que assegurem a qualidade e 

a efetividade dos serviços prestados ao público (PAES, 2004, p. 113). 

 A concepção das Organizações sociais tinha como escopo permitir a publicização de 

atividades no setor de prestação de serviços não exclusivos do Estado, presumindo a 

otimização da prestação desses serviços, uma vez considerado que através dessas parcerias 
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haveria maior agilidade e alcance da ação pública, tornando mais fácil e direto o controle 

social, através dos respectivos conselhos do segmento envolvido. 

 Visando atingir esses objetivos, o programa de publicização redefinia a forma de 

atuação do Estado no desempenho de suas funções sociais, adotando modelos gerenciais que 

garantiriam autonomia administrativa e financeira às Organizações Sociais e mantendo o 

financiamento público. 

 O programa previa a transferência de atividades para o setor privado mediante a 

extinção de uma entidade pública de natureza autárquica ou fundacional. O fomento 

abrangeria a destinação de recursos orçamentários e a cessão especial de servidores, além de 

ser dispensada a licitação nos contratos de prestação de serviços firmados entre a 

Administração Pública e a Organização Social. 

 As atividades estatais publicizáveis seriam aquelas em que o Estado atuaria 

simultaneamente com outras organizações privadas. A própria lei que criou as organizações 

sociais tratou de delimitar seu alcance: ensino, pesquisa científica, desenvolvimento 

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

 O Plano Diretor da Reforma do Estado previa que: 

 
A transformação dos serviços não-exclusivos estatais em organizações sociais se 
dará de forma voluntária, a partir da iniciativa dos respectivos ministros, através de 
um Programa Nacional de Publicização. Terão prioridade os hospitais, as 
universidades e escolas técnicas, os centros de pesquisa, as bibliotecas e os museus. 
A operacionalização do Programa será feita por um Conselho Nacional de 
Publicização, de caráter interministerial (BRASIL, 1998). 

 

 Pietro (2005, p. 267) comenta que: 

 
Embora o plano diretor fizesse referência ao projeto das organizações sociais como 
instrumento que viria “permitir a descentralização de atividades no setor de 
prestação de serviços não-exclusivos”, dando, portanto, ideia de que o Estado iria 
transferir atividades suas para o particular, do texto da lei consta que o contrato de 
gestão com tais entidades constitui instrumento de fomento e, portanto, meio de 
incentivo à iniciativa privada, e não como forma de descentralização. 
Contraditoriamente, no entanto, o art. 20 prevê a criação, mediante decreto do Poder 
Executivo, do Programa Nacional de Publicização – PNP, com o objetivo de 
estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais, a fim de 
assegurar a “absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos da 
União, por organizações sociais”. 
A intenção do governo é a de transferir para entidades qualificadas como 
organizações sociais atividades hoje desempenhadas por órgãos públicos. Só que a 
entidade prestará o mesmo serviço, não mais como serviço público [...] e sim como 
atividade privada de interesse público, a ser fomentada pelo Estado mediante a 
celebração de contrato de gestão7. 

                                                 
7 Em Pernambuco a criação das Organizações Sociais e das Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público se deu por meio da Lei Estadual nº 11.743 de 20 de janeiro de 2000. A Lei Estadual contrariamente à 
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 Barreto (apud Torres, 2007, p. 62), chama atenção para que as mudanças pretendidas 

teriam por motivo o fato de o governo reconhecer a impossibilidade de enfrentar os problemas 

da estrutura administrativa do Estado e que, dentro da lógica jurídico-institucional que 

permeia o setor público, não haveria solução para algumas questões essenciais necessárias à 

boa prestação dos serviços. No seu entender: 

 
A solução encontrada pelo governo para reestruturar a gestão das atividades sociais 
– centrada numa estratégia de retiradas do Estado desses setores – reflete, de certa 
forma, o reconhecimento da impossibilidade de enfrentar um dos problemas 
estruturais do setor público: a excessiva regulamentação, determinada por uma 
cultura burocrática baseada no princípio da desconfiança prévia, que justifica a 
existência de um rígido sistema de controle a priori sobre os processos 
administrativos. Revela ainda, implicitamente, a constatação de que, dentro da 
lógica jurídico-institucional prevalecente no setor público, não há solução para 
questões essenciais como a alocação eficiente de recursos, o compromisso dos 
servidores com a coisa pública e o controle efetivo dos resultados. 

 

 Torres (2007, p. 62) enfatiza que a saída institucional buscada combinaria um conjunto 

de alterações que garantiriam a eficiência do gasto público nos serviços não exclusivos do 

Estado. Seriam elas: 

 
a) Uma aposta radical no controle social; 
b) Flexibilização das regras administrativas, especialmente quanto à liberdade de 

contratação e demissão pelo regime da CLT e não vinculação à lei geral de 
compras governamentais; 

c) Introdução de instrumentos de aferição de desempenho por resultados; 
d) Estabelecimento de um mecanismo de busca competitiva por recursos públicos, 

uma vez que o repasse de verbas para as OSs não é garantido por nenhum 
regramento legal. 

 

 Santos, L. (2000, p. 106) afirma que “a fórmula contemplada pela lei 9.637/98 busca, 

[...] permitir que o Estado possa valer-se, [...] de vantagens que seriam inerentes à forma de 

propriedade privada”. Como corolário de sua arguição, apresenta a preocupação do governo 

FHC: 

 
Vantagens das Organizações Sociais 
O modelo institucional das Organizações Sociais apresenta vantagens claras 
sobre outras formas de organizações estatais atualmente responsáveis pela 
execução de atividades não-exclusivas. 

                                                                                                                                                         
Lei Federal estabelece que as entidades qualificadas como Organizações Sociais atuem nas atividades 
desempenhadas pelo Estado de Pernambuco. Conforme o art. 5º da mencionada Lei “As pessoas jurídicas de 
direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à promoção ou execução das atividades 
públicas não-exclusivas definidas no inciso I do artigo 2º desta Lei, poderão habilitar-se à qualificação como 
organização social, para fins de assunção e execução, tão somente no seu âmbito de atuação, de atividades e 
serviços atualmente desempenhados por órgãos públicos e entidades vinculadas ao Poder Público Estadual, 
[...]”. 
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Do ponto de vista da gestão de recursos, as Organizações Sociais não estão 
sujeitas às normas que regulam a gestão de recursos humanos, orçamento e 
finanças, compras e contratos na Administração Pública. Com isso, há um 
significativo ganho de agilidade e qualidade na seleção, contratação, manutenção 
e desligamento de funcionários, que, enquanto celetistas, estão sujeitos a plano 
de cargos e salários e regulamento próprio de cada Organização Social, ao passo 
que as organizações estatais estão sujeitas às normas do Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos, a concurso público, ao SIAPE e à Quadro salarial do 
setor público. 
Do ponto de vista da gestão orçamentária e financeira as vantagens do modelo 
organizações sociais são significativas: os recursos consignados no Orçamento 
Geral da União para execução do contrato de gestão com as Organizações 
Sociais constituem receita própria da Organização Social, cuja alocação e 
execução não se sujeitam aos ditames da execução orçamentária, financeira e 
contábil governamental operada no âmbito do SIAFI e sua legislação pertinente; 
sujeitam-se a regulamento e processos próprios. 
No que se refere à gestão organizacional em geral, a vantagem evidente do 
modelo Organizações Sociais é o estabelecimento de mecanismos de controle 
finalísticos, ao invés de meramente processualísticos, como no caso da 
Administração Pública. A avaliação da gestão de uma Organização Social dar-
se-á mediante a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas no contrato 
de gestão, ao passo que nas entidades estatais o que predomina é o controle dos 
meios, sujeitos a auditorias e inspeções das CISETs e do TCU (MARE, 1997, p. 
16). 

 

 Não obstante todas essas considerações, muitas críticas foram feitas ao modelo 

proposto, gerando resistência para sua implantação inclusive na própria equipe do governo 

FHC. Modesto (1997) considerou: 

 
Em sentido abrangente, as organizações sociais representam uma forma de parceria 
do Estado com as instituições privadas de fins públicos (perspectiva ex parte 
príncipe) ou, sob outro ângulo, uma forma de participação popular na gestão 
administrativa (perspectiva ex parte populi). 

 

 Santos, L. (2000, p. 121), acertadamente, critica a posição de Modesto (1997). 

Segundo seu entendimento: 

 
Não se trata de parceria, pois o setor privado não está a adotar ex ponte própria ou 
de iure própria qualquer iniciativa para colaborar com o Estado na ampliação da 
prestação de serviços públicos não-exclusivos, adotando por sua conta e risco o 
exercício de suas atividades. O que ocorre é um processo induzido de substituição de 
entes públicos por entes privados, criados por encomenda, ad hoc, para assumir 
funções antes a cargo do Estado, com privilégios que ofendem a princípios 
constitucionais diversos. Não se verifica “ação autônoma e em nome próprio de 
particulares”, mas efetiva delegação de competências e transferência de bens e 
recursos públicos a particulares, com o propósito exclusivo de afastar a submissão 
ao regime de direito público e às suas limitações. 

 

 Nessa mesma linha de raciocínio, Mello (2004, p. 223) argumenta: 

 
No caso em que se pretenda promover a absorção de serviços públicos por 
Organizações Sociais, irrompe uma aberrante ofensa ao art. 175 da CF, segundo o 
qual “incumbe ao Poder Público, na forma da Lei, diretamente ou sob regime de 
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concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 
públicos”. 

 

 O autor ainda chama atenção para o disposto nos artigos 196, 205, 206 e 208 da 

Constituição Federal. Tais artigos prescrevem, literalmente, que saúde, educação e ensino, são 

deveres do Estado, ou seja, o Estado está obrigado a prestar esses serviços e impedido de “se 

despir dos correspondentes encargos de prestação pelo processo de transpassá-los a 

organizações sociais”. 

 Mello (2004, p. 224) faz duras críticas a esse processo de “publicização”, não só pela 

disposição do Estado em transferir a prestação dos serviços em si para entidades privadas. 

Chama atenção, com bastante propriedade, para as aberrações que a Lei 9.637/1998 (Lei das 

organizações sociais) estabeleceu. Argumenta o autor, que as entidades extintas e 

“transformadas” em organizações sociais: 

 
Não podem receber bens públicos, dotações orçamentárias e servidores públicos, a 
custa do erário, sem um processo regular em que se assegure igualdade a quaisquer 
interessados em obter tais benesses, cuja habilitação patrimonial, financeira e técnica 
seja previamente comprovada. [...] A ser de outro modo, a qualificação de 
organização social seria um gesto de “graça”, uma outorga imperial resultante tão-só 
do soberano desejo dos outorgantes, o que, a toda evidência, é incompatível com as 
concepções do Estado moderno. 

 

 Pietro (2004, p. 421) também é contundente. A autora argumenta que “sob a roupagem de 

entidade privada, o real objetivo é o de mascarar uma situação que, sob todos os aspectos, estaria 

sujeita ao direito público”. São entidades constituídas ad hoc8, ou seja, são entidades que têm como 

único objetivo se habilitarem como organizações sociais, exercendo as mesmas atividades de antes, 

porém com nova roupagem. São “entidades fantasmas porque não possuem patrimônio, sede própria, 

vida própria e viverão exclusivamente por conta do contrato de gestão com o poder público”. 

 Afora esses problemas de ordem legal, outros decorrentes da própria estruturação das 

organizações sociais se apresentam. A começar pela composição dos membros do conselho de 

administração. Conforme disposto na Lei 9.637/1998 (Lei das Organizações Sociais), os 

representantes do governo podem chegar a até 40%, enquanto os representantes da sociedade 

civil chegariam a apenas 30%. A participação dos representantes do Estado pode até ser maior 

que os 40% previstos inicialmente. Basta que estes consigam eleger outros membros dentre os 

representantes “de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral”. 

 O que se extrai dessa composição é que, apesar de haver a mudança, passando a 

administração da entidade do Estado para o particular, o controle continua a ser do Estado. 

                                                 
8 Entidades criadas para executar determinada tarefa; têm fim específico. 
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Indicações políticas para o conselho acabariam por deixar a entidade com a mesma situação 

de antes. A diferença é que agora a entidade é pessoa jurídica de direito “privado”. 

 Torres (2007, p. 63) alerta para um dos problemas que podem surgir com esse formato 

de implementação das políticas públicas: “um processo de oligarquização das associações, das 

entidades da sociedade civil que se relacionam com o setor público e também dos 

representantes dos próprios usuários”. Chama a atenção para um fato real e, sobretudo, grave: 

a qualidade da atuação dos conselhos de políticas públicas. Em sua obra, apresentou dados de 

uma pesquisa realizada, em 2000, pela fundação João Pinheiro com o Conselho Estadual de 

Assistência social e Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, ambos em 

Minas Gerais. A pesquisa apresentou as seguintes deficiências: 

 
a) Falta de autonomia dos conselhos em relação ao Poder Executivo, dependência 

que vai do município à União, passando naturalmente pelos estados; 
b) Baixa contribuição técnica/política por parte dos conselheiros, que apresentam 

níveis elementares de conhecimento sobre as políticas públicas em questão; 
c) Excessiva fragmentação dos conselhos, especialmente no nível municipal, 

implicando inclusive a dificuldade em encontrar quadros capacitados para 
participar dos vários conselhos. 

 

 Torres (2007, p. 66) também chama atenção para o fato de, na apresentação do plano 

diretor da reforma do aparelho do Estado, o governo estabelecer, “expressamente”, a 

necessidade de autorização legislativa para sua criação. No entanto, quando da decretação do 

normativo, “desapareceu a menção à participação do poder legislativo no processo”. 

 Entende-se que não houve essa problemática porquanto o plano diretor se referia à 

obtenção de autorização legislativa para firmar o contrato de gestão e não para qualificar a 

entidade como organização social, não obstante concordar com o autor quanto à necessária 

discussão que deveria ter havido no âmbito do legislativo. Cabe ressaltar, no entanto, que o 

governo seguiu a mesma formatação para a concessão das titularidades de “utilidade pública” 

e “entidade beneficente de assistência social”. Essas titulações são conferidas pelo Executivo 

sem a necessidade e/ou obrigatoriedade de passar pelo legislativo. 

 O cerne da questão que se levanta está na discricionariedade conferida ao executivo 

para conceder ou não a qualificação da entidade como organização social. A Lei das 

Organizações Sociais prescreve como requisito para obtenção da supracitada qualificação a 

“aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização 

social, do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade 

correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e 

Reforma do Estado”. 
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 Destarte, independente de haver a qualificação como organização social, não 

necessariamente a entidade qualificada haveria de firmar parceria ou contrato com o Estado. 

Essa obrigação estava implícita tão somente nos casos em que uma autarquia ou fundação 

pública fosse extinta com o consequente nascimento da organização social. No caso das 

entidades privadas sem fins lucrativos, uma vez atendidos os requisitos legais previstos para a 

qualificação, poderiam requerê-la e, em sendo da “conveniência e oportunidade” do Ministro 

ou regulador da área de atividade, obter a qualificação. 

 Santos, L. e Pedrosa (1998, p. 14), chamam atenção para que: 

 
[...] dificilmente, uma entidade será qualificada como organização social sem que 
haja extinção de órgão ou entidade pública da mesma área de atuação, devido à 
escassez de recursos de que dispõe a administração pública. Seria utópico imaginar 
que as organizações sociais venham a representar um mero acréscimo na oferta de 
serviços naquelas áreas de atuação específica de que nos fala a lei. 

 

 Violin (2006, p. 208) enfatiza que “poucas organizações sociais foram instituídas, o 

que acabou acarretando a necessidade da criação das organizações da sociedade civil de 

interesse público, com uma legislação mais simplificada”. 

 Alves (apud Violin, p. 2006) alertou para o fato de que a necessidade de inclusão de 

representantes da Administração Pública no Conselho de Administração poderia afastar o 

interesse de muitas entidades pelo pleito da qualificação como organização social. 

 

 

2.3.4 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
 

 

 As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), não obstante não 

haverem sido discutidas durante o Plano Diretor da Reforma do Estado, surgiram na esteira 

deste. O foco dessa parceria vinha amparado nas mesmas razões da criação das Organizações 

Sociais, ou seja, a parceria com o terceiro setor propiciaria condições institucionais, 

capilaridade, capacidade burocrática e formas de atuação mais flexíveis que a Administração 

Pública, haja vista a percepção de que o Estado “deveria atuar através de redes e em parceria, 

com ampla penetração e ramificação na sociedade civil organizada” (TORRES, 2007, p. 79). 

 Dessa discussão surgiu a Lei 9.970, que estabeleceu um novo disciplinamento jurídico 

às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, possibilitando-lhes obter a 
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qualificação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Segundo Durão e 

Landim (2007): 

 
Trata-se do estabelecimento de um novo marco legal para regular as relações entre o 
chamado Terceiro Setor e o Estado, no qual está envolvida uma proposta 
classificatória das diversificadas entidades da sociedade civil, delimitando-se, dentro 
desse enorme universo, aquelas que são de Interesse Público (OSCIPs – 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público). Estas serão as aptas ao 
estabelecimento do Termo de Parceria, novo instrumento que pretende 
desburocratizar, imprimir maior agilidade gerencial, transparência e possibilidade de 
controle de resultados nos projetos que envolvam colaboração das OSCs com os 
órgãos governamentais. 

 

 A criação dessa norma adveio das rodadas de interlocução política do Conselho da 

Comunidade Solidária, dedicadas ao tema marco legal do terceiro setor. Essas rodadas tinham 

como objetivo propiciar o diálogo entre sociedade e governo acerca de temas voltados “para 

uma estratégia de desenvolvimento social, por meio de consultas a diferentes interlocutores da 

sociedade civil e governos, e de estudos, discussões e proposições sobre o tema em foco” 

(CARDOSO, 2001, p. 5). 

 A associação brasileira de organizações não governamentais – ABONG (2007, p. 17) 

expõe: 

 
[...] uma das razões oficiais que impulsionaram essa rodada foi a constatação de que 
a legislação brasileira que regia as relações entre o Estado e as organizações 
representativas da sociedade civil não havia acompanhado as grandes mudanças 
ocorridas na forma e na perspectiva de atuação dessas organizações. O principal 
objetivo era, contudo, criar uma regulamentação que permitisse uma maior 
flexibilização, com menor burocracia e maior controle, para que as associações e 
fundações sem fins lucrativos assumissem maiores responsabilidades na execução 
das políticas públicas. 

 

 Para a ABONG, um dos pontos positivos na Lei 9790/99 foi o sistema de classificação 

das entidades que diferenciava as entidades de interesse público daquelas de benefício mútuo. 

Ainda: tal classificação permitiu a identificação da pluralidade de iniciativas sociais de 

interesse público, por não só comportar os tradicionais campos de atuação (educação, saúde), 

mas também abarcar uma série de outras atividades, a exemplo das atividades ligadas ao meio 

ambiente e direitos difusos. 

 Cardoso (2001, p. 5) explica que o normativo concebido a partir das discussões 

havidas entre governo e sociedade introduz uma nova concepção de esfera pública social, que 

possibilita firmar parcerias entre Estado e sociedade civil sobre novas bases mais condizentes 

com as atuais exigências de publicização e eficiência das ações sociais. 
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 Contudo, a ABONG (2007, p. 18) teceu algumas críticas ao processo, pois apesar do 

discurso oficial de que as entidades que atuassem nessas áreas teriam uma relação 

diferenciada e privilegiada com o Estado, esse suposto privilégio ficou sedimentado apenas no 

repasse de recursos para que as entidades executassem suas atividades. Conforme externou: 

“pouco se avançou na construção de um marco legal que possibilitasse o fortalecimento 

efetivo das organizações da sociedade civil [...] essencial para o processo de redução das 

desigualdades e fortalecimento da cidadania no Brasil”. 

 Paes (2004, p. 127) explica: 

 
[...] foi instituído um primeiro marco legal englobando todas as entidades que 
formam o terceiro setor e que apresentem em seus estatutos objetivos ou finalidades 
sociais voltadas para a execução de atividades de interesse público nos campos da 
assistência social, cultura, educação, saúde, voluntariado, desenvolvimento 
econômico e social, da ética, da paz, da cidadania e dos direitos humanos, da 
democracia e de outros valores fundamentais, além da defesa, preservação e 
conservação do meio ambiente. 

 

 Ciconello (2004, p. 57) expõe que “Essa lei buscou reconhecer o caráter público de um 

conjunto de organizações da sociedade civil até então não reconhecida pelo Estado, criando 

um novo sistema classificatório que também diferencia organizações sem fins lucrativos de 

interesse público daquelas de benefício mútuo [...] e de caráter comercial”. 

 Para o Conselho da Comunidade Solidária, a Lei se propunha a estimular o 

crescimento do terceiro setor bem como construir um novo marco institucional visando à 

progressiva mudança do desenho das políticas públicas governamentais, “de sorte a 

transformá-las em políticas públicas de parceria entre Estado e Sociedade Civil em todos os 

níveis, com a incorporação das organizações de cidadãos na sua elaboração, na sua execução, 

no seu monitoramento, na sua avaliação e na sua fiscalização” (FRANCO, 2001, p. 6). 

 Conforme exposto pelo Conselho da Comunidade Solidária: 

 
Por trás da nova lei do Terceiro Setor, existe a avaliação de que o olhar público da 
Sociedade Civil detecta problemas, identifica oportunidades e vantagens 
colaborativas, descobre potencialidades e soluções inovadoras em lugares onde o 
olhar do Estado não pode, nem deve, penetrar. A ação pública da Sociedade Civil é 
capaz de mobilizar recursos, sinergizar iniciativas, promover parcerias em prol do 
desenvolvimento humano e social sustentável, de uma forma que o Estado jamais 
pôde ou poderá fazer (FERRAREZI; REZENDE, 2002, p. 116). 

 

 A criação das OSCIPs veio a reboque dos vários problemas alegados pelos 

representantes da sociedade civil relativos a barreiras burocráticas encontradas para a 

consecução de parcerias com o Estado. 
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 Ferrarezi (2001, p. 05) explica que, com o normativo, “buscou-se, [...], identificar as 

(entidades da sociedade civil) que possuem fins públicos e não tinham acesso a nenhum 

benefício ou qualificação, reduzir os custos operacionais e agilizar os procedimentos para o 

reconhecimento institucional”. Na verdade, o dispositivo legal propiciou a abertura para o 

reconhecimento de outras entidades, que prestavam serviços à coletividade, em áreas diversas 

daquelas constantes no normativo que regulamentava as organizações sociais. Enquanto às 

Organizações Sociais era concedida a atuação nas áreas de ensino, pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde, as 

OSCIPS poderiam atuar num leque bem mais extenso de atividades: 

 
a) Promoção da assistência social;  
b) Promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;  
c) Promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata esta Lei;  
d) Promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata esta Lei;  
e) Promoção da segurança alimentar e nutricional;  
f) Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável;  
g) Promoção do voluntariado;  
h) Promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;  
i) Experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas 

alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;  
j) Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria 

jurídica gratuita de interesse suplementar;  
k) Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e 

de outros valores universais;  
l) Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e 

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam 
respeito às atividades mencionadas neste artigo. 

 

 Ferrarezi (2001, p. 05) conclui informando que o propósito da norma seria, também, 

“modernizar a realização de parcerias com os governos, com base em critérios de eficácia e 

eficiência e mecanismos mais adequados de responsabilização de modo a garantir que os 

recursos de origem estatal sejam bem aplicados e efetivamente destinados a fins públicos”. 

Não conseguimos enxergar essa diferença em relação aos demais normativos existentes 

porquanto a questão de eficiência, responsabilização e resultados a serem alcançados são 

predisposições já contidas na Constituição Federal (art. 37, caput, e inciso XXII, § 8º) estando 

implícita, embora muitas vezes não observado pelos gestores públicos, a sua observância  

 Merece destaque a informação de que as Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público, apesar da aproximação conceitual e jurídica com as Organizações Sociais, com estas 

não se confundem, mormente no que tange à forma de financiamento e ao alcance de suas 

atividades. Observe-se que as Organizações Sociais, regra geral, são financiadas por dotações 
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orçamentárias constantes no orçamento da respectiva esfera de governo (União, Estados ou 

Municípios) enquanto as OSCIPs poderão ou não receber recursos orçamentários, 

dependendo, para isto, do competente instrumento de compromisso a ser firmado entre o 

Estado e a OSCIP, que a Lei 9.790/99 denominou de termo de parceria. 

 Relativamente à obtenção da qualificação como organização da sociedade civil de 

interesse público, diferentemente da obtenção da qualificação como organização social, cujo 

ato é discricionário, o ato é vinculante, ou seja, se a entidade pleiteante cumprir os requisitos 

estabelecidos na norma para tal fim receberá a outorga. 

 A Lei 9790/99, no entanto, elencou as entidades que não podem receber essa 

qualificação. Ressalta, inclusive, que, mesmo que essas entidades prestem algum tipo de 

serviço de cunho social, não estão aptas a receber a qualificação de OSCIP. Também as 

entidades vinculadas ao Poder Público ou a organismos do Estado não podem obter a 

qualificação como OSCIP. As entidades que não podem receber a supracitada qualificação 

são: 

 
a) As sociedades comerciais;  
b) Os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria 

profissional;  
c) As instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, 

práticas e visões devocionais e confessionais;  
d) As organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações;  
e) As entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um 

círculo restrito de associados ou sócios;  
f) As entidades e empresas que comercializam planos de saúde e assemelhados;  
g) As instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras;  
h) As escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras;  
i) As organizações sociais;  
j) As cooperativas;  
k) As fundações públicas;  
l) As fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão 

público ou por fundações públicas;  
m) As organizações creditícias que tenham quaisquer tipos de vinculação com o 

sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 da Constituição Federal.  
 

 Uma novidade trazida pelo supracitado dispositivo legal foi a possibilidade de poder 

remunerar os dirigentes que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela 

prestam serviços específicos; respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo 

mercado, na região correspondente a sua área de atuação. É necessário, no entanto, que conste 

expressamente no Estatuto da OSCIP essa opção. 

 Oportuno ressaltar que, uma vez constando em seus estatutos a opção pela 

remuneração de seus dirigentes, a entidade qualificada como OSCIP não poderá ostentar o 

título de utilidade pública. Fica, ainda, impedida de receber subvenções, auxílios ou isenções 
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fiscais. O mesmo ocorre com o certificado de entidade beneficente de assistência social, 

porquanto o dispositivo legal que regulamenta essa titulação veda a concessão de 

remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, 

em razão das competências, funções ou atividades a diretores, conselheiros, sócios, 

instituidores ou benfeitores dessas entidades. 

 Em 2002, com a edição da MP 66, de 29 de agosto de 2002, convertida na Lei 

Nacional nº 10.637, de 30 de dezembro do mesmo exercício financeiro, as OSs e OSCIPs que 

fizessem constar em seus estatutos a opção pela remuneração de seus dirigentes, poderiam 

gozar da isenção do imposto de renda pessoa jurídica e do recebimento de doações dedutíveis. 

No entanto, duas condições são impostas: a) a remuneração do dirigente ser em decorrência 

de vínculo empregatício; b) a remuneração estabelecida não pode ser superior, em seu valor 

bruto, ao limite estabelecido para a remuneração dos servidores do Poder Executivo Federal. 

 No tocante à atuação das OSCIPs, esta deverá ser complementar à atuação do Estado e 

não em substituição a este. Regules (2006, p. 143) ensina que “a ordem social confere 

respaldo às atividades particulares em caráter complementar” e que a prestação do serviço 

social pela OSCIP “não tem o condão de apartar o Poder Público do atendimento direto à 

população no tocante aos serviços sociais”. 

 Esta, inclusive, é uma prerrogativa constitucional, pois em vários dispositivos a 

Constituição Federal estabelece como obrigação do Estado a prestação dos serviços sociais 

(educação e saúde), permitindo, contudo, que a iniciativa privada explore esses serviços, de 

forma gratuita ou não. No entanto, quando o Estado promover parcerias com a iniciativa 

privada esta atuará de forma complementar, conforme o acima disposto. A própria Lei 

9.790/99 (Lei das OSCIPs), em seu artigo 3º, faz menção à forma complementar de atuação, 

quando as entidades qualificadas como OSCIPs tiverem como objetivo a promoção da 

educação e da saúde. 

 Pietro (2006) ensina que a assunção do termo de parceria entre o Poder Público e a 

entidade qualificada como OSCIP é uma real atividade de fomento, uma vez que há um 

incentivo à iniciativa privada de interesse público. Ao contrário do que ocorre no caso das 

Organizações Sociais, o Estado não está deixando de prestar esses serviços para transpassá-los 

à iniciativa privada, mas, sim, promovendo parcerias, cooperação com essas entidades que 

atendem a necessidades coletivas. 

 Após a exposição dessas considerações acerca do Terceiro Setor, títulos e 

qualificações, personagens e atuação, e de observar que quase sempre há recursos públicos 
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envolvidos nesse relacionamento, tornou-se necessário discorrer sobre a relação entre o 

Estado e o Terceiro Setor, os regimes de parceria existentes, mormente o pertinente à gestão 

por colaboração, no qual se encontram as parcerias firmadas entre Estado e as Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs. 

 



59 
 

 
 

CAPÍTULO 3 

 

 

3 RELAÇÕES ENTRE ESTADO E TERCEIRO SETOR 
 

 

 Torres (2007, p. 15-16) ensina que “o objetivo dos arranjos institucionais inovadores, 

com a consequente adoção de novos modelos de gestão, é sempre aprimorar a atuação da 

administração pública, almejando alcançar níveis mais elevados de eficiência e eficácia”. Sob 

sua ótica, o processo de aperfeiçoamento das administrações públicas se utiliza de “formatos 

jurídicos e institucionais diferentes” e vários fatores contribuem para o sucesso ou insucesso 

dessas transformações. Cita alguns exemplos desses fatores: a cultura predominante na 

administração pública de cada país, o prestígio político das propostas de reforma 

administrativa, as condições históricas de eficiência e desempenho da burocracia pública, o 

nível de desenvolvimento social e institucional de cada sociedade, dentre outros. Conclui: 

 
Juntamente com os instrumentos tradicionais, como descentralização, foco nos 
resultados, implantação de instrumentos de aferição de desempenho individual e 
institucional, incremento nos níveis de accountability, entre outros, a 
contratualização e a agencificação surgem como ferramentas importantes na busca 
por níveis mais elevados de desempenho no âmbito da administração pública. 
(Torres, 2007, p.16) 

 

 No Brasil, a concepção de uma legislação que desse suporte à criação de agências e 

estabelecimento de contratos de gestão (considerados como alternativa moderna e viável para 

os problemas da administração pública brasileira) surgiram no governo Collor. 

 Antes desse período, numa tentativa de descentralizar atividades, buscando uma maior 

mobilidade na execução dos serviços públicos, o governo militar baixou o Decreto-Lei nº 

200/67. Meirelles (2004, p. 707) ensina que até o advento do supracitado Decreto-Lei, “a 

organização administrativa [...] pecava pela excessiva concentração de atribuições nos órgãos 

de cúpula, agravada pela falta de racionalização dos trabalhos de coordenação dos serviços, 

[...] que alongava a tramitação dos processos e retardava as decisões governamentais. 

 Esse decreto foi considerado um marco na tentativa de superação da rigidez 

burocrática, pois, por meio dele, houve transferência de atividades para autarquias, fundações, 

empresas públicas e sociedades de economia mista, numa “tentativa de flexibilizar a 

administração”, visando propiciar uma “maior operacionalidade às atividades econômicas do 



60 
 

 
 

Estado”. A administração pública passaria a observar os princípios do planejamento, 

coordenação, descentralização, delegação de competência e controle (PDRAE, 1995, p. 20).  

 Conforme exposto no PDRAE (1995), na transição democrática de 1985 houve uma 

paralisação do avanço rumo ao projeto de uma administração pública gerencial. Um dos 

motivos dessa paralisação decorreu do clientelismo observado na forma de “loteamento de 

cargos públicos da administração indireta e das delegacias dos ministérios nos Estados para os 

políticos dos partidos vitoriosos”. 

 Para Torres (2007, p. 16-17) “houve uma politização excessiva do aparelho estatal, 

que é partilhado vorazmente pelos partidos políticos, intensificando o patrimonialismo e 

prejudicando intensamente a administração pública brasileira”. 

 Como consequência, o congresso constituinte, na Constituição de 1988, promoveu o 

engessamento do aparelho estatal. 

 
[...] ao estender para os serviços do Estado e para as próprias empresas estatais 
praticamente as mesmas regras burocráticas rígidas adotadas no núcleo estratégico 
do Estado, a nova Constituição determinou a perda da autonomia do Poder 
Executivo para tratar da estruturação dos órgãos públicos, instituiu a obrigatoriedade 
de regime jurídico único para os servidores civis da União, dos Estados-membros e 
dos Municípios, e retirou da administração indireta a sua flexibilidade operacional, 
ao atribuir às fundações e autarquias públicas normas de funcionamento idênticas às 
que regem a administração direta. 

 

 A mudança contida na Carta constitucional de 1988, conforme exposto no PDRAE, foi 

considerada um retrocesso burocrático, gerando um “encarecimento significativo do custeio 

da máquina administrativa, tanto no que se refere a gastos com pessoal, como bens e serviços, 

e um enorme aumento da ineficiência dos serviços públicos”. 

 Buscou-se, então, com a reforma administrativa implementada no governo FHC, dotar 

a administração pública de uma maior autonomia de gestão e flexibilização administrativa 

com vistas à elevação dos níveis de desempenho e resultado. Para Alcoforado (2005), o 

contrato “em sentido amplo e estrito” passou a ser o instrumento utilizado “para se trabalhar 

com resultados e modernizar o serviço público” uma vez permitir a instituição de práticas de 

planejamento, avaliação e monitoramento. 

 A mudança verificada estaria na forma de avaliar os contratos e a prestação dos 

correspondentes serviços contratados. A avaliação desses contratos deixaria de ser realizada 

observando-se “apenas” a correta utilização dos recursos, passando-se a observar, também, e, 

sobretudo, o alcance dos resultados pactuados. 



61 
 

 
 

 Visando atingir seus objetivos, o PDRAE pregava a transferência dos serviços não 

exclusivos do Estado para o setor público não estatal, fundações públicas transformadas em 

organizações sociais, bem como a transformação de autarquias e fundações que possuíam 

poder de Estado em agências autônomas, com a consequente celebração de contratos de 

gestão. Pietro (2002, p. 18) explica que os contratos de gestão fazem parte do chamado 

contracting out, ou seja, uma forma através da qual “a administração pública celebra acordos 

[...] para buscar a colaboração do setor privado”. Por sua vez, os contracting out fazem parte 

de “um conceito bem amplo de privatização, que abrange todas as medidas adotadas com o 

objetivo de diminuir o tamanho do Estado”. Além dos contratos de gestão, são considerados 

contracting out, os convênios, os contratos de obras e prestação de serviços (terceirização) e 

os termos de parceria. 

 

 

3.1 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

 Contratos administrativos é um ajuste entre a Administração Pública e um terceiro, 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, para a consecução de objetivos de interesse 

público. 

 Mello (2004, p. 574) dá uma definição mais ampla sobre os contratos administrativos: 

 
É um tipo de avença travada entre a Administração e terceiros, na qual, por força de 
lei, de cláusulas pactuadas ou do tipo de objeto, a permanência do vínculo e as 
condições preestabelecidas assujeitam-se a cambiáveis imposições de interesse 
público, ressalvados os interesses patrimoniais do contratante privado. 

 

 Meirelles (2004, p. 208-209) ensina que o contrato administrativo “é sempre 

consensual e, em regra, formal, oneroso, comutativo e realizado intuitu personae”. Conforme 

o autor, o contrato administrativo é consensual por firmar um acordo de vontades, não sendo 

um ato unilateral ou impositivo da Administração Pública; é formal, pois se apresenta de 

forma escrita e com requisitos especiais; oneroso, devido à remuneração convencionada; 

comutativo porque estipula compensações recíprocas e equivalentes; e intuitu personae 

porque deve ser executado pelo próprio contratado. 

 Por igual caminho, os contratos administrativos podem ser de colaboração e de 

atribuição. No primeiro, o particular se obriga a prestar ou realizar algo para a Administração. 

No segundo a Administração confere determinadas vantagens ou direitos ao particular. 
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Enquanto no contrato por colaboração existe o interesse da Administração, no contrato de 

atribuição predomina o interesse do particular desde que não seja contrário ao interesse 

público. 

 Como ensina Meirelles (2004), o objeto, a finalidade pública, e o interesse público, 

não são requisitos para caracterizar o contrato administrativo, porquanto o objeto “é 

normalmente idêntico ao do direito privado” e finalidade e interesse público são condições 

que não se podem afastar de qualquer contrato firmado pela Administração. O que realmente 

caracteriza o contrato administrativo é a “participação da Administração, derrogando normas 

de direito privado e agindo publicae utilitatis causa, sob a égide do direito público”. 

 Justen Filho (2000, p. 503) explica que o ponto mais característico dos contratos 

administrativos reside na possibilidade de uma das partes alterar unilateralmente o conteúdo 

da avença. Essa possibilidade narrada pelo autor é relativa à supremacia de poder da 

Administração para determinar as condições iniciais do ajuste. 

 Como externado por Meirelles (2004) é dessa “supremacia de poder” que emana a 

faculdade de a Administração impor as chamadas cláusulas exorbitantes do direito comum. 

 Além da faculdade de alteração unilateral do que fora pactuado, essa supremacia de 

poder, complementa Justen Filho, permite à Administração extinguir o contrato, impor 

sanções ao particular e exigir, em alguns casos, o cumprimento das prestações alheias sem 

observância ao princípio da “exceptio non adimpleti contractus9”. 

 Mello (2004, p. 569) considera que essas características dos contratos administrativos 

são formas de instabilização do vínculo, não obstante constituírem um direito da 

Administração. Conforme seu entendimento, estas prerrogativas “derivariam ou da 

sistemática normativa, que protege acentuadamente determinadas atividades públicas, ou de 

cláusulas “contratuais” concebidas como “exorbitantes’”. 

 Meirelles (2004, p. 201) define as cláusulas exorbitantes como aquelas que “excedem 

do direito comum para consignar uma vantagem ou uma restrição à Administração ou ao 

contratado”. Essas cláusulas podem estabelecer as mais diversas prerrogativas, amparadas no 

interesse do serviço público, tais como a ocupação do domínio público, o poder expropriatório 

e a atribuição de arrecadar tributos, concedidos ao particular contratado para a cabal execução 

do contrato. As principais, além das já citadas possibilidades de alteração e rescisão unilateral 

                                                 
9 O princípio da exceptio non adimpleti contractus ou exceção de contrato não cumprido encontra-se amparado 

no art. 476, do Código Civil: "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 
obrigação, pode exigir o implemento da do outro". 
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do contrato, são verificadas nos quesitos relativos ao equilíbrio econômico e financeiro; na 

revisão de preços e tarifas; na inoponibilidade da exceção de contrato não cumprido; no 

controle do contrato, na ocupação provisória e na aplicação de penalidades contratuais pela 

Administração. 

 Os principais tipos de contratos administrativos são: a) contrato de obra pública; b) 

contrato de serviço; c) contrato de fornecimento; d) contrato de concessão; e) contrato de 

gerenciamento; f) contrato de gestão; g) termo de parceria. A seguir, uma breve conceituação 

de cada um desses tipos de contrato, adentrando mais nos contratos de gestão e termos de 

parceria. 

 

 

3.1.1 Contrato de Obra Pública 
 

 

 O contrato de obra pública, como a própria Lei de contratos define, engloba a 

construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou 

indireta. A execução direta se dá quando a obra é realizada pela própria Administração com 

seus próprios meios. Na execução indireta, há o ajuste com um terceiro para a execução da 

obra pretendida. 

 O contrato de obra pública, conforme estabelecido na lei de Licitações e contratos (Lei 

8.666/1993) pode ser realizado no regime de: 

 
a) Empreitada por preço global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço 

por preço certo e total;  
b) Empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou do 

serviço por preço certo de unidades determinadas;  
c) Tarefa, quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, 

com ou sem fornecimento de materiais; 
d) Empreitada integral, quando se contrata um empreendimento em sua 

integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações 
necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao 
contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos 
técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e 
operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi 
contratada. 
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3.1.2 Contrato de serviço 
 

 

 O contrato de serviços abrangerá toda atividade destinada a obter determinada 

utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de 

bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. Pietro (2004, p. 285) explica que 

enquanto a lei de licitações e contratos definiu taxativamente o que seria obra pública, não o 

fez em relação aos serviços de tal sorte que se pode inferir que toda atividade contratada pela 

Administração não elencada no conceito de obra pública é serviço. 

 Meirelles (2004, p. 252), por sua vez, ensina que a distinção entre o que venha a ser 

obra e serviço é a “predominância da atividade sobre o material empregado”. Conforme seu 

entendimento, “a atividade operativa é que define e diversifica o serviço, abrangendo desde o 

trabalho braçal do operário até o labor intelectual do artista ou a técnica do profissional mais 

especializado”. 

 

 

3.1.3 Contrato de fornecimento 
 

 

 O contrato de fornecimento é aquele do qual a Administração se utiliza para adquirir 

os bens necessários à execução de suas atividades, seja na realização de obras, seja para sua 

própria manutenção. Esses contratos se apresentam em três modalidades: fornecimento 

integral, parcelado e contínuo. No fornecimento integral, conforme a própria denominação 

estipula, o contrato prevê a entrega integral do bem adquiro de uma só vez; no fornecimento 

parcelado, a entrega do bem é feita por partes, exaurindo-se quando da entrega da última 

quantidade contratada; por fim, o fornecimento contínuo se dá pela entregue sucessiva e 

perene, conforme cronograma avençado entre as partes durante o prazo de vigência do 

contrato. 
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3.1.4 Contrato de concessão 
 

 

 A Lei 8.987/1995 define a concessão de serviços públicos como “a delegação de sua 

prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à 

pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, 

por sua conta e risco e por prazo determinado”. Pietro (2004) considera que essa definição 

atende apenas aos objetivos da Lei, porquanto falta “a forma de remuneração que lhe é 

característica: a tarifa paga pelo usuário ou outra fonte de receita ligada à própria exploração 

do serviço”. 

 Wald (2004, p. 100) conceitua o contrato de concessão como o instrumento pelo qual 

“o Poder Público delega, a uma pessoa jurídica ou a um consórcio de empresas, o direito de 

explorar, em seu nome e por conta própria, determinada atividade econômica, de interesse ou 

utilidade pública, durante certo período de tempo, mediante a assunção de certos encargos e 

obrigações”. Observa-se também aqui a imprecisão da definição, levantada por Pietro, uma 

vez que a definição do autor só faz menção às obrigações do contratado, sem mencionar a 

forma como o concessionário irá se remunerar pela prestação do serviço. 

 Precisa, no entanto, é a definição dada por Mello (2004, p. 652). Conforme o autor, o 

contrato de concessão: 

 
É o instituto através do qual o Estado atribui o exercício de um serviço público a 
alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas condições 
fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Poder Público, mas sob garantia contratual 
de um equilíbrio econômico-financeiro, remunerando-se pela própria exploração do 
serviço, em geral e basicamente mediante tarifas cobradas diretamente dos usuários 
do serviço. 

 

 Mello (2004, p. 658) também faz críticas à definição constante da Lei 8.987/1995, haja 

vista a ausência da informação de que o beneficiário do contrato de concessão seria 

remunerado pela própria exploração do serviço objeto da concessão. Para o autor, deixou de 

constar no conceito da Lei a condição sine qua non que a caracteriza e a distingue do mero 

contrato administrativo de prestação de serviços. 

 Mello (2004, p. 659) chama atenção para a distinção entre a concessão de serviço 

público e a concessão de uso. Na concessão de serviço público há a “exploração de atividade 

a ser prestada universalmente ao público em geral”. A concessão de uso, por sua vez, 

“pressupõe um bem público cuja utilização ou exploração não se preordena a satisfazer 

necessidades ou conveniências do público em geral, mas as do próprio interessado”. 
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 Igualmente aos demais contratos administrativos, no contrato de concessão o Poder 

Público detém determinados poderes que o colocam em situação de supremacia em relação ao 

concessionário. De forma sintética os poderes do concedente são: a) poder de inspeção e 

fiscalização; b) poder de alteração unilateral das cláusulas regulamentares; c) poder de 

extinguir a concessão antes de findo o prazo inicialmente instituído; d) poder de intervenção; 

e) poder de aplicar sanções ao concessionário inadimplente. 

 Há também as prerrogativas públicas do concessionário. Essas prerrogativas são 

próprias do Poder Público, mas outorgadas ao concessionário. Conforme disposto na Lei 

8.987/1995, são prerrogativas do concessionário: a) promover as desapropriações e constituir 

servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato; b) 

zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los 

adequadamente; c) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do 

serviço. 

 

 

3.1.5 Contrato de gerenciamento 
 

 

 O contrato de gerenciamento, conforme Meirelles (2004, p. 259), é aquele em que o 

governo “comete ao gerenciador a condução de um empreendimento, reservando para si a 

competência decisória final e responsabilizando-se pelos encargos financeiros da execução 

das obras e serviços projetados, com os respectivos equipamentos para sua implantação e 

operação”. 

 Nessa modalidade de contrato, a Administração transfere todas as atividades 

necessárias à implantação do empreendimento para o gerenciador que pode ser uma empresa 

ou um profissional habilitado. A administração fica apenas com o poder de decisão sobre os 

trabalhos e propostas apresentados, passando a se responsabilizar pelo seu custo quando da 

aprovação dos trabalhos a serem executados. 

 Meirelles (2004) ensina ainda que o gerenciamento é uma atividade técnica de 

mediação entre o patrocinador e o executor da obra. O gerenciador não executa materialmente 

a obra, mas propicia sua execução, indicando os meios mais eficientes e econômicos para sua 

realização nas condições e prazos fixados pela Administração. Uma vez celebrado o contrato 

com os executores, firmados diretamente pelo dono da obra, o papel do gerenciador passa a 

ser o de programar, supervisionar, controlar e fiscalizar os serviços contratados. 
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 O gerenciamento figura dentre os serviços técnicos especializados. Seu contrato pode 

ser dispensado de licitação, desde que a empresa ou o profissional detenha a chamada notória 

especialização. 

 

 

3.2 CONVÊNIOS 
 

 

 O convênio é um dos instrumentos utilizados pelo Poder Público para associar-se com 

outras entidades públicas ou privadas no intuito de alcançar resultados de interesse comum. 

Meirelles (2004, p. 387) ensina que, no convênio, “a posição jurídica dos signatários é uma 

só, idêntica para todos, podendo haver apenas diversificação na cooperação de cada um, 

segundo suas possibilidades, para a consecução do objetivo comum, desejado por todos”. 

 Essa igualdade jurídica dos signatários, aliada a ausência de vinculação contratual 

entre eles, permite que qualquer das partes possa denunciar e retirar sua cooperação no 

momento que desejar. A responsabilidade pelas obrigações e os ganhos auferidos ficam 

restritos ao período em que as partes atuavam em conjunto. 

 Na esfera federal, os convênios são disciplinados pela Instrução Normativa nº 

01/1997, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Tal normativo define os convênios como 

instrumento, qualquer que discipline a transferência de recursos públicos e tenha como 

partícipe órgão da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, empresa 

pública ou sociedade de economia mista que esteja gerindo recursos dos orçamentos da 

União, visando à execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse 

recíproco, em regime de mútua cooperação. 

 Para Pietro (2004, p. 292), o convênio não constitui modalidade de contrato, embora 

em ambos os instrumentos haja um acordo de vontades. A autora explica que, nos convênios, 

esse acordo de vontades tem características próprias. 

 Meirelles (2004) complementa esclarecendo que os convênios não adquirem 

personalidade jurídica, “permanecendo como simples aquiescência dos partícipes para a 

prossecução de objetivos comuns”. 

 Justen Filho (2002, p. 668) explica que o convênio administrativo: 

 
[...] é instrumento de realização de um determinado e específico objetivo, em que os 
interesses não se contrapõem – ainda que haja prestações específicas e 
individualizadas, a cargo de cada partícipe. No convênio, a assunção de deveres 
destina-se a regular a atividade harmônica de sujeitos integrantes da Administração 
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pública, que buscam a realização imediata de um mesmo e idêntico interesse 
público. 

 

 A Constituição Federal estabelece que cada Ente da federação disciplinará, por meio 

de lei os convênios de cooperação entre eles, autorizando a gestão associada de serviços 

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

essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Pietro (2002) informa que a celebração de 

convênios entre os federados já estava implícita no texto constitucional quando se tratava de 

atividades de competência concorrente, como a saúde, assistência social, dentre outras. Com o 

advento da Emenda Constitucional nº 19/1998, essa possibilidade ficou expressa sem, no 

entanto, especificar o tipo de atividade objeto do convênio. 

 No tocante aos convênios firmados entre Poder Público e iniciativa privada, estes 

estão inseridos na atividade de fomento do Estado, ou seja, são uma forma de o Estado 

incentivar a iniciativa privada de interesse público. Destarte, como esclarece Pietro (2002, p. 

193), o convênio com a iniciativa privada não pressupõe a delegação dos serviços ao 

particular, haja vista a incompatibilidade da delegação desses serviços com a própria natureza 

do convênio: “na delegação ocorre a transferência de atividade de uma pessoa para outra que 

não a possui; no convênio, pressupõe-se que as duas pessoas têm competências institucionais 

comuns e vão prestar mútua colaboração para atingir seus objetivos”. 

 A celebração dos convênios requer observância de alguns requisitos: a) as razões que 

o justifiquem; b) a descrição completa do objeto a ser executado; c) a descrição, qualitativa e 

quantitativa, das metas a serem atingidas; d) as etapas ou fases da execução do objeto, com 

previsão de início e fim; e) o cronograma de desembolso; f) a declaração do convenente de 

que não está em situação de mora ou de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal Direta e Indireta; g) a comprovação do exercício pleno da 

propriedade do imóvel, mediante certidão de registro no cartório de imóvel, quando o 

convênio tiver por objeto a execução de obras, ou benfeitorias no mesmo. 

 Os requisitos acima citados, juntamente com o plano de aplicação dos recursos 

financeiros, deverão estar contidos no plano de trabalho proposto pela organização 

interessada, conforme exigência da Lei 8.666/93 – Lei de licitações e contratos. Mais: no caso 

de o convênio objetivar obra ou serviço de engenharia, deverá ter a comprovação de que os 

recursos próprios para complementar a execução do objeto estejam devidamente assegurados, 

salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. 
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 Existem também impedimentos à celebração de convênios. Conforme disposto na 

Instrução Normativa 01/1997, as vedações ocorrem nos casos em que o órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, ou qualquer órgão ou 

entidade, de direito público ou privado, esteja em mora, inadimplente com outros convênios 

ou não esteja em situação de regularidade para com a União ou com entidade da 

Administração Pública Federal Indireta; e nos casos em que a entidade tenha fins lucrativos. 

Há, ainda, impedimento para os Estados, Municípios, Distrito Federal, seus respectivos 

órgãos ou entidades figurarem como convenentes quando não estiverem atendendo aos 

requisitos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (federal). A partir de 2007, com a publicação da 

Instrução Normativa 07/2007, passou-se a exigir, também, o cumprimento das disposições 

contidas na Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 

3.3 CONTRATOS DE GESTÃO 
 

 

 Contrato de gestão é o instrumento jurídico identificado na lei 9.637/98, Lei de criação 

das Organizações Sociais, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e 

execução das atividades designadas naquela lei, no qual deve constar a discriminação das 

atribuições, responsabilidades e obrigações tanto do Poder Público quando da Organização 

Social. 

André de Labaudère, Pierre Delvolvé e Frank Moderne (Traité des contrats 

administratifs, Paris: Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, 1983, t. 1:423 e ss.) citados 

por Pietro (2005, p. 254) cuidam desse contrato sob o título de "contratos discutíveis", 

explicando que os mesmos revelam a existência de um certo acordo, "sem que se possa 

assegurar nem que eles são verdadeiros contratos, nem que eles não são. Nenhuma das 

categorias que eles comportam corresponde em si mesma a verdadeiros ou a falsos contratos. 

Cada contrato deve ser examinado isoladamente para que uma resposta possa ser efetivamente 

dada." 

Muitos autores tratam esse assunto dentro do tema do controle ou tutela que a 

Administração Pública exerce sobre as empresas estatais. É o caso de Michel Duruply (Les 

entreprises publiques, Paris: Presses Universitaires de France, 1986, v. 2:354 e ss.), que, ao 

analisar o tema do controle das empresas públicas, insere um capítulo denominado "a 
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contratualização do controle prévio", precisamente para referir-se àqueles tipos de 

contratos.(2005, p. 254) 

No Brasil, a denominação “contratos de gestão” tem sido utilizada para designar 

acordos celebrados tanto com entidades da Administração indireta como com entidades 

privadas que atuam paralelamente ao Estado. 

 Seu propósito é contribuir ou reforçar o alcance de objetivos de políticas públicas, 

mediante o desenvolvimento de um programa de melhoria da gestão, com vistas a atingir uma 

superior qualidade do produto ou serviço prestado ao cidadão (MARE, 1998, p. 36). 

 Conforme narrado por Pietro (2002, p. 204-205), os primeiros contratos de gestão 

foram firmados com a Companhia Vale do Rio Doce, a Petrobrás e o Serviço Social 

Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, em 1991. 

 Erhardt (2001, p. 177), por sua vez, revela que “não havia respaldo constitucional para 

que ajustes de natureza administrativa dispensassem entidades da Administração Pública das 

exigências formais decorrentes da Lei”. Com a promulgação da Emenda constitucional nº 19, 

passou a ser possível a ampliação da autonomia gerencial, administrativa e financeira dos 

órgãos e entidades da administração direta e indireta, mediante o estabelecimento do contrato 

de gestão em que houvesse por objeto a fixação de metas de desempenho. Esses contratos, por 

exigência legal, deveriam conter a estipulação do prazo de duração, os controles e critérios de 

avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e a 

remuneração do pessoal. Ensina, ainda, que, em regra, o contrato de gestão se destina a 

ampliar a autonomia dos órgãos e entes administrativos. É o caso dos contratos firmados em 

decorrência do programa de gestão das empresas estatais; firmados com as agências 

executivas, que são autarquias e fundações públicas; e os firmados entre a entidade federada e 

entidades de sua Administração Indireta. Contudo, uma vez celebrado com uma organização 

social que não integre a Administração Pública Indireta, “vai limitar a liberdade originária de 

que desfrutava a entidade privada”. Também alerta para o caso em que houver o 

descumprimento das metas estabelecidas no contrato. Nessa hipótese poderá haver a 

desqualificação da entidade como Organização Social. Tal assertiva está prevista no artigo 16 

da Lei 9.637/1998 – Lei das Organizações Sociais: o texto da norma não menciona 

explicitamente a perda da qualificação pelo não cumprimento das metas; estabelece, contudo, 

que o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão é motivo para a 

desqualificação da entidade como organização social. 
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 O contrato de gestão, para o Poder Público, seria um instrumento utilizado para 

implementação, supervisão e avaliação das políticas públicas, de forma descentralizada 

racionalizada e autonomizada, na medida em que vincula recursos para alcançar finalidades 

públicas. Por sua vez, para as entidades qualificadas como organizações sociais, o contrato de 

gestão é visto como um instrumento de gestão estratégica, na medida em que direciona a ação 

organizacional, assim como a melhoria da gestão, aos cidadãos/clientes beneficiários de 

determinadas políticas públicas. 

 Alcoforado (2005, p. 05) explica que nos contratos de gestão firmados com as 

organizações sociais estão previstos três tipos de metas: 

 
a) Metas Organizacionais – são aquelas que dizem respeito à gestão da organização 

e medem a eficiência dos administradores que a conduzem. São importantes para 
a profissionalização dos serviços prestados. Incluem-se os indicadores 
econômico-financeiros, de organização interna e as metas de captação de 
recursos próprios. 

b) Metas de Produção – são as relacionadas diretamente à atividade fim da 
organização e medem a capacidade da mesma em alcançar índices adequados de 
prestação dos serviços a que se propõe. 

c) Metas Sociais – são aquelas que promovem a difusão e o acesso democrático dos 
serviços públicos executados pela organização a parcelas mais carentes da 
população e podem ser beneficiados com o acesso, promovendo inclusão social. 
Dependendo do serviço público prestado, podem-se estabelecer parcerias com 
entidades educacionais ou mesmo filantrópicas para seu alcance. 

 

 Rocha (2003, p. 55) explica que o contrato de gestão apresenta peculiaridades 

presentes tanto nos contratos administrativos como nos convênios, “com uma leve 

predominância” para o primeiro. Para o autor, o contrato de gestão é um “contrato 

administrativo degradado” por “faltar-lhe, na essência, o reconhecido direito ao equilíbrio 

econômico-financeiro do administrado”. 

 No tocante ao conteúdo do contrato de gestão, a Lei 9.637/98 deixou claro que nos 

referidos contratos deveriam estar discriminadas as atribuições, responsabilidades e 

obrigações do Poder Público e da organização social bem como a especificação do programa 

de trabalho proposto pela organização social, a estipulação das metas a serem atingidas e os 

respectivos prazos de execução, além da previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação 

de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade. 

 Além disto, com o provável intuito de conter os gastos com pessoal, a Lei 9.637/98 

também estabeleceu que os contratos de gestão deverão conter limites e critérios para despesa 

com remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes e 

empregados das organizações sociais no exercício de suas funções. 
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 Questão polêmica acerca da celebração dos contratos de gestão está relacionada com a 

forma como as entidades qualificadas como organizações sociais podem firmar tais contratos 

com o Poder Público. A Lei 9.637/98 – Lei das Organizações Sociais – é silente sobre a forma 

de contratação dessas organizações. Contudo, o governo editou a Lei 9.648/1998, que 

provocou mudanças na Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos, permitindo que as 

organizações sociais firmassem contratos de prestação de serviços com as organizações 

sociais sem a necessidade do procedimento licitatório. Figurou-se aí uma aberrante 

inconstitucionalidade porquanto, além de ferir o princípio da isonomia, estava uma lei 

ordinária ferindo dispositivo constitucional que determina que as obras, serviços, compras e 

alienações sejam contratados mediante processo de licitação pública. 

 Pietro (2005, p. 253) externa as dificuldades de tratar sobre esse tema, em virtude da 

forma genérica como a norma está disciplinada; da assunção de diferentes contornos de 

acordo com o interesse da Administração Pública em cada caso, e devido a sua criação haver 

sido inspirada no direito estrangeiro, que seria mais flexível em relação à rigidez do direito 

positivo brasileiro. Lembra ainda que nem sempre esses contratos constituem forma de 

parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada, já que aparecem mais como ajuste entre 

a Administração Direta e as empresas estatais, sendo mesmo tratados, por muitos autores, 

dentro do controle ou tutela de tais entidades. 

 A crítica ao modelo é pertinente, pois ao modelar essa forma de contrato, inspirado em 

modelos de outros países, sem atentar para as peculiaridades da legislação desses países em 

confronto com a legislação brasileira, surgiram situações à margem da lei, tendo em vista que 

os compromissos gerados para as empresas estatais, em decorrência da consecução dos 

respectivos contratos de gestão, exigiam-lhes uma maior autonomia de gestão, nem sempre 

em sintonia com a legislação nacional. 

 Pietro (2002, p. 206) explica que a problemática havida decorre da utilização de 

modelos do direito estrangeiro que são incompatíveis com o direito positivo brasileiro, 

notadamente no que se refere à outorga de maior autonomia de gestão. Independente da 

natureza jurídica e do tipo de atividades que exercem, as entidades de direito público estão 

sujeitas às normas de concurso público, licitação e controles, dentre outras existentes, que, 

mesmo concordando que, na maioria das vezes, esses controles atravancam a atividade das 

entidades, não poderia haver a mudança por meio de um simples contrato de gestão. Haveria a 

necessidade de mudança de todo o normativo brasileiro vigente para permitir as pretensas 

mudanças almejadas. 



73 
 

 
 

3.4 TERMO DE PARCERIA 
 

 

 A lei 9.790/99 define o termo de parceria como o instrumento passível de ser firmado 

entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público – OSCIP, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, 

para o fomento e a execução das atividades de interesse público (previstas no seu art. 3º). 

 O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (2002)10 considera: 

 
[...] o objetivo da Lei nº 9.790/99 é instituir parceria entre o Poder Público e uma 
organização não governamental qualificada, sob certas condições, a prestar atividade 
de interesse público mediante fomento. Tem atuação na área de serviços públicos 
não exclusivos do Estado. Trata-se, portanto, de um instrumento que permite tão-
somente a cooperação, a colaboração da OSCIP com o ente público. Não pode haver 
a transferência completa de um serviço que incumbe ao Poder Público. Não pode 
haver remuneração por serviços prestados, sob pena de caracterizar um contrato e 
não um Termo de Parceria. O incentivo, na modalidade de fomento, é prestado sob a 
forma de auxílio ou subvenção. Por se tratar de transferência de recursos públicos, a 
OSCIP obriga-se a prestar contas não só ao ente repassador da verba, mas também 
ao Tribunal de Contas, por força do artigo 70, Parágrafo Único, da Constituição 
Federal. 

 

 De maneira análoga aos contratos de gestão firmados com as organizações sociais, nos 

termos de parcerias firmados com as organizações da sociedade civil de interesse público 

deverão estar discriminados os direitos, as responsabilidades e as obrigações das partes 

signatárias. Ambas as formas de parceria foram concebidas com vistas ao fomento e execução 

de atividades previstas nos respectivos normativos que as regem. São cláusulas essenciais do 

Termo de Parceria, estabelecidas na Lei 9790/99: 

 
a) A do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto pela 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público;  
b) A de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos 

prazos de execução ou cronograma;  
c) A de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a 

serem utilizados, mediante indicadores de resultado;  
d) A de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, 

estipulando item por item as categorias contábeis usadas pela organização e o 
detalhamento das remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos, com 
recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus diretores, 
empregados e consultores;  

e) A que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse Público, entre as 
quais a de apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, relatório 
sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo 
específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado de 
prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, independente 
das previsões mencionadas no inciso IV;  

                                                 
10 Decisão 0544/2002. Processo Consulta TC nº 0200880-4 



74 
 

 
 

f) A de publicação, na imprensa oficial do Município, do Estado ou da União, 
conforme o alcance das atividades celebradas entre o órgão parceiro e a 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de extrato do Termo de 
Parceria e de demonstrativo da sua execução física e financeira, conforme 
modelo simplificado estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os dados 
principais da documentação obrigatória do inciso V, sob pena de não liberação 
dos recursos previstos no Termo de Parceria.  

 

 Paes (2004, p. 152) expõe que “[...] o termo de parceria é uma alternativa ao convênio 

para a realização de projetos ou atividades de interesse comum entre as entidades qualificadas 

como OSCIP e a administração pública; [...]. O termo de parceria é um instrumento de gestão 

que envolve a negociação de objetivos, metas e produtos entre as partes. 

 O monitoramento e a avaliação são feitos por uma comissão de avaliação, composta de 

comum acordo entre o órgão parceiro e a OSCIP, que verificará o desempenho global do 

projeto em relação aos benefícios direcionados para a população-alvo (COMUNIDADE 

SOLIDÁRIA, 2002, p. 116. 

 Santos, L. (2000, p. 128), por sua vez, considera que o termo de parceria faz parte “da 

implementação de uma das tendências mundiais em termos de contracting out, a partir da 

ideia de que em determinadas áreas o setor privado pode atuar substitutivamente ao setor 

público estatal. A prestação de serviços públicos, nesses casos, vem sendo delegada às 

Organizações Não Governamentais – ONG por meio de “parcerias”, [...]. (destacamos).  

Discordamos da posição de Santos, porquanto uma vez os termos de parceria fazerem 

parte da atividade de fomento do Estado não se presta a substituí-lo em suas atividades, mas 

complementá-las em regime de cooperação. Esse, inclusive, é um dos grandes equívocos 

observados nas parcerias firmadas entre os municípios do Estado de Pernambuco e as 

organizações da sociedade civil de interesse público. 

 Corrobora o entendimento Oliveira, G. (2005, p. 15) quando atesta que os termos de 

parceria firmados entre Poder Público e OSCIPs são “acordos administrativos colaborativos”. 

Os termos de parceria “são acordos utilizados para viabilizar a concertação11 administrativa, e 

têm por função principal instituir e disciplinar vínculos de colaboração entre o Estado e a 

sociedade civil, estando presente em ambos os casos a atividade de fomento por parte do 

Estado”. Ressalta: 

                                                 
11 Vital Moreira, citado por Oliveira (2008) define concertação como “o esquema que consiste em as decisões 

serem apuradas como resultado de negociações e do consenso estabelecido entre o Estado e as forças sociais 
interessadas, limitando-se o Governo e a Administração a dar força oficial às conclusões alcançadas”. João 
Baptista Machado, também citado por Oliveira, conclui que na concertação não há uma relação de 
subordinação entre a Administração e as entidades parceiras, pois subjacente a ela reside um processo de 
negociação para a composição de eventuais dissensos entre as partes, aspecto que “pressupõe o 
reconhecimento de certa autonomia aos parceiros sociais”. 
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[...] a OSCIP deve atuar de forma distinta do Poder Público parceiro, ou seja, deve 
ser clara a separação entre os serviços públicos prestados pela entidade pública e as 
atividades desenvolvidas pela OSCIP. É importantíssimo que tal distinção fique 
evidenciada, impedindo-se assim a caracterização de uma forma ilegal de 
terceirização de serviços públicos. Afinal, o termo de parceria é instrumento criado 
para que entidades do terceiro setor recebam incentivo para atuar ao lado do ente 
público, de maneira distinta dele, e não para que substitua tal ente, fazendo as vezes 
do Poder Público. 

 

 Oliveira, G (2008, p. 09) ensina que essa distinção entre o papel do Poder Público e o 

da OSCIP é o que chamamos de programação originária e programação derivada. A primeira 

corresponde ao conjunto de projetos, atividades ou ações formuladas pelo parceiro público 

constando do Plano plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei 

Orçamentária anual – LOA. A programação derivada, por sua vez, corresponde ao conjunto 

de projetos, atividades ou ações formuladas pela OSCIP, constando do termo de parceria e 

estando em harmonia com a programação originária do parceiro público. Destarte, como bem 

frisado pelo autor, “a programação derivada jamais poderá ser idêntica à programação 

originária do Poder Público”. 

 Passando da forma como as OSCIPs devem atuar para a forma como podem celebrar 

termos de parceria com o Poder Público, percebe-se outra fragilidade da Lei 9.790/99: 

visando dar maior dinamismo e facilitar as parcerias com as diversas entidades que compõem 

o terceiro setor, o Decreto 3.100/99, que regulamentou a Lei 9790/99, dispensou de licitação a 

contratação das entidades qualificadas como OSCIP, facultando, ao Poder Público, a 

realização de concurso de projetos para a escolha da OSCIP parceira. 

 Primeiramente é interessante notar o objeto das pretensas parcerias. Conforme 

disposto no supracitado decreto regulamentador, a escolha da OSCIP para a celebração do 

Termo de Parceria “poderá ser feita [...] para obtenção de bens e serviços e para a realização 

de atividades, eventos, consultorias, cooperação técnica e assessoria”. A Lei 9790/99 também 

faz menção à “prestação de serviços intermediários de apoio a [...] órgãos do setor público 

que atuem em áreas afins”. Para Oliveira, G. (2005, p 15), nesses serviços intermediários de 

apoio estão inclusos o fornecimento de bens e a realização de obras. 

 Conforme já exposto no item pertinente aos contratos de gestão firmados com as 

organizações sociais, aqui também se detecta flagrante desrespeito à Constituição Federal. Se 

bem observado, as atividades preconizadas nos supracitados normativos estão dispostas (tanto 

na Carta Magna como na Lei de Licitações e Contratos) como “necessariamente precedidas de 

licitação quando contratadas com terceiros”. Tal assertiva se dá pela própria conceituação do 
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que venham a ser serviços, que, conforme disposto no Aurélio (1999, p. 1845), corresponde a 

“atividade econômica de que não resulta produto tangível”. Como explicar, então, a 

contratação de consultorias, assessoria, obras sem a devida concorrência? 

 O cerne da questão se encontra no “propósito de ser” das entidades qualificadas como 

OSCIP. Como exposto anteriormente, essas entidades são (ou deverão ser) entes de 

colaboração. Como tal, os termos de parceria firmados se assemelham aos convênios no 

tocante ao interesse das partes. Ou seja, considerando que o parceiro público e a OSCIP 

tenham interesses em comum e que esta não pode almejar lucro, concedeu-se a possibilidade 

de contratação das OSCIPs sem a necessidade da licitação. 

 Oportuno mencionar que a aceitação dessa condição não é pacífica, gerando 

posicionamentos diversos entre os doutrinadores. A própria Organização Brasileira de 

Organizações Não Governamentais – ABONG (2007) defendeu que a celebração de termos 

de parceria entre as OSCIPs e o Estado se desse mediante um concurso de projetos. O 

objetivo do concurso de projetos é propiciar maior transparência ao processo de escolha da 

entidade evitando as escolhas sem critérios técnicos e patrimonialismo, dando igualdade de 

condições aos interessados em executar as atividades propostas. Isso porque, projetos para 

uma mesma localidade, abordando a mesma área, podem apresentar custos menores e 

resultados melhores entre as entidades. Se essa era uma das prerrogativas dos idealizadores da 

reforma do Estado, por que não obrigar e não facultar o concurso de projetos? 

 Visando dar maior segurança e transparência às parcerias firmadas entre o Poder 

Público Estadual e Municipal e as entidades qualificadas como organizações sociais e 

organizações da sociedade civil de interesse público, o Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco, por meio da Resolução TC nº 05/2005, tornou obrigatória a realização de prévio 

processo administrativo para a celebração de contratos de gestão e termos de parceria. 

 Outro problema que se mostra na celebração dos termos de parceria tem relação com o 

posicionamento dos conselhos de políticas públicas. A Lei estabelece que para a celebração 

do termo de parceria deverá haver uma consulta prévia aos conselhos de políticas públicas 

correspondente às respectivas áreas de atuação. O Decreto regulamentador, por sua vez, 

estipula que a manifestação do conselho será considerada para a tomada de decisão final em 

relação ao termo de parceria. No entanto, a decisão final, em última instância, caberá ao 

parceiro público. 

 A ABONG (2007), inclusive, quando do processo de formulação da Lei 9790/99, 

considerou que os conselhos de políticas públicas deveriam ser a instância responsável por 
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conceder parecer favorável ou desfavorável à celebração de termos de parceria. No entanto, as 

decisões dos conselhos passaram a ser meramente opinativas. 

 Ao que parece, o legislador, quando da redação da Lei, olhou apenas para os Estados e 

os grandes municípios, locais em que, normalmente, os conselhos de políticas públicas 

funcionam e não estão em posição de subserviência ao Poder Público local, situação essa 

verificada na maioria dos municípios interioranos. Para Torres (2007, p. 86), a simples 

consulta aos conselhos de políticas públicas “não é suficiente para garantir transparência e 

eficiência ao gasto público”. No seu modo de ver, a lei deveria ter estabelecido critérios 

objetivos e técnicos para as entidades que recebessem recursos públicos. 

 Ressalte-se que a abertura ficou ainda maior para as atividades em que não existam 

conselhos de políticas públicas. Nesses casos, o órgão estatal fica dispensado de realizar a 

consulta. A lei deveria, visando preencher essa lacuna, conceber essa discussão no âmbito do 

Poder Legislativo local ou, a exemplo do que ocorre com a transparência da gestão fiscal dos 

Poderes, incentivar a participação popular e realizar audiências públicas visando à discussão 

do objeto dos pretensos termos de parceria. 

 Outra questão não menos importante está relacionada com a existência e o 

funcionamento da OSCIP que firmará o termo de parceria. O Decreto regulamentador da Lei 

das OSCIPs determina que o órgão estatal responsável pela celebração do Termo de Parceria 

deverá verificar previamente o regular funcionamento da organização. No entanto, a Lei não 

estipula critérios técnicos que definam o que seja esse regular funcionamento, tampouco 

estabelece prazo mínimo de existência dessas instituições para poder receber a qualificação 

como OSCIP e firmar termos de parceria com Entes públicos, a exemplo da obrigação de 

estar em funcionamento há pelo menos três anos para que as entidades recebam o certificado 

de entidade beneficente de assistência social. 

 Essa ausência de critérios mínimos concorre para a existência de entidades que 

requeiram a qualificação de OSCIP com o mero intuito de receber recursos públicos. Para 

Torres (2007, p. 86) figura aí “o risco de transferir volumosos e escassos recursos públicos 

para entidades com pouca ou nenhuma capacidade técnica, administrativa e profissional, sem 

tradição e expertise na atividade que se propõe a substituir ou complementar a ação do 

Estado”. É importante verificar que o problema aqui narrado reforça a tese da necessidade de 

um concurso de projetos para escolha da entidade que firmará o termo de parceria com o 

parceiro público. O autor resume com precisão as consequências da ausência de regras claras 

e objetivas para a escolha da OSCIP parceira: essa falta de critérios não “garante que as 
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instituições melhores, mais técnicas, profissionais e transparentes serão contempladas com os 

recursos públicos, deixando um amplo espaço para os gestores públicos menos escrupulosos. 

 Regules (2006, p. 164) corrobora esse entendimento argumentando que “não se 

constata a existência de critérios a indicar se a entidade social possui capacitação técnica e 

econômico-financeira para enfrentar futuramente a contento o objeto da parceria”. 

 Questão bastante importante é a possibilidade de a OSCIP firmar mais de um termo de 

parceria para viger simultaneamente. Como a lei não define critérios que esclareçam o que é o 

regular funcionamento, tempo de funcionamento e experiência de atuação, abriu a 

possibilidade para uma única OSCIP firmar termos de parceria nas mais diversas áreas de 

atuação. É o que vem se apresentando com a maioria das OSCIPs que firmaram termos de 

parcerias com os municípios do Estado de Pernambuco. É questionável que uma OSCIP possa 

ao mesmo tempo ter capacidade para atuar em quatro ou cinco áreas distintas com a mesma 

expertise. Casos de uma mesma OSCIP firmar termos de parceria para atuação nas áreas de 

educação, saúde, medicina veterinária, transportes, agricultura e limpeza urbana se tornaram 

comuns no Estado de Pernambuco, haja vista as facilidades constantes do permissivo legal 

que as regulam. Os termos de parceria acabam se transformando em mero instrumento de 

contratação de mão de obra terceirizada. 

 Deste problema se origina outro, pois como as entidades firmam “termos de parceria” 

visando à prestação de um serviço, acabam por depender totalmente do repasse dos recursos 

públicos para a consecução das atividades contratadas. O Poder Público, ao não verificar o 

funcionamento das entidades nem sua capacidade operacional, corre o risco de firmar termos 

de parceria com entidades sem capacidade operacional para realizar os serviços e que contam 

apenas com o financiamento governamental para fazer face ao seu custeio. É o que Abranches 

(2004) chamou de organizações quase não governamentais, ou seja, “uma organização não 

governamental instalada em prédio do governo e tendo como única fonte de financiamento o 

orçamento oficial, não raro de uma única agência governamental”. Como se verá adiante, não 

por acaso todas as entidades que firmaram temos de parcerias com os municípios do Estado 

de Pernambuco ocuparam as instalações físicas desses municípios e são dependentes diretas 

dos recursos públicos. 

 Todas essas “flexibilidades” aqui narradas é que levantam a necessidade de um maior 

cuidado quando da celebração dos termos de parceria, evitando com isso, a assunção de 

compromissos com entidades que não tenham capacidade para efetuar os compromissos 

firmados em prejuízo para o Estado e para a população. 
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 A par das dificuldades demonstradas, far-se-á uma análise de alguns termos de 

parceria firmados entre alguns municípios do Estado de Pernambuco e as entidades 

qualificadas como OSCIPs. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

4 AS PARCERIAS ENTRE OSCIPS E MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO 

 

 

 Após identificar os principais problemas/fragilidades na forma definida na Lei 

9790/99 para a consecução de parcerias entre o Poder Público e as entidades qualificadas 

como OSCIPs, importa demonstrar como essas parcerias ocorreram no âmbito municipal do 

Estado de Pernambuco. 

 No intuito de verificar como se formaram as parcerias entre OSCIPs e Municípios do 

Estado de Pernambuco, consultamos o diário oficial do Estado de Pernambuco e levantamos 

todos os termos de parceria firmados entre os municípios do Estado de Pernambuco e as 

entidades qualificadas como OSCIPs publicados entre os exercícios financeiros de 2002 e 

2006. A consulta no diário oficial deveu-se à obrigatoriedade dos municípios em ter de 

publicar os extratos dos termos de parceria firmados. Paralelamente, consultamos todos os 

relatórios de auditoria produzidos pelo Tribunal de Constas do Estado de Pernambuco acerca 

das parcerias firmadas entre essas entidades e os municípios pernambucanos. As informações 

levantadas do diário oficial do Estado permitiram a tabulação das parcerias por entidade e por 

área de atuação chegando aos resultados12 dispostos, respectivamente, nos quadros 2 – 

percentual de parcerias por entidade qualificada como OSCIP e 3 – relação quantitativa e 

percentual por área de atuação. A consulta no sistema de acompanhamento de processo – AP 

e no sistema de processo eletrônico – SIGA do sítio do Tribunal de Contas do Estado de 

Pernambuco13, por sua vez, identificaram em que exercícios e tipo de processos foram 

efetuados as auditorias nessas parcerias. O resumo dessas informações consta do quadro 4 – 

auditorias realizadas nos exercícios. 

Algumas dificuldades e limitações se apresentaram: 1) Não obstante a atuação das 

OSCIPs iniciar-se, principalmente, a partir de 2002, não houve uma mobilização do TCE/PE 

no sentido de analisar todas as parcerias firmadas. Só a partir de 2007 foi determinada a 

                                                 
12  A informação de algumas parcerias foi conseguida quando da consulta aos sítios das entidades qualificadas 
como OSCIP. Em alguns casos, os sítios informavam sobre a existência da parceria sem, no entanto, ter havido a 
publicação do diário oficial do Estado de Pernambuco. 
13 O sistema de acompanhamento de processo – AP do TCEPE permite acesso tanto pelo usuário interno como 
para o externo. O sistema SIGA é de acesso exclusivo para o usuário interno. Nesse sistema constam os 
relatórios produzidos pela auditoria. 
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análise dos termos de parceria firmados entre 2005 e 2007; 2) A atuação das regionais do 

TCE/PE até 2007 era independente, ou seja, não havia um direcionamento de atuação. Cada 

regional podia definir em que área poderia atuar. Sendo assim, apesar de haver parcerias 

firmadas entre OSCIPs e Executivos Municipais desde 2002, não se observou a análise dessas 

parcerias em todos os casos; 3) Os relatórios analisados não apresentavam informações 

sistematizadas de forma a que a análise efetuada em um município contemplasse os mesmos 

aspectos da análise efetuada por outra equipe ou outra regional; em alguns casos, a análise foi 

efetuada apenas no impacto verificado nos limites constitucionais; 4) As prestações de contas 

dos recursos públicos recebidos pelas OSCIPs solicitados aos municípios selecionados 

ficaram limitadas ao encaminhamento de empenhos para o pagamento de pessoal; 5) Os 

extratos de execução físico-financeira dos termos de parceria executados, publicados no diário 

oficial do Estado de Pernambuco, limitavam-se a informações relativas ao quantum repassado 

e ao pagamento de pessoal; 6) O levantamento dos termos de parceria firmados foi realizado 

em pesquisa no Diário Oficial do Estado de Pernambuco. Quando da pesquisa nos sítios das 

OSCIPs, verificou-se a existência de parcerias firmadas que não tiveram seus extratos 

publicados no Diário Oficial; 7) Algumas OSCIPs não têm sítio. Outras têm, mas as 

informações são incompletas, não constando o Estatuto, área de atuação, dentre outras 

informações importantes. 

 Entre os exercícios de 2002 e 2006, 60 (sessenta) municípios firmaram parcerias com 

entidades qualificadas como OSCIP, movimentando um quantum superior a 200 milhões de 

reais. O Quadro 1 apresenta a distribuição das parcerias nas diferentes regiões do Estado. 

 

Quadro 1 – Quantidade de parcerias por região do Estado de Pernambuco 

Região  Municípios 

 Total de 
municípios que 

firmaram 
parcerias por 

região 

% em relação à 
região 

% em relação 
ao total 

% parcerias 
p/região em 

relação ao total 
de parcerias 

Capital e Região 
Metropolitana 

16 7 43,75% 3,76% 11,67% 

Zona da mata 43 17 39,53% 9,14% 
Agreste 71 18 25,35% 9,68% 
Sertão 56 18 32,14% 9,68% 

88,33% 

Total 186 60  32,26% 100,00% 
Fonte: Diário Oficial do Estado de Pernambuco e o autor. 

 

 Conforme se observa, o interior do Estado absorveu 88,33% das parcerias firmadas, 

enquanto a capital e a região metropolitana absorveram 11,67%. A distribuição no interior se 
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mostrou homogênea: a zona da mata ficou com 9,14% e o agreste e o sertão com 9,68%, cada 

um, das parcerias firmadas. 

 

Figura 1 – relação das parcerias entre a capital/ região metropolitana x interior 

 
Fonte: Diário Oficial do Estado de Pernambuco e o autor. 

 

 Proporcionalmente, em relação à região, as parcerias se mostraram mais presentes na 

região metropolitana, com 43,75% das parcerias; e a zona da mata com 39,53%. O sertão 

apresentou 32,14% das parcerias firmadas e o agreste 25,34% (Figura 2). 

 

Figura 2 – Distribuição parcerias por região do Estado de Pernambuco 

 
Fonte: o autor. 

 

 No Brasil existem 5.377 entidades qualificadas como OSCIP. Em Pernambuco o 

cadastro do Ministério da Justiça aponta 126 entidades com essa qualificação. Dessas, 24, ou 

19,05%, firmaram parcerias com municípios do Estado, das quais, apenas 12 com registro no 

Ministério da Justiça. Essa informação é importante, pois, no capítulo pertinente às 
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fragilidades existentes na consecução dos termos de parceria, apontou-se que a maioria dos 

municípios firmava parcerias com amparo na Lei Federal 9.790/99, quando deveriam ter seu 

próprio normativo tratando da matéria. 

 Apesar de 24 (vinte e quatro) entidades firmarem termos de parcerias com os 

municípios, 37,82% das parcerias firmadas ficaram concentradas em duas OSCIPs: CEGEPO 

e CENGERE. 

 

Quadro 2 – percentual de parcerias por entidade qualificada como OSCIP 

Entidade Total de parcerias 

CEGEPO 22,69% 

CENGERE 15,13% 

CEPROGE 10,08% 

IDSTP 7,56% 

INDEC 9,24% 

INTERSET 5,04% 

OUTRAS 30,25% 
Fonte: Diário Oficial do Estado de Pernambuco e o autor. 

 

Figura 3 – participação das OSCIPs em relação às parcerias firmadas 

 
Fonte: o autor. 

 

 A pesquisa nos sítios das OSCIPs que firmaram a maioria das parcerias com os 

municípios pernambucanos induz à percepção de que, na verdade, essas entidades podem ser 

meras agenciadoras de emprego e/ou empresas de consultorias que atuam nas mais diversas 

áreas. Interessante observar que em uma delas (Interset14), um dos objetivos constantes de seu 

                                                 
14 www.interset.org.br 
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estatuto é o de “Firmar termos de parceria para gestão de programas governamentais (Federal, 

Estadual, Distrital e Municipal) nas áreas de saúde, educação, assistência social, entre outras”. 

 Destarte, é de se notar, inclusive, que a referida entidade atua em todas as áreas: saúde, 

educação, assistência social, entre outras consideradas rentáveis. Não por acaso, quase todas 

as demais entidades pesquisadas, qualificadas como OSCIPs, apresentam a mesma 

configuração: atuar em quase todas as finalidades previstas no artigo 3º da Lei Federal 

9.790/99. 

 Ora, termo de parceria é instrumento jurídico para se firmar um conjunto de interesses, 

não é objetivo. A partir do momento em que uma entidade expõe como finalidade firmar um 

ajuste com o parceiro público, é questionável se seus interesses realmente estão voltados para 

o interesse social ou se o interesse é apenas empresarial. 

 Quando pesquisado o tipo de atividade prestado pela OSCIP IDSTP15, consta como 

atividade, a “viabilização de projetos sociais, promovendo a aprendizagem, integração e a 

intermediação de pessoas, no que concerne à locação e terceirização do uso de mão de obra e 

à promoção de estágios curriculares e supervisionados, de alunos de educação profissional do 

ensino médio e superior” (destaque nosso). 

 A OSCIP CEGEPO16 não tem sítio. No entanto, consta listada, nos vários sítios de 

busca (telelistas.net, apontador, achecerto, etc), na relação de agências de emprego. O mesmo 

ocorre com a OSCIP CEPROGE. A diferença está apenas no domicílio de cada uma dessas 

entidades. O CEGEPO é localizado na cidade do Recife enquanto o CEPROGE é localizado 

na cidade de Garanhuns, agreste de Pernambuco. 

 A OSCIP INDEC também não tem sítio. No entanto, consta no sítio de busca 

teletistas.net17 na relação de serviços sociais. A CENGERE, igualmente, também não tem 

sítio. Em pesquisa na internet, a entidade só é citada em processos nos tribunais de contas dos 

Estados da Paraíba, Bahia e Pernambuco e nos tribunais do trabalho. 

 Destarte, o registro como OSCIP da CENGERE foi cassado após representação feita 

pelo Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas de Pernambuco ao Ministério da 

                                                 
15 http://www.hotfrog.com.br/Empresas/Idstp 
16 http://cegepo-centro-geracao-empregos.br.telelistas.net/vct/empregos-agencias/recife/142410240.htm; 

www.apontador.com.br/.../cegepo_centro_de_geracao_de_empregos.html; www.achecerto.com.br/cegepo-
centro-de-geracao-de-empregos_cidade_recife_estado_pernambuco.html 
www.apontador.com.br/.../ceproge_centro_de_profissionais_e_geracao_de_empregos___santo_antonio.html 

17 indec-instituto-nordestino-desenvolvi.br.telelistas.net/.../105766858.htm 
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Justiça. A representação18foi contra as OSCIPs CENGERE e INDEC. Esta ainda está sob 

investigação. 

 Oportuno mencionar que a operacionalização de programas nas áreas de saúde (PACS, 

PSF, PACE, PSPT, etc.) e de educação (EJA, Ensino Fundamental, Transporte Escolar, etc.) 

representa o objeto da maioria dos Termos de Parceria celebrados. Conforme observado no 

Quadro 3 e demonstrado na Figura 4, essas duas áreas correspondem a aproximadamente 52% 

das parcerias firmadas. 

 

Quadro 3 – relação  quantitativa e percentual por área de atuação 

ATUAÇÃO TOTAL % 

EDUCAÇÃO 51 23,50 

SAÚDE 57 26,27 

ASSIST SOCIAL 47 21,66 

OUTROS 62 28,57 
Fonte: o autor. 

 

 

 

Figura 4 – percentual de atuação por área 

 

Fonte: o autor. 

 

 A amostra da pesquisa foi centrada nos municípios que firmaram parcerias em pelo 

menos dois exercícios financeiros consecutivos e cujos objetos alcançassem as áreas de 

educação e saúde. O Quadro 4 demonstra em que momento se deu a análise, por parte do 

                                                 
18 www.sintepe.org.br/index.php?...551%3Aministerio-da-justica...representacoes...mpco-contra-duas-oscips 
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TCEPE, das parcerias entre OSCIPs e os municípios selecionados. Conforme verificado, essas 

análises ocorreram quando da fiscalização das prestações de contas anuais – PCP ou em 

processos de auditoria especial em Prefeituras – AEP. Não obstante as parcerias virem se 

formando desde o exercício de 2002, não houve análise dos instrumentos firmados nesse 

período nem no exercício de 2003. É de se notar que entre esses dois exercícios o quantitativo 

de parcerias cresceu 211,11%, passando de 09 (nove) municípios para 28 (vinte e oito). Com 

o início da atuação, a partir de 2004, o quantitativo de parcerias firmadas diminuiu 

aproximadamente 36%. Apenas 18 municípios firmaram parcerias. Não há elementos para 

identificar as causas da redução dessas parcerias. 

 Em 2005 o quantitativo de municípios que firmaram parcerias voltou a subir, 

chegando a 27. Esse número se repetiu em 2006, conforme observado na Figura 5. Em 2007 o 

TCEPE determinou a análise de todas as parcerias firmadas entre os exercícios financeiros de 

2005 e 2007 que ainda não haviam sido alvo da fiscalização. Algumas auditorias ainda não 

foram realizadas. 

 

 

Quadro 4 – auditorias realizadas nos exercícios 

Município 2002 2003 2004 2005 2006 
Afogados da Ingazeira     PCP  PCP 

Belo Jardim     PCP PCP PCP 

Buique      PCP  

Cabo de Santo Agostinho      AEP  

Jaboatão dos Guararapes       PCP 

Nazaré da Mata*        

Pesqueira       PCP 

Pombos     PCP PCP  

Quipapá     PCP  PCP/AEP 

São João      PCP PCP/AEP 

São José da Coroa Grande       AEP 

São José do Belmonte       PCP 

Serra Talhada     PCP PCP PCP/AEP 

Serrita      AEP PCP 
PCP = prestação de contas de prefeitura 
AEP = Auditoria Especial de Prefeitura 
*A análise das parcerias com o município de Nazaré da Mata consta no processo de prestação de contas do exercício de  
2007 processo TC nº 0810046-9. 
Fonte: o autor. 
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Figura 5 – acompanhamento das parcerias firmadas 

 
Fonte: o autor. 

 

 Visando entender como ocorreram os trabalhos das OSCIPs parceiras nos municípios 

selecionados, realizou-se uma análise envolvendo todos os relatórios produzidos acerca das 

referidas entidades. Os principais problemas apontados nos supracitados relatórios de 

auditoria foram os abaixo listados: 

  

1. Ausência de concurso de projetos; 

2. Ausência de regulamentação para consecução de termos de parcerias com 

OSCIPs; 

3. Ausência de justificativas para consecução dos termos de parceria; 

4. Termos de parceria sem descrição clara e sucinta do objeto; 

5. Ausência das especificações dos programas de trabalho; 

6. Ausência de parecer dos conselhos municipais das áreas de atuação objeto dos 

termos de parceria; 

7. Ausência de estipulação de metas e resultados; 

8. Utilização da estrutura municipal para atingir as finalidades do termo de 

parceria; 

9. Ausência de fiscalização e controle das atividades desenvolvidas pelas 

OSCIPs; 

10. Ausência de prestação de contas dos recursos recebidos ou prestação de contas 

incompletas; 
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11. Extrato de execução físico-financeiro com dados apenas financeiros; 

12. Contratação de profissionais como voluntários ou estagiários; 

13. Burla ao concurso público e à Lei de Responsabilidade Fiscal; 

14. Despesas excessivas com material de consumo; 

15. Cobrança de taxa de administração; 

16. Condicionamento da prestação da atividade ao recebimento dos recursos 

públicos; 

17. Contabilização das parcerias como serviços de terceiros de pessoa jurídica ou 

como subvenção social. 

 

 Destacam-se abaixo alguns problemas/fatos que merecem maior atenção por parte do 

TCEPE: 

 

A ausência de concurso de projetos 

 

 Regra geral, todas as parcerias foram firmadas sem o cuidado do gestor em realizar um 

concurso de projetos. Essa condição só foi verificada no município do Cabo de Santo 

Agostinho. Mesmo assim, estranhamente, só uma entidade apresentou projeto. Destarte, 

apesar de firmar o termo de parceria, não desenvolveu o “projeto” tendo subcontratado outra 

entidade para prestar os serviços objeto do termo de parceria: programa de aperfeiçoamento e 

capacitação dos profissionais de magistério. 

 Embora não obrigatório, daria mais transparência se a celebração do termo de parceria 

fosse precedida por um processo de concurso dos projetos apresentados. Esse concurso de 

projetos teria por objetivo instaurar um critério imparcial de seleção para a escolha das 

entidades, afastando a possibilidade de eventual favorecimento de umas em detrimento de 

outras, em virtude de influências de caráter pessoal, conforme o princípio da isonomia, não 

admitindo, dessa forma, distinções fundadas em escolhas meramente subjetivas, uma vez que 

é dever do Órgão Público selecionar a alternativa mais vantajosa e que melhor satisfaça o 

interesse público. 
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A utilização dos termos de parceria como meio para a terceirização dos serviços 

públicos 

 

 Conforme levantado nos relatórios de auditoria produzidos pelo TCEPE, as 

“parcerias” eram firmadas não só sem a verificação do regular funcionamento da Entidade 

parceira, como também sem verificação da expertise da Entidade. A leitura dos relatórios 

demonstrou que todas as entidades parceiras ou eram agências de emprego ou empresas de 

consultoria que requereram a qualificação de OSCIP. Tal afirmação corrobora o que foi 

exposto quando da pesquisa nos sítios das entidades consultadas. Com essa qualificação, 

passaram a firmar termos de parcerias com os Entes públicos sem licitação. 

 As auditorias, no entanto, demonstraram que os objetos das parcerias nada tinham de 

fomento ou complementaridade, sendo, na verdade, contratos de prestação de serviços em 

áreas em que, normalmente, as instituições públicas municipais interioranas têm dificuldade 

de prover. Em alguns municípios essas “parcerias” alcançaram quase toda a burocracia 

estatal. Entretanto, o foco principal eram as áreas de educação e saúde, nas quais se constatou 

a contratação de professores e profissionais da saúde (médicos, odontólogos, fisioterapeutas, 

etc.) para o atendimento das necessidades municipais. 

 Os relatórios de auditoria apontaram que grande parte das funções exercidas pelos 

profissionais das OSCIPs constava dos planos de cargos das respectivas Prefeituras 

Municipais. A jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, bem como a 

de outras Cortes de Contas, tem considerado como terceirização de atividades as contratações 

de pessoal cujas funções constem do plano de cargos do Ente contratante. Esse 

posicionamento do TCEPE consta da Decisão TC nº 0811/02, mais tarde ratificada pela 

Decisão TC nº 1134/04. Ainda: esse procedimento foi considerado burla ao contido no artigo 

37 da Constituição Federal, ou seja, burla ao concurso público. 

 Outro elemento que demonstra a terceirização da atividade está na forma de 

consecução dessas parcerias. Conforme verificado, o município provê toda a infraestrutura 

para a realização da atividade objeto da parceria: instalações, equipamentos e numerário. A 

OSCIP participa apenas com a colocação do profissional. Ou seja, criou-se uma via indireta 

para a contratação de pessoal, pago com recursos públicos. 

 É importante esclarecer que a jurisprudência, tanto do Tribunal de Contas da União 

como das Cortes de Contas Estaduais, é pacífica em aceitar a terceirização das atividades 

consideradas “meio”, ou seja, as atividades consideradas instrumentais ou complementares da 
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Administração: vigilância, limpeza, conservação, transporte, informática, copeiragem, 

recepção, reprografia, telecomunicação, instalação e manutenção de prédios públicos 

vigilância. Também é relevante lembrar que essas funções não podem estar inseridas no plexo 

de atribuições dos cargos que compõem a estrutura administrativa da instituição. 

 Não obstante esses fatores, os relatórios de auditoria apontaram a contratação, por 

meio de OSCIPs, de motoristas, auxiliares de serviços gerais, auxiliares administrativos, 

assistentes sociais, médicos, dentre outros profissionais, para o exercício de suas atividades no 

seio das respectivas Administrações Públicas municipais, confirmando, desta forma, a 

terceirização não só de atividades fins como das atividades meio da Administração. 

 Um exemplo bem evidente da terceirização das atividades se deu no município de São 

João. Conforme disposto no relatório de prestação de contas do exercício financeiro de 

200519, o termo de parceria fora firmado após solicitação para a contratação de “empresa 

especializada, que possa disponibilizar os profissionais da área de saúde que o Município 

necessita”. Segundo o relatório da auditoria, ficou evidenciado que “o objetivo da celebração 

do Termo foi meramente a intermediação de mão de obra e não a cooperação para o fomento 

e a execução de atividades de interesse público de modo complementar”. 

 

A ausência de projetos/planos de trabalho 

 

 Nos termos de parcerias existentes nos municípios não constavam os planos de 

trabalho ou, quando constavam, se mostravam incompletos. Não havia estudos sobre a 

situação municipal apontando os principais problemas. As parcerias foram firmadas no 

“escuro”, pois se a finalidade era promover a melhora das atividades prestadas pelo parceiro 

público, como proceder dessa forma se não se sabia o histórico dos problemas e deficiências 

encontrados no município? 

 No tocante aos Projetos Básicos/Planos de Trabalho apresentados pelas OSCIPs, os 

relatórios indicaram que essas peças se resumiam a indicar como objetivo e metas a 

arregimentação de voluntários para a execução dos programas ou se resumiam a uma planilha 

de custos indicando os valores mensais referentes às “indenizações” dos “voluntários”. Os 

projetos careciam de especificação do programa de trabalho proposto pela OSCIP; da 

estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos; da previsão expressa dos critérios 

                                                 
19 Processo de Prestação de contas do exercício financeiro de 2005 T.C. nº 0690063-0. 
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objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados mediante indicadores de resultados; 

da previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, estipulando item 

por item as categorias contábeis usadas pela organização, e do detalhamento das 

remunerações e benefícios de pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao 

Termo de Parceria, a seus diretores, empregados e consultores. 

 

A utilização dos termos de parceria como alternativa ao limite das despesas com pessoal 

definido na Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

 Conforme levantado nos vários relatórios de auditoria produzidos pelo TCEPE, os 

termos de parceria têm sido utilizados pelos gestores públicos com a finalidade de “escapar” 

do limite da despesa total20 com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal que, 

para as Prefeituras municipais, não pode ultrapassar 54% de sua receita corrente líquida21. 

 Achou-se, nos termos de parceria, uma forma de poder contratar pessoal sem que essas 

contratações fossem computadas para efeito do limite definido na supracitada lei de 

responsabilidade fiscal. Assim seria se as parcerias firmadas atendessem à condição de 

fomento ou complementaridade das atividades prestadas pelo parceiro público. No momento 

em que ficou demonstrado que todas as parcerias firmadas configuravam terceirização de 

atividades, esses valores passaram a ser computados nos cálculos para definição do montante 

da despesa total com pessoal. Para se ter uma ideia do tipo de atividade prestada, consta no 

Quadro 5 o nome do projeto da OSCIP “parceira”, as funções de cada profissional que seria 

contratado, e a atividade a ser desenvolvida em cada projeto. 

 

 

 

                                                 
20 A Lei de Responsabilidade fiscal define despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação 

com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, 
militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas 
e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas 
extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às 
entidades de previdência. 

21 A mesma Lei define receita corrente líquida como o somatório das receitas tributárias, de contribuições, 
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, 
deduzidos: a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, e 
as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição; b) nos 
Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; c) na União, nos Estados e nos 
Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as 
receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art. 201 da Constituição. 
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A utilização de “voluntários” para a execução das parcerias 

 

 Outro apontamento que também merece registro é a forma como os profissionais 

foram contratados. À exceção de uma OSCIP, todas as demais firmavam termos de parcerias 

com o parceiro público, apresentando, sempre, voluntários para a consecução das atividades 

objeto dos termos de parceria. 

 Embora não haja nenhum óbice no trabalho voluntário, mesmo porque a “promoção 

do voluntariado” consta como uma das finalidades das entidades que desejem a qualificação 

como OSCIP, era comum todos os profissionais contratados assinarem um “termo de adesão 

ao voluntariado”. 

 O trabalho voluntário é aquele prestado de forma espontânea e gratuita por aqueles 

que querem ajudar/contribuir com a parcela da sociedade menos favorecida, através da doação 

de seu tempo e suas habilidades profissionais, preenchendo o vácuo deixado pelo Estado, o 

qual, por razões diversas, não consegue, de forma eficiente e eficaz, dar-lhe o devido 

atendimento. Há que se reconhecer a existência de algumas despesas decorrentes da prestação 

desses serviços e que haja o devido ressarcimento desses valores. 

 

Quadro 5 – identificação das atividades por projeto e função 

Projeto Função Atividade 

Agentes do 

Meio ambiente 

Agente 

Ambiental 

Varrição manual; capina manual; recolher resíduos 
sólidos domiciliar e comercial, dos serviços de varrição e 
de capina 

Ensino e Nutrição Coordenador 

Preparar a alimentação destinada aos alunos das 
unidades de ensino, cuidados na aquisição, recebimento, 
armazenamento e transporte de alimentos, identificar os 
alimentos que devem compor a alimentação diária 

Agente Comunitário de 
Saúde 

Agentes de 

Saúde e 

Coordenador 

Acompanhar trabalhos de monitoramento da qualidade 
da água para consumo humano, incluindo ações de coleta 
e provimento dos exames físico, químico e 
bacteriológico de amostras, etc. 

Agente cidadão 

Agente cidadão 

e 

Coordenador 

Auxiliar serviços de cidadania no município; assessorar 
diretamente secretarias a fim de promover a efetiva 
aproximação do cidadão com o Poder Público municipal; 
escolher e atuar cuidadosamente na execução das ações 
do programa conforme seus interesses, objetivos e 
habilidades pessoais; respeitar valores e crenças das 
pessoas com as quais trabalha. 

Fonte: Processo de Prestação de Contas da PM de Trindade/2001 – processo TC nº 0280028-7 e o autor. 
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 Conforme verificado, em todos os relatórios foram apontados recebimento de 

“ressarcimentos” por parte dos “voluntários”; na verdade tratava-se de remuneração por 

serviços prestados. Não havia como considerar os valores recebidos como ressarcimento por 

apresentarem alguns padrões que afastavam essa hipótese. Era o caso, por exemplo, de 

médicos com a percepção mensal e contínua de valores compatíveis com o mercado. 

 O ressarcimento das despesas dos voluntários está regulado na Lei 9.608 de 

18/02/1998. Por esse normativo, o prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas 

despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. Percebe-

se que o ressarcimento pode existir ou não, a depender da existência ou não de despesas 

efetuadas pelo voluntário. É uma hipótese, não uma constante. 

 Importa observar que o Conselho da Comunidade Solidária fez constar em Cartilha 

(2001, p. 24), que “são legítimas as despesas realizadas com o pagamento de pessoal 

efetivamente envolvido na execução do programa de trabalho, inclusive os encargos 

trabalhistas e previdenciários”. Assim, está claro que profissionais que trabalham para as 

OSCIPS não têm, necessariamente, que ser voluntários. Voltando à análise dos Termos de 

Parceria firmados, verifica-se que, para a contratação ou “adesão” dos “voluntários”, é 

confeccionado um documento intitulado “Termo de Adesão ao Serviço Voluntário”. Tal 

documentação especificava: o tipo de atividade que o “voluntário” irá exercer; a duração da 

prestação dos serviços; e o quanto ele irá perceber pela execução dos serviços. 

 Em resumo, não obstante o profissional ser voluntário, há uma definição do período 

em que os serviços serão postos a disposição, ou seja, mesmo sendo voluntário, há uma 

jornada de trabalho a ser cumprida e um valor certo a ser percebido, a título de “ressarcimento 

de despesas”, ao final de cada mês. Além disto, chamava atenção a forma de pagamento do 

“ressarcimento de despesas” dos “voluntários”. Segundo consta no “Termo de Adesão ao 

Serviço Voluntário”, os voluntários são remunerados através de “limite de reembolso por 

mês”. Quando da análise das folhas de pagamento, constatou-se que os reembolsos são 

regularmente pagos, mensalmente, e no mesmo valor; não podem, pois, caracterizar um 

ressarcimento de despesas, mas um efetivo pagamento pela prestação de um serviço. 

 Tais impropriedades foram exaustivamente citadas nos relatórios de auditoria, haja 

vista a existência do inadimplemento, por parte das OSCIPs, dos direitos trabalhistas e 

previdenciários dos prestadores de serviços. 
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A ausência de prestação de contas dos recursos recebidos 

 

 Regra geral, as prestações de contas, quando existiam, estavam limitadas às cópias dos 

empenhos e folhas de pagamento. Alguns termos de parceria apresentavam como meta o 

cumprimento da carga horária por parte dos “voluntários”. 

 Ocorre que as parcerias deveriam proporcionar o alcance de uma melhoria da condição 

de vida da população; e não: ter como meta o cumprimento de carga horária. Vários fatores 

influenciam na condição de vida dos munícipes. As parcerias firmadas deveriam ter como 

objeto trabalhar as causas das dificuldades existentes com o intuito de sanar ou minimizar os 

problemas encontrados. No entanto, a ausência de conhecimento dos problemas locais, a falta 

de um planejamento consistente, demonstrando as causas dos problemas, a situação 

encontrada, as resoluções possíveis e as metas a serem alcançadas geraram parcerias inócuas, 

com pouca ou nenhuma chance de sucesso. Não por acaso as parcerias firmadas tinham um 

único condão: o fornecimento de mão de obra aos Executivos locais. 

 As Prefeituras municipais ao invés de realizar concurso público para suprir seu quadro 

de pessoal e, após isso, verificando carências ou oportunidades, firmar parcerias objetivando 

aperfeiçoar ou complementar suas atividades, preferiram, de forma simplista, contratar 

profissionais com intermediação de terceiros (no caso, entidades qualificadas como OSCIP) 

que pouco interesse demonstravam com o alcance social. A Lei das OSCIPs mostrou-se um 

verdadeiro abre alas do emprego público, com o agravante de fazê-lo de forma fraudulenta, 

uma vez que, como já mencionado, os profissionais eram contratados como voluntários ou, 

até mesmo, estagiários. 

 Conforme verificado nos vários relatórios de auditoria, era comum as prestações de 

contas virem desacompanhadas de: a) Comparativo específico das metas propostas com os 

resultados alcançados; b) Demonstração de resultados do exercício; c) Balanço Patrimonial; 

d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Social; e) Demonstrativo das Origens e 

Aplicações de Recursos, consoante as categorias contábeis usadas pela organização e 

previstas do termo de parceria, item por item, das receitas e despesas efetivamente realizadas; 

f) Notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário; g) Parecer e relatório de 

auditoria, quando pertinente. 
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A utilização do termo de parceria para contratação de serviços, fugindo ao 

procedimento licitatório 

 

 É de se destacar que, como as atividades desenvolvidas configuravam prestação de 

serviços, deveriam ter sido alvo de processo licitatório, nada impedindo que essas mesmas 

entidades, qualificadas como OSCIP, participassem do certame. Valendo-se, no entanto, do 

entendimento de que as parcerias com OSCIPs não passavam por um procedimento licitatório, 

entidades de agenciamento de emprego e empresas de consultoria se arvoraram em obter a 

qualificação como OSCIP visando firmar parcerias com entes públicos. 

 Veja-se, por exemplo, a parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Pesqueira e a 

OSCIP denominada Instituto de Desenvolvimento Municipal Nova Cidade – IDENC. O 

objeto da citada parceria foi a “Adoção de procedimentos administrativos e/ou judiciais para 

exigir da União Federal as diferenças decorrentes do repasse a menor do Fundo de 

Participação dos Municípios - FPM no exercício de 2001”. Trata-se, na verdade, da 

contratação de serviços advocatícios, serviços esses não listados na Lei de licitações e 

contratos como dispensáveis ou inexigíveis de procedimento licitatório. 

 Outros exemplos podem ser citados, como a parceria entre a Prefeitura Municipal de 

Cortês e a OSCIP denominada IBRAPA, cujo objeto foi a “construção de muro de arrimo, 

aterro de voçorocas, execução de drenagens em canaletas, execução e recuperação de 

escadarias e cobertura de taludes”. Ainda: quase todas as Prefeituras Municipais firmaram 

parcerias para a contratação de serviços de transporte escolar e treinamento de professores, 

agentes de saúde, etc. Todos esses objetos foram contratados sem licitação por meio de 

OSCIPs. Em resumo, todos os termos de parceria firmados tinham como objeto a prestação de 

um serviço e todos os serviços objeto desses termos de parceria não figuram como 

dispensáveis ou inexigíveis de procedimento licitatório. Os objetos dos termos de parcerias 

dos municípios selecionados constam no Anexo 1 deste trabalho. 

 Caso que chamou atenção ocorreu no município de Serrita, que, em “atendimento” à 

Resolução TC 020/2005 do Tribunal de Contas de Pernambuco, determinou a realização de 

procedimento administrativo para recepcionar propostas de várias OSCIPs, para atuação em 

diversos setores. 

 Considerando a competência dos Tribunais de Contas em expedir atos ou instruções 

sobre matéria de sua atribuição, em 2005 foi editada a Resolução TC 020/2005, cujo artigo 8º 

veda a celebração de contratos de gestão ou termos de parceria sem prévio processo 
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administrativo para selecionar OSCIP. Evidente que tal procedimento não pode ser utilizado 

para a contratação de serviços ou celebração de qualquer forma de parceria. Ainda: os termos 

de parceria não se prestam a figurar como instrumento jurídico hábil para a contratação de 

serviços gerais. 

 Não obstante a clareza de tal fato, a Prefeitura Municipal de Serrita ancorou-se na 

supracitada Resolução do TCEPE e promoveu procedimento administrativo para celebração 

de termos de parcerias com OSCIPs. O procedimento administrativo ficou limitado ao 

recebimento dos programas de trabalho destas. Não houve comparação de projetos entre 

OSCIPS. Os termos de parceria foram apresentados como “programas de apoio aos sistemas 

de infraestrutura, saúde, educação e ação social”. Quando verificado os objetos, tratava-se de 

prestação de serviços de limpeza e conservação dos prédios públicos. As metas e resultados a 

serem atingidos eram observados com base no cumprimento da carga horária, comparada 

através de frequência mensal e atividades desenvolvidas. 

 Interessante observar que a fundamentação da PM de Serrita, para celebração dos 

termos de parceria, anteriormente à publicação da Resolução TC 020/2005, ancorava-se no 

artigo 24, XXIV, da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos. Esse era apenas mais um 

dos equívocos observados, porquanto o dispositivo ora mencionado dispensava a realização 

de licitação apenas para as entidades qualificadas como Organizações Sociais – OS. Essa 

faculdade não era extensiva às OSCIPs. 

 A PM de Serrita formalizou parcerias com as OSCIPs CENGERE e ÁTOMOS. 

Apesar de serem entidades distintas, o conteúdo dos termos era igual, mudando somente a 

identificação da OSCIP e os valores para execução do contrato. 

 

Os resultados alcançados com as parcerias 

 

 Conforme mencionado, a área de saúde foi das mais alcançadas na consecução dos 

termos de parceria. Não obstante vários fatores influenciarem nos indicadores de saúde: 

situação sócio-econômica, carências de infraestrutura básica de saneamento, acesso a água 

potável, alimentação adequada, bem como a própria poluição, parcerias firmadas nessas áreas 

deveriam estar alicerçadas em dados que permitissem trabalhar as várias causas dos 

problemas locais verificados. Considerando que as parcerias firmadas não tinham a 

preocupação na verificação dos problemas das localidades alvo dos “projetos” a serem 

trabalhados, não foram verificadas melhoras nos indicadores da saúde. 
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 Um dos indicadores que chamou atenção foi o atendimento dos agentes comunitários 

de saúde. Quase todos os municípios firmaram parcerias com o objeto de operacionalizar o 

programa de agentes comunitários de saúde. Dos municípios selecionados, apenas Buíque, 

Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Nazaré da Mata, não fizeram parcerias 

com essa finalidade. 

 Observando-se os indicadores de visitas dos agentes comunitários de saúde, verifica-se 

pouca diferença no período pré e pós termos de parceria. Em alguns casos não se chegou nem 

ao mínimo de 1 (uma) visita/mês; caso de Pesqueira e Quipapá. Nas demais situações, as 

visitas permaneceram dentro da média histórica, com pouca variação. 

 

Quadro 6 – média de visitas domiciliares efetuadas pelos ACS por família 

MÉDIA MENSAL DE VISITAS DOMICILIARES POR FAMÍLIA 
(Nº* de visitas domiciliares de profissionais de nível superior, médio e ACS, por Nº de famílias no município** x  nº de meses) 

• Utilizados os registros das quantidades apresentadas de visitas domiciliares por família; 
• ** Nº de famílias é estimado pela divisão da população do município pelo nº médio de pessoas por família. 

•  
PADRÃO ACEITÁVEL: 

Mínimo de 1 visita/mês 

DATASUS 
(PACTO) 

DATASUS 
(PACTO) 

DATASUS 
(PACTO) 

DATASUS 
(PACTO) 

SIA/SUS-
IBGE 

SIA/SUS-
IBGE 

SIA/SUS-
IBGE municípios 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Afogados da Ingazeira 0,71 1,08 0,98 1,05 1,15 1,10 0,61 

Belo Jardim 0,74 0,60 0,92 0,23 0,05 0,36 1,32 

Buíque 0,96 0,53 0,72 0,84 0,84 0,94 1,05 

Cabo de Santo Agostinho 0,64 0,73 0,84 0,93 0,71 0,41 0,70 

Jaboatão dos Guararapes 0,56 0,51 0,43 0,44 0,49 0,31 0,35 

Nazaré da Mata 0,79 0,62 0,76 0,61 0,83 0,99 1,16 

Pesqueira 0,03 0,53 0,83 1,01 0,85 0,91 0,91 

Pombos 1,10 1,07 1,34 1,17 1,01 0,90   

Quipapá 0,65 0,64 0,48 0,70 0,76 0,91 0,84 

São João 1,09 1,17 1,04 0,99 0,90 1,04 1,57 

São José da Coroa Grande 0,85 0,63 0,84 0,84 1,09 1,07 1,06 

São José do Belmonte 0,97 1,10 0,98 0,95 0,86 0,96 1,11 

Serra Talhada 0,74 1,12 1,23 1,13 1,19 0,95   

Serrita 1,54 1,45 1,21 0,97 1,15 1,19 1,32 
Fonte: banco de dados interno do TCEPE e o autor. 

 

 Ressalta que, além do programa de agentes comunitários de saúde, esses municípios 

firmaram parcerias para os programas: a) saúde da família; b) saúde para todos; c) agente do 

controle de endemias. Todos são programas que têm como objeto a melhoria das condições de 

saúde da população. Alguns indicadores, como o de nascidos vivos com baixo peso, apontam 

para a não melhoria das condições da população atendida. Indicadores altos de nascidos vivos 
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com baixo peso normalmente estão associados ao baixo nível de desenvolvimento 

socioeconômico e de assistência materno-infantil. 

 Apesar das várias parcerias na área de saúde, parcerias essas voltadas para o 

atendimento da população carente, observa-se a falta de planejamento, de uma política de 

saúde consistente e de avaliação das situações de risco da população. Considerando que as 

parcerias firmadas tinham como único objetivo a colocação de profissionais de saúde para o 

atendimento da população, verificou-se que a única mudança ocorrida foi em relação à 

responsabilização pela prestação dos serviços de saúde que deixou de ser prestado pelo 

município e passou a ser prestado pela OSCIP. Como não houve verdadeiro investimento 

nesse setor, não foi difícil chegar à conclusão da manutenção dos indicadores pré e pós 

parcerias firmadas. 

 Quando se observa, por exemplo, o indicador de nascidos vivos com baixo peso 

(Quadro 7), verifica-se que, no correr nos anos, o percentual permaneceu inalterado. Isso, 

desconsiderando o valor verificado nos municípios de Belo Jardim e Pesqueira para o 

exercício de 2006. O mesmo pode ser observado nos indicadores de mortalidade infantil, 

demonstrados no Quadro 8. Isto demonstra que as parcerias pouco resultado trouxeram ou 

pouco influenciaram nos indicadores, se se considerar que outros fatores também influenciam 

nos indicadores. Como não havia projeto de melhora, apenas a contratação de profissionais 

disfarçada no projeto, pouco resultado se gerou. 

 

Quadro 7 – proporção de nascidos vivos com baixo peso 

PROPORÇÃO NV BAIXO PESO 
(Proporção dos nascidos vivos c/ peso < 2.500 g, dentre os nascidos vivos) 

Países desenvolvidos 5 - 6% 
 

PADRÃO ACEITÁVEL: 
Convenções internacionais - prop. < 10% 

SIAB SIAB SIAB SIAB SINASC SINASC SIAB 
municípios 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Afogados da Ingazeira 7,35 7,77 6,52 5,62 7,64 6,84 7,23 

Belo Jardim 6,86 5,15 6,89 7,21 8,87 9,69 12,69 

Buíque 5,52 5,85 6,09 6,31 6,34 6,80 7,53 

Cabo de Santo Agostinho 8,03 8,42 8,68 9,44 7,67 7,98 7,33 

Jaboatão dos Guararapes 8,56 9,03 9,04 9,79 8,64 8,20 8,60 

Nazaré da Mata 7,61 4,27 8,58 7,21 7,89 5,38 4,62 

Pesqueira 7,79 6,57 7,04 8,61 8,03 7,52 15,17 

Pombos 6,90 6,31 6,98 4,93 7,32 4,90 9,69 

Quipapá 4,20 4,24 6,16 4,98 5,92 8,29 4,60 

São João 6,85 5,95 7,26 6,29 6,47 7,18 9,76 

São José da Coroa Grande 5,37 5,43 7,06 8,64 6,30 4,68 9,23 

São José do Belmonte 6,16 6,22 7,00 6,46 8,32 6,57 6,16 
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PROPORÇÃO NV BAIXO PESO 
(Proporção dos nascidos vivos c/ peso < 2.500 g, dentre os nascidos vivos) 

Países desenvolvidos 5 - 6% 
 

PADRÃO ACEITÁVEL: 
Convenções internacionais - prop. < 10% 

Serra Talhada 7,77 6,74 7,69 7,70 9,47 7,39 7,17 

Serrita 6,28 7,13 7,35 4,78 3,77 7,27 6,51 
Fonte: banco de dados interno do TCEPE e o autor. 

 

Quadro 8 – coeficiente de mortalidade infantil 

CF MORTALIDADE INFANTIL - CMI 
( Nº de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos)                                                        

Alto > 50 
(Para a OMS Alto > 40) 

20 < Médio < 49 
Baixo < 20 

 
Países desenvolvidos  

< 10/1.000 NV 
 

PADRÃO ACEITÁVEL: 
< 20/1.000 NV 

Relatório 
ODM 

Relatório 
ODM 

Relatório 
ODM 

Relatório 
ODM 

SIM-
SINASC 

SIM-
SINASC 

SIAB 
municípios 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Afogados da Ingazeira 16,18 29,90 13,98 11,57 16,26 15,24   

Belo Jardim 44,89 40,11 26,33 41,95 29,04 29,46   

Buíque 34,90 42,93 34,02 53,40 30,03 27,69   

Cabo de Santo Agostinho 26,12 21,13 16,68 16,97 12,59 15,90   

Jaboatão dos Guararapes 24,03 22,64 21,43 24,28 18,28 17,10   

Nazaré da Mata 22,00 23,30 21,96 14,03 19,74 23,61   

Pesqueira 43,95 41,36 33,72 46,82 33,47 17,39   

Pombos 29,56 27,03 9,01 17,24 20,59 12,20   

Quipapá 60,22 48,48 49,28 43,29 21,14 45,65   

São João 43,38 28,63 38,55 24,72 32,35 25,84   

São José da Coroa Grande 26,85 29,89 29,41 39,00 13,70 12,59   

São José do Belmonte 20,03 18,66 23,85 26,77 51,81 19,93   

Serra Talhada 35,26 32,04 31,86 32,16 41,35 28,88   

Serrita 19,48 36,78 21,33 19,66 16,17 12,99   
Fonte: banco de dados interno do TCEPE e o autor. 

 

 No tocante à área de educação, os resultados são os mesmos. As parcerias tinham 

como verdadeiro objeto a contratação de professores, o treinamento destes e a realização do 

transporte escolar. Observando as taxas de abandono e reprovação (Quadro 9) das séries 

iniciais e finais, constata-se que, apesar de os objetos das parcerias serem exclusivamente para 

o fornecimento de pessoal, os resultados apresentaram melhoras na maioria dos municípios. 

 Observa-se, no entanto, que, em alguns municípios, as taxas apresentaram melhoras 

sem que houvesse a atuação das OSCIPS. É o caso, por exemplo, dos municípios de Afogados 

da Ingazeira e de Serra Talhada, cujas taxas de abandono das séries iniciais do ensino 

fundamental apresentaram melhores números no exercício em que não se apresentou a 

parceria entre a OSCIP e o município. Em outros, como Pesqueira e Pombos, a presença da 

OSCIP apresentou algum resultado. A questão é: se esses serviços houvessem sido prestados 
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diretamente pelo município, como deveria ter ocorrido, os indicadores seriam os mesmos? 

Conforme se observa, em alguns casos, o município simplesmente deixou de prestar o serviço 

que tinha por obrigação e repassou-o a um terceiro para executá-lo. Desta forma, pode-se 

inferir que esses mesmos resultados poderiam ter sido alcançados sem a participação da 

OSCIP, bastando apenas que o município provesse os profissionais necessários para as 

atividades da educação. 

 

Quadro 9 –  fracasso escolar 

TAXA DE ABANDONO - 
SÉRIES INICIAIS DO E. F. 
(dependência administrativa 

municipal) 

TAXA DE ABANDONO - 
SÉRIES FINAIS DO E. F. 

(dependência administrativa 
municipal) 

TAXA DE REPROVAÇÃO 
- SÉRIES INICIAIS DO E. 

F. (dependência 
administrativa municipal) 

TAXA DE REPROVAÇÃO 
- SÉRIES FINAIS DO E. F. 
(dependência administrativa 

municipal) 
MUNICÍPIO 

2005 
(censo 
2006) 

2004 
(censo 
2005) 

2003 
(censo 
2004) 

2005 
(censo 
2006) 

2004 
(censo 
2005) 

2003 
(censo 
2004) 

2005 
(censo 
2006) 

2004 
(censo 
2005) 

2003 
(censo 
2004) 

2005 
(censo 
2006) 

2004 
(censo 
2005) 

2003 
(censo 
2004) 

Afogados da Ingazeira 8,92 9,05 8,17 20,32 19,81 16,84 13,62 15,14 14,11 9,09 11,21 9,23 

Belo Jardim 12,62 14,18 12,62 21,43 21,09 21,16 7,74 23,18 26,30 20,92 16,86 15,96 

Buíque 6,43 8,09 4,91 26,35 21,93 20,46 22,98 21,20 21,96 18,12 8,69 10,13 

Cabo de Sto Agostinho 3,18 4,50 5,88 13,15 12,99 17,86 14,39 18,44 19,20 9,09 10,76 12,17 

Jaboatão 11,25 9,57 12,81 17,27 13,50 15,38 18,44 19,99 18,72 17,64 19,69 17,89 

Nazaré da Mata 6,83 5,82 6,53 26,40 30,23 31,52 20,49 21,27 20,45 9,90 11,02 14,43 

Pesqueira 7,82 0,00 14,09 15,13 19,76 22,02 9,89 0,00 21,17 11,96 7,93 6,45 

Pombos 6,93 13,28 11,36 22,41 23,39 22,81 23,05 23,81 21,61 13,05 11,22 6,44 

Quipapá 10,91 17,52 14,61 27,19 34,39 24,99 14,17 20,56 20,31 6,73 22,94 15,58 

São João 9,49 10,33 9,55 34,56 32,43 27,46 26,05 20,21 23,05 23,11 24,77 21,45 

São José da Coroa Grande 7,04 9,65 11,11 21,86 21,34 24,01 17,12 19,92 22,11 15,22 18,57 12,82 

São José do Belmonte 9,12 15,31 12,70 20,64 20,96 12,82 14,97 19,42 19,18 6,27 5,75 4,63 

Serra Talhada 9,78 0,00 13,48 16,47 0,00 18,20 22,05 0,00 8,91 18,86 0,00 12,74 

Serrita 11,92 11,25 9,70 8,54 12,94 12,14 19,41 19,73 22,01 12,46 20,12 24,68 

Fonte: banco de dados interno do TCEPE e o autor. 

 

 Ao que se apresenta, foi mais fácil para o município passar a realização dessas 

atividades para um terceiro. A Lei das OSCIPs estabelece que, quando os serviços alcançarem 

as áreas de saúde e educação, devem ser prestados de forma gratuita e sem condicionamento a 

qualquer tipo de repasse ou transferência. 

 O que se observou foi justamente o contrário. Todas as parcerias firmadas estavam 

condicionadas ao repasse dos recursos públicos; nenhuma das parcerias complementava a 

atuação Estatal, substituía. Figurou-se, também, um maior custo para o município, haja vista 

que as OSCIPs cobravam taxa de administração pela consecução do projeto. 
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 Importa ressaltar que o artigo 6º, inciso II, do Decreto 3.100/99, estabelece que a 

promoção gratuita da saúde e educação, quando realizada pela Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público, deverá ser feita mediante financiamento com seus próprios 

recursos. Mais adiante, no § 1o, o decreto expõe que não são considerados recursos próprios 

aqueles gerados pela cobrança de serviços de qualquer pessoa física ou jurídica; ou obtidos 

em virtude de repasse ou arrecadação compulsória. E o § 2o conclui informando que o 

condicionamento da prestação de serviço ao recebimento de doação, contrapartida ou 

equivalente, não pode ser considerado como promoção gratuita do serviço. 

 Assim, considerando que a atividade prestada pelas OSCIPs não se caracterizou no 

conceito de atividade fomentada; que as OSCIPs dependiam exclusivamente dos recursos 

públicos para realizar suas atividades; que havia o condicionamento ao recebimento do 

repasse para a prestação do serviço contratado e, por fim, que havia a cobrança de taxa de 

administração pelos serviços prestados, ficou descaracterizada a parceria, já que esta 

pressupõe uma conjunção de interesses. Além disto, seria menos oneroso para o município se 

houvesse providenciado um concurso público ou a contratação emergencial de profissionais 

para as áreas desejadas, pois estaria arcando tão somente com os vencimentos e respectivos 

encargos desses profissionais, evitando com isso o pagamento de taxas de administração, 

cujos montantes poderiam estar sendo aplicados na aquisição da merenda escolar, por 

exemplo. 

 Destarte, como exposto anteriormente, os termos de parceria foram utilizados como 

fuga ao limite das despesas com pessoal. Não raro, nos relatórios de auditoria constava a 

informação da contabilização desses recursos em outras rubricas. Os valores, quando somados 

ao quantum total com pessoal, acabavam por demonstrar a extrapolação da limitação com 

essa despesa. 

 Igualmente, apesar dos vultosos recursos envolvidos nas parceria e da previsão legal 

de acompanhamento por parte do Poder Público, constatou-se a não existência de um efetivo 

acompanhamento das ações desenvolvidas pela OSCIP nas diversas áreas em que foram 

firmados os termos de parceria. Não foram observados relatórios de metas, resultados, 

critérios de avaliação de desempenho com os indicadores de resultados. 

 Todos esses problemas nos levam à conclusão de que a atuação das entidades 

qualificadas como OSCIP, junto aos municípios do Estado de Pernambuco, pouco atendia aos 

pressupostos da Lei 9.790/99. Conforme os idealizadores dessa norma, a institucionalização 

das OSCIPs tinha como objetivo a identificação daquelas entidades que realmente possuíam 
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fins públicos ao tempo em que se buscava modernizar as parcerias com os governos 

alicerçados em critérios de eficácia e eficiência, com mecanismos adequados de 

responsabilização, garantindo a boa aplicação dos recursos públicos. 

 A forma de qualificação das OSCIPs é bastante ágil e ato vinculado: atendeu aos 

quesitos da Lei, recebe a qualificação. No entanto, não se verifica a atuação dessas entidades 

nem se questiona como uma entidade tem atuação em quase todas as áreas definidas na Lei 

9.790/00. O indeferimento da qualificação só ocorre se a entidade não se enquadrar nas 

finalidades previstas na Lei. 

 Ferrarezi argumenta que a nova Lei impede o clientelismo e diminui os custos. Não foi 

o verificado nas auditorias realizadas pelo TCEPE: todas as auditorias apontaram inúmeras 

irregularidades, ausência de finalidade pública, interesse apenas no ganho dos recursos 

públicos. As entidades qualificadas que firmaram parcerias eram, todas, empresas de 

agenciamento de emprego ou empresas de consultoria. Não se observou finalidade pública nas 

parcerias, já que estas se prestaram apenas à colocação de mão de obra nas dependências dos 

Entes Municipais. 

 A constatação final é de que a Lei criou um problema maior do que a solução que 

pretendia. Não é a toa que também várias auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas da 

União apontaram problemas em parcerias realizadas com OSCIPs. Se os instrumentos de 

acordos e/ou convênios que existiam eram burocráticos em excesso, a forma estabelecida pela 

Lei das OSCIPs trilha um caminho diametralmente oposto. É necessário criar mecanismos 

que permitam maior controle e fiscalização dessas entidades e que permitam identificar sua 

verdadeira finalidade, dando maior confiabilidade às parcerias porventura firmadas. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Este trabalho busca demonstrar como se promoveram as parcerias entre as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP e os municípios do interior do 

Estado de Pernambuco. Para tanto, procurou-se demonstrar a origem dessas organizações que, 

apesar de oficialmente concebidas só a partir de 1999, filia-se à tradição do Estado liberal, que 

se originou no final do século XVIII, cujo discurso se amparava no entendimento que o maior 

bem estar social viria com a menor presença possível do Estado. Ressalte-se que não se 

tratava de repassar as atividades sociais do Estado para organizações sem fins lucrativos, mas, 

simplesmente, de a prestação desses serviços se dar pela iniciativa privada. As consequências 

negativas dos efeitos do liberalismo fizeram surgir o Estado Social que pôs em hibernação as 

ideias de transferir ao setor privado a exploração dos serviços sociais. Com isto, o Estado 

passou a promover tais serviços diretamente ou por meio de entidades descentralizadas. 

 No final da década de 70 ressurge a ideia do Estado Mínimo, agora com a roupagem 

do neoliberalismo. Nesse período muito se questionava acerca do crescente custo de 

manutenção do Estado, do bem estar social e, conforme Bastos (1999, p. 184), da “degradação 

da qualidade dos serviços públicos”, razões estas que fortaleceram os ideais neoliberais, cujo 

discurso está alicerçado na ideia do Estado mínimo e maior participação da sociedade civil. 

 Esses ideais permearam a condução das políticas do Estado brasileiro, notadamente 

durante o governo Fernando Henrique Cardoso, com a justificativa da melhoria da capacidade 

do Estado no atendimento às demandas sociais. Para tanto, criou-se a figura das Organizações 

Sociais, que abarcaria as atividades não exclusivas do Estado, sobretudo as atinentes às áreas 

de educação e saúde. 

 Posteriormente, com o discurso de introduzir “uma nova concepção de esfera pública 

social”, criou-se a qualificação de organizações da sociedade civil de interesse público – 

OSCIP para as entidades que prestassem serviços de interesse público. Essa qualificação 

permitiria às entidades que a obtivessem “firmar parcerias entre Estado e sociedade civil sobre 

novas bases mais condizentes com as atuais exigências de publicização e eficiência das ações 

sociais22”. Que bases e quais as atuais exigências de publicização é que não se mostraram 

                                                 
22 Cartilha OSCIP. 



104 
 

 
 

claras. A Cartilha da Comunidade Solidária (2001, p. 05) fala em “enfrentamento da pobreza 

e da exclusão, por intermédio de iniciativas inovadoras de desenvolvimento social”. Do 

observado, desde a criação das organizações sociais até o advento das OSCIPs, não se 

verificou nenhuma iniciativa inovadora, mas, tão somente a substituição de um serviço que 

antes era prestado pelo Estado e agora o é pelas OSs ou OSCIPs. 

 A questão da eficácia e eficiência dos serviços prestados pelo Estado é posta em 

“xeque”, mas não se verifica a estipulação de resultados alcançados de forma a se apurar se 

realmente o Estado é ineficiente, nem se mensura a produtividade dos servidores. Na 

incapacidade de planejar, coordenar, executar, cobrar e fiscalizar, o gestor público, aquele 

elevado à condição de governante pelas urnas, planta o discurso do Estado ineficiente, do 

Estado antidemocrático e bloqueador do controle social e que a solução para essas mazelas 

está na transferência da prestação dos serviços sociais para as entidades que compõem o 

terceiro setor. 

 A aproximação com o terceiro setor é importante, fortalece a sociedade civil e, por se 

estar num Estado democrático, é importante a participação da sociedade na definição das 

políticas públicas e no acompanhamento da sua execução. No entanto, o discurso de mudança 

do desenho das políticas públicas governamentais, passando para políticas públicas de 

parceria entre Estado e Sociedade Civil, não pode ser utilizado para alijar do primeiro a 

responsabilidade imposta pela Constituição Federal da prestação dos serviços sociais, em 

especial os serviços de educação e saúde. 

 É preciso esclarecer que não há, neste trabalho, discurso contrário à aproximação e à 

participação do terceiro setor na discussão das políticas públicas, tampouco na possibilidade 

de a execução dessas atividades também ser efetuada por esse setor. É necessário, entretanto, 

separar o joio do trigo e deixar claro: responsabilidades e limites de atuação, identificar quem 

realmente presta serviço de interesse público e quem realmente não tem finalidade lucrativa. 

 Entende-se que, por obrigação e por dever, os serviços sociais devam ser prestados 

diretamente pelo Estado, mormente num país com tantas desigualdades sociais como o Brasil. 

Destarte, também é possível entender que a prestação desses serviços não deva ser 

exclusividade do Estado. Como qualquer entidade, o Estado também tem limites. Para superar 

esses limites, dispõe de instrumentos para incentivar a participação do particular em tarefas 

que não são exclusividade sua. Firma-se, aí, a atividade de fomento do Estado, que, por meio 

de subvenções, auxílios, contribuições, convênios, contratos de gestão e termos de parceria, 
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incentiva o particular a prestar determinado serviço de interesse público, complementando a 

atuação estatal. Complementando; não substituindo. 

 Embora os contratos de gestão e os termos de parceria sejam utilizados como 

instrumentos de fomento pelo Estado, sua concepção e utilização vieram a atender a política 

neoliberal do Estado mínimo, preconizada pelos seus idealizadores, de repassar à iniciativa 

privada atividades que deveriam ser prestadas pelo Estado. A confusão se estabelece porque 

no plano diretor da reforma do Estado o objetivo das organizações sociais é permitir a 

descentralização de atividades no setor de prestação de serviços não-exclusivos o que daria a 

idéia de que o Estado estaria transferindo atividades suas para o particular (Pietro 2005, 

p.267). Não obstante, o artigo 20 da Lei 9.637/98 (Lei das Organizações Sociais) prevê a 

criação do Programa Nacional de Publicização - PNP, com o objetivo de estabelecer diretrizes 

e critérios para a qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de 

atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da União, por organizações sociais.  

Nesse contexto é que se afirma que a intenção do Governo seria a de transferir para as 

entidades qualificadas como Organizações Sociais as atividades desempenhadas por órgãos 

públicos. Conforme Pietro (2005, p.267) a qualificação da entidade como Organização Social 

implicaria na extinção de um órgão público com o conseqüente surgimento de uma pessoa 

jurídica de direito privado não enquadrada no conceito de Administração Pública. 

 Os termos de parceria, por sua vez, foram criados para estabelecer vínculo de 

cooperação entre o Poder Público e as entidades qualificadas como OSCIP. Este trabalho se 

mostra cético em relação à intenção contida na norma. Entendemos que a Lei das OSCIPs 

veio facilitar a política neoliberal do governo de criar mecanismo de passar a execução de 

atividades públicas não exclusivas do Estado para a iniciativa privada. Criou-se aí um abismo 

de possibilidades. Escancarou-se um sem número de possibilidades de o particular firmar 

ajustes com o Poder Público sem licitação. Por quê? Porque um bom número de atividades 

que são de interesse público caracteriza-se como serviço e para o Poder Público contratar 

prestação de serviço tem que fazer licitação. No entanto, a norma estabelece, apenas, a 

faculdade de se realizar um concurso de projetos para a escolha da OSCIP. Esta e outras 

fragilidades, narradas no Capítulo 3 deste trabalho, concorrem para o surgimento de entidades 

pouco interessadas na questão social, como também de gestores que se utilizam dessas 

fragilidades para atender a seus interesses. Oliveira, G (2006) resume com bastante 

propriedade o acima narrado: 
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Um [...] tema a ser ressaltado, relaciona-se à utilização das brechas e lacunas legais 
por estes líderes neopopulistas, com a finalidade de alcançarem os objetivos por eles 
perseguidos individualmente. Infelizmente, é neste momento que surgem as 
parcerias com supostas ONGs. Estas entidades são constituídas da noite para o dia, 
não detêm sede, patrimônio próprio ou histórico de atividades, e não estão inseridas 
em nenhum segmento representativo da sociedade. Estas entidades não são 
conhecidas pelo grau de excelência ou da qualidade elevada dos serviços sociais 
prestados à população. A elas não cabe desempenhar um serviço de utilidade pública 
ou de relevância social, e sim servir de destino ilegal de recursos públicos, 
notadamente para sustentar, entre outros objetivos escusos, os conhecidos "caixa 
dois" de campanhas eleitorais. 

 

 Não obstante o autor haver direcionado a crítica mais para o mau gestor, caberia 

também inserir que as “supostas ONGs” estão mais interessadas em seu lucro. Não por acaso 

a maioria das entidades que firmaram as parcerias com os municípios do Estado de 

Pernambuco não apresentavam histórico de atividades, não estavam inseridas em nenhum 

segmento representativo da sociedade e também não tinham patrimônio próprio. 

 As auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas de Pernambuco apontaram uma série 

de irregularidades nas parcerias realizadas. Na análise dos problemas apontados, ficou 

evidenciado que as fragilidades da Lei permitiram a ocorrência das impropriedades 

encontradas. 

 A análise realizada nos relatórios produzidos pelo TCEPE conduziu a concluir que não 

havia nenhum interesse social vinculado à sua execução. De um lado postavam-se os gestores 

públicos com suas folhas de pagamento inchadas, presos a um dispositivo legal que os 

impedia de gastar mais de 54% de sua receita com esses gastos. Se gastassem, eram multados 

em 30% dos seus vencimentos pessoais. Veio então a solução: contratar pessoal por meio de 

entidades qualificadas como OSCIP. “Esqueceu-se” que essas entidades deveriam atuar de 

forma distinta do Poder Público. Que seu objetivo era ampliar a capacidade de fornecimento 

de determinados serviços à população. Figurou-se, no entanto, em todos os casos observados, 

a terceirização dos serviços públicos. Em alguns casos toda a Administração Pública foi 

tomada pela atuação dessas entidades. Ao final, o objetivo das parcerias era tão somente se 

livrar da limitação imposta para tal despesa. 

 As impropriedades não ficaram adstritas apenas à tentativa de burlar a limitação 

imposta para a despesa com pessoal. Utilização de supostos “voluntários” para a consecução 

dos termos de parceria; termos de parceria que não apresentavam metas e resultados, despesas 

excessivas com material de consumo, ausência de prestação de contas, dentre outras 

impropriedades, marcaram a passagem dessas entidades pelos municípios pernambucanos. 
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 Assim, as OSCIPs parceiras, além de depender exclusivamente dos recursos públicos, 

se utilizavam da estrutura e dos equipamentos dos parceiros públicos para a execução dos 

serviços objeto dos termos de parceria. 

 Todos os termos de parceria foram considerados terceirização de atividades. Não 

obstante isso, algumas parcerias firmadas se apresentaram como verdadeiras prestações de 

serviços. Gestor público e OSCIP se uniram para firmar parceria para contratação de serviços 

advocatícios, obras e serviços de engenharia, numa verdadeira burla à Constituição Federal e 

à Lei de Licitações e Contratos. 

 De outro lado, a maioria das entidades que firmaram parcerias com as Administrações 

municipais apresentava-se com muitas facetas, sendo capazes de atuar em todas as finalidades 

que a Lei definiu como objetivo. Interessante notar que a qualificação foi obtida sem haver 

um questionamento sobre como a entidade atuava em todas as áreas. Essas entidades se 

assemelham bastante àquelas empresas que participam de licitações públicas e em seus 

estatutos consta como ramo de atividade a comercialização de uma gama de produtos que vai 

de uma caixa de fósforos a uma turbina de avião. 

 A dependência dos recursos oficiais era latente. 100% do custo de implantação de 

todas as parcerias eram provenientes de recursos públicos. A cartilha da Comunidade 

Solidária, conforme exposto, fala em iniciativas inovadoras (aqui questionadas). Na nossa 

visão, as OSCIPs que firmaram parcerias com os municípios pernambucanos estavam mais 

para o que Abranches (2004) chamou de OQUANGOS, cujas características são a ausência de 

criatividade, ousadia e crítica, adeptas do básico e que respondem tão somente às demandas 

governamentais. No seu entender, essas entidades “no máximo, tratam de criar novas 

demandas, para se manter eternas fornecedoras”. 

 Do exposto, entendemos que uma série de modificações deve ser efetuada com o fito 

de evitar tantas impropriedades promovidas por gestores públicos e entidades com finalidade 

filantrópica duvidosa. É necessário um maior controle sobre o funcionamento dessas 

organizações. 

 A exemplo do que é estipulado para recebimento do certificado de entidade 

beneficente de assistência social, a entidade, para qualificação como OSCIP, mormente 

aquelas que atuam com educação, saúde e assistência social, deveria apresentar comprovante 

de atuação de pelo menos 3 (três) anos. Aquelas entidades que apontam em seus estatutos a 

atuação em várias áreas deveriam automaticamente ser alvo de alguma forma de visita técnica 

que atestasse que estas empresas realmente prestam todos os serviços. 
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 A vinculação do ato de qualificação não deveria ser restrita apenas à entrega de 

documentos. A Lei é de uma fragilidade tamanha que permite a contratação de qualquer 

serviço sem concorrência. O intuito da norma de criar mecanismos legais de visibilidade, 

transparência e controle públicos ficou só no discurso. Uma de suas finalidades era propiciar a 

diferenciação, no universo do terceiro setor, das entidades que efetivamente têm finalidade 

pública. Não conseguimos perceber essa diferenciação. Ao contrário, o que se viu foi 

justamente o oposto. Entidades que não tinham finalidade pública conseguiram a qualificação 

e passaram a atuar junto ao Poder Público. Em nenhuma das parcerias realizadas foi percebida 

a “maior agilidade gerencial dos projetos e realização de controle pelos resultados”. As 

parcerias observadas tinham como único objeto suprir os Executivos municipais de 

profissionais para a execução de atividades fins da Administração Pública, numa verdadeira 

terceirização das atividades públicas municipais. 

 Observou-se que o interesse maior das entidades que firmaram parcerias com os 

municípios pernambucanos estava na facilidade de acesso aos benefícios e recursos 

governamentais. Contratos de prestação de serviços sem licitação foram firmados sobre o 

manto da inexigibilidade para contratação de OSCIPs, com o discurso do fomento à atuação 

estatal. 

 O termo de parceria, conforme seus idealizadores, possibilitaria a escolha do parceiro 

mais adequado do ponto de vista técnico e mais desejável dos pontos de vista social e 

econômico. Se não há necessidade de propostas para serem analisadas, como o termo poderia 

possibilitar a melhor escolha? A Lei faculta um concurso de projetos, que em nenhum 

momento foi observado. Não se trata aqui da obrigatoriedade de se fazer licitação. Tem-se 

como premissa que as entidades que buscam a qualificação como OSCIP prestam serviços de 

interesse público e não têm fins lucrativos. Como tal, ter-se-ia uma união de interesses. 

Considerando a existência de inúmeras entidades que, verdadeiramente, prestam serviços 

assistenciais, e o desejo é ampliar algum atendimento específico, por que não promover algum 

tipo de procedimento administrativo que permita comparar projetos e firmar parcerias que 

realmente promovam a ampliação e a melhora daquela área objeto da parceria desejada? 

 A conclusão a que este trabalho chegou, das parcerias firmadas entre as OSCIPs e os 

municípios do Estado de Pernambuco, é que houve a utilização da Lei, mas sua finalidade não 

foi observada. As fragilidades da norma permitiram que os gestores firmassem parcerias com 

o intuito, conforme exposto nos relatórios de auditoria do TCEPE, de burlar vários outros 

normativos e princípios constitucionais. Não houve fomento e sim verdadeiros contratos de 
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prestação de serviços. Não se observou transparência, estipulação de metas ou resultados. A 

promoção do voluntariado, uma das finalidades propostas pela Lei, fora utilizado como meio 

para sonegação de encargos sociais. Em suma, o ideário da criação das OSCIPs de aproximar 

o terceiro setor do Poder Público com vistas a ampliar o atendimento à parcela da sociedade 

menos assistida passou bem longe do observado. A lei, também, pouco ajudou nesse sentido, 

pois permite tamanha quantidade de serviços a serem realizadas em parcerias com o Poder 

Público que, na verdade, se apresenta mais para atender aos anseios de cunho neoliberalista de 

passar os serviços não exclusivos do Estado para o particular. 

 Destarte, importa ressaltar que as impropriedades narradas foram observadas no 

estudo realizado entre os exercícios de 2002 e 2006 nos municípios do interior do Estado de 

Pernambuco. As evidências, no entanto, apontam para que os problemas persistiram nos 

exercício seguintes. 
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