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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo apontar qual regra deve reger a elaboração de 

um chamamento público de Organizações Sociais (OSs) e tecer críticas de como o 

TCE/SP vem tratando o assunto. Para tanto, trouxe como referencial: a) a Lei n. 9.637/98; 

b) a ADI 1.923-DF; c) diversas leis municipais; e d) um conjunto de acórdãos do TCE/SP 

sobre editais de chamamentos públicos de OS. O estudo demonstrou que o TCE/SP vem 

moldando as contratações para que sejam feitas nos moldes da Lei n. 8.666/93 – 

determinando a aplicação de regras e súmulas das licitações tradicionais. Verificou-se 

que há municípios, no Estado de São Paulo, que: a) têm leis como a n. 9.637/98 – sem 

qualquer previsão do processo de seleção; b) trazem regras de como deve ocorrer o 

processo de seleção de contratação de OS; c) determinam que o regramento deve ser feito 

pelo Poder Executivo. Sugere-se, no presente trabalho, que os casos em que não há 

previsão legal, item ‘a’, sejam tratados como os municípios do item ‘c’ – regulamentação 

a ser elaborada pelo Poder Executivo. Assim, nestes, o controle deve ocorrer 

exclusivamente sobre se os regramentos elaborados foram impessoais e objetivos e se a 

normativa vem sendo aplicada. Portanto, não cabe ao controle aplicar qualquer outra 

norma aos casos, ou preencher de qualquer outra forma essa omissão.  

 

Palavras-chave: Organização Social; Chamamento Público; Lei n. 9.637/98; TCE/SP; 

ADI 1.923-DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present paper has the goal to indicate which regulation is applicable to the public 

procedure for partnerships with the third sector – specially the figure of the so called 

“Social Organizations” in Brazil – and to criticize the way the subject has been treated by 

a kind of external Government Accountability office that is the “Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo”. For this, it is use some theoretical references: a) many Brazilians 

Laws – specially the “Lei n. 9.637/98”; b) the Brazilian Supreme Court decision n. 1.423-

DF; c) the decisions of the “Tribunal de Contas do Estado de São Paulo” according to the 

matter. The study shows that the “Tribunal de Contas de São Paulo” have being shaping 

the way the public procedures are made for a far more bureaucrat way – using for that a 

inapplicable law, “Lei 8.666/93”. Also, the essay shows that there are three sorts of 

municipal regulations of the subject in the state of São Paulo: a) the law is silent about 

how should be taken the public procedure; b) the ones which the law brings how shall be 

the process; c) the ones which says that the regulation has to be made by the Executive 

Branch of the Government Power. Therefore, the studies says the cases ‘a’ and ‘c’ shall 

be treater equally – the Executive Branch shall make the regulations; and the external 

control is to be made only about if the Executive Regulation it is objective and not 

personal – or if the regulations is observed by the public procedure. 

 

Keywords: Third Sector; Public Procedure; Law 9637/98; TEC/SP; ADI 1923-DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade 

Cebas – Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de 

Educação 

Cremesp – Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 

Mare – Ministério da Reforma do Estado 

OSC – Organização da Sociedade Civil 

Oscip – Organização da sociedade civil de interesse público 

OS – Organizações Sociais 

OSS – Organização Social em Saúde 

Osesp – Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo 

PDT – Partido Democrático Trabalhista 

PT – Partido dos Trabalhadores 

SUS – Sistema Único de Saúde 

STF – Supremo Tribunal Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................. 11 

1 ORGANIZAÇÕES SOCIAIS ................................................................................... 14 

1.1 MELHOR ELUCIDAÇÃO: UM CASO CONCRETO ............................................ 15 

1.2 TERCEIRO SETOR E O DIREITO ADMINISTRATIVO: UMA REFLEXÃO 

SOBRE O PROCESSO DE SELEÇÃO DE OS ............................................................. 16 

1.2.1 As demais leis do terceiro setor e sua possível relação com o processo de seleção 

da OS .............................................................................................................................. 18 

1.2.2 A Lei n. 9.637/98 – Organizações Sociais ........................................................... 18 

1.2.3 A competência normativa de cada ente federado .............................................. 21 

1.3 A DÚVIDA PRÉ-ADI 1.923/DF: HÁ O DEVER DE LICITAR PARA A 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO? ........................................................ 24 

1.4 ADI 1.923/DF ........................................................................................................... 26 

1.5 A LEI N. 9.637/98 E A AUSÊNCIA DO REGRAMENTO DO MECANISMO DE 

SELEÇÃO ....................................................................................................................... 30 

1.6 CONTROLE DO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO

 ......................................................................................................................................... 33 

1.6.1 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o controle das OSs .................. 35 

1.7 BREVE CONCLUSÃO SOBRE O MECANISMO DE ESCOLHA DAS 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS ......................................................................................... 36 

2 O OBJETO: CONJUNTO DE DECISÕES DO TCE/SP SOBRE EDITAIS DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO ....................................................................................... 39 

2.1 DELIMITAÇÃO DO OBJETO ................................................................................ 39 

2.2 MÉTODO DE ANÁLISE ......................................................................................... 41 

2.3 O QUE SE EXTRAI DAS DECISÕES .................................................................... 42 

2.3.1 A primeira fase: Aplicação irrestrita da Lei n. 8.666/93....................................43 

2.3.2 A segunda fase: inaplicabilidade da Lei n. 8.666/93 ......................................... 48 

2.3.3 A terceira fase: aplicação subsidiária da Lei n. 8.666/93 .................................. 51 

2.4 CONCLUSÕES PARCIAIS DOS RELATOS DAS DECISÕES ............................ 58 

3 O TCE/SP vem moldando os editais de chamamento público? ............................. 60 

3.1 AVALIAÇÃO DO MÉRITO DAS DECISÕES ....................................................... 60 

3.1.1 As decisões (não) levam em conta que se trata de uma contratação direta .... 61 



 
 

 
 

3.1.2. O seguimento ao acórdão do STF a respeito da inaplicabilidade das regras de 

licitação da Lei n. 8.666/93 ........................................................................................... 63 

3.1.3. Garantia da impessoalidade ............................................................................... 64 

3.1.4. Correção de abusos ou escolha das próprias regras? ...................................... 64 

3.1.5 Balanço de conformidade .................................................................................... 65 

3.2 CRÍTICA DOS ACÓRDÃOS E O PRINCÍPIO GERAL DE LICITAÇÃO ............ 65 

3.2.1 A aplicação da mentalidade “8.666”....................................................................67 

3.2.2 A Súmula n. 22 ...................................................................................................... 68 

3.2.3 A restrição à competitividade ............................................................................. 69 

3.3. Síntese da avaliação das decisões ............................................................................. 71 

4 Como solucionar o problema? .................................................................................. 73 

4.1 QUAL REGRA SEGUIR? ........................................................................................ 74 

4.2 A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E A CONTRATAÇÃO DE OSS: MUDA ALGO?

 ......................................................................................................................................... 74 

CONCLUSÃO ............................................................................................................... 76 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 77 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



11 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

A figura dos títulos jurídicos de Organizações Sociais (OSs) foi instituída como 

um dos instrumentos do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Este tinha a 

visão, resumidamente, de trazer eficiência à gestão pública por meio de uma maior 

autonomia de recursos humanos, materiais e financeiros. Um dos meios de se garantir 

essa maior eficiência eram as contratações mais voltadas aos fins e não às regras-meio 

(MARE, 1998).  

A quantidade de OSs – entidades do terceiro setor que recebem um título jurídico 

específico do Estado e, assim, se encontram qualificadas a receberem recursos públicos1 

– vem crescendo ao longo dos últimos anos. No ano de 2010, havia no país 290.6922 

fundações e entidades privadas aptas a receber a qualificação como OS (IBGE, 2010), 

contudo as que apresentavam o título de qualificação como OS somavam cerca de 291 

(SOUZA, 2015). Em 2020, o número de OSs qualificadas subiu para 1.114, havendo uma 

maior concentração na região Sudeste, que apresentava 423 OSs; o estado com a maior 

quantidade de títulos concedidos era São Paulo, com 216 OS (IPEA,2020). 

O crescimento da quantidade de títulos concedidos tem estreita relação com a 

quantidade de execuções de atividades de gestão por meio do fomento de OSs. Ou seja, 

há cada vez mais o repasse de recursos por parte do Estado para que as OSs possam 

executar políticas públicas – tais recursos são repassados com base no Contrato de Gestão. 

Entre as atividades executadas por meio de OSs está a gestão de estabelecimentos 

de saúde. Em 2018, havia 1.756 estabelecimentos municipais de saúde (hospitais, 

clínicas, postos de saúde) no Brasil que eram administrados por OSs, representando 58% 

de todas as execuções indiretas em saúde municipal, sendo as OSs o meio mais escolhido 

entre aqueles gestores que optam por repassar a um terceiro a gestão de estabelecimentos 

de saúde em nível municipal (VALOR, 2019). 

Os dados mostram que essa opção de execução da política pública de saúde é mais 

marcante no estado de São Paulo. Os municípios do estado são responsáveis pelo repasse 

de 1.113 unidades para OSs (VALOR, 2019). 

 
1  Não apenas recursos públicos, como cessão de pessoal, permissão de uso de bens públicos, entre outros 

benefícios. 
2  Interessante notar que todas essas entidades que compõem o Terceiro Setor empregavam, no ano de 

2010, o montante de 2,1 milhões de pessoas, representando 5,8% de todos os empregos do país (IBGE, 
2010). 
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É nesse sentido que a realidade da gestão pública vem repassando volumes 

significativos de recursos ao Terceiro Setor. Para se ter uma noção, entre 2010 e 2018 

foram empenhados e pagos para o Terceiro Setor, respectivamente, R$ 118.543.890.704 

e R$ 79.276.174.794 (IPEA, 2019).  

Esse é o contexto temático do presente trabalho, voltado para a seleção das OSs, 

em especial, por necessidade de corte metodológico, nas OSs de Saúde, buscando 

responder, primeiramente, se haveria um dever de licitar para a escolha da OS que firmará 

contrato de gestão3. E, em não havendo, indagando por que a praxis administrativa 

mostrava que os editais de chamamento público seguiam os ditames da Lei n. 8.666/934. 

Em segundo lugar, procurou-se elucidar quais regras deveriam ser seguidas5.  

As respostas a essas questões foram elaboradas a partir de uma análise crítica: a) 

do regime jurídico aplicável; b) da ADI 1.923-DF; c) do conjunto de decisões – em sede 

de exame prévio – do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) sobre editais 

de chamamento público de OSS. 

Na avaliação do universo de julgados do TCE/SP, algumas indagações 

complementares surgiram ao longo da pesquisa: a) O que se pode extrair do conjunto de 

decisões do TCE sobre a suspensão de editais de Chamamento Público?; b) São 

(in)aplicáveis a Lei n. 8.666/93 e as Súmulas de Licitação às OSs de Saúde?; e c) O 

TCE/SP vem aproximando, de alguma forma, os editais de chamamentos públicos – que 

intencionam selecionar as OSs de Saúde – dos editais de licitação nos moldes da Lei n. 

8.666/93?6 

A hipótese levantada era de que não haveria tal dever de licitar – ao menos nos 

termos da Lei n. 8.666/93 – e que a observância aos termos da Lei n. 8.666/93, nos editais 

de chamamento público dentro do estado de São Paulo, tinha como base a suspensão e a 

determinação de modificação dos editais que não estivessem em conformidade com a 

referida lei. Portanto, o TCE/SP vinha moldando a forma e o conteúdo das seleções de 

OSS, ou seja, a escolha das OSs que firmariam contrato de gestão com entes municipais 

 
3  Essa questão é avaliada ao longo do Cap. 01.  
4  Demonstra-se que o Tribunal de Contas influencia na formatação desses editais, conforme será possível 

verificar ao longo dos capítulos 02 e 03.  
5  A conclusão, Cap. 04, apresenta as regras que devem ser utilizadas para garantir um processo de seleção 

mais dinâmico e em conformidade com o instituto criado, ou seja, com mais chances de uma 
contratação eficiente.  

6  Faz-se a ressalva de que nem todas as questões aqui levantadas serão objeto de resposta direta no 
presente trabalho, servindo, por vezes, como matéria de reflexão.  
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do estado de São Paulo estava sendo realizada a partir de um procedimento que se 

assemelhava a uma licitação.  

O trabalho se encontra estruturado, num primeiro momento, por uma apresentação 

das OSs, trazendo o contexto em que foram inseridas na realidade brasileira – Plano de 

Reforma do Estado.  

Posteriormente, ainda no capítulo primeiro, traz-se uma visão geral do regime 

jurídico das OSs e, em parte, dos processos de seleção de alguns entes do terceiro setor, 

a partir da análise da Lei n. 9.637/98 e das leis dos entes federados presentes na geografia 

do Estado de São Paulo. Ainda, apresenta o ambiente na doutrina pré-ADI 1.923/DF, com 

a tentativa de resposta se havia, naquela época, um entendimento doutrinário pelo dever 

de licitar ou não. Então, parte-se para a análise do acórdão do STF com as nuances do 

caso, sendo analisados, antes de concluir o capítulo, dois pontos: a) o tema do controle 

das OSs; e b) se a lei é omissa pelo fato de não tratar do regime de seleção, levando em 

consideração a decisão do STF. 

O segundo capítulo, por sua vez, traz os elementos necessários ao entendimento 

do processo de pesquisa e a narrativa fática do conjunto de decisões selecionado entre as 

pesquisadas. 

O capítulo terceiro é retratado por uma análise crítica de tais decisões. Avalia-se 

o grau de conformidade dessas fundamentações normativas para com o regime jurídico 

aplicável – dentro dos parâmetros elencados no presente trabalho –, em especial, fazendo 

uma análise crítica das decisões frente à natureza das OSs, ao regime jurídico aplicável e 

à decisão do STF na ADI 1.923/DF. O último ponto do terceiro capítulo é uma visão dos 

acórdãos frente àquilo que é o pano de fundo das decisões. Ou seja, uma avaliação dos 

acórdãos, em sua dimensão jurídica, naquilo que se encontra além das normas citadas 

expressamente.  

O último capítulo propõe as regras que devem ser seguidas na elaboração de um 

edital de chamamento público e discute se houve alguma alteração significativa com a 

nova Lei de Licitações.  
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1 ORGANIZAÇÕES SOCIAIS  

As OSs no Brasil surgem do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. 

Este teve como objetivo criar um marco institucional de repasse de atividades executadas 

por entes estatais para o Terceiro setor7 (MARE, 1998). 

Com a chamada crise do Estado, surge, na década de 90, uma certa reformulação 

da estrutura organizacional e de atuação do Poder Público. Passa-se a uma chamada 

publicização – basicamente, a transferência de atividades para o Terceiro Setor que não 

fossem exclusivas do Estado. Nesse sentido, as OSs foram criadas como meios de 

absorver essas atividades publicizáveis, por meio de uma qualificação específica (MARE, 

1998). Bresser-Pereira (1999) referenciava esse novo campo, do qual faria parte as OS, 

como organizações de serviço público não-estatal8.  

A Organização Social9 é uma denominação ambígua, ainda em sentido estrito10-
11, podendo significar: i) o próprio título jurídico instituído na esfera federal12, estadual e 

municipal13; ii) e as entidades privadas detentoras desses títulos. Tais títulos jurídicos são 

 
7  A terminologia “Terceiro Setor” é advinda do inglês third sector, que se refere à posição diferente do 

primeiro e do segundo setor, sendo uma terminologia residual entre o Estado e o mercado 
(SCHOENMAKER, 2011). A ONU definiu esse Terceiro Setor, no Handbook Non Profit Institutions 
Systems of National Accounts (UN, 2003, p.18), como sendo: Organization (Institucionalizada); Not-
for-profit and non-profit-distributing (Ausência de Finalidade Lucrativa); Institutionally separate from 
government (natureza jurídica privada); self-governing (autoadministrada); e non-compulsory 
(voluntárias). Com o desenvolver do conceito em nível nacional, surge a concepção de que o terceiro 
setor é intermediário entre o primeiro e o segundo – não um setor completamente apartado dos outros 
dois, de caráter residual, compartilhando alguns traços do Estado e outros do mercado (MOREIRA, 
1997). Aqueles que o integram, por vezes, são classificados como entes intermediários (MOREIRA 
NETO, 2000). 

8  O autor Bresser-pereira (1999) intitulava em quatro tipos a propriedade existente à época: “Em outras 
palavras, estamos supondo a existência de quatro esferas ou formas de propriedade relevantes no 
capitalismo contemporâneo: a propriedade pública estatal, a pública não-estatal, a corporativa, e a 
privada. A pública estatal detêm o poder de Estado e/ou é subordinada ao aparato do Estado; a pública 
não-estatal está voltada para o interesse público, não tem fins lucrativos, ainda que sendo regida pelo 
Direito privado; a corporativa também não tem fins lucrativos, mas está orientada para defender os 
interesses de um grupo ou corporação; a privada, finalmente, está voltada para o lucro ou o consumo 
privado. Neste trabalho se pretende examinar o público não-estatal, seja em termos de produção ou de 
forma de propriedade, seja em termos de controle social ou expressão da democracia direta”. 

9 O caderno Mare – Ministério da Reforma do Estado –, ao tratar das OSs, as definiu como: “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” (MARE, 1998, p. 13).     

10 Em sentido amplo: i) modo de estruturação de uma comunidade; ii) as entidades privadas que servem à 
coletividade, que estariam aptas a receber o título de utilidade pública federal. 

11 No presente trabalho, servirá apenas o sentido estrito da expressão.  
12 Ocorre por disposição da Lei 9.637/98. 
13 Instituído por lei própria do ente federativo respectivo, de modo semelhante ao adotado na legislação 

federal.   
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concedidos exclusivamente pela Administração Pública14, sendo analisados, em regra, a 

estrutura estatutária, o corpo técnico/dirigente e os mecanismos de governança da 

entidade (MODESTO, 2017).  

 

1.1 MELHOR ELUCIDAÇÃO: UM CASO CONCRETO  

A título de ilustração do que se trata uma OS, veja-se a Orquestra Sinfônica do 

Estado de São Paulo (Osesp)15. Esta pode ser apresentada como um típico caso16 de 

publicização. A Osesp havia sido criada em 13 de setembro de 1954 pela Lei Estadual 

2.733, fazendo parte da estrutura administrativa do Estado de São Paulo. Contudo, em 

2005, teve suas atividades transferidas para a iniciativa privada. Foi instituída uma 

fundação privada em 22 de junho de 2005, qualificada como Organização Social da 

Cultura do Estado de São Paulo em 12 de agosto de 2005 – requisito necessário e prévio 

para a formalização da parceria –, tendo seu primeiro Contrato de Gestão assinado em 1 

de novembro de 2005.   

Foi fundada com o objetivo estatutário de apoiar, incentivar, assistir, desenvolver 

e promover a cultura, a educação e a assistência social, tendo como órgãos o Conselho de 

Administração; o Conselho Consultivo; o Conselho Financeiro; a Diretoria Executiva e a 

Comissão de Nomeação17.  O Conselho de Administração contém entre dez e 20 

membros, sendo: 55% indicados pela Comissão de Nomeação18; 35% eleitos pelos 

integrantes do Conselho de Administração; e 10% pelos empregados19. 

O primeiro contrato de gestão 05/2005 foi firmado sem seleção pública, embasado 

em uma dispensa de licitação, Processo SC 1907/2005, com fundamento jurídico no art. 

26 da Lei n. 8.666/93; no art. 6º, parágrafo 1º, da Lei Complementar 846/98 do Estado de 

São Paulo; e no Decreto 43.493/98 do Estado de São Paulo.  

 
14  Em diferença ao que ocorre com os títulos de utilidade pública, nas esferas estadual e municipal, em 

que o legislativo também concede.  
15  A presente dissertação trata a respeito das OSS. Traz-se o caso da Osesp para que se possa ter uma 

noção a respeito do que seria esse regime de publicização instituído pela Lei das Organizações 
Sociais.  

16  Nem todas as OSs são assim representadas. Há diversas que já funcionavam como entidades privadas 
bem antes da feitura do marco legal, e diversas outras que apresentam um caráter mais associativo que 
fundacional.  

17  O estatuto veda, no art. 6, o recebimento de vantagens financeiras, remunerações ou benfeitorias pelos 
membros, salvo o disposto no parágrafo primeiro do referido artigo, que ressalva a remuneração que 
pode ser atribuída pelo Conselho de Administração aos membros da Diretoria Executiva que 
efetivamente trabalharem na gestão.  

18  Composto, basicamente, pelos fundadores e por aqueles que completaram o mandato no Conselho de 
Administração.  

19  Segue-se, nos artigos 8º e 9º, uma série de regras de governança da fundação.   
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Na realidade, depreende-se das circunstâncias fáticas que a escolha para a 

contratualização com a Fundação Osesp já havia sido feita muito antes de qualquer 

processo interno da Secretaria de Cultura, como é possível perceber na análise das 

notícias – ainda em junho – que circularam no sítio eletrônico oficial do Estado de São 

Paulo. Tais notícias demonstram a intenção de publicização do serviço para aquela 

determinada OS criada com e para esse fim específico, impedindo assim, inclusive, 

qualquer processo seletivo com outras entidades do setor (SÃO PAULO, 2005).  

O contrato de gestão firmado tinha como objeto: o apoio, a administração e a 

manutenção da Osesp e do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo. Tinha como 

aporte financeiro da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo o montante de R$ 

215.433.333,33, distribuído ao longo dos cinco anos de vigência do contrato de gestão. 

Apresentava uma série de metas e mecanismos de acompanhamento para verificar se as 

metas vinham sendo cumpridas – Anexo I, repassando a atividade do ente público de 

executor para fomentador/controlador/regulador da atividade.   

       

1.2 TERCEIRO SETOR E O DIREITO ADMINISTRATIVO: UMA REFLEXÃO 

SOBRE O PROCESSO DE SELEÇÃO DE OS  

A reformulação das fronteiras do direito administrativo, bem como a aplicação de 

um direito híbrido às entidades que são privadas, mas atuam na esfera pública, é uma 

necessidade (MODESTO, 2012).  Os problemas para fazer valer esse direito misto podem 

ser retratados em dois pontos: a) a nebulosidade de onde termina a aplicação do direito 

público (MARÇAL, 2020); b) a mentalidade de aplicação do direito administrativo, como 

classicamente concebido – ou seja, o tratamento dado aos entes públicos –, ao terceiro 

setor (MODESTO, 1997).  

As diferenças de fronteiras existentes devem ser entre os serviços públicos20, os 

serviços de relevância pública21 e os serviços de exploração econômica. Salvo algumas 

exceções, os primeiros atraem exclusivamente o direito público; os segundos, o direito 

híbrido; os terceiros, o direito privado (MODESTO, 2012). 

 
20  Insculpidos na constituição como tais, p.ex., no art. 21 da Constituição Federal. 
21  É importante notar que os serviços de relevância pública são serviços privados, que atraem uma 

conotação e regulamentação públicas, sem deixar de serem privados, em razão do caráter da atividade 
prestada.  
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Levando em consideração esse referencial teórico, há uma série de normas, 

iniciando pela Constituição Federal, que tratam do regime jurídico das diversas entidades 

que se incluem no grande grupo chamado Terceiro Setor. 

Em âmbito federal, estavam em vigor, da década de 1990 até 2020, a Lei n. 

91/3522, a Lei n. 8.742/9323, a Lei n. 9.637/9824, a Lei n. 9.790/992526, a Lei 12.101/0927 

e a Lei 13.019/1428. 

A Constituição Federal, no que interessa ao estudo, traz a saúde enquanto serviço 

aberto à livre iniciativa, mas de relevância pública (arts. 196 e 199), sendo dever do 

Estado a garantia ao direito à saúde da população, não à prestação direta do serviço (art. 

197). A saúde é caracterizada, assim, como serviço público apenas quando prestada pelo 

Estado – e, uma vez como serviço público, se organizará em conformidade com o Sistema 

Único de Saúde (SUS) (art. 198) – mas, ainda dentro do SUS, permite-se a participação 

de particulares de maneira complementar (art. 199, § 1º).  

Ocorre que a prestação do serviço no SUS por parte de particular retira o condão 

de serviço público – ao menos no regime jurídico a ser aplicado –, pois, não sendo a 

atividade em si considerada serviço público, só atrairia o regime público quando prestada 

diretamente pelo Estado. Assim, o particular que preste serviço complementar realiza 

serviço em direito próprio, ainda que fomentado e regulado pelo Estado (MODESTO, 

1997)     

Na legislação ordinária, é importante avaliar que a lei em nível federal, objeto 

direto do presente trabalho, é a Lei n. 9.637/98 – as demais são citadas em casos pontuais 

para uma melhor avaliação sistemática de como deve ocorrer o processo de seleção.  

 
22  Trata das declarações de utilidades públicas. 
23  Lançou as bases das Entidades Beneficentes de Assistência Social. 
24  Refere-se às Organizações Sociais no âmbito federal.  
25  Regulamenta as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 
26  Interessante avaliação histórica traz o professor Pagani (2010) ao demonstrar as razões de surgimento 

dos regimes das OS e das OSCIP. Demonstrando que embora inicialmente houvesse uma distinção 
significativa – vez que a OS havia sido pensada, em um primeiro momento, como uma figura para 
transformar órgãos e entidades estatais em entidades privadas sem fins lucrativos, diferentemente das 
OSCIP – com o passar do tempo se transformaria em um programa para transferir recursos para 
entidades já “brotadas do terceiro setor – desprovidas, portanto, de qualquer raiz histórica no aparelho 
do Estado.”. O autor termina perguntando o porquê de se insistir na coexistência de dois regimes, se 
ambos se prestam, essencialmente, ao mesmo fim. 

27  Referente ao CEBAS, regime jurídico especial que concede benefícios fiscais. Em espécie, as 
Contribuições das Empresas sob a Seguridade Social, às entidades do terceiro setor que, entre outros 
requisitos, atuem nas áreas da saúde, educação e assistência social. 

28  Trata do gênero, quase que completo, do terceiro setor. Considera por alguns o Marco Legal do 
Terceiro setor, tendo revogado, em uma de suas alterações a Lei 91/35. A denominação legal 
utilizadas para os entes do terceiro setor é Organização da Sociedade Civil - OSC. Tendo como forma 
de repasse os Termos de Colaboração, Termos de Fomento e os Acordo de Cooperação 
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A Lei das OS foi elaborada e pensada como lei federal e, mesmo antes de ser 

encaminhada ao Congresso Nacional, foi copiada e transformada em lei por uma série de 

estados da Federação (v.g. Pará, Lei 5.980/96; Bahia, Lei 7.027/97) (MODESTO, 1997). 

Aqueles que não a copiaram diretamente utilizaram o corpo dessa como base.  

 

1.2.1 As demais leis do terceiro setor e sua possível relação com o processo de seleção 

da OS 

 

As leis que restam em vigor atualmente tratam, basicamente, de três modelos de 

entidades do Terceiro Setor: as OSs, as Oscips e as OSCs. As duas últimas não são objeto 

direto do presente trabalho. Contudo, a lei das OSCs29 pode vir a elucidar melhor o tema 

da seleção.  

A Lei n. 13.019/14, no que diz respeito ao processo de seleção, contém uma série 

de regras pormenorizadas a respeito do chamamento público: forma, conteúdo, 

publicidade e outros.  

Curioso notar que essa normativa, embora disponha de um conjunto de 

regramentos específicos e detalhistas, traz em seus dispositivos a dispensa do 

chamamento público para alguns casos. Entre eles, o inciso VI do art. 30 determina que 

é dispensado o chamamento para atividades voltadas à educação, à saúde e à assistência 

social, desde que a OSC esteja previamente cadastrada no órgão executor.  

Nesse sentido, mostra que um credenciamento prévio, aliado à execução de 

atividades consideradas essenciais, ensejará, inclusive, a dispensa do procedimento de 

seleção30. Ainda que se trate de um verdadeiro marco regulatório para o setor, o art. 3, em 

seu inciso III, deixa de fora da abrangência da referida lei os contratos de gestão 

celebrados com as OSs se cumpridos os requisitos da Lei n. 9.637/98. 

 

1.2.2 A Lei n. 9.637/98 – Organizações Sociais 

 

A Lei n. 9.637/98 é uma conversão da Medida Provisória 1648-7/98, tendo sua 

origem diretamente no Executivo. Tal lei disciplina, no que remete às OSs: (i) a 

 
29  A das Oscips, Lei 9.790/99, não traz qualquer requisito para seleção, apenas elucida como devem 

ocorrer a qualificação e o termo de parceria. 
30  Como se verá mais adiante, é um caso muito semelhante ao que ocorre com as OSs. 
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qualificação das OSs31; (ii) o Conselho de Administração32; (iii) o contrato de gestão33; 

(iv) a execução e a fiscalização do contrato de gestão; (v) o fomento às atividades sociais; 

(vi) sua desqualificação; (vii) e as regras de disposições finais.    

Assim, percebe-se que, entre as personalidades jurídicas instituídas pelo direito 

brasileiro, só poderão ser uma OS aquelas que não tiverem finalidade lucrativa e que 

sejam de direito privado.  

Entre as pessoas jurídicas de direito privado que se enquadram nesse conceito 

estão: associações, fundações e entidades religiosas34, desde que instituídas – quaisquer 

destas – para a prestação de algum dos serviços entre aqueles elencados no art. 1º da Lei 

n. 9.637/98.  

Portanto, nesse quadrante, definem-se OSs (em seu sentido subjetivo de estarem 

aptas a receber o título) como as associações, fundações ou entidades religiosas que 

exercem alguma atividade, ao menos, entre as de ensino, pesquisa científica, 

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

sendo qualificadas como tais pelo poder público, por isso podem celebrar contrato de 

gestão. São Organizações Sociais em Saúde aquelas OSs que prestam atividades de saúde.   

Quanto ao item que trata do contrato de gestão, especificamente o art. 7º da Lei n. 

9.637/98 traz ditames importantes ao presente trabalho, pois, ainda que trate do contrato 

de gestão, dispõe de regras que podem ser aplicadas à seleção. O referido artigo determina 

que, na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade. 

 
31  Trata a respeito de quem o Poder Executivo poderá qualificar como OS, havendo dois requisitos 

quanto à pessoa: que seja de direito privado, sem fins lucrativos, e que desempenhe algumas das 
atividades descritas pelo art. 1º da referida lei. Tais atividades, em espécie, são aquelas voltadas ao 
ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio 
ambiente, à cultura e à saúde. E há, ainda, mais dois requisitos no art. 2º da referida norma: 
comprovação do registro do ato constitutivo, que deve dispor sobre nove itens, entre estes a natureza 
social, a finalidade não-lucrativa, a composição e as atribuições da diretoria, entre outros; o segundo 
consiste na aprovação quanto à sua conveniência e oportunidade de qualificação pelas autoridades 
competentes (Item analisado pela ADI 1.923-DF). 

32  No que se refere aos arts. 3º e 4º, estes tratam, especificamente, da composição do Conselho de 
Administração, em percentuais entre membros natos representantes do poder público, representantes 
da sociedade civil, pessoas de notória capacidade profissional e outras pessoas em geral, bem como 
atribuições mínimas do Conselho de Administração. 

33  Exposto nos arts. 5º, 6º e 7º. Trata dos contratos de gestão, definindo o que se entende por contrato de 
gestão: o instrumento firmado entre o poder público e a OS, devidamente qualificada, para o fomento 
de alguma das atividades do art. 1º. Depois, determina que o contrato de gestão seja elaborado em 
comum acordo com a OS, discriminando as atribuições, responsabilidades e obrigações do poder 
público e da entidade. 

34  Os professores Carlos Ari e Rodrigo Pagani (2011) elencam as sociedades nesse quesito, afirmando 
que podem, por estatuto, ser colocadas como sociedades sem fins lucrativos. Não se entende dessa 
forma em razão da disposição do art. 981 do CC. 
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O artigo 7º contém, ainda, dois incisos, cada um com um preceito. O inciso 

primeiro trata do preceito da especificação do programa de trabalho proposto pela OS, 

estipulação das metas a serem atingidas, prazos de execução, previsão expressa dos 

critérios objetivos para a avaliação de desempenho com indicadores de qualidade e 

produtividade. O inciso segundo relata a estipulação dos limites e critérios para 

remunerações e vantagens de qualquer natureza para os dirigentes e os empregados das 

OSs. 

Ainda, a Lei n. 9.637/98, em especial no que possa influenciar em algo o processo 

de seleção, determina que: as entidades são declaradas de interesse social e utilidade 

pública para todos os efeitos legais; pode haver destinação de recursos orçamentários e 

bens púbicos às OSS; possibilidade de cessão especial de servidor. Segundo a lei, são 

extensíveis aos outros entes da federação as disposições dos arts. 11 e 12, § 3º, para as 

entidades qualificadas como OSs pelos estados, Distrito Federal e municípios quando 

houver reciprocidade e desde que a legislação local não contrarie os preceitos daquela lei 

e a legislação específica de âmbito federal. 

Pelas descrições acima, percebe-se que em nenhum momento a lei trouxe 

disposição expressa sobre os chamamentos públicos, havendo apenas algumas 

disposições, que, embora tratem de outros assuntos, podem ser aplicadas às seleções, 

como previsto no art. 7º da referida lei.   

Curioso notar que, mesmo sem haver disposição expressa, nem mesmo sobre a 

necessidade de processo administrativo para a escolha das OSs que firmarão contratos de 

gestão, há disposição sobre tal necessidade para o processo de desqualificação.   

Importante inovação iria trazer o anteprojeto de lei da Nova Organização 

Administrativa, ao menos aquele elaborado pela comissão de juristas em 2009. 

Nominalmente, cita-se Almiro do Couto e Silva, Carlos Ari Sundfeld, Floriano de 

Azevedo Marques Neto, Maria Coeli Simões Pires, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Paulo 

Eduardo Garrido Modesto e Sérgio de Andréa Ferreira (COMISSÃO DE JURISTAS, 

2009).  

Tal anteprojeto visava criar uma série de novas disposições normativas para 

reformular a organização administrativa para entes estatais, entidades paraestatais e o 

terceiro setor.   

No que concerne ao terceiro setor, tinha como exposição de motivos:  
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O principal objetivo do modelo normativo adotado pelo anteprojeto é o de 
estabelecer, como exigência prévia à celebração do contrato, a realização de 
procedimento público sob a denominação de chamamento público corrigindo-
se falha hoje existente na legislação que disciplina os ajustes da Administração 
Pública com os referidos entes. O objetivo é o de permitir o amplo e prévio 
controle de todas as contratações, pela adoção de um método transparente de 
escolha do contratado e de determinação. do conteúdo do contrato. O 
chamamento público não é um processo de licitação – e, por isso, não segue o 
regime legal desta, que não foi concebido para a formatação de contratos de 
colaboração – mas se inspira em princípios de algum modo semelhantes. 
Deveras, o processo será realizado em consonância com os princípios legais e 
constitucionais da Administração Pública, especialmente publicidade, 
isonomia e motivação. Ao instituir essa exigência geral de 
procedimentalização para a celebração dos contratos de colaboração, o 
anteprojeto tomou o cuidado de não amarrar a ação administrativa a um 
modelo processual fixo, que poderia inviabilizar a ação administrativa 
eficiente. A solução jurídica adotada –compatível com a necessidade de 
flexibilidade – foi a de impor, às entidades administrativas, o dever de, 
previamente a qualquer contratação, editar normas definindo suas condições e 
detalhando os procedimentos a serem adotados. Essas normas constarão de 
regulamento, que deve ser discutido em consulta pública. Esse é, portanto, o 
segundo efeito importante da concepção do anteprojeto, sempre com o objetivo 
de impor transparência e viabilizar o controle: o de exigir a regulamentação, 
em cada caso, dos vínculos de colaboração entre Estado e entidades não 
estatais. (COMISSÃO DE JURISTAS, 2009). 

 

Portanto, tal anteprojeto traz algumas lições importantes para o entendimento: (i) 

que o procedimento de seleção do terceiro setor não se trata de licitação; (ii) não são 

aplicáveis a ele as regras da Lei n. 8.666/93; (iii) e não trazia, em seus dispositivos, um 

procedimento fixo para não engessar a administração pública.         

Essas razões são importantes não apenas pelo seu caráter elucidativo sobre o tema, 

mas também por terem servido de base para a fundamentação do voto do ministro relator 

sobre o julgamento da ADI 1.923/DF.  

 

1.2.3 A competência normativa de cada ente federado 

 

Interessante notar, conforme supramencionado, que a Lei n. 9.637/98 é federal35, 

e não nacional. Contudo, serve de base para as leis de diversos outros entes federados, 

sendo obrigatória a edição de lei própria, sob pena de impossibilidade de qualificação e 

celebração de contratos de gestão em determinado ente federado. 

Os entes que quiseram conceder o título de OS instituíram leis próprias para tal. 

No presente trabalho, tendo em vista o corte metodológico – TCE/SP –, faz-se, neste 

 
35  Aclara-se que o presente trabalho optou por utilizar essa lei como referência por dois motivos: buscar 

uma homogeneidade e por, em nenhum dos acórdãos do TCE/SP analisados mais a frente, haver uma 
referência direta e exclusiva na lei municipal. Contudo, a rigor, quando muito, a Lei 9.637/98 serviria 
apenas subsidiariamente para os demais entes federados.   
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momento, um recorte geográfico – âmbito de atuação desse –, no qual foram avaliadas 

algumas normas de entes federados nele presentes. 

O estado de São Paulo regulamentou o tema na Lei Complementar estadual n. 

846/98, a qual seria aplicável apenas às qualificações de OS e contratos de gestão a serem 

realizados junto ao governo do estado de São Paulo. 

Diversos municípios do Estado instituíram suas próprias normas:  Votorantim, Lei 

n. 1.453/00; Barretos, Lei n. 3.447/01; Cubatão, Lei n. 2.764/02; São José dos Campos, 

Lei n. 6.469/03; Sumaré, Lei n. 4303/06; São Paulo, Lei n. 14.132/06; São Carlos, Lei n. 

14.060/07; Osasco, Lei n. 4.343/08; Campo Limpo Paulista, Lei n. 1.905/08; Mogi das 

Cruzes, Lei n. 6.283/09, Caraguatatuba, Lei n. 1.836/10; Biritiba Mirim, Lei n. 1.587/10; 

Jandira, Lei n. 1939/11; Bragança Paulista, Lei n. 4.369/13; Serrana, Lei n. 1.543/13; 

Jarinu, Lei n. 1.952/14; Jacareí, Lei n. 5.871/2014; Taquarivaí, Lei n. 913/16; Matão, Lei 

n. 4.963/16; Campos do Jordão, Lei n. 3.782/16; Guarulhos, Lei n. 7.545/17; entre outros.  

A lei estadual apresenta uma série de conformidades e similitudes para com a lei 

federal já analisada. No que dista36, e de relevo ao presente trabalho, traz-se a disposição 

do art. 6º, § 3º37, que determina a publicação de uma convocação pública aos interessados 

em celebrar o contrato de gestão. Contudo, não traz qualquer regramento objetivo sobre 

como ocorrerá a seleção entre os que manifestarem interesse.  

Além do referido, o § 1º do art. 6º traz a previsão dentro da própria lei da dispensa 

da licitação para a celebração do contrato de gestão. E o § 4º do mesmo artigo trata da 

necessidade de publicização: a) da decisão de firmar contrato de gestão; b) das entidades 

que manifestaram interesse na celebração do contrato.  

As leis municipais também seguem o escopo principal da lei federal; algumas 

alterando e ajustando alguns pontos, via de regra, no mesmo sentido da lei estadual. Por 

exemplo, os municípios de Barretos, São José dos Campos, Caraguatatuba e Bragança 

Paulista seguiram apenas a lei federal, no sentido de que não trouxeram qualquer 

fundamentação na lei a respeito da necessidade de convocação pública ou de publicização 

 
36  Não tão relevante ao trabalho, mas interessante para a matéria de governança das OS é a necessidade 

de constituição e desenvolvimento das atividades em cinco anos anteriores à qualificação como OS no 
Estado de São Paulo (art. 2º, parágrafo único).  

37  Art. 6º, § 3º: “A celebração dos contratos de que trata o "caput" deste artigo, com dispensa da 
realização de licitação, será precedida de publicação da minuta do contrato de gestão e de convocação 
pública das organizações sociais, através do Diário Oficial do Estado, para que todas as interessadas 
em celebrá-lo possam se apresentar”.    
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dos interessados. Por sua vez, os municípios de Cubatão38, Jarinu39 e São Carlos, seguindo 

o exemplo estadual, determinaram a obrigatoriedade tanto da convocação como das 

publicizações referidas na lei complementar do Estado de São Paulo.  

Houve alguns casos específicos que mereceram tratamento diferenciado. Por 

exemplo, as leis do município de Osasco e do município de São Paulo40 preveem de forma 

expressa, respectivamente, a obrigação e a possibilidade para a realização de um processo 

seletivo caso haja mais de um interessado em firmar o contrato de gestão (Lei n. 4.343/08, 

art. 5 º, § 3º e § 4º; Lei n. 14.132/06, art. 5 º, § 3º).  

Dizem mais as referidas leis municipais: o processo seletivo será feito nos termos 

definidos em regulamentação a ser realizada pelo Poder Executivo 41 42 43. O município 

de Jacareí, por sua vez, em sentido completamente contrário às legislações federal e 

estadual, determina o seguimento das regras da Lei n. 8.666/93 na contratação de OS (Lei 

n. 5.871/2014, art. 5º, § 2º). Por último, o município de Campos do Jordão traz regras 

específicas para o processo de seleção, determinando que seja realizado por meio de um 

edital de concurso de projetos, e a própria lei já trouxe previsões específicas do que 

deveria constar no edital44 e na proposta45, obrigatoriamente (Lei n. 3.782/16, arts. 9º e 

10º).  

 

 
38  Art. 07: “§ 3º A celebração dos contratos de que trata o "caput" deste artigo, com dispensa da 

realização da licitação, será precedida da publicação da minuta de contrato de gestão e de convocação 
pública das organizações sociais, através da imprensa para que todas as interessadas em celebrá-lo 
possam se apresentar..§ 4º O Poder Público dará publicidade: I - da decisão de firmar cada contrato de 
gestão, indicando as atividades que deverão ser executadas; e II - das entidades que manifestarem 
interesse na celebração de cada contrato de gestão”. 

39  Trouxe como requisito maior – não constante da legislação estadual – a necessidade de projeto básico, 
pesquisa de preço e análise da qualificação técnica para a contratação com OS. 

40  Traz um interessante ponto para a melhoria da governança e uma maior participação popular, ao ditar 
que deverá ser formada comissão de avaliação para analisar os termos da minuta do contrato de gestão 
antes da assinatura.  

41  A Lei n. 6.283/09, do município de Mogi das Cruzes, também traz a previsão de um processo seletivo. 
Contudo, não diz em que termos este deve ocorrer, nem de quem seria a atribuição de regulamentá-lo.  

42  A Lei n. 1.587/10 e a Lei n. 1939/11, do município de Biritiba Mirim e de Jandira, também trazem a 
previsão do processo de seleção, dizendo apenas que será nos termos do regulamento, sem citar ou 
especificar qual seria este regulamento.   

43  O município de Guarulhos, que contou com uma Lei mais recente, traz as mesmas determinações e 
algumas outras.  

44  Os seguintes itens devem constar no edital: a) descrição detalhada da atividade a ser transferida; b) 
critérios objetivos para o julgamento da proposta mais vantajosa; c) atestado de capacidade técnica; d) 
prazo e local para a entrega da manifestação do interesse de participar; e) minuta do contrato de 
gestão. 

45  A proposta deve preencher os seguintes pontos: a) especificação do programa de trabalho proposto; b) 
especificação do orçamento; c) indicativos de resultados, metas e eficiência; d) indicadores adequados 
de avaliação de desempenho; e) comprovação da regularidade fiscal; f) garantia e origem dos 
documentos. 
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1.3 A DÚVIDA PRÉ-ADI 1.923/DF: HÁ O DEVER DE LICITAR PARA A 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO?  

Antes da decisão do Supremo Tribunal Federal – tendo em vista a falta de 

regramento explícito sobre como deveria ocorrer a seleção de uma OS na Lei n. 9.637/98 

e na quase totalidade das leis estaduais e municipais –, pairavam algumas perguntas sobre 

o tema. A primeira: há um dever de licitar para a formalização da parceria?  

Em um primeiro momento, cabe referir que a compreensão que o respondente tem 

sobre o que é licitação enseja uma variação completa no caráter da resposta. Se possui 

uma visão mais restritiva, de conformação da licitação pública aos ditames previstos na 

Lei n. 8.666/93, a resposta seria negativa. E no caso de uma visão mais ampla, esta 

possivelmente seria positiva. Para uma visão mais restritiva – que vincula a ideia de 

licitação às previsões normativas insculpidas na Lei n. 8.666/93 –, a licitação pública seria 

o processo administrativo – que tenta simular o mercado competitivo –, pelo qual a 

administração adquire bens, serviços e obras. Para uma visão mais abrangente, a licitação 

seria um processo administrativo de competição que serve para a constituição de vínculos 

jurídicos variados pela administração pública (PAGANI, 2010). 

Parece certa a visão mais restrita, por três razões principais: i) trata-se de uma 

questão de sistema, para que se tenha uma sistematização adequada do direito, não é 

possível utilizar um conceito tão amplo de licitação, pois, ao fazê-lo, toma-se a espécie 

pelo gênero. Por exemplo, se a licitação tivesse o condão de ser um processo 

administrativo de competição para a constituição de qualquer vínculo público, ela não 

seria uma espécie de seleção que visa a um tipo específico de contratação pública, mas 

sim um amplo gênero, o qual poderia incluir até o concurso público para a seleção de 

servidor público – dado que o concurso público é um processo administrativo para a 

constituição de um vínculo específico, no caso, a relação do servidor público e da 

administração46, enquadrando-se, assim, perfeitamente na definição apresentada; ii) não 

há o mesmo caráter competitivo de uma licitação em diversas espécies de seleções 

públicas, como é o caso da seleção dos entes beneficiados por convênios – aqui 

entendidos como instrumentos entre entes federados –, nos quais, embora se exija um 

procedimento público para a determinação de qual ente federado formalizará a parceria, 

 
46  Assim, com a finalidade de garantir uma maior precisão das palavras, é utilizada no presente 
trabalho como gênero a seleção pública, da qual são espécies: a licitação, o credenciamento, o 
chamamento público, o concurso público de pessoal, entre outras. 
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não há como se falar em uma competição, não nos moldes mercadológicos; iii) e o regime 

jurídico trata o tema de modo mais próximo da visão restritiva, a própria Lei n. 8.666/93 

prestigia a visão de que a licitação trata da de uma situação negocial com uma certa 

precedência ao critério de julgamento do menor preço.  

É interessante pontuar que àquela época existiam algumas visões diferentes sobre 

esse dever de licitar – havia a posição de Gustavo Justino de Oliveira e Fernando Mânica 

a respeito da inexistência do dever de licitar para certos tipos de parcerias; a posição da 

professora Di Pietro para quem sequer cabe cogitar sobre licitações47; e a de Augusto de 

Franco, para quem haveria impropriedade caso se licitasse à moda da Lei n. 8.666/93 

(PAGANI, 2010). 

Paulo Modesto (1997), elencando o caráter convenial da OS, também dizia ser 

inexistente a necessidade de realização de um procedimento licitatório. O que se percebe, 

no geral, é uma posição quase unânime na doutrina a respeito da inexistência do dever de 

licitar – ao menos nos termos da Lei de Licitações, sendo inaplicável, assim, os seus 

mínimos regramentos aos casos de chamamentos público de seleção de OS. 

O segundo ponto a ser discutido seria se as OSs necessitariam realizar licitações 

para contrato com seus fornecedores. A resposta a esse questionamento parece ser ainda 

mais clara quanto à desnecessidade, tendo em vista a própria disposição constitucional 

exposta acima, que demonstra se tratar de ente particular em exercício de atividade 

privada, atraindo, para tanto, apenas o regime de direito público, em partes, quando e se 

necessário. Ou mesmo pela criação do instituto por parte dos idealizadores das OSs no 

Brasil, uma vez que, como visto, há uma intenção de não autarquização das OS.  

O debate sobre o tema, ao menos em termos práticos relevantes, resta prejudicado 

no que diz respeito à obrigação de haver ou não algum tipo de seleção pública e ao dever 

de seguir a lei de licitações, tendo em vista a prolatação da decisão do Supremo Tribunal 

Federal sobre o assunto, bem como sobre a necessidade de licitar para contratar com 

terceiros48, não sendo este o enfoque do presente estudo49. 

 

 
47  No presente trabalho, caso não houvesse a decisão do STF sobre o tema, compartilharíamos desta 

visão.   
48 O STF trouxe uma necessidade de regras prévias de contratação; dizendo inaplicável uma licitação para 

a contratação da OS com terceiros.  
49  O ministro Luiz Fux (2017), em livro que analisa a decisão do STF, refere sobre a necessidade de se 

licitar para a celebração do próprio contrato de gestão, que, pelo fato de não se tratar de um contrato 
administrativo, afasta o dever de licitar, citando uma série de autores que já pensavam dessa forma 
pré-ADI, entre os quais Justen Filho e Aragão.  

 



26 
 

 
 

1.4 ADI 1.923/DF 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1.923 do Distrito Federal, 

aparelhada com medida liminar, foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e pelo 

Partido Democrático Trabalhista (PDT). Teve como objetivo a declaração da 

inconstitucionalidade de toda a Lei n. 9.637/98 e do inciso XXIV do art. 24 da Lei n. 

8.666/93, com a redação dada pela Lei n. 9.648/98. 

A ADI questionou diversos pontos, e entre os que mais interessam ao presente 

estudo estão a necessidade de execução direta por meio do Estado de atividades, como 

Saúde, Educação, Cultura etc., e a inconstitucionalidade da lei ao prever que o contrato 

de gestão fosse efetivado por dispensa de licitação. A lei foi relatada pelo ministro Ayres 

Brito e teve seu acórdão prolatado no dia 16 de abril de 2015. Ou seja, quase 17 anos após 

sua promulgação e mais de 16 anos após o protocolo da ação.  

A razão de decidir, de modo sucinto – no que se refere à necessidade de execução 

direta –, foi que a opção pela forma que vão ser executadas as políticas públicas está 

dentro do âmbito de escolha do gestor. Assim, as maiorias políticas momentâneas 

poderiam se ver representadas também por meio da forma de execução das políticas 

públicas, que são fruto de uma opção política. Quanto à inconstitucionalidade da dispensa 

para a celebração do contrato de gestão: não haveria inconstitucionalidade, ou seja, não 

seria caso de licitação50. Contudo, tendo em vista os princípios constitucionais do art. 37, 

seria necessária a realização de um processo de seleção objetivo e impessoal. 

A ementa trata, quanto às OS e à prestação do serviço de saúde, que: (i) trata-se 

de atividade de titularidade compartilhada entre o público e o privado; (ii) é uma 

intervenção indireta; (iii) é uma atividade de fomento público; (iv) não há renúncia do 

dever de agir do Estado; (v) trata-se de opção, dentro da margem de conformação, da 

escolha democrática; (vi) inexiste violação ao art. 175 da Constituição; (vii) não há 

violação ao dever constitucional de licitação (CF, art. 37, XXI); (viii) a qualificação é 

uma hipótese de credenciamento, e a discricionariedade desta deve ser interpretada 

conforme os princípios da publicidade, moralidade, eficiência e impessoalidade (CF, art. 

37, CAPUT); (ix) o contrato de gestão tem natureza de convênio; (x) a celebração desses 

contratos de gestão deve ser precedida de procedimento objetivo e impessoal; (xi) é 

 
50  “[...] contrato de gestão. natureza de convênio. celebração necessariamente submetida a 

procedimento objetivo e impessoal. constitucionalidade da dispensa de licitação instituída 
pela nova redação do art. 24, xxiv, da lei de licitações e pelo art. 12, §3º, da lei n. 9.637/98 
[...]”. 
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constitucional a dispensa de licitação para a celebração do contrato de gestão; (xii) é 

inexigível a licitação para contratos da OS com terceiros, sendo necessário apenas o 

regulamento próprio para a contratação; (xiii) é inexistente o dever de realização de 

concurso público para a contratação de empregados, garantia da impessoalidade por 

procedimento objetivo de contratação; (xiv) há de se manter o controle externo, dentro 

do âmbito constitucionalmente definido. Ainda, ao final, julgou parcialmente procedente 

a Ação Direta para conferir interpretação conforme a Constituição aos diplomas 

impugnados.    

A ementa, em seu item 12, traz, ainda, que o contrato de gestão se trata de uma 

hipótese de convênio, vez que apresenta uma conjugação de esforços em caráter 

associativo, não comutativo, visando à realização de um objetivo comum, que, assomado 

ao serviço a ser realizado, voltado à saúde, educação, cultura, enseja a exclusão da 

incidência do art. 37, XXI, da Constituição Federal. Segue no item 13 aduzindo que, dada 

a escassez de recursos, uma vez formalizado o contrato de gestão com uma entidade, 

ensejará a impossibilidade de efetivação da mesma pretensão de outros parceiros 

privados. Delineia que se soma a tais razões fáticas a existência dos princípios da 

impessoalidade, publicidade e da eficiência, insculpidos no caput do art. 37 da CF.  

Conclui, assim, que há a necessidade de se realizar procedimento público e 

impessoal, com critérios objetivos, de modo prévio à celebração do contrato de gestão.  

Continua, no item 14, dizendo que, embora se afaste, o certame licitatório não retira a 

necessidade, em razão dos princípios constitucionais, de a contratação direta observar 

critérios objetivos e impessoais, sendo garantida a publicidade. Ou seja, no que se revela 

mais importante ao presente feito, percebe-se, já pela análise da ementa, que o Supremo 

Tribunal Federal determinou: (i) que haja o afastamento da Lei n. 8.666/93 para a 

contratação de OSS; (ii) e que a contratação direta deve ser efetivada por procedimento 

objetivo e impessoal. 

Passa-se à análise dos votos singulares mais interessantes ao tema, para que se 

possa compreender melhor o pano de fundo da ação. Assim, passando a análise ao voto 

do relator, ele aduz, na linha da professora Di Pietro, que o contrato de gestão se trata de 

um convênio, e nele há inviabilidade de competição51.  

 
51 Nas palavras, citadas no voto, da professora Di Pietro: “Quanto à exigência de licitação, não se aplica 
aos convênios, pois neles não há viabilidade de competição; esta não pode existir quando se trata de 
mútua colaboração, sob variadas formas, como repasse de verbas, uso de equipamentos, recursos 
humanos, imóveis. Não se cogita de preços ou de remuneração que admita competição”. 
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Continua o voto, o relator, deduzindo que a excludência do processo licitatório é, 

na realidade, advinda da própria natureza do contrato de gestão. Embora haja essa 

possibilidade de contratação direta, o relator determina em seu dispositivo que ela siga 

uma série de parâmetros52. 

Assim, requer que haja, na seleção pública de escolha da OSS, um processo 

administrativo publicizado, que garanta a impessoalidade e a moralidade, por meio de 

procedimentos objetivos, e tenha motivação administrativa quanto à seleção de uma 

determinada pessoa privada, e não outra, desde que haja idêntica pretensão de 

emparceiramento. O relator determinou, mais adiante, que a escolha deveria se dar por 

processo de chamamento público, em referência ao anteprojeto de lei elaborado pela 

comissão de juristas, citado anteriormente.   

Por último, nesse mesmo voto, julgou inconstitucional o trecho da lei que trata a 

respeito da discricionariedade da qualificação das OSs. 

Imperioso notar que o voto revisor do ministro Luiz Fux foi mais abrangente 

quanto à constitucionalidade das normas. E foi também o voto vencedor: seguido pela 

maioria. Nesse ponto, de maior abrangência, quanto à constitucionalidade das normas, 

viu, em contraposição ao voto do relator, constitucionalidade no dispositivo da Lei n. 

9.637/98, que dá discricionariedade ao gestor para qualificar a OS. Apontou como 

requisito apenas que se siga os princípios orientadores da administração pública, 

ensejando o não cometimento de arbitrariedade nesse juízo de discricionariedade, 

atribuindo, assim, interpretação conforme a Constituição.  

Ainda, o ministro Luiz Fux posicionou-se pela ausência do dever de licitar na 

celebração de contrato de gestão, dizendo ser inaplicáveis os rigores formais da Lei n. 

8.666/93. Veja-se: 

 
Diante de um cenário de escassez, que, por consequência, leva à exclusão de 
particulares com a mesma pretensão, todos almejando a posição subjetiva de 
parceiro privado no contrato de gestão, impõe-se que o Poder Público 
conduza a celebração do contrato de gestão por um procedimento público 

 
52 Os parâmetros são: “a) não afasta o dever da abertura de processo administrativo que demonstre, 
objetivamente, em que o regime da parceria com a iniciativa privada se revele como de superior qualidade 
frente à atuação isolada ou solitária do próprio Estado enquanto titular da atividade em questão; b) não 
libera a Administração da rigorosa observância dos princípios constitucionais da publicidade, da 
moralidade, da impessoalidade, da eficiência e, por conseguinte, da garantia de um processo objetivo e 
público para a qualificação das entidades como organizações sociais e sua específica habilitação para 
determinado “contrato de gestão”; c) não afasta a motivação administrativa quanto à seleção de uma 
determinada pessoa privada, e não outra, se outra houver com idêntica pretensão de emparceiramento 
com o Poder Público; d) não dispensa a desembaraçada incidência dos mecanismos de controle interno e 
externo sobre o serviço ou atividade em concreto regime de parceria com a iniciativa privada” 
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impessoal e pautado por critérios objetivos, ainda que, repita-se, sem os 
rigores formais da licitação tal como concebida pela Lei n. 8666/93 em 
concretização do art. 37, XXI, da CF, cuja aplicabilidade ao caso, reitere-
se, é de se ter por rejeitada diante da natureza do vínculo instrumentalizado 
pelo contrato de gestão. (STF, p. 74)  

 

Tal fundamentação, como no voto do relator, é dada em razão da natureza de 

convênio do contrato de gestão, entendida por esse revisor como uma confluência de 

interesses em contraposição à comutatividade do contrato administrativo.  

O ministro Marco Aurélio, em seu turno, no que interessa ao presente trabalho, 

votou pela inconstitucionalidade tanto do modelo de gestão, por entender ser titularidade 

estatal – e vendo uma obrigatoriedade de execução direta do Estado – quanto da 

possibilidade de celebração do contrato de gestão sem prévia licitação, entendendo que o 

regime aplicável à matéria é o público, sendo necessária, portanto, a aplicação do dever 

constitucional de licitar.  

Os ministros, Teori Zavascki, Cármem Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e 

Ricardo Lewandowski acompanharam o voto do ministro Luiz Fux. Já a ministra Rosa 

Weber acompanhou o voto do ministro Marco Aurélio. 

Ainda, cabe relatar que os votos que acompanharam o vencedor, em todos, citaram 

um novo modelo de gestão, e que os contratos com as OSs seriam fruto disso, modelo 

este que buscava uma maior eficiência da atividade pública, razão pela qual prevalecia a 

opção democrática pelo modelo implantado. 

Há, também, uma aparência em alguns votos, entre os quais o voto vencedor, de 

que se justificaria o modelo de descentralização, dada a burocracia estatal, em razão da 

ineficiência da prestação dos serviços essenciais ao Estado por meio do modelo 

legalista53. 

Portanto, verifica-se, dessa análise dos votos e do acórdão do Supremo, que há 

uma negação da incidência do inciso XXI, art. 37 da Constituição Federal, e das 

 
53 Traz-se como exemplo o item 17 da ementa, o voto do ministro Luiz Fux (p. 33), os esclarecimentos 
trazidos pelo ministro Luiz Fux após o voto do ministro Marco Aurélio (p. 1/2), entre outros. Apenas a 
título exemplificativo dessa nova tendência traz-se o voto do ministro Luiz Fux, em primeiro plano, e depois 
seus esclarecimentos, em segundo: “Entender de modo contrário consubstanciaria, na realidade, uma 
verdadeira autarquização das organizações sociais, afrontando a própria lógica de eficiência e de 
flexibilidade que inspiraram a criação do modelo.”; e “Tão logo nós deliberamos sobre o tema, e depois 
pedi vista para dar essa interpretação conforme, o Professor Gustavo Binenbojm, que é constitucionalista e 
administrativista, escreveu um artigo muito interessante – ‘A era do direito administrativo como religião já 
era’ -, referindo-se exatamente àquela cognominada ‘Era Lochner’, em que houve o engessamento do 
Estado com o impedimento do desenvolvimento social, ciente de que o Estado não pode dar conta de tudo. 
Então, há hoje uma flexibilização das atividades que não são exclusivas do Estado e que não se deixam 
vencer pelo estigma de um Estado totalmente constitucionalizado”. 
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disposições de licitação da lei n. 8.666/93 quanto à celebração do contrato de gestão, bem 

como existe o imperativo de processo de chamamento público objetivo na escolha de OS 

para a celebração de contrato de gestão.      

 

1.5 A LEI N. 9.637/98 E A AUSÊNCIA DO REGRAMENTO DO MECANISMO DE 

SELEÇÃO 

Em alguns acórdãos do TCE/SP – que são analisados mais à frente – decorre dessa 

ausência de menção legal sobre o processo de seleção a necessidade de aplicação de 

regras, de modo subsidiário, que tragam mecanismos objetivos de seleção. Sem sombra 

de dúvida, a falta de instituição de um procedimento, qualquer que seja, por via legal, 

implica uma verdadeira confusão dos órgãos responsáveis pelo controle quanto às normas 

aplicáveis. Contudo, há a necessidade de avaliação da aplicação de regras subsidiárias e 

do regramento que deve ser aplicado. 

No sentido da necessidade de instituição de lei própria, os professores Carlos Ari 

Sundfeld e Rodrigo Pagani, (2011), antes do vigor da Lei n. 13.019/14, relatavam um 

encorpamento da natureza dos repasses ao terceiro setor. Tal encorpamento, de acordo 

com os professores, vinha aproximando-os, ou transformando-os, em contratos 

propriamente ditos – uma espécie de prestação de serviço –, perdendo a natureza de 

parceria, ou instrumento congêneres de natureza convenial.  

A negativa por adotar a nomenclatura correta – contrato – se daria também, na 

visão dos autores, por uma necessidade do gestor de fugir à Lei n. 8.666/93. Contudo, os 

professores supracitados avaliam que ainda que se utilizasse a nomenclatura correta não 

haveria incidência da Lei Geral de Licitações, seja por dispensa, seja por inexigibilidade. 

Realçam, entretanto, o risco de eventual responsabilização por parte dos órgãos de 

controle, que podem entender pelo não enquadramento em casos de contratação direta. 

Concluem pela necessidade de instituição, por lei, de processo administrativo próprio 

para a escolha dos entes do terceiro setor (SUNDFELD E PAGANI, 2011). 

Posteriormente ao posicionamento dos professores, adveio o acórdão da ADI 

1.923/DF, apresentando fundamentação diferente quanto à natureza do contrato de 

gestão, que se trata de convênio, pelo fato de não apresentar, em especial, a 

comutatividade dos contratos54. Contudo, a ADI, a despeito da visão de não se tratar de 

 
54  Alguns outros doutrinadores tendiam por ver natureza convenial no contrato de gestão à época, entre 

os quais destacam-se: Moreira Neto (2007), Aragão (2007) e Oliveira (2010). 
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contrato, diz ser caso de contratação direta, ou seja, trata o tema como se contrato o fosse, 

pois, em não sendo, não haveria sequer de se falar em contratação direta55.  

Assim, no caso das OSs, só há duas possibilidades: a) o contrato de gestão é 

comutativo, uma parceria encorpada, assim se trataria de contratação direta pura e 

simples56 57, por ausência de regramento específico na Lei n. 9.637/98, em avaliação 

conjunta com o art. 24, XXIV, da lei n. 8.666/93; b) tem natureza associativa e não é 

necessário sequer falar em contratação direta. No segundo caso, pode-se entender que há 

uma omissão de regramentos do processo de seleção na legislação aplicável58. A lei n. 

9.637/98 não trouxe qualquer disposição explícita sobre o tema de como se daria a seleção 

de uma OS59.  

Caso aderisse ao ponto ‘a’, aparenta, pela redação do art. 24, XXIV da Lei de 

Licitações, que se trata de uma contratação direta pura e simples, como qualquer outra. 

Somam-se a esse argumento os ditames da Lei n. 13.019/14, em seu inciso VI, do art. 30, 

pois nesse quesito aduz que, para o chamamento público das parcerias – que são 

disciplinadas naquela lei – há o caso de dispensa do chamamento se houver um cadastro 

prévio no órgão – espécie de qualificação – e se tratar, entre outros objetos, da saúde.  

Portanto, a Lei n. 13.019/14 dispõe como regra o Chamamento Público, porém 

traz para casos com substrato fático iguais aos das OSS a previsão da dispensa deste. 

Embora se saiba que a lei 13.019/14 é inaplicável às OS, serve tal lei como demonstrativo 

de como reger o terceiro setor. E em uma interpretação integrativa do ordenamento pátrio, 

mostra um norte sobre como deve ocorrer a hermenêutica da Lei n. 9.637/98. Nesse 

sentido, ao sentir do autor, não há omissão legal. Na realidade, se trataria de uma dispensa 

pura e simples, sem maiores requisitos60. Contudo, como houve a criação de uma 

condição especial pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, de uma dispensa qualificada, 

poderia, a partir da decisão do STF, se imaginar que, sendo obrigatório um processo 

 
55  Não se tratando de contrato, inaplicável o regramento da Lei 8.666/93, ao menos nos seus termos 

licitatório. Logo, inexistente a conceituação de contratação direta ou do procedimento licitatório. 
56  Posição que poderia prevalecer até data anterior à decisão do STF, que pacificou o tema ao criar uma 

contratação direta qualificada para esses casos. 
57  Caso se imagine que há a aplicação dos termos da Lei n. 8.666/93, ou seja, que o encorpamento dos 

contratos de parceria, logo aplicável à comutatividade e, em partes, à Lei 8.666/93 – especificamente a 
dispensa. 

58  Essa é a posição defendida por Rodrigo Pagani (2010) na sua tese de doutorado que há uma lacuna 
normativa a respeito da seleção.  

59  Trouxe regras aplicáveis como já dito, sobre o contrato que aplicam também ao chamamento público a 
ser realizado, art. 07 da Lei 9.637/98.  

60  Mais uma vez, tal posicionamento só é coerente caso se assuma que se trata de um tipo de contrato. O 
que fazemos agora, exclusivamente, para fins de argumentação em coerência com a existência da Lei 
9.637/98, de que é uma contratação direta.  
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prévio para a escolha das OSs, houve uma omissão legislativa em relação a como 

ocorreria esse processo de seleção. Então, o que fazer? 

A resposta que o autor prevê é: o gestor, por meio de regramento administrativo, 

deve escolher a forma e as regras do processo de seleção61. Explica-se tal ponto pela 

intenção legislativa de regular a forma de desqualificação de uma OS62. O fato de se tratar 

de um projeto de lei do executivo63 e não trazer tal regramento revela a tentativa de 

desburocratização do processo de seleção por parte de quem vive a burocracia. 

E não apenas isso, o legislador, mais de 15 anos após, reiterou sua vontade. Trouxe 

na Lei n. 13.019/14 a previsão detalhada de como se daria o chamamento público para o 

Terceiro Setor. Contudo, disse ser inaplicável ao caso das OSs64, sapiente da falta de 

regramento próprio naquela lei para os critérios de seleção. Ainda que fosse aplicável o 

regramento da Lei n. 13.019/14, conforme dito mais acima, estaria dispensado o 

chamamento público para a escolha de OSS65, por ser a qualificação uma espécie de 

credenciamento prévio.   

Ainda, na busca de uma melhor aplicação legislativa, trouxe a Lei n. 9.648/98, 

disposição expressa de alteração da Lei n. 8.666/93, para incluir o inciso XXIV do art. 24 

em caso de dispensa de licitação para a formalização do contrato de gestão. 

Demonstraram-se inaplicáveis as regras de procedimento licitatório da Lei n. 8.666/93, 

reiterando a intenção legislativa da aplicação do diploma específico do caso: Lei n. 

9.637/98 ou do ente específico.  

Assim, mostra-se, portanto, não só a indicação como a necessidade de ser o gestor 

público. A indicação é percebida, nos casos omissos, como dito, pela interpretação 

legislativa; se não fosse para ser ato discricionário do gestor, teria o legislador entrado no 

tema e exposto as disposições por meio da norma. E se quisesse repassar ao controlador 

tal função, geraria uma enorme insegurança jurídica, pois o controle só existe após o ato. 

Ademais, o fiel cumprimento da lei só pode ser garantido, após a decisão do Supremo, se 

houver o regramento de como deve ocorrer o processo, para garantir a objetividade e a 

impessoalidade. 

 
61  O ideal seria uma legislação, como a do município de São Paulo, sobre o tema, em nível nacional, 

aduzindo que caberá ao Poder Executivo a regulamentação do processo de seleção.  
62  Conforme consta da desqualificação no art. 16 da Lei n. 9.637/98. 
63  Conforme visto no item 1.3, é uma conversão de uma medida provisória. 
64  Previsão expressa de inaplicabilidade no inciso III do art. 03 da Lei n. 13.019/14. 
65  Disposição expressa do art. 30, VI, da Lei 13.019. 
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A necessidade de que seja o gestor público o responsável pelos critérios de escolha 

tem também suas raízes na eficiência. Só o executor da política, na ponta, tem a noção 

real, em um timing adequado, das necessidades peculiares que afligem a sociedade. Assim 

sendo, é o mais apto a definir o que os beneficiados da política pública necessitam e como 

o fazem. 

Portanto, frente à decisão do Supremo, restaria uma falta de disposição expressa 

da lei, ao menos em nível federal, de como deve ocorrer o processo de seleção, a qual 

deve ser entendida como uma desburocratização, devendo essa “lacuna” ser preenchida 

pelo gestor – por meio de regramento prévio sobre as normas que vão reger o processo 

de seleção –, resguardado o controle dos órgãos responsáveis, para o não cometimento de 

arbitrariedades. 

 

1.6 CONTROLE DO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO 

Ciente da existência das prerrogativas da administração pública para o exercício 

de suas competências, há uma necessidade de vinculação de sua atuação, em face do 

Estado de Direito, ao princípio da legalidade66.  Assim, o controle foi pensado como um 

mecanismo de defesa dos Cidadãos frente às possíveis arbitrariedades perpetradas pelo 

poder público67 (ROSILHO, 2019). 

Nessa necessidade de fiscalização dos atos administrativos, há um conjunto de 

atores que podem exercer tais competências de controle, os quais podem ser divididos em 

diversas tipologias, exemplificativamente: Controle Interno; Controle Parlamentar68; 

Tribunal de Contas; Ombudsman69; Ministério Público70, Controle Jurisdicional 

(MEDAUAR, 2020). 

 
66   Odete Medauar (2020) cita uma quantidade enorme de tipologias de controle que não vêm ao caso 

adentrar no presente estudo. Cita-se, apenas a título exemplificativo, o objeto da atuação do controle: 
de mérito, contábil, da eficiência, de gestão e da ética.  

67  A definição de controle aqui utilizada é mais voltada para o controle de poder, dentro das três facetas 
do controle na tipologia do professor Floriano Marques (2010): controle de poder, de meio e dos 
objetivos.  

68  Compreendido como aquele puramente do parlamento, excluem-se, assim, os órgãos auxiliares, que, 
na verdade, têm um grau de independência frente a esses órgãos, como os Tribunais de Contas.  

69  Figura recorrente em diversos países, especialmente na Europa, e não presente como tal no Brasil. 
Vinculado formalmente ao Parlamento, mas com uma certa independência deste, que visa garantir os 
direitos fundamentais dos cidadãos. Via de regra, exerce controle sobre os servidores públicos em 
geral, sobre os tribunais, autoridades militares, estabelecimentos penais, entre outros, ficando fora de 
sua competência os ministros. Não determina sanções, nem toma decisões do administrador – tem 
competência para requisitar documentos, pedir informações e exigir a atuação do Ministério Público.   

70  Entendido nas suas competências extrajudiciais, que exercem controle sobre a administração pública, 
em especial: acompanhamento de processos administrativos, inquéritos civis, emissão de 
recomendações e relatórios, tomada de compromisso de ajustamento de condutas.  
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No que interessa ao presente trabalho, aborda-se exclusivamente o controle 

exercido pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas se encontra inserido, na Carta 

Magna, no capítulo dedicado ao Poder Legislativo. Determina o art. 70 da Constituição 

que as fiscalizações contábeis71, financeira72, orçamentária73, operacional74 e 

patrimonial75 da União serão exercidas pelo Congresso Nacional76. O art. 71 da CF 

preconiza que tal fiscalização será exercida com o auxílio do Tribunal de Contas da 

União. E o art. 75 traz a aplicação simétrica dessas normas aos Tribunais de Contas dos 

Estados e à Corte de Contas dos Municípios. Ainda, percebe-se, a partir da análise dos 

arts. 70 a 75, que o controle pode ser de legalidade77, legitimidade78 e economicidade79. 

Assim, seria o Tribunal de Contas, para Odete Medauar (2020), um órgão que 

exerce função auxiliar ao Poder Legislativo, mas com natureza de controle independente, 

sem pertencer a qualquer poder. Floriano de Azevedo Marques (2009), por sua vez, tece 

uma reflexão ao questionar se o TCU, assim como os demais órgãos de controle, seriam 

uma instância autônoma de governo.  

Parece correta a visão do professor André Rosilho (2019) – em estudo sobre a 

história legislativa da Constituinte em relação ao TCU –, com a hipótese de que o TCU 

surfou na onda do fortalecimento do Legislativo na Assembleia Nacional Constituinte. 

Assim, num esforço de aumentar suas próprias competências, optou o tribunal, na 

constituinte, por permanecer vinculado, de certa forma, ao Poder Legislativo80. 

 
71  Fiscalização voltada à análise da escrituração da administração pública com os demonstrativos de 

receitas e despesas. 
72  Controle da arrecadação das receitas e da realização das despesas. 
73  Avalia a execução da peça orçamentária, mensurando o grau de efetividade das propostas previstas 

nas leis orçamentárias. 
74  Avaliação dos meios legais para a liberação de verbas e arrecadação.  
75  Controle geral a respeito dos bens da União. 
76  Desses tipos de controle – fiscal, contábil, entre outros – decorrem uma série de competências 

específicas que não serão objeto do presente trabalho.  
77  Averiguação da conformidade do ato para com a norma embasadora.  
78  Um controle de mérito, tendo como fundamento os princípios orçamentários e financeiros.  
79  Ligado à eficiência, à utilização dos meios disponíveis, visando ao máximo resultados.  
80  Nas palavras do autor: “Dado o processo de reconstrução e de fortalecimento do Legislativo na 

constituinte, é possível que os tribunais de contas tenham estrategicamente optado por permanecer 
atrelados a esse Poder, tomando carona no seu processo de reforma. Partindo-se da premissa de que a 
ANC procuraria fortalecer o Legislativo – ampliando suas competências e prerrogativas -, seria 
razoável supor que, neste ambiente, também haveria espaço para a ampliação das atribuições e dos 
instrumentos de controle dos tribunais de contas (órgãos até então integrantes desse Poder). Nessa 
perspectiva, fortalecer o Legislativo implicaria, por consequência, robustecer os tribunais de contas – 
e vice-versa (...). Afirma-se que esta pode ter sido uma estratégia, e não um desejo genuíno dos 
tribunais de contas, pois, como se viu, inclusive no depoimento do Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, os tribunais de contas aparentemente não eram verdadeiramente próximos dos 
Legislativos. Apesar de historicamente serem auxiliares desse Poder, tendiam, na prática, a 
desempenhar um controle bastante independente”. 
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Independentemente da posição a ser adotada quanto à natureza do Tribunal de 

Contas, se vinculado ao Poder Legislativo ou fora de qualquer estrutura de poder, a 

verdade é que boa parte do controle desse é independente de ratificação do Poder 

Legislativo. 

 

1.6.1 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o controle das OSs 

 

É claro o dever de prestar contas das OSs, como também da atuação direta do 

Tribunal de Contas sobre elas. Primeiro, trata-se de uma forma genérica de 

contratualização com o setor privado e, segundo, ainda que privadas81, os recursos 

recebidos por essas entidades continuam a reger um regramento público, seja por serem 

beneficiários de recursos públicos – logo, a seleção deve ser alvo de controle –, seja por 

não se tratarem, de acordo com a decisão do STF, de uma típica contraprestação por 

serviço prestado – como ocorre com os contratos administrativos (OLIVEIRA, 2007; 

SCHOENMAKER, 2011).  

O agente controlador, ora avaliado, é o Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, que tem suas normas criadoras e regulamentadoras: a Constituição Estadual, nos 

arts. 31 a 36; a lei orgânica – Lei complementar n. 709/93; e, o Regimento Interno – Lei 

complementar n. 979 e 1110.        

O tipo de controle avaliado no presente trabalho é o de exame prévio, que tem 

previsão de competência no art. 113, §2º, da Lei Geral de Licitações, servindo para a (i) 

suspensão cautelar de editais de chamamentos públicos e para a (ii) determinação de 

ajustes do edital para a publicação de um novo ato convocatório82. Assim, é um meio para 

que o TCE tome conhecimento da existência de edital, se este contraria a disposição 

normativa ou a jurisprudência da Corte de contas (TRUFFI, 2018). 

Entre as considerações práticas que cabem no presente estudo, refere-se que na 

prática a sustação cautelar é competência exercida monocraticamente pelo relator, 

embora o regimento interno, art. 53, parágrafo único, determine, em seu item 10, que a 

competência é do pleno83 (TRUFFI, 2018). 

 
81  Sabe-se que, via de regra, não cabe ao particular submeter-se ao controle do TC.  
82  Previsão expressa no Regimento Interno do TCE/SP, em seu art. 53, parágrafo único.  
83  O estudo citado levou em conta 374 casos de exame prévio de editais no TCE/SP, analisados em 

2016; destes, apenas três sustações cautelares foram feitas pelo Pleno, enquanto todos os demais 
foram realizados monocraticamente e, posteriormente, ratificados pelo Pleno.  
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A regra é o controle posterior, mas há competência, como visto, dos TCs de 

fazerem um controle prévio. O controle prévio de uma OS pode ser desempenhado em 

alguns momentos: na qualificação da entidade; no processo seletivo; no contrato de gestão 

em si – elaboração em conjunto com a OS (SCHOENMAKER, 2011). No presente 

trabalho, avalia-se o controle prévio84 sobre o processo seletivo, em espécie, o exercício 

do exame prévio de edital de chamamento público.   

Compreende-se, para os fins aqui propostos, que o TCE/SP tem competências 

legais definidas para exercer o exame prévio85. Contudo – tendo em vista o contexto do 

controle brasileiro –, há de se avaliar, como se faz mais à frente em referência aos 

acórdãos analisados, se tais competências estão sendo exercidas em conformidade com o 

mecanismo de controle ou se apresentam algum vício, em especial no que se refere à 

transferência da discricionariedade do gestor para o administrador. 

 

1.7 BREVE CONCLUSÃO SOBRE O MECANISMO DE ESCOLHA DAS 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

O modo de escolha dos destinatários de qualquer recurso público guarda estreita 

relação com a natureza de quem é o beneficiário do repasse86, a que título ocorre o repasse 

e como a atividade que vem sendo desenvolvida – se em serviço público ou não. 

Nos repasses de qualquer título a uma empresa há, em regra, uma pluralidade de 

organizações empresariais – cada qual apta a executar o serviço. Para garantir a igualdade 

entre elas, bem como o menor preço a ser pago com o recurso público, existe a 

necessidade de uma competição concorrencial. 

No que lhe concerne, o repasse de um ente estatal a outro, por si mesmo, impede 

a existência de concorrência e se avaliam discricionariamente os critérios da 

conveniência, da oportunidade e da necessidade.  

 
84  A opção metodológica pelo controle prévio dos editais de chamamento público tem como fundamento 

a possibilidade dos órgãos de controle influir na configuração final do edital. Ou a administração 
incorpora ao instrumento as determinações do controle, ou a licitação para. É o momento, portanto, 
em que o TCE pode influir de modo mais incisivo na configuração da contratação   

85  Opta-se por não adentrar na discussão se os TCs têm competência para exercer exame prévio em 
editais de chamamento público.  

86 Percebe-se que o terceiro setor é exatamente o conjunto de entes que não pertencem ao mercado ou ao 
Estado. Disso decorre que o mecanismo de repasse para essas organizações é díspar do mecanismo de 
repasse para empresas ou para entes estatais. O processo de seleção, por sua vez, também há de ser 
diferente dos outros dois setores. 
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Não há que se falar, por exemplo, na cidade de Fortaleza disputando na base do 

menor preço com o município de São Paulo um repasse de recurso público da União, via 

convênio, para a construção de 30 Upas. Obviamente, há a necessidade da apresentação 

de projetos e da documentação necessária para a formalização do convênio. Mas a escolha 

não pode se basear no preço, ou visando uma igualdade entre os possíveis convenentes. 

Um dos critérios utilizados, inclusive, é a desigualdade. O fator determinante é o juízo de 

discricionariedade do gestor, considerando a necessidade dos pleiteantes.   

Não há, portanto, concorrência negocial para entidades sem escopo lucrativo, mas 

isonomia, impessoalidade, complementariedade, suplementariedade, oportunidade e 

necessidade. Essa mesma avaliação pode ser feita quando da análise da atividade 

desenvolvida. O que atrai as regras do direito administrativo clássico é a atividade 

reservada ou exclusiva do Poder Público. No caso de atividade de relevância pública, 

tem-se uma atividade particular que atrai um regime híbrido.   

Ao entender dos professores Carlos Ari Sundfeld e Rodrigo Pagani (2011), o 

contrato de gestão seria, na realidade, um contrato administrativo, bem como haveria, 

naquela época anterior a 2014, a necessidade da instituição por lei de processo 

administrativo próprio.  

Conforme relatado no item 1.2, após a publicação do artigo dos ditos professores, 

houve a instituição da  Lei n. 13.019/14, considerada necessária. Contudo, tal lei deixou 

de fora as OSs. Assim, restaria a questão: como tratar o processo de chamamento público 

de OSs para a formalização de contratos de gestão? 

Ao sentir do autor, a disposição expressa pela inaplicabilidade das regras da Lei 

n. 13.019/14 aos contratos de gestão demonstra, mais uma vez, a intenção do legislador 

pela aplicabilidade da Lei n. 9.637/98, ou seja, com maior flexibilidade para a escolha. 

Assim, a melhor saída, dentro das circunstâncias existentes, talvez a única, é a de 

que se siga a decisão do Supremo, afastando a aplicação das regras subsidiárias, em 

especial, da Lei n. 8.666/9387, e, posteriormente, se dê margem ao Poder Executivo para 

regulamentar o processo, por meio de decreto ou portaria, elegendo a melhor forma de se 

processar a escolha de uma OS.  

 
87  O ministro Luiz Fux (2017), no livro Organizações Sociais após a decisão do STF, remete à 

necessidade de chamamento público, contudo sem que se siga o procedimento da Lei n. 8.666/93: 
“Assim, embora não submetido formalmente à licitação, a celebração do contrato de gestão com as 
organizações sociais deve ser conduzida de forma pública, impessoal e por critérios objetivos”. 
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No caso de entes federados que já dispõem de lei própria definindo que a 

competência para regulamentar é do Poder Executivo – e este já tenha regulamentado – 

ou que a própria lei traga como deve ocorrer tal processo de seleção, resta ainda mais 

clara a possibilidade de regulamentação por parte do Poder Executivo. É, assim, 

completamente desarrazoado que o controle não recaia exclusivamente sobre esse 

regramento ou ainda determine o seguimento da Lei de Licitações. 

Ainda, em qualquer dos casos, o controle não pode recair sobre: (i) conformidade 

do mecanismo de escolha com a Lei n. 8.666/93; (ii) ampla concorrência; (iii) melhor 

negócio para o Estado; (iv) preferência por outro modelo de contratação. Sob pena de 

desrespeito jurídico à decisão do STF, da Lei n. 9.637/98, em regra, da lei do respectivo 

ente federado, da lei n. 13.019/14 (dada sua opção legislativa por não incluir as OS), da 

realidade fática da natureza da OS (sendo espécie do terceiro setor) e da natureza do 

repasse dos recursos.           

Conclui-se, em uma análise geral, que as características gerais do terceiro setor 

não são condizentes, em geral, com a escolha de agentes do segundo setor: mercado – ao 

menos em conformidade com a decisão do STF. E também que a legislação aplicável, no 

âmbito federal, aos contratos de gestão, é unicamente a Lei n. 9.637/98; e nos estados e 

municípios, a respectiva lei de regência do ente. E, ainda, que o Supremo Tribunal Federal 

julgou constitucional a Lei n. 9.637/98; determinou a inaplicabilidade das regras de 

licitação previstas na Lei n. 8.666/93, que se tratava de caso de contratação direta, 

dispensa, sendo necessário o chamamento público prévio para a escolha da OS. Por 

último, que o controle deve haver, nos conformes da decisão do STF e da Lei n. 9.637/98 

ou da respectiva lei do ente federado. 
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2 O OBJETO: CONJUNTO DE DECISÕES DO TCE/SP SOBRE EDITAIS DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

Passa-se, neste capítulo, à análise do objeto específico do presente trabalho: o 

conjunto de decisões do TCE/SP que versam sobre chamamentos públicos de OSS. 

Inicia-se com a delimitação dos acórdãos dentro da pesquisa e, posteriormente, ao 

método de análise, para, então, concluir com os acórdãos propriamente ditos. 

 

2.1 DELIMITAÇÃO DO OBJETO  

O trabalho é fruto de uma reflexão profissional, como executor de políticas 

públicas no governo do estado do Pará, sendo derivado, principalmente, das execuções 

que se efetivaram na área da Saúde, por meio da participação do autor como membro da 

comissão responsável pelo chamamento público das OSS que iriam gerir hospitais 

públicos do estado-membro. 

Percebia-se um certo engessamento dos editais de chamamento público. Inclusive, 

em boa parte, havia uma tendência de aproximação aos tradicionais modelos de editais 

de licitação da Lei n. 8.666/93, o que aparentava ser contraditório com a natureza do 

terceiro setor, com o texto legal, Lei n. 9.637/98, regente da matéria, bem como com a 

decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) – ADI 1.923/DF – sobre o tema.  

Assim, surgiu o interesse na matéria, em uma tentativa de solucionar problemas 

oriundos da realidade, extremamente dinâmica, que enfrentava alguns entraves na 

implantação de melhores práticas. 

A primeira ideia no processo de pesquisa foi a de que a feitura de editais de 

chamamento nos moldes de licitações se devia ao receio de responsabilização por parte 

dos gestores às ações judiciais. Mas, ao analisar as decisões judiciais que tratavam 

especificamente sobre os editais de chamamento público, quase nada foi encontrado. A 

maior parte das responsabilizações encontradas se deveu à (má) execução dos termos de 

parceria. 

Assim, foi-se perquirir o enfrentamento do tema por parte dos Tribunais de 

Contas, em especial nos estaduais, uma vez que é onde se concentra a maior parte das 

contratações com OSs. Elegeu-se o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por se 
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imaginar que este teria uma maior maturidade frente ao tema88. Ressalta-se, aqui, a 

impossibilidade fática/temporal de análise de todos os tribunais dentro do objetivo 

proposto no presente trabalho.  

Em uma primeira análise das decisões, percebeu-se que havia diversos julgados 

que tratavam de editais de chamamentos públicos da OS, tendo, assim, esse conjunto de 

acórdãos se tornado o objeto do presente trabalho. A delimitação dos acórdãos a serem 

analisados foi feita com o mesmo método de uma pesquisa detalhada em sítios eletrônicos 

de busca de jurisprudência. 

Efetivou-se a pesquisa pelas seguintes palavras: “Chamamento Público” e 

“Organização Social”, separadas por “;” no campo do sítio eletrônico do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo89. A pesquisa foi realizada algumas vezes ao longo dos 

anos de 2019, 2020 e 2021, sendo a data final para a metodologia aqui empregada, por 

ter sido a última, 22 de janeiro de 2021. 

Tal pesquisa retornou 1.133 resultados. Restringiram-se os resultados pelo campo 

“tipo documento”, para avaliar exclusivamente os “acórdãos”, uma vez que estes 

traduzem a visão do tribunal e não especificamente de determinado relator. Com esse 

filtro, obteve-se um retorno de 120 resultados. 

Após isso, percebeu-se que ainda havia alguns aditamentos, análises de contratos 

de gestão, rerratificações, recursos ordinários e agravos nesse universo. Como eles não 

seriam objeto específico deste trabalho, restringiu-se no campo “matéria” o que se 

encontrava apenas titulado como “exame prévio de edital de chamamento público”. 

Assomou-se, ainda, a este “exame prévio”, no campo “matéria”, aquilo que se encontrava 

como “representação” e “representação contra edital”, pois, por vezes, a despeito de a 

nomenclatura se encontrar como “representação” ou “representação contra edital”, o 

objeto se tratava de “exame prévio”.  

A pesquisa totalizou 69 resultados, dos quais 13 foram excluídos, pelo fato de não 

terem relação com o presente estudo90, pois tratavam: de Organização da Sociedade Civil; 

 
88  Fala-se em maior maturidade do tema, tendo em vista o maior tempo de enfrentamento da matéria 

cumulado com a quantidade de casos já analisados pelo Tribunal – ao menos dentro dos mesmos 
critérios de busca. Por exemplo, enquanto o TCE/SP retornou para os métodos de buscas, foram 
realizados 120 julgamentos. No TCE/CE, filtrando por acórdão, só se obteve 01 resultado. 

89  Veja-se em: https://www.tce.sp.gov.br/jurisprudencia. 
90  Processos: TC-6773.989.15; TC-9586.989.16; TC-112.989.16-5; TC-13710.989.16; TC-

14109.989.16; TC-7397.989.17; TC-008306.989.17-9; TC-008307.989.17-8; TC-008582.989.17-4; 
TC-014824.989.17-0; e, TC-012387.989.19-7.    
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análise da execução da atividade ou do contrato de gestão; e julgamento de edital após o 

fim do processo de seleção91. Ou, ainda, estavam repetidos ao longo da pesquisa92. 

Assim, restou o montante de 5693 casos; destes, foram acrescidos ainda mais 0694 

processos, por terem sido citados ao longo dos votos de alguns dos 56, por serem acórdãos 

e tratarem de exame prévio e OSS. Ainda, somam-se mais 0295 processos, que, embora 

não citados no bojo dos acórdãos selecionados, foram julgados em conjunto com alguns 

deles. 

Portanto, totaliza 64 processos o objeto do presente estudo.  

 

2.2 MÉTODO DE ANÁLISE 

Os acórdãos tendem a ter uma certa homogeneidade tanto gerais como parciais, 

de acordo com o período avaliado. É exatamente essa homogeneidade que serve de base 

para o estudo realizado. 

Buscou-se classificar o conjunto de acórdãos de acordo com (i) a possibilidade de 

reanálise por qualquer pessoa, em qualquer tempo, com as características que 

individualizassem cada qual; (ii) e os elementos comuns que fizessem chegar a um padrão 

entre eles. 

Criou-se uma classificação para os fins do desenvolvimento da pesquisa com os 

seguintes campos: número do processo no TC; ente julgado; número do edital de 

chamamento público; exame prévio do edital (se houve); suspensão do edital de 

 
91  A análise desses julgamentos após o fim do processo de seleção pode até servir como estimulador de 

práticas para a formulação de novos editais, vez que, geralmente, tendo a condenação do instrumento 
convocatório, haverá, também, condenação do gestor. Contudo, excluiu-se do presente trabalho, para 
que se analisasse, em especial, essa influência direta em exame prévio com eventuais suspensões. 

92  Processos: TC-008582.989.17-4 e TC-014824.989.17 -0.    
93  Em ordem cronológica de autuação: TC-000874.989.12-2; TC-3410.989.13-1; TC-3499.989.13-5; 

TC-004059.989.14; TC-006110.989.14-2; TC-006133.989.14-5; TC-007236.989.15-8; TC-
10691.989.15-6; TC-10669.989.15-4; TC-3230.989.16-2; TC-008763.989.16-7; TC-9038.989.16; TC-
10146.989.16-5; TC-5117.989.17-8; TC-5146.989.17-3; TC-5159.989.17-7; TC-5788.989.17-6; TC-
5995.989.17-5;TC-6023.989.17-1; TC-6161.989.17-3; TC-6844.989.17-8; TC-006142.989.17-7; TC-
7979.989.17-5; TC-8357.989.17-7; TC-009108.989.17-9; TC-009115.989.17-0; TC-11627.989.17-1; 
TC-014507.989.17-6; TC-015042.989.17-8; TC-015601.989.17-1; TC-015267.989.17-6; TC-
015322.989.17-9; TC-015390.989.17-6; TC-16160.989.17; TC-20145.989.17-4; TC-005901.989.18-
6; TC-7054.989.18; TC-7127.989.18; TC-00012122.989.18-9; TC-00013137.989.18-2; TC- 
23074.989.18-7; TC-00024142.989.18-5; TC-012435.989.19-9; TC-014008.989.19-6; TC-
15397.989.19; TC-020492.989.19; TC-22096.989.19; TC-26225.989.19; TC-1555.989.20; TC-
1580.989.20; TC-001845.989.20-1; TC-2172.989.20; TC-2612.989.20; TC-18494.989.20; TC-
18515.989.20; TC-019559.989.20-7.  

94  Processo: TC-10.452.989.16-3; TC-13849.989.17-3; TC-14058.989.17; TC-14164.989.17; TC-
14189.989.17; e, TC-14190.989.17. 

95  TC-000803.989.18-5 e TC-00012734.989.18-9. 
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chamamento púbico (se houve); se o voto cita a Lei n. 8.666/93 (sim ou não); a ratio 

decidendi; e um campo para outras observações pertinentes. São esses campos que 

subsidiam a presente análise e a busca por uma certa homogeneidade. 

Os processos em que houve julgamento conjunto foram reunidos e classificados 

como se fossem apenas um. A citação da Lei n. 8.666 é avaliada, em regra, se houve 

qualquer referência a ela no bojo do voto. A “ratio decidendi” foi, o máximo possível, 

elencada na forma em que aparecia no voto, salvo quando não foi encontrada de forma 

explícita durante a leitura deste; nesses casos, foi uniformizada. Ainda, quando da análise 

dessas decisões, foram avaliadas outras observações pertinentes.  

Em último grau, buscou-se um mínimo de homogeneidade na resposta do porquê 

à parcial completude dos editais de chamamento público, embasado na Lei n. 8.666/93. 

É importante, ainda, aclarar que o universo de decisões aqui retratadas é pequeno 

frente ao conjunto de decisões analisadas pelo tribunal em sede de exame prévio de 

qualquer matéria. Contudo, aos critérios de pesquisa do objeto tratado, imagina-se ter 

encontrado a totalidade dos acórdãos sobre o tema objeto do presente trabalho, desde que 

proferidos no lapso de tempo elencado. 

 

2.3 O QUE SE EXTRAI DAS DECISÕES 

Tendo em vista essa busca por uma certa homogeneidade, dividem-se, para fins 

de análise, em três fases os julgamentos dos 64 acórdãos, considerando como marco 

inicial sempre algum processo que inaugura um posicionamento e tentando colocar em 

conjunto acórdãos, em regra, mais similares.  

A primeira fase é entre 2012 e 2015. Inicia-se em 2012, pois foi o ano do processo 

que serviu de base aos demais e único a fazer uma avaliação sobre a possibilidade de 

análise em Exame Prévio dos editais de chamamento público. Nesse intervalo, todos os 

processos citam expressamente a Lei de Licitações e, ainda mais importante, baseiam sua 

fundamentação quase exclusivamente nela.   

A segunda fase é de 2015 até 2016. Tem-se o ano de 2015 como termo inicial, 

pois foi nele que houve o primeiro processo a não citar a Lei n. 8.666/93 e a se utilizar, 

de alguma forma, para sua fundamentação, da Lei n. 9.637/98. Nesse período, há uma 

certa oscilação entre os que não citam expressamente a Lei de Licitações e os que a citam; 

esses últimos, nessa fase analisada, sem esclarecimentos sobre o porquê da incidência 

legal. 
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Ainda naqueles que não citam há uma tendência por uma fundamentação à 

“8.666”, ou seja, não citam expressamente, mas se utilizam dela como pano de fundo da 

argumentação. 

A terceira fase ocorre de 2017 a 2020, fase que teve uma movimentação de alguns 

julgados para a aplicação da Lei n. 13.019/14 e de outras, tendendo a justificar uma 

reaplicação expressa, sendo a maioria ainda subsidiária da Lei n. 8.666/93.  

 

2.3.1 A primeira fase96: Aplicação irrestrita da Lei n. 8.666/93 

 

O julgamento analisado que serviu de ponto de partida para os demais é o TC 

000874.989.12-2, julgado em 05 de setembro de 2012, sob Relatoria do Conselheiro 

Edgard Camargo Rodrigues, tendo como representante o Instituto Corpore para o 

Desenvolvimento da Qualidade de Vida, contra o edital de chamamento público 

04/Sesau/2012. Foi representada a Prefeitura Municipal da Estância Balneária de 

Caraguatatuba, sendo processado como Exame Prévio de Edital. 

Importante notar, como visto supra, que a lei que institui as OSs na Prefeitura de 

Caraguatatuba apresenta pouca diferença para a Lei n. 9.637/98, sendo, basicamente, uma 

cópia desta. Contudo, no presente voto não são citadas a Lei n. 9.637/98 e a lei local.  

No início do processo, houve o deferimento de liminar suspendendo o edital de 

chamamento público até posterior julgamento. O posterior acórdão, basicamente, 

ratificou e seguiu o voto do relator, in totum, decidindo pela procedência parcial da 

representação, a qual tratava de impugnações sobre o chamamento público, que 

consistiam na: a) restrição à publicidade, vez que só foi divulgado na imprensa oficial; b) 

e restrição à competitividade na pontuação por estrutura hospitalar própria, relações 

institucionais e lastro patrimonial. O embasamento jurídico para tais impugnações foi o 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, arts. 3º, inciso I, e 21, inciso III, e 44, § 1º, 

todos da Lei Federal n. 8.666/93, bem como o princípio da isonomia, interesse público, 

ampla competição e a súmula 30 do TCE/SP. 

No dispositivo do voto, o relator decidiu – nos termos do art. 113 da Lei n. 

8.666/93 – que a Administração tomasse as medidas corretivas para dar cumprimento à 

lei no que diz respeito à: (i) exclusão da necessidade de estrutura hospitalar própria; (ii) 

 
96  Os processos que compõem a primeira fase são: 000874.989.12-2, 3410.989.13-1, 3499.989.13-5, 

004059.989.14, 006110.989.14-2, 006133.989.14-5. 
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alteração dos critérios de escolha do plano de trabalho, para que fiquem objetivos97; (iii) 

e revisão do conteúdo do programa de trabalho, para garantir a transparência. Ainda, 

determinou a republicação do texto nos termos do art. 21, parágrafo 4°, da Lei n. 8.666/93.  

A justificação jurídica expressa do voto não é tão larga no que diz respeito ao 

mérito como os demais que são dessa primeira fase, conforme se verá mais adiante, pois 

ateve-se o voto, em sua maior parte, às preliminares e constitucionalidades da efetivação 

da parceria98, tendo se utilizado, no regime jurídico, dos arts. 37, XXI, e 199 da 

Constituição Federal, nos arts. 21, III, 113, caput, 116, caput e § 1º da Lei n. 8.666/93, 

bem como de uma fundamentação principiológica, em espécie, baseada no princípio da 

ampla competitividade, isonomia e do melhor negócio.    

Cabe referir que na fundamentação do voto o relator julgou salutar a atitude da 

administração pública representada, uma vez que, a despeito de poder, no entendimento 

de alguns, ao tocar um processo de dispensa optou por realizar uma seleção impessoal99.  

Importante, ainda, mais à frente, na fundamentação de mérito da decisão, a entrada 

em detalhes para determinar alterações em regramentos específicos do edital sem 

explicitar a fundamentação jurídica que subsidia a deliberação a respeito de tais 

alterações. É o caso da determinação para que se excluísse das disposições do edital a 

necessidade de estrutura hospitalar própria100.  

A base para os demais foi lançada não apenas no julgamento do mérito, quando 

houve o início da aplicação do “Princípio da Licitação”101 aos editais de chamamento 

público de OSS e aos demais princípios daí corolários, também recorrentes nos demais 

acórdãos102.  

 
97  Voto: “Merece atenção, portanto, a ausência de disposições objetivas para a atribuição das pontuações 

previstas no quadro do item 6.13” (TCE/SP, p. 25). 
98  Dedicou apenas 03 (três) páginas, fls. 24/26, ao mérito propriamente dito. As outras 08 folhas do voto 

foram direcionadas aos demais pontos: preliminar e constitucionalidade do contrato de gestão. 
99  Trecho do voto: “Andou bem a Administração de Caraguatatuba em dar transparência ao 

procedimento de seleção instaurado e, em que pese entendam alguns pudesse ela simplesmente 
dispensar a licitação, com esteio no artigo 24, XXIV, da Lei Federal nº 8.666/93, optou, dentro de sua 
esfera discricionária, por realizá-la, fazendo uso do princípio de envergadura maior e por isso 
subordinante o da licitação consagrado no art. 37, XXI da CF”. (TCE/SP, p. 18). 

100  Traz-se, para melhor avaliação, o único trecho que trata da estrutura hospitalar no voto: “Acompanho 
SDG quando assinala que a eleição do quesito “estrutura hospitalar própria” (item 6.13) afigura-se 
impertinente. O fato de uma O.S. interessada não possuir uma estrutura hospitalar própria não a 
descredencia, de forma inequívoca, ao gerenciamento do bem público, desde que aferida a experiência 
pela avaliação de outros requisitos pertinentes”(TCE/SP, p. 24). 

101  Adere-se aqui à tese dos professores Carlos Ari e André Rosilho, de que não há um princípio geral da 
licitação, conforme citado no voto. Para maior aprofundamento, recomenda-se a leitura do capítulo: 
Onde está o princípio universal da licitação? Autoria de Carlos Ari Sundfeld e André Rosilho (p. 19-
38). 

102  Apenas 05 processos não citaram em seu bojo a Lei n. 8.666/93. Como se verá adiante, alguns ainda 
utilizam da mentalidade “8.666” para determinar as alterações. 
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A análise das preliminares trouxe outro paradigma: a possibilidade de análise em 

sede de exame prévio de edital de chamamento público de OSS por parte do TC. É 

interessante tal ponto, pois a chefia da Assessoria Técnica do Tribunal propôs a cassação 

da liminar que suspendeu o edital de chamamento público e o seguimento do feito como 

representação ordinária, tendo em vista, conforme constante do relatório do voto do 

processo supra, que: “o edital (de chamamento público) revela procedimento que, a rigor, 

não tem no Estatuto das Licitações seu fundamento jurídico, o que, portanto, não admitiria 

a análise das questões propostas em sede de exame prévio de edital” (TCE/SP, p. 13).  

O relator, quando da análise dessa preliminar, entendeu pela possibilidade de 

exame prévio de edital, uma vez que: (i) se trata de edital atípico; (ii) se trata de uma 

seleção; (iii) não se trata de mero credenciamento; (iv) há elemento competitivo viável e 

saudável; (v) há aplicação do princípio da isonomia; (vi) há subordinação ao princípio 

maior da licitação; (vii) busca do melhor negócio pela administração; (viii) há 

interpretação extensiva do art. 116 da Lei n. 8.666/93; (ix) e há interesse público. 

Pela análise das notas taquigráficas da sessão, percebe-se que o argumento ganha 

força unânime entre os Conselheiros que exerceram o direito de fala, no sentido da 

competência da casa em analisar tais editais em sede de análise prévia.  

Os argumentos proferidos oralmente têm como enfoque principal, nas 

manifestações, que: (i) qualquer ato administrativo que importe em um contrato, 

independentemente do nome que se atribua, é sujeito de análise pela Corte; (ii) e a 

existência de recurso público atrai a competência da Corte. 

Ainda, houve outra preliminar analisada neste julgamento que foi a 

constitucionalidade da descentralização do serviço para as OSS. Naquele ano, o Supremo 

Tribunal Federal ainda não havia finalizado o julgamento da constitucionalidade da Lei 

n. 9.637/98, tendo entendido o Relator, em contraponto ao Ministério Público de Contas, 

que seria constitucional tal repasse de gestão103.   

Assim, esse julgamento trouxe dois paradigmas basilares para os demais: 

aplicação dos ditames das licitações aos chamamentos públicos e possibilidade de exame 

prévio de edital de chamamento público de OSs. 

 
103  Julgou no sentido do TC 032564-026-98, Conselheiro Antônio Roque Citadini, aprovada em Sessão 

da E. Segunda Câmara, de 14.05.02, arguindo a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 6º da Lei 
Complementar n. 846/98, relativa à dispensa de licitação para a celebração de contratos de gestão – 
havia decidido pela constitucionalidade do § 1º, do artigo 6º da Lei Complementar estadual n. 846/98, 
razão pela qual o conselheiro decidiu que até o julgamento do STF não via razão para a reanálise do 
tema por parte do Tribunal. 
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Ainda nessa primeira fase, seguem-se os processos 3410.989.13-1 e 3499.989.13-

5, julgados conjuntamente sob relatoria da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, em 

sessão no Pleno em 12 de dezembro de 2013104. O acórdão julgou procedente a 

representação do processo 3410.989.13-1, e parcialmente procedente a do processo 

3499.989.13-5105. 

Cabe referir que a Lei de regência, no presente caso, a lei instituída pelo 

município, Lei n. 1.543/13, difere da Lei n. 9.637/98, pois determina a realização de 

processo seletivo. No entanto, não traz regramento sobre como esse processo deve 

ocorrer. Ainda, ao longo de todo o voto, não há qualquer citação da legislação municipal.  

As representações pleiteavam, a do Instituto Fox, a impugnação genérica106 a uma 

subjetividade do critério de julgamento das propostas, e a OSSPUB, uma restrição a 

competitividade. Esta última, relacionada: (i) aos prazos de pré-qualificação; (ii) e índices 

contábeis. A fundamentação jurídica se deu com base nos arts. 5º, inciso I e 37, da 

Constituição Federal, arts. 3°, § 1º, 21, caput e § 1º, 45 da Lei n. 8.666/93.    

 
104 Teve como representantes OSSPUB e Instituto Fox, e como representada, a Prefeitura Municipal de 

Serrana, ocorrendo a suspensão liminar do edital de chamamento público. 
105  Ainda nesse mesmo sentido da aplicação da Lei n. 8.666/93, visando à apuração da homogeneidade 

desses julgados da primeira fase, houve os processos n. 006110.989.14-2 e 006133.989.14-5, julgados 
conjuntamente. O voto nesses processos traz alguns pontos importantes ao presente trabalho: 
primeiro, aduz da inconsistência das informações prestadas pelo município no bojo do processo, 
devido ao fato de que o município relatou a aplicação da lei 13.019/14. O voto aduz que essa lei ainda 
não estava em vigor, pois, encontrava-se no período do vacatio legis, além do que, ainda que em 
vigor, seria inaplicável as Organizações Sociais tendo em vista o art. 3°, inciso III da referida lei . 
Conclui que o exame de mérito, a despeito da informação do município, deve se reger pela lei 
9.637/98. Dada essas explicações iniciais, entra nas razões de decidir do voto, para determinar: (i) que 
não se trata de contrato administrativo, mas sim de contrato de gestão; (ii) a improcedência da 
representação quanto a ausência de disciplina sobre a qualificação, tendo em vista a existência de lei 
municipal  regendo o assunto; (iii) a impossibilidade de celebração do ajuste com “entidade 
filantrópica”, pois, há a necessidade de qualificação prévia para a celebração do contrato de gestão; 
(iv) da impossibilidade de exigência de documentos que só se justificariam para uma empresa; (v) 
exclusão da exigência de quadro permanente de profissionais qualificados, tendo em vista a restrição a 
competitividade; (vi) que se retire a exigência de comprovação de experiência gerencial de no mínimo 
05 (cinco) anos, através de qualificação do corpo diretivo, por estar presente como condição de 
habilitação e parâmetro de pontuação técnica; (vii) alteração dos parâmetros de julgamento por serem 
subjetivos; (viii) alteração dos índices para os de mercado e motivação; (ix) e, exclusão da exigência 
de declaração que os membros da diretoria não percebem qualquer espécie de remuneração. Justifica 
juridicamente nos arts. 3°, inciso, VI; 4°, inciso IV, e 6º, caput, da lei municipal 1.459/14, arts. 30, 
§1º, I; 31, §5º; e, 44, §1º, da lei 8.666/93 e art. 37, XXI, da Constituição Federal. Também, na 
restrição de competitividade e isonomia, além das súmulas 22 e 25 do TCE/SP. Interessante notar, 
nesse julgamento, que há uma exposição de 3 páginas para justificar a aplicação da Lei 9.637/98. 
Contudo, em boa parte do voto, aplica a lei 8.666/93, sem maiores explicações de o porquê esta é a 
cabível. 

106  Tal falta de detalhamento da impugnação é demonstrada pelo voto da relatora: “Por esses motivos, 
apesar de genéricos os argumentos aduzidos pelo Instituto Fox, resta procedente o questionamento 
arguido, que aponta subjetividade no julgamento de propostas” (TCE/SP, p.10). 
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O dispositivo do voto da relatora, seguido pelo Pleno, determinou: (i) revisão dos 

critérios de pontuação proposta; (ii) exclusão do item de experiência anterior como 

critério para pontuação da proposta técnica, em face da súmula 22107 do TCE/SP; (iii) 

correção de equívoco de data de entrega do projeto operacional, reconhecido pela 

administração; (iv) reavaliação da cobrança dos índices contábeis; (v) recomendações 

quanto à fiscalização contratual. Ainda determinou a republicação do texto nos termos do 

art. 21, parágrafo 4º, da Lei n. 8.666/93. A fundamentação jurídica do dispositivo do voto 

se utilizou do artigo 3°, §5º do artigo 31, e do §1º do artigo 44 da Lei de Licitações, tendo 

citado a lei n. 8.666/93, expressamente, cinco vezes ao longo do dispositivo, bem como 

os princípios da impessoalidade, isonomia e restrição à competitividade108. 

É interessante notar que a recomendação do ‘item (v)', quanto à fiscalização 

contratual, foi dada no meio do voto escrito, em razão de ter a relatora ciência dos 

acontecimentos noticiados pela imprensa em geral. Os tipos de acontecimentos não ficam 

claros, mas subentende-se que seriam casos de corrupção no terceiro setor.   

Por último, esse processo se utiliza do basilar TC 000874.989.12-2 não apenas 

para justificar o exame prévio como também, ampliando aquele entendimento, para 

corroborar uma competência voltada à análise detida das regras mais comezinhas do 

edital e possibilitar suas alterações109, demonstrando, assim, o paradigma que foi o caso 

de relatoria do Conselheiro Edgard Camargo.  

Assim, percebe-se que os primeiros julgamentos, aqui considerados de 2012 até 

início de 2015, trouxeram referências expressas à Lei n. 8.666/93, ao julgarem com base 

nos regramentos desta e nas súmulas do TCE/SP sobre licitação110. 

     

 
107  Muito utilizada tal súmula como fundamentação ao longo de todas as fases, inclusive alguns julgados 

vão pela inaplicabilidade desta. Traz-se a redação da Súmula n. 22: “Em licitações do tipo técnica e 
preço, é vedada a pontuação de atestados que comprovem experiência anterior, utilizados para fins de 
habilitação” (TCE/SP). 

108  Os processos 006110.989.14-2 e 006133.989.14-5, considerados da mesma época, apresentam uma 
homogeneidade inclusive nas citações, elencando também a restrição de competitividade, o princípio 
da isonomia e da impessoalidade. 

109  Trecho do voto que diz ser competência da Corte: “empreender uma análise detida sobre as regras que 
orientarão a disputa avaliando sua conformidade com os preceitos da norma de regência, a exemplo do 
que já se decidiu no Processo nº. 874.989.12-2, de relatoria do eminente Conselheiro Edgard Camargo 
Rodrigues” (TCE/SP, p. 8). 

110  Embora tenha havido uma citação passageira no primeiro julgamento desta fase, houve 
reconhecimento pela aplicabilidade da Lei n. 9.637/98, sem, contudo, ter fundamentado no dispositivo 
do voto, ou justificado qualquer parte do voto com embasamento em tal lei. No último julgado, há 
uma exposição expressa pela aplicação da Lei n. 9.637/98, mostrando o início, tímido, de uma nova 
tendência. 
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2.3.2 A segunda fase: inaplicabilidade da Lei n. 8.666/93111 

 

Somente em 2015, após a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 1.923, 

houve o primeiro processo a não citar expressamente, dentro de seu voto, a Lei de 

Licitações, embora o próprio TCE/SP, no julgamento do TC 032564-026-98, ainda em 

2003, reconhecesse a constitucionalidade do § 1.º do artigo 6.º da Lei Complementar 

estadual n. 846/98, permitindo, assim, a dispensa de licitação para os casos de contratação 

de OS. 

Esse é o processo 007236.989.15-8, de relatoria de Edgard Camargo Rodrigues, 

sessão julgadora datada de 11 de novembro de 2015, tendo como representante Guilherme 

Anselmo Pires Santos, e como representada, a Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos112. 

A representação impugna os seguintes pontos: a) apresentação de objeto e estágio 

das demandas judiciais, em havendo certidão positiva de ações judiciais; b) 

obrigatoriedade da utilização de serviços laboratoriais de empresas que já tenham vínculo 

jurídico com o órgão; c) inexistência de metas quantitativas e qualitativas; d) ilegalidade 

da terceirização da saúde pública; e) inexistência de manifestação do Conselho Municipal 

de Saúde anterior ao edital; f) e obrigatoriedade de visita técnica, sem trazer as datas e o 

prazo para o pedido de informações. 

O voto, bem mais curto que os demais, cita a ADIN 1923 e a Lei n. 9.637/98,113 

bem como a Lei Municipal n. 6.469/03114, determinando, em seu dispositivo, em 

conformidade com a assessoria técnica da casa e o MPC: (i) prever, no plano de trabalho, 

critérios objetivos de avaliação de desempenho, mediante indicadores de resultados115; 

(ii) e previsão do período disponibilizado para visita técnica e a forma de seu 

 
111  Processos que compõem a segunda fase: 007236.989.15-8, 10691.989.15-6, 10669.989.15-4, 

3230.989.16-2, 008763.989.16-7, 9038.989.16; 10146.989.16-5 e 10452.989.16-3. 
112  A lei instituída no município, Lei n. 6.469/03, guarda quase que completa identidade para com a Lei n. 

9.637/98. 
113  Trecho da fundamentação do voto quanto às leis de regência e à decisão do STF: “(admitida pela Lei 

Federal nº 9.637/98, em consonância com a decisão do STF na ADIN 1923), e regulamentada por 
legislação local (Lei Municipal nº 6.469/03)” (TCE/SP, p. 04).  

114  É o primeiro voto a citar a legislação municipal.  
115  Nesse sentido, voto: “Também em conformidade com as manifestações dos órgãos internos, o Plano 

de Trabalho contém elementos essenciais relacionados às metas impostas à futura contratada, 
ressentindo-se, porém, de “previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a 
serem utilizados, mediante indicadores de resultado”, conforme determinado no inciso I do artigo 7º 
da Lei n. 9.637/98, o que não foi adequadamente observado e deverá ser objeto de complementação 
pelos responsáveis” (TCE/SP, p. 4). 



49 
 

 
 

agendamento. Ainda, aduz que inexiste controvérsia sobre os demais questionamentos, 

pois a representada assumiu as incongruências e decidiu pela retificação. 

Tal voto, que vem logo após o julgamento do STF, se utiliza do inciso I, art. 07 

da Lei n. 9.637/98, para fundamentar juridicamente a decisão, e assim apenas ratifica o 

posicionamento da lei de regência e da posição da Suprema Corte no julgamento da ADI 

1.923, quanto à necessidade de critérios objetivos para a avaliação do desempenho. 

Causa estranheza o tempo que levou o tribunal para mudar completamente de 

posicionamento, pois em um julgamento, em período inferior a seis meses, basicamente 

com a mesma composição do Tribunal e também em decisão unânime, este viria a se 

utilizar da Lei n. 8.666/93 como única fonte de fundamentação para o julgamento.  

Essa mudança ocorreu no bojo dos processos TC 10691.989.15-6 e TC 

10669.989.15-4, julgados conjuntamente116 em sessão de 06 de abril de 2016, sob 

Relatoria do Conselheiro Antônio Roque Citadini117.  

No dispositivo do voto, o relator decidiu que: (i) deveria se alterar o prazo para a 

contestação do edital para dois dias úteis anteriores à abertura dos envelopes118; (ii) 

fossem aumentadas as divulgações para a publicidade do edital prevista na lei municipal 

que ampliou a circulação além dos termos da lei n. 8.666/93; (iii) e fosse realizada a 

alteração do programa de trabalho para incluir na contabilização da proposta dois 

médicos. Utilizou-se como fundamentação normativa o art. 41, § 2.º, da Lei n. 8.666/93. 

É importante salientar, nesse voto, que o relator chama a Lei n. 8.666/93 de lei de 

regência do caso, e que após o julgamento anterior, em período tão curto, há outra votação 

unânime com fundamentação jurídica completamente diversa119.  

E, ainda, o MPC, na instrução processual, chega a citar a decisão do STF, bem 

como diz ser inaplicável o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal ao caso em 

comento. Contudo, utiliza-se de tal argumentação para dizer que é aplicável ao caso, ainda 

 
116  Houve o deferimento da cautelar que pleiteava a suspensão do edital de chamamento público até 

posterior julgamento. O posterior acórdão basicamente ratificou a liminar e seguiu o voto do relator, 
in totum, decidindo pela improcedência do TC 10691.989.15-6 e pela procedência parcial do TC 
10669.989.15-4, utilizando como fundamentação jurídica a Lei Municipal n. 1.896/06 e a ampla 
concorrência. 

117 Tendo como representada de ambos a Prefeitura Municipal de Votorantim, contra o edital de 
chamamento público n. 006/2015/SESA, processado como Exame Prévio de Edital. 

118  Nesse sentido, o trecho do voto: “Incontestável a impossibilidade de redução do prazo para 
impugnação do edital devendo prevalecer a regra do artigo 41, § 2º, da lei de regência, que permite a 
providência até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes” (TCE/SP, p. 5). 

119  Processo n. 007236.989.15-8, que disse ser a lei de regência a n. 9.637/98; e os processos n.(s) 
10691.989.15-6 e 10669.989.15-4 dizem ser a lei de regência a n. 8.666/93. Ambos têm acórdão 
unânime com intervalo de tempo de seis meses.  
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com mais robustez, a súmula 29 do Tribunal de Contas, que versa sobre certidão negativa 

de protesto em procedimento licitatório120.  

Após esse julgado, segue o TC, nessa segunda fase, ratificando o movimento de 

inaplicabilidade direta da Lei n. 8.666/93, criado pelo processo TC-007236.989.15-8.  

É o caso, por exemplo, do TC-10452.989.16-3121-122. Nesse julgamento, não cita 

a Lei n. 8.666/93123, utilizando como fundamentação jurídica exclusivamente a 

Constituição Federal, a Lei n. 9.637/98, a Lei Municipal124 e os decretos municipais125. É 

um voto interessante, no sentido de que diz que há permissão para a regulamentação 

municipal126, cita onde se regulamentou, como também analisa exclusivamente a 

regulamentação municipal, em especial os decretos para a fundamentação do voto, 

mudando, mais uma vez, o posicionamento do Tribunal de maneira unânime dentro de 

 
120  O relator, tratando do posicionamento do MPC, destaca: “O MPC tem por ilegal a exigência de 

certidão negativa de protesto, a teor da Súmula 29. Considera que a vedação de tal requisição possui 
ainda mais peso na hipótese de Chamamento Público visando contratos de gestão, porque, na esteira 
de decisão do STF, configuram hipótese de Convênio, não lhe sendo aplicáveis as regras do inciso 
XXI, do artigo 37 da Constituição” (TCE/SP, p. 3). 

121  O acórdão, seguindo o voto do relator, julgou pela procedência parcial da representação, tendo o voto 
determinado que era válida a exigência de atestado de idoneidade na fase habilitatória, vez que estava 
prevista tal exigência na legislação municipal. Para tanto, fundamenta o relator que a Lei n. 9.637/98 
conferiu aos entes federados competência para elaborar seus próprios regramentos sobre o tema da 
qualificação de OS, que, no caso da prefeitura de Santos, foi regulado pela lei municipal n. 2.947/13 e 
pelos decretos municipais n. 6.749/14 e n. 7.044/15. Houve previsão expressa no decreto n. 6.794/14, 
art. 24, VII, da possibilidade de exigência dos atestados. Veja-se o trecho do voto: “A exigência de 
atestado de idoneidade na fase de habilitação está amparada na legislação municipal, mais 
especificamente no artigo 24, VII, do Decreto nº 6.749/14. A Lei 9.637/98 conferiu aos municípios a 
possibilidade de elaborar seu próprio regramento sobre a qualificação de entidade privada sem fins 
lucrativos como Organização Social, que no caso da Prefeitura de Santos foi regulada pela Lei 
Municipal nº 2.947/13 e pelos Decretos municipais n. 6.749/14 e n. 7.044/15” (TCE/SP, p.03). Julgou 
improcedente, também, a alegação sobre a exigência de visita técnica, embasando tal fundamentação 
na jurisprudência assentada da corte. E, ainda, teve como não prosperante a queixa sobre a falta de 
metas, vez que foi atendida a legislação local. No que concerne aos critérios de pontuação, 
acompanhou a Diretoria Geral, aduzindo ser inviável sua análise em sede de exame prévio por não ter 
flagrante ilegalidade. Por outro lado, determinou a alteração do edital quanto: (i) ao critério de 
exequibilidade, afirmando ser demasiado severo o percentual de corte adotado de 95% (noventa e 
cinco por cento), citando como embasamento dessa determinação os princípios da economicidade, 
impessoalidade e eficiência.    

122  No mesmo sentido, o TC-3230.989.16-2. Teve como único questionamento, do representante, o índice 
de endividamento. A alegação é de que o índice exigido, 0,5, estaria em um patamar não compatível 
com o de mercado. Trecho do voto do relator: “Como relatado, o único ponto impugnado pela 
Representante foi o patamar eleito para o índice de endividamento – igual ou inferior a 0,50 – e a 
instrução processual o considerou restritivo” (TCE/SP, p. 03). 

123  Avaliaremos no próximo capítulo se, a despeito de não citar expressamente, há a utilização da 
mentalidade “8.666” neste julgado. 

124 Lei Municipal n. 2.947/13. 
125  Decretos municipais n. 6.749/14 e n. 7.044/15. 
126  Trecho do Voto: “A Lei 9.637/98 conferiu aos municípios a possibilidade de elaborar seu próprio 

regramento sobre a qualificação de entidade privada sem fins lucrativos como Organização Social, 
que no caso da Prefeitura de Santos foi regulada pela Lei Municipal no 2.947/13 e pelos Decretos 
municipais nos 6.749/14 e 7.044/15”. 



51 
 

 
 

um curto período de tempo, nesse caso, tendo o mesmo relator do analisado supra (TCs 

10691.989.15-6 e 10669.989.15-4) com fundamentação jurídica completamente distinta.  

É válido relatar que de 2016 até 2020 esses foram os últimos julgados que não 

citaram expressamente a Lei n. 8.666/93. Todos os posteriores citam e determinam a 

aplicação desta, de modo direto ou subsidiário, salvo os que foram julgados 

improcedentes, em geral, por razões fáticas. 

Então, percebe-se, pela análise dos processos supracitados, a tendência de um 

movimento que não cita a Lei n. 8.666/93 nessa segunda fase. Contudo, houve a aplicação 

direta e expressa da Lei n. 8.666/93 em duas sessões de julgamento127.  

 

2.3.3 A terceira fase: aplicação subsidiária da Lei n. 8.666/93128  

 

A classificação feita teria como início uma nova fase, em uma nova tendência. 

Contudo, iniciaremos esta com a reaplicação de uma tendência anterior, mas de modo 

novo, com a reaplicação da Lei n. 8.666/93, só que subsidiariamente. Isso se deve pois há 

algumas similitudes entre esse julgado e o que tenta iniciar uma nova tendência – sendo 

o que inicia uma nova tendência de forma inovadora razoavelmente irrelevante em termos 

práticos para a análise da fase (só foi seguido mais uma vez). Em primeiro lugar, em razão 

da proximidade de data. Em segundo lugar, pela retomada da aplicação da Lei n. 8.666/93 

– que demonstram o fim da tentativa de conformação com a ADI 1.923/DF –, e devido 

aos próximos julgados dessa fase citarem o julgado como referência. 

Tal processo é o julgamento conjunto dos processos n. 5788.989.17-6, 

5995.989.17-5, 6023.989.17-1, 6161.989.17-3 e 6844.989.17-8, relatoria de Cristiana de 

Castro Moraes, julgados na sessão do dia 28 de junho de 2017129. Com efeito, a relatora 

 
127  Nos processos supracitados TC-10691.989.15-6 e TC-0669.989.15-4, julgamento conjunto, e no 

processo TC-9038.989.16. 
128  Processos que compõem a terceira fase: 5117.989.17-8, 5146.989.17-3, 5159.989.17-7, 5788.989.17-

6, 5995.989.17-5, 6023.989.17-1, 6161.989.17-3, 6844.989.17-8, 006142.989.17-7, 7979.989.17-5, 
8357.989.17-7, 009108.989.17-9, 009115.989.17-0, 11627.989.17-1, 014507.989.17-6, 
015042.989.17-8, 015601.989.17-1, 015267.989.17-6, 015322.989.17-9, 015390.989.17-6, 
16160.989.17, 20145.989.17-4, TC-13849.989.17-3; TC-14058.989.17; TC-14164.989.17; TC-
14189.989.17; TC-14190.989.17; TC- 000803.989.18-5; TC-00012734.989.18-9; 005901.989.18-6, 
7054.989.18, 7127.989.18, 00012122.989.18-9, 00013137.989.18-2, 23074.989.18-7, 
00024142.989.18-5, 012435.989.19-9, 014008.989.19-6, 15397.989.19, 020492.989.19, 
22096.989.19, 26225.989.19, 1555.989.20, 1580.989.20, 001845.989.20-1, 2172.989.20; 
2612.989.20, 18494.989.20,  18515.989.20, 019559.989.20-7. 

129 Tendo como representantes Washington Barros Noe, Claudio Miyamoto, Insaude, Rosana Cruz, 
Organização Social João Marchesi; e como representada, a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba. 
Discutiu-se o edital de chamamento público 01/17 da referida prefeitura. 
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determinou a suspensão do edital baseada em uma contrariedade, em primeira análise, ao 

art. 41, parágrafo 2º, da Lei de Licitações, citando a aplicação subsidiária desta aos editais 

de chamamento público com fundamento, segundo o voto, nos processos 10691.989.15-

6 e 10669.989.15-4130.  

As representações arguem, em síntese, que deveriam ser alterados: a) o prazo para 

esclarecimentos e impugnações do edital, que no instrumento de escolha estava previsto 

para até três dias antes do certame, devendo ser mudado para até dois dias; b) a 

necessidade de inscrição da OS no Cremesp; c) a exigência simultânea de capital social e 

garantia, bem como que os índices adotados para aferir a saúde financeira estão em 

desacordo com o de mercado, aduzindo que tais pontos restringem a competitividade; d) 

a falta de previsão da data de realização da visita técnica; e) os critérios de pontuação 

técnica, que são restritivos, em especial, pela pontuação de experiência anterior; f) a falta 

de manifestação do conselho municipal; g) as requisições de habilitação, também 

utilizadas para os critérios de pontuação; h) a não previsão de registro dos atestado nos 

órgãos competentes e o tempo de experiência prévia excessivo para atingir pontuação 

necessária; i) a arbitrariedade na qualificação, e que se peça o requisito da qualificação 

apenas ao final do processo; j) a apresentação de certidão negativa de falência; k) e a 

prestação de garantia no patamar de 1%. Essa argumentação está fundamentada 

juridicamente no art. 37, XXI, da Constituição Federal e nos arts. 30, II, 31, caput, §§ 1º 

e 5º, 32, 41, § 2, 56, § 1º, da Lei n. 8.666/93, e no artigo 12 do Decreto Federal n. 

3555/2000, relatando, também, a restrição de competitividade e das súmulas 18, 22, 24, 

27, 30 e 49 do TCE/SP.  

A prefeitura alegou, preliminarmente, nos esclarecimentos, naquilo que interessa 

ao presente trabalho, que o art. 24 da Lei n. 8.666/93 permite a dispensa de licitação para 

a celebração de contrato de gestão, servindo o processo administrativo de seleção como 

meio de efetivação de princípios administrativos, restando a incidência das regras 

próprias de licitação apenas de modo “exemplar”. E continua, nas análises por tópico, 

dizendo ser inaplicáveis os diversos ditames da Lei n. 8.666/93 levantados pelos 

representantes131.    

 
130  Processos esses já relatados supra, anteriores aos processos 10452.989.16-3 e 3230.989.16-2, também 

relatados supra, e de mesma relatoria. Ocorre que esses posteriores, não citados no bojo do voto, 
parecem ter mudado, por completo, o entendimento dos julgamentos citados pela relatora. 

131  Trecho: “segundo o artigo 24 da Lei Federal n.º 8.666/93, é dispensável a licitação para celebração de 
contrato de gestão com as entidades qualificadas, no entanto, há necessidade de seleção prévia para 
celebrar parcerias em razão de diversos princípios administrativos, com incidência apenas “exemplar” 
das regras próprias da licitação” (TCE/SP, p. 09). 
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O voto inicia aduzindo a respeito da aplicabilidade da Lei n. 8.666/93, por força 

do contido no art. 116 da referida Lei de Licitações. Segue relatando pela procedência: 

(i) parcial da impugnação quanto à qualificação como OS, expondo a necessidade de 

estabelecer lapso temporal prévio razoável para a qualificação de eventuais interessados; 

(ii) da arguição sobre os índices contábeis, determinando à administração a adoção de 

indicadores razoáveis à realidade de mercado; (iii) para determinar a previsão no edital 

de data/período/horário e possibilidade de agendamento prévio da visita técnica; (iv) 

incontroversa da necessidade de se retirar a exigência de certidão negativa de falência; 

(v) da alteração da exigência de inscrição da OSS na Crempesp para a da sede da OSS132; 

(vi) da alteração do prazo de pedido de esclarecimento para dois dias; (vii) e, por último, 

para que se determine a impossibilidade de se exigir prova de regularidade perante o 

Conselho de Classe. Fundamenta juridicamente os pontos considerados procedentes e 

improcedentes, nos arts. 30, I, 31, §§ 2º e 3º, 40, §1º, 41, § 2º, todos da Lei n. 8.666/93, 

e, genericamente, na Lei Municipal n. 1.836/2010, regulamentada pelo Decreto 

Municipal n. 133/2010. 

Assim, mostra o voto do relator um retorno à aplicação da Lei de Licitações aos 

editais de seleção de OSS. Agora, sob o argumento da subsidiariedade, fundamentado, 

mais uma vez, no art. 116, sem, contudo, analisar, na incidência, quais regras seriam 

aplicáveis nesse regime de subsidiariedade e o porquê133. Por vezes, em aplicações de 

determinados dispositivos, há uma fundamentação em jurisprudências prévias que 

também não chegaram a uma análise detalhada da aplicabilidade ou não da legislação, 

sendo aplicadas com meras citações. 

O voto traz uma interessante inovação em relação aos demais, aduz a 

inaplicabilidade da Súmula n. 22 do TCE/SP aos casos de chamamento público. Isso, 

porque, na visão da relatora, a Súmula n. 22 do TC só é aplicável aos procedimentos 

licitatórios e unicamente à licitação do tipo técnica e preço. Portanto, por não ser licitação, 

 
132  Trecho do voto: “De igual modo, revela-se procedente as reclamações acerca da exigência de 

inscrição da licitante no CREMESP. Sobre o assunto, em que pese a exigência de registro da entidade 
no Conselho Regional de Medicina (CRM) de sua sede seja perfeitamente admissível, por encontrar 
guarida no inciso I, do artigo 30 da Lei de Licitações, o subitem 6.3.2 prevê que a interessada já esteja 
inscrita no CREMESP, o que deveria ser providenciado apenas quando da assinatura do ajuste, tal 
como decidido nos autos dos retrocitados processos n. 13554.989.16-0, 13892.989.16-1 e 
14200.989.16-8” (TCE/SP, p. 23/24). 

133  Voto: “Nesse cenário, ao contrário do que foi afirmado pelas Representantes INSAÚDE e 
Organização Social João Marchesi, interpreto que o procedimento para seleção de organização social, 
visando à celebração de contrato de gestão, não pode se furtar aos preceitos da Lei n. 8.666/93, por 
força do contido no artigo 116 do referido diploma legal, assim como em razão da necessária 
observância aos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública” (TCE/SP, p. 20). 
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muito menos do tipo técnica e preço, não caberia a incidência da Súmula n. 22 aos editais 

de chamamento público de OSS134. 

É importante aclarar que, a despeito de tal posicionamento, quase o restante da 

fundamentação é direta ou indiretamente baseado na Lei de Licitações. Inclusive, as 

improcedências dos pedidos e argumentos apresentados. É o exemplo da qualificação 

econômico-financeira: a cumulação de garantia com capital social mínimo. O voto 

entendeu por lícita tal previsão editalícia, em contraposição aos representantes, em razão 

da Súmula n. 27135 e dos §§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei de Licitações.  

No mesmo sentido, ao julgar procedentes as impugnações sobre os índices 

contábeis – fundamentando-se na restrição da competitividade do certame –, embasou-se 

juridicamente no parágrafo 4º do artigo 21; no inciso I, do art. 30; e no parágrafo 2º do 

art. 41; todos da Lei n. 8.666/93 e na Súmula n. 28136 do TCE/SP.  

Em 2017, tentando iniciar uma nova tendência, houve um acórdão pela aplicação 

da Lei n. 13.019/14, ou marco legal do terceiro setor, aos contratos de gestão. Nesse 

sentido, avaliaram-se os processos 015267.989.17-6, 015322.989.17-9 e 015390.989.17-

6, julgados em conjunto137. 

Fora arguido pelos representantes, em síntese: (i) malferimento à Súmula n. 22, 

pois se trazia na avaliação das propostas técnicas a pontuação por atestado de experiência; 

(ii) quebra da proporcionalidade na distribuição da pontuação; (iii) restrição da 

competição por: prévia qualificação como OSS, comprovação de experiência anterior, 

atribuição de pontos classificatórios aos atestados, índices contábeis excessivos e 

aglutinação indevida em lote único; (iii) malferimento ao art. 09 da LGL; (iv) omissão do 

edital no que diz respeito à legislação aplicável ao caso; (v) e desrespeito ao art. 65 da 

 
134  Nesse sentido, o voto: “Mostra-se também improcedente a afronta às Súmulas nºs 22 e 24, uma vez 

que o primeiro enunciado aplica-se tão somente a licitações do tipo técnica e preço, e não aos 
procedimentos destinados à escolha de Organização Social para a formalização de contrato de gestão, 
enquanto as condições de qualificação técnico-operacional não denotam contrariedade à 
jurisprudência desta Casa ou ao artigo 30, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93.” (TCE/SP, pp. 20/21) 

135  Súmula 27 TCE/SP: “Em procedimento licitatório, a cumulação das exigências de caução de 
participação e de capital social mínimo insere-se no poder discricionário do administrador, respeitados 
os limites previstos na lei de regência”. 

136  Súmula n. 28: “Em procedimento licitatório, é vedada a exigência de comprovação de quitação 
de anuidade junto a entidades de classe como condição de participação.” 

137 Esses processos foram julgados na sessão de 06 de dezembro de 2017, de relatoria do Conselheiro 
Valdenir Antonio Polizeli, tendo como representantes Anderson Neves dos Santos; André Figueiras 
Noschese Guerato e Caio Matsugaki de França Sousa, e como representado, a Prefeitura Municipal de 
Bertioga. Representação que visava o exame prévio do Edital de Chamamento Público n. 05/2017 –
Processo Administrativo Municipal 3900/2017. Houve o processamento como Exame Prévio e a 
suspensão do edital de chamamento público. 
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LGL, pela previsão da possibilidade de acréscimos contratuais, entre alguns outros 

pleitos. 

Ao analisar tais representações, o voto do relator tem como contextualização a 

aplicabilidade do inciso XXI, art. 37 da Constituição, ao julgamento dos chamamentos de 

OSS, bem como a menção e transcrição do art. 116 da LGL. Tal voto diz que não há, na 

lei específica, Lei n. 9.637/98, qualquer disposição a respeito do processo de seleção. 

Assim, aduz que, como a Lei n. 9.637/98 traz a terminologia “termo de fomento”, 

esta deve ser remetida ao regulado na Lei n. 13.019/14. Portanto, por meio dessa 

argumentação, atrai a incidência da Lei n. 13.019/14, no que concerne ao chamamento 

público, para os contratos de gestão138. 

O relator continua, em seu voto, determinando que o que se verifica é a 

compatibilidade das regras da Lei n. 13.019/14 com a Lei n. 8.666/93, assomada à 

aplicabilidade dos preceitos constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. E conclui, em razão disso, que devem ser aplicadas também as 

interpretações jurisprudências da lei de licitações aos chamamentos de OSS139. 

Embora haja uma discordância com a fundamentação do voto do relator, e é o que 

será realizado mais à frente140, é de bom alvitre aplaudir, ao menos, sua argumentação no 

sentido de tentar justificar a aplicação de determinado dispositivo legal ao chamamento 

público de OSS. Em especial, por ter, após quase 20 anos de vigor da lei das OSS, iniciado 

a discussão no TCE/SP acerca do porquê aplicar as jurisprudências de licitação às OSS. 

Os demais julgados que determinaram a aplicação o fizeram sem qualquer 

fundamentação do porquê estavam realizando, conforme se verá no capítulo 3, o que 

determinava a incidência daquele regime jurídico, e não de outro. No mínimo, tal atitude, 

 
138  Nesse sentido, o voto do relator: “A legislação específica, Lei 9.637/98, nada dispõe quanto à seleção 

da Organização Social apta à celebração de Contrato de Gestão. Menção ao “fomento e execução de 
atividades relativas às áreas relacionadas no art. 1º”, na definição de Contrato de Gestão constante do 
artigo 5º, porém, remete ao “termo de fomento” regulado na Lei Federal 13.019/14. Esta, por sua vez, 
trata do procedimento de Chamamento Público nos artigos 23 a 32” (TCE/SP, p. 10). 

139  Colaciona-se trecho do voto: “O que se verifica é a compatibilidade das regras de seleção de “termos 
de fomento”, incluídos os Contratos de Gestão, com as disposições atinentes às licitações ordinárias, 
regidas pela Lei Federal 8.666/93, além da expressa determinação de inversão das fases de habilitação 
e propostas. À luz dessa constatação, bem assim da aplicabilidade dos princípios constitucionais da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37 da Constituição Federal), 
reiterados em toda a legislação incidente, deve-se entender também aplicáveis as interpretações 
jurisprudenciais correspondentes” (TCE/SP, p. 11). 

140  Ainda que regente a uma espécie mais próxima do terceiro setor, a Lei n. 13.019/14 é inaplicável ao 
caso por força de determinação legal. O art. 3° da referida norma traz os casos que não se aplicam as 
exigências do dispositivo, entre eles o inciso III aduz que: aos contratos de gestão celebrados com 
organizações sociais, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei n. 9.637, de 15 de maio de 
1998. Assim, a inaplicabilidade da Lei n. 13.019/14 aos contratos de gestão e como consequência 
desses aos chamamentos públicos que envolvam OSS é determinada pela própria Lei n. 13.019/14. 
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de justificação jurídica mínima da decisão, demonstra algum esmero pela atividade 

julgadora. 

Dito isso, o relator tem como procedentes os argumentos de: (i) contradição com 

a Súmula n. 22 do TCE/SP; (ii) restrição da competitividade, assentada na jurisprudência 

– o critério de habilitação que fixa em comprovação de experiência mínima de 24 meses 

(a jurisprudência do TC permitia até 12); (iii) deferimento de prazo para qualificação; (iv) 

e revisão do quesito de pontuação, em razão da proporcionalidade, para o disposto no art. 

27 da Lei n. 13.019/14. 

Nesse julgado, temos dois pontos importantes ao presente estudo: o início de um 

movimento pela aplicação da Lei n. 13.019/14, que só foi seguida mais uma vez141, assim 

como a citação para subsidiar uma decisão outra vez142 no universo de casos analisados; 

e a aplicação, pela primeira vez, justificada das súmulas do TC para a seleção de OSS.   

Em um espaço temporal entre os dois votos referidos acima, há o Processo TC-

006142.989.17-7143, que julgou totalmente improcedentes os pleitos feitos na 

representação, ainda que se esteja buscando, em especial, no presente estudo, os votos de 

procedência, por serem estes que influenciam diretamente na modelagem dos 

chamamentos públicos. Traz-se esse processo por ter demonstrado, mais uma vez, um 

tipo de posicionamento do TC – totalmente diferente dos demais dessa fase –, qual seja a 

fundamentação exclusivamente na lei municipal e na Lei n. 9.637/98. 

O representante impugna que: a) houve desrespeito às determinações da Corte nos 

processos TCs-5117.989.17-8, 5146.989.17-3 e 5159.989.17-7, que deferiram pleito 

liminar de suspensão do edital n°01/17, pois houve a republicação de edital com 

numeração diferente e os mesmos termos; b) aduziu restrição à participação do certame, 

em razão dos atestados de capacidade técnica que só poderiam ser fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público, exigência que se encontrava em conformidade com o art. 2°, 

 
141  Nesse mesmo sentido, os processos 7054.989.18 e 7127.989.18, tendo como relator Samy Wurman. 

Há citação da referida lei para garantir a publicidade determinada pelo art. 26 da Lei n. 13.019/14. 
142 Julgamento conjunto dos TC-015042.989.17-8 e TC-015601.989.17-1. Techo do voto: “Também não 

procede a insurgência quanto à requisição de documentação complementar, prevista no subitem 6.5, 
alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, haja vista que as declarações mencionadas encontram respaldo nos artigos 
9°, 30, III e 87 da Lei Federal n° 8.666/93, e também no artigo 73 da Lei Federal n° 13.019/2013, bem 
assim, no artigo 2o, parágrafo único, da Lei Municipal n° 7545/2017”. 

143 O processo em comento, de relatoria do conselheiro substituto Josué Romero, julgado na sessão de 17 
de maio de 2017, teve como representante Washington Luís Silva de Barros Noe e como representada 
a Prefeitura Municipal de Jandira. O objeto direto da representação foi o edital de chamamento 
público n. 02/17.  
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parágrafo único, da Lei Municipal; contudo, em contrariedade ao art. 30, II, § 1o da Lei 

n. 8666/93 e ao enunciado sumular n. 24 do Tribunal de Contas.  

Houve, em ato contínuo, a suspensão do edital e a convocação do município para 

prestar esclarecimentos. O município afirmou, em síntese, que, embora houvesse a 

previsão legal para os atestados de capacidade técnica serem emitidos por pessoas 

jurídicas de direito público, o certame não exigia a apresentação de qualquer atestado. 

O voto do relator, seguido pelos demais conselheiros, aduziu: (i) não prosperar a 

crítica quanto ao descumprimento da decisão proferida nos autos dos TCs-5117.989.17-

8, 5146.989.17-3 e 5159.989.17-7, pois tratava-se de processo com objeto distinto; (ii) 

inexistência de exigência no edital quanto à apresentação de atestado de capacidade 

técnica. Fundamentou tal voto, exclusivamente, na Lei n. 9.637/98, nas Leis Municipais 

1.939/11 e 2.092/15144. Portanto, não fundamentou, nem para as improcedências, sua 

decisão na Lei n. 8.666/93.  

Ademais, após esses, em geral, retornam os julgamentos para fundamentação 

semelhante ao primeiro analisado dessa terceira fase, embasados, assim, na Lei n. 

8.666/93, tendo dois pontos reiteradamente elencados como ratio decidendi, que já se 

encontravam presentes nos julgamentos anteriores, mas, daí para a frente, são ainda mais 

acentuados: a restrição da competitividade145 e a isonomia146. 

O processo 00024142.989.18-5 é um dos casos da aplicação do princípio da 

isonomia, em que o relator do caso determinou algumas mudanças no edital147, 

fundamentando-se na Lei de Licitações148, a qual seria aplicável em razão da 

jurisprudência da casa, em especial, do julgado do TC-1388.989.13149. Interessante que, 

 
144  Um dos trechos do voto: “Ademais, além Lei Federal n. 9.637/98, o preâmbulo do Edital se reporta às 

regras da Lei Municipal nº 1.939/11 c.c. Lei n. 2.092/15, sendo que esta última, alterando o rol de 
exigências elencadas no regramento anterior, a serem cumpridas para obtenção de Qualificação como 
Organização Social no município, dispensou a apresentação de atestados de capacidade técnica” 
(TCE/SP, p. 4). 

145  Nos processos n. 014507.989.17-6; 20145.989.17-4; 015042.989.17-8; 015601.989.17-1; 
00012122.989.18-9; 00012734.989.18-9; 00013137.989.18-2; 005901.989.18-6; 23074.989.18-7; e 
00024142.989.18-5. 

146  Nos processos n. 014507/989/17-6; 20145.989.17-4; 00012122.989.18-9; 00012734.989.18-9; 
00013137.989.18-2; 005901.989.18-6; 23074.989.18-7; e 00024142.989.18-5. 

147  Em espécie: (i) a divulgação do texto convocatório não foi correta, pois, a publicação do resumo do 
edital deveria ocorrer, também, por meio da imprensa oficial do estado; (ii) a alteração do prazo entre 
a publicação e a data de abertura dos envelopes; (iii) e, reexame da regularidade fiscal questionada, 
em caso de não guardar pertinência com o ramo de atividade da licitante retirar do edital. 

148  Lei n. 8.666/93, nos arts. 21, II e § 2º, I, ‘b’ e 116. 
149  Nesse sentido, o voto do relator: “Em verdade, este raciocínio decorre do que preconiza o art. 116 

daquela Norma Legal, ao dispor acerca da sua aplicabilidade aos convênios, acordos, ajustes e outros 
instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração, a exemplo da 
deliberação exarada no processo 1388.989.13, dentre outras” (TCE/SP, p. 04). 
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quando trata do prazo entre a publicação e a data de abertura dos envelopes, cita a Lei n. 

9.637/98 para aduzir que não há regra específica, portanto, na visão do relator, é aplicável 

o regramento previsto na Lei n. 8.666/93. Este afirma que, por se tratar, na essência de 

licitação de “técnica e preço”, há a subsunção do art.  21, § 2º, I, ‘b’ da Lei de Licitações. 

Tal posição é referendada nos processos 15607.989.18 e 15995.989.18150. 

Segue-se essa fase com uma série de processos que reiteram a visão da aplicação 

subsidiária da Lei de Licitações, por vezes justificando a razão dessa aplicação 

subsidiária151 152 e, em outras, sem qualquer fundamentação sobre o porquê da 

aplicabilidade dessa lei153.  

 

2.4 CONCLUSÕES PARCIAIS DOS RELATOS DAS DECISÕES 

Assim, conclui-se, da análise das três fases acima, que dos 64 acórdãos vistos, 

apenas três não determinaram a suspensão dos editais, e apenas cinco não tiveram 

qualquer citação expressa à Lei n. 8.666/93; estes, em sua maioria, foram prolatados em 

datas próximas à da decisão do STF na ADI 1.923/DF. 

 
150  Trecho do julgado citado: “Nessa perspectiva, observa-se que é necessário que seja disponibilizado 

intervalo adequado para a formulação das propostas, e ante a ausência de norma local específica sobre 
o tema, cabendo adotar como parâmetro o disposto na Lei de Licitações, por força de aplicação 
subsidiária indicada no artigo 116 da referida norma. Assim, como se trata de licitação do tipo técnica 
e preço, consoante bem indicado pela unânime instrução, insta determinar que a Prefeitura, sem 
prejuízo do citado prazo para prévia qualificação, observe o período de 45 (quarenta e cinco) dias 
previsto no art. 21, § 2º, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal n.º 8.666/93 entre a divulgação do edital e 
a sessão de entrega dos envelopes.” (TCE/SP, p. 5). 

151  Exemplifica-se no TC-014008.989.19-6. Nele, o relator aduz: “Peculiares matizes do contrato de 
gestão, matéria com regramento próprio que, à semelhança dos ajustes conveniais, suporta, tão 
somente, aplicação subsidiária da Lei de Licitações, repercutem também nas nuances do processo 
seletivo dele preliminar, o qual, desta forma, discrepa dos predicados licitatórios contidos na Lei n. 
8.666/93” (TCE/SP, p. 08). 

152  É o caso também do TC-019559.989.20-7, que teve como relator o Conselheiro Renato Martins Costa. 
Sessão do pleno ocorrida em 16 de setembro de 2020. Representante o IAPP- Instituto de Apoio a 
Políticas Públicas e Representada a Prefeitura Municipal de Lins. O IAPP apresentou petição em face 
do chamamento público 02/2020, arguindo em síntese: a) prazo exíguo para qualificação como OS 
após o lançamento do edital; b) impossibilidade de qualificação técnica de forma conjunta, por meio 
de atestados de capacidade operacional e profissional; c) e, o valor da prestação da garantia. Houve, 
após essas alegações, a suspensão do certame. O Relator, em seu voto, viu como procedente os 
seguintes itens: (i) prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias para a qualificação; (ii) e 
impossibilidade de exigência de garantias financeiras. Fundamenta juridicamente no art. 21, § 2º, I, 
“b” da Lei 8.666/93. Note-se que, mais uma vez, utiliza a argumentação de que, uma vez que a lei 
9.637/98 não traz procedimento específico, é necessária a aplicação da Lei de Licitações. Assim, 
embasa a aplicação do prazo dos editais de concorrência, aduzindo a respeito da natureza de licitação 
técnica e preço do certame. Ademais, utiliza-se como fundamentação os processos TCs-
015607.989.18-3, 015995.989.18-3 e TC24142.989.18-5. Contudo, argumenta ser inaplicável a lei 
8.666/93 para a garantia contratual, vez que existe uma distinção entre a natureza jurídica do contrato 
de gestão e do contrato administrativo. 

153  Nesse sentido, nos TCs-002172.989.20-4 e 002612.989.20-2 há uma aplicação dessa lei sem maiores 
considerações sobre o tema. 
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A primeira fase é marcada por uma aplicação indistinta da Lei n. 8.666/93, sem 

qualquer fundamentação maior. Na segunda fase, há opção de não se embasar 

juridicamente na Lei n. 8.666/93, utilizando-se, em geral, da Lei n. 9.637/98 e da Lei de 

Regência Municipal. A terceira fase apresenta, em sua maioria, julgados pela aplicação 

subsidiária da Lei n. 8.666/93 – alguns fundamentando o porquê, outros não. No geral, 

entre os que citaram a Lei n. 8.666/93, em sua maioria, das ratio decidendi, o fizeram no 

sentido da necessidade de ampla concorrência e da isonomia entre os participantes, tendo 

em cada uma dessas fases algumas decisões fora da curva, entretanto, restam as 

generalidades aqui relatadas.  

Ademais, embora haja alguma homogeneidade em fases e geral, como já citado, 

os movimentos jurisprudências oscilam bastante, sem uma uniformização clara. Apenas 

a título de exemplo, traz-se o caso da aplicabilidade da Súmula n. 22 do TCE/SP, para a 

qual há julgados em todas as fases analisadas que dizem que é aplicável, assim como 

também julgados que dizem ser inaplicável. Ou no caso da Lei de Regência, na qual há 

julgados pela Lei n. 8.666/93, pela Lei n. 9.637/98 e pela Lei n. 13.019/14, e outros que 

aplicam algumas dessas apenas de modo subsidiário. Ou, ainda, julgados com datas tão 

próximas, às vezes do mesmo relator, com fundamentações diametralmente opostas, 

ratificadas por unanimidade pelo Pleno.  

Também se percebe a falta de fundamentação adequada em diversos julgados que 

trataram do tema. O esmero pela atividade julgadora parece mais presente nos julgados 

mais recentes. Contudo, por envolver políticas públicas, em especial, eventual atraso em 

prestação de serviços de saúde, haveria a necessidade de, em todo julgado, o controlador 

se incumbir, ao menos, do ônus da argumentação e motivação, tanto fática como jurídica 

de suas decisões.  
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3 O TCE/SP VEM MOLDANDO OS EDITAIS DE CHAMAMENTO PÚBLICO?  

A questão levantada neste capítulo é de difícil conclusão, mesmo após detida 

análise do universo de casos levantados, pois, ainda que seja possível chegar a um critério 

objetivo para a análise das decisões, dificilmente se saberá se o universo de casos 

analisados, em razão do baixo quantitativo – embora fruto de uma pesquisa exaustiva 

dentro dos parâmetros levantados – tem relevância prática real. Ou, nesse caso, se sua 

influência é apenas indireta, como referência, à criação dos futuros editais e, assim sendo, 

de difícil mensuração de sua influência na prática. 

Contudo, independentemente da resposta acima, o trabalho certamente mostra a 

visão e o posicionamento do TCE sobre o tema, sendo importante a análise crítica dos 

julgados anteriores, para saber não apenas se e como vem moldando os editais, mas 

também para avaliar o próprio exercício do controle. Ou seja, se a fundamentação jurídica 

das decisões está em conformidade com o regime jurídico aplicável e a decisão do 

Supremo, ou se é inaplicável e vem demonstrando um controle de conformidade para com 

a mentalidade do controlador e não para com as normas legais.  

Assim, avaliam-se os parâmetros lançados no Capítulo 01 para saber se estes se 

tratam de um controle frente ao regime jurídico aplicável – ou seja, um controle 

estritamente da ação administrativa em confronto/conformidade com as normas legais. 

Em especial, a natureza das OSS, o regime jurídico dessas organizações e a decisão do 

Supremo na ADI1.923/DF. Aquilo que foge a qualquer um desses três parâmetros pode 

ser visto como a aplicação de uma mentalidade do próprio tribunal em desconformidade 

com o regime jurídico aplicável.  

 

3.1 AVALIAÇÃO DO MÉRITO DAS DECISÕES 

Avalia-se o mérito de tais decisões. Ou seja, se a fundamentação jurídica encontra 

conformidade com os parâmetros estabelecidos no presente trabalho ao longo do Capítulo 

01. 

Nesse sentido, há de se avaliar a confluência com os seguintes pontos: (i) se a 

decisão reconhece que se trata de uma contratação direta, caso de dispensa de licitação; 

(ii) se a decisão compreende que não são aplicáveis as regras sobre licitação da Lei n. 
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8.666/93154; (iii) e se há sapiência da necessidade de procedimento público, objetivo e 

impessoal para a contratação direta.  

Um outro ponto é analisado de forma complementar. Em especial, se a decisão 

entende que a forma de regramento do chamamento público se encontra dentro do âmbito 

de discricionariedade do gestor – desde que haja o seguimento aos princípios da isonomia 

e da impessoalidade e que não se cometa arbitrariedades – ou se o controlador toma para 

si, como se sua fosse, a decisão de como deve ocorrer a seleção.  

 

3.1.1 As decisões (não) levam em conta que se trata de uma contratação direta 

 

No que concerne ao enfrentamento desses acórdãos para com o item ‘i’ elencado 

supra, qual seja, se as decisões levam em conta que se trata de um caso de contratação 

direta, cabe referir que tal fato é citado uma única vez155 ao longo de todos os processos 

analisados. Contudo, não para justificar, ao longo do voto, que se tratava de um caso de 

contratação direta, o que faria incidir, assim, as disposições e regramentos desta, mas para 

aplaudir o fato de que, a despeito de poder para fazer uma dispensa de licitação, o gestor 

optou por fazer uma seleção pública.  

Posteriormente, no mesmo voto, o gestor aplica indistintamente os regramentos 

próprios da licitação, tendo como supedâneo fático a realização de uma seleção pública, 

e não de uma dispensa, em contraposição clara aos termos do art. 24, XXIV, da Lei n. 

8.666/93.  

Nesse quesito, é válida, em razão da argumentação trazida no voto – quanto à 

possibilidade de dispensa de qualquer seleção pública – a máxima de quem pode o mais, 

pode o menos. Assim, se seria possível dispensar qualquer processo de seleção, fazendo 

escolhas muito mais pessoais, como não se poderia eleger as regras que regeriam o 

processo de seleção?   

Se em um eventual processo de dispensa seria possível escolher exclusivamente 

entre os que apresentassem estrutura própria, sem maiores problemas com a concorrência, 

 
154  Importante, neste ponto, trazer o trecho do voto vencedor da ADI 1.923, julgado pelo Supremo, em 

caso de, por ventura, não se tenha analisado o item 1.3.1. Veja-se o que determina o voto vencedor: 
“impõe-se que o Poder Público conduza a celebração do contrato de gestão por um procedimento 
público impessoal e pautado por critérios objetivos, ainda que, repita-se, sem os rigores formais da 
licitação tal como concebida pela Lei n. 8666/93 em concretização do art. 37, XXI, da CF, cuja 
aplicabilidade ao caso, reitere-se, é de se ter por rejeitada diante da natureza do vínculo 
instrumentalizado pelo contrato de gestão” (STF, p. 74). 

155  Processo n. 000874.989.12-2 
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como, então, proibir a realização de um processo de seleção que impedisse a participação 

de quem não tem estrutura hospitalar própria156?   

Ademais, em nenhum momento, em qualquer outro voto, de qualquer das fases 

elencadas supra, levou-se em conta no mérito o fato de se tratar de uma contratação direta, 

seja explicitamente, seja implicitamente, que fizesse parte da argumentação ou da lógica 

da decisão. 

Na realidade, durante a primeira fase – quando houve o único voto que citou a 

possibilidade de contratação direta –, todos os votos regeram o edital como uma licitação, 

inclusive, em sua maioria, do tipo técnica e preço, em desacordo com o artigo 24, XXIV, 

da Lei de Licitações e com o julgamento da ADI 1.923/DF. 

A necessidade de procedimento objetivo para aplicar os princípios da 

Administração Pública não retira o caráter de contratação direta, sendo apenas uma 

contratação direta qualificada, com esse requisito a mais criado pela jurisprudência da 

Corte Suprema.  

Assim, pergunta-se, também, se o TCE/SP, em outros casos de dispensa, exige 

regramento específico sobre índices de endividamento. Ou, pior, sobre lapso temporal 

entre a publicação da dispensa e a apresentação de determinada proposta 

técnico/financeira, com base em artigo que trata de um certame de concorrência.   

Nesse ponto, é interessante reforçar que o Marco Legal do Terceiro Setor, a Lei 

n. 13.019/14, dispensa – nas parcerias sobre a sua regência – o chamamento público para 

o repasse de recursos havendo cadastro prévio – em similitude com o que ocorre com a 

qualificação das OSS. 

Quanto à análise por fases trazidas supra – Capítulo 02, o TCE/SP, durante a 

primeira fase, aludiu, como dito, por vezes, não apenas se tratar de uma licitação, mas 

também do tipo técnica e preço. 

Na segunda fase, esse modelo de contratação não foi citado em nenhum processo. 

Assim, na avaliação do parâmetro contratação direta, vai mal o TCE por não ter 

fundamentado ou minimamente tratado do assunto em qualquer voto. Contudo, há de se 

avaliar com prudência tal assertiva, pois a inaplicabilidade de modo direto da Lei n. 

8.666/93 – na maioria dos processos da fase – é uma deferência, ainda que implícita, à 

contratação direta.  

 
156  Esse foi um dos elementos do edital que o voto determinou a alteração, tendo em vista a necessidade 

de se aumentar a concorrência, conforme visto no item 2.3.1. 
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Quanto à terceira fase, nota-se que não houve também, em nenhum voto, qualquer 

questionamento, afirmação ou negativa de que o chamamento público se trata de uma 

contratação direta. Assim, percebe-se que a discussão não foi trazida durante os votos, 

perdendo-se, com esse posicionamento, a possibilidade de ao menos fundamentar de 

maneira mais consistente a relação para com a realidade jurídica, seja em sede do regime 

jurídico aplicável, seja em sede de decisão da Suprema Corte.  

 

3.1.2. O seguimento ao acórdão do STF a respeito da inaplicabilidade das regras de 

licitação da Lei n. 8.666/93 

 

O TCE/SP, no que concerne à inaplicabilidade da Lei n. 8.666/93, não segue os 

ditames da decisão do Supremo Tribunal Federal, pois sequer trata, na maioria dos votos, 

do assunto da aplicabilidade ou não da Lei de Licitações. Aplica expressamente a Lei n. 

8.666/93, com seus regramentos de licitação, por vezes, como a lei de regência da matéria, 

sem maiores considerações sobre o porquê de assim agir. 

Há, na primeira fase, conforme mostrado acima, processos que citam 

expressamente a aplicação da Lei Municipal e da Lei n. 9.637/98, mas aplicam 

indistintamente a Lei de Licitações, o que vai de encontro aos parâmetros criados.  

A segunda fase, vista no item 2.3.2, andou melhor quanto à inaplicabilidade da 

Lei n. 8.666/93, pois não aplica, na maioria dos votos, à referida Lei de Licitações. Nela, 

conforme mostrado acima, há vários processos que o órgão de controle cita 

exclusivamente, como a Lei Municipal e a Lei n. 9.637/98. Portanto, apresenta, nesse 

ponto, durante três processos, uma conformidade com o parâmetro aqui citado.  

Por último, nos processos dos anos de 2017 a 2020, cabe referir que só dois 

julgamentos retornaram pela inaplicabilidade da Lei n. 8.666/93. O primeiro foi o de 

improcedência geral dos pedidos no Processo 006142.989.17-7, que relata inaplicável a 

Lei n. 8.666/93 ao caso. O segundo, por sua vez, diz apenas que a matiz dos contratos de 

gestão só suporta a Lei de Licitações de modo subsidiário, contudo, no caso dos 

chamamentos, exclui as regras específicas de licitações157. 

Nos demais casos, ainda que justifiquem a aplicação de outra norma, estes fazem 

uso direto da Lei de Licitações. Portanto, escrevem, também nesse quesito, um controle 

em desconformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal.  

 
157  Processo n. 014008.989.19-6. 
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Assim, em termos gerais, o TCE/SP controlou em contradição para com a ratio 

decidendi da decisão do STF na ADI 1.923/DF. 

 

3.1.3. Garantia da impessoalidade 

 

Outro ponto elencado é a garantia de uma impessoalidade nos processos de 

seleção de OSs. Nesse quesito, em todas as fases houve decisões com um movimento de 

aplicação de regras que tornam o procedimento mais objetivo e impessoal, principalmente 

pelo seguimento das regras insculpidas para procedimentos licitatórios. Portanto, esses 

processos andam bem quanto ao quesito que trata da criação de parâmetros objetivos e 

impessoais, os quais, da forma como criados, engessam a contratação à modalidade 

“8.666”. Isso desrespeita a decisão do Supremo e a lei de regência da matéria.  

Ademais, a obrigação de ter parâmetros objetivos e impessoais poderia ser 

atingida por outros meios que não afetassem a natureza mais flexível do chamamento 

público, principalmente porque o ganho com a impessoalidade aparenta ser menor que a 

perda ocasionada pela flexibilidade e eficiência da contratação.   

 

3.1.4. Correção de abusos ou escolha das próprias regras? 

 

A avaliação aqui feita é se o TCE/SP verificou o mérito do processo de seleção no 

tocante às regras criadas para o caso específico pelo administrador (tomou para si a 

discricionariedade do administrador) ou se agiu unicamente para reformar 

arbitrariedades. 

As arbitrariedades seriam, em especial, quanto à subjetividade da análise e à falta 

de publicidade do edital de seleção. Assim, a alocação das decisões deveria ocorrer nesse 

âmbito para corrigir editais que não fossem objetivos, portanto, não garantindo a 

impessoalidade, ou que apresentassem vício severo de publicidade. As demais regras, 

pelo que se depreende da legislação própria e da ADI 1.923/DF, devem ser respeitadas 

por indicarem necessidades locais não avaliadas pelo TCE/SP ou até mesmo escolhas de 

gestão.    

Nesse quesito, percebe-se que o TC não respeitou as regras de seleção criadas 

pelos administradores, entrando, por vezes, em regramentos muito específicos, como a 

alteração de prazos que se afiguravam razoáveis e devidamente justificados. Na realidade, 
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impôs uma mentalidade de contratação que engessou qualquer busca por uma 

flexibilidade maior das parcerias com as OSS.    

 

3.1.5 Balanço de conformidade 

 

Percebe-se, no geral dos casos analisados, que o Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo deixou de avaliar que se tratava de uma contratação direta ao determinar a 

aplicação da Lei n. 8.666/93. Ainda assim, quando reconheceu a aplicação da Lei n. 

9.637/98, controlou sem respaldo jurídico, imiscuindo-se no mérito do administrador. 

Não teve deferência ao gestor público – não admitindo nenhuma 

discricionariedade. Na realidade, houve um processo de captura da discricionariedade 

pelo administrador. Ainda, quando agiu para garantir a impessoalidade e a isonomia, o 

fez por meio de regras-meio, impedindo, assim, uma contratação mais flexível. O 

Tribunal de Contas também utilizou-se poucas vezes da legislação adequada para a 

fundamentação de suas decisões, das leis municipais e da regulamentação do Poder 

Executivo.  

Cabe referir que, mesmo em alguns casos nos quais a própria legislação municipal 

determinava a aplicação do regramento feito pelo Poder Executivo, o Tribunal de Contas 

resolveu desconsiderar os termos da Lei de Regência e aplicar a Lei n. 8.666/93158.  

  

3.2 CRÍTICA DOS ACÓRDÃOS E O PRINCÍPIO GERAL DE LICITAÇÃO 

Neste tópico, traz-se uma crítica aos acórdãos para além das normas jurídicas 

expostas, ou seja, do pano de fundo que leva o controlador a decidir dentro do que ora se 

denomina mentalidade “8.666”, a qual é considerada, aqui, como aquela em desacordo 

com a legislação aplicável ao caso e com a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 

1.923/DF. 

A mentalidade “8.666” é compreendida a partir das decisões, em seu nível micro 

– do conjunto de pequenas decisões de pontos específicos que formam uma decisão em 

 
158  É o caso dos TC-015042.989.17-8 e TC-015601.989.17-1, que tratavam de edital de chamamento 

público do município de Guarulhos, o qual, em sua lei regulamentadora, prescreve, mais exatamente 
em seu art. 7: “IV – processo seletivo quando houver mais de uma entidade qualificada para prestar o 
serviço objeto da parceria, nos termos do regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo” 
(GN). Essa parte da lei foi simplesmente ignorada, sem qualquer citação ao Decreto do Poder 
Executivo ao longo do voto. 
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um processo – que não apresentam fundamentação jurídica válida e são preenchidas, 

assim, por uma mentalidade de contratação do controlador.  

Assim, foge o controlador do parâmetro de controle da legalidade, daquilo que é 

entendido como a conformação da atuação administrativa às normas embasadoras 

(MEDAUAR, 2020). Tal mentalidade é dada por uma sensação de cumprimento de 

pontos considerados, dentro do seu juízo íntimo, como importantes ao caso159. Em 

contraponto, assim, está a decisão fundamentada nas normas jurídicas existentes e 

aplicáveis ao caso160. É um típico caso daquilo que o professor André (ROSILHO, 2019) 

vai chamar de deslocamento da discricionariedade do gestor para o controlador.  

Chama-se de “8.666”161 pois percebe-se um caráter burocrático e enviesado para 

a aplicação de regras-meio mais restritivas à atuação do gestor público, em conformidade 

com a visão que as reformas administrativas no Brasil tinham da Lei n. 8.666/93 (IPEA, 

2020).   

Pode ser caracterizada tanto por uma fundamentação jurídica inexistente como por 

uma fundamentação principiológica para preencher as lacunas do caso com os conceitos 

íntimos do controlador. E, ainda, por uma fundamentação legal, por meio de uma 

interpretação extensiva, ou restritiva, da norma para adequá-la à subsunção do caso em 

análise.  

 

 

 
159  Nesse ponto, o controle deixa de ser controle e passa a ser o próprio rôle. Controle, em uma visão 

etimológica, adveio de contre-rôle. Como aqueles atos de registro – rolê – que tinham um ato 
duplicado para a conferência com o original – contre-rôle. Dentro daquilo que Odete Madauar (2020) 
chama de acepção fraca do controle, do ato de fiscalizar, de verificar. Ou seja, o controlador passa a 
desempenhar, per si, a tarefa do administrador público, em uma acepção forte de controle do mínimo, 
ele age exercendo o rôle e não a verificação se esse rôle está em conformidade, ou em equivalência, 
ao contre-rôle. O mais irrealista é que esse rôle é aquele ideal criado pelo Tribunal, sem levar em 
conta qualquer das circunstâncias fáticas do caso. Ou seja, no lugar de contrastar o rôle – ação do 
gestor, realizado pelo administrado com o rôle legal, cria o seu rôle, tido como ideal, sem afinco em 
qualquer norma, e o que dele diverge é considerado irregular.   

160  Trata-se, de certa forma, como o definido por Floriano de Azevedo Marque e Juliana Palma (2017) no 
segundo impasse ao controle da administração pública no Brasil: o controle ser orientado pelas 
predileções pessoais do funcionário controlador. Embora, no referido ponto, os professores visem 
mais a ideia da necessidade de posicionamentos institucionais, em detrimento de visões particulares – 
o que também é aplicável aos acórdãos analisadas dada a heterogeneidade apresentada, –, não se pode 
negar que o preenchimento de um determinado modelo de contratação, sem amparo legal, é, por certo, 
uma ação por predileção pessoal. Nota-se que a avaliação dos acórdãos ditos apresenta também, entre 
outros, em conformidade com o trabalho (Floriano de Azevedo Marques e Juliana Palma, 2017): i) a 
captura de competência do Gestor Público por parte do Tribuna de contas; ii) a priorização maior ao 
atendimento das demandas dos controladores do que a realização das atividades-fins.    

161  Referência ao que o Ministro Brasser-Pereira (1998) vai chamar de: “protótipo de lei burocrática”. 
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3.2.1 A aplicação da mentalidade “8.666” 

 

Na maioria dos votos, essa mentalidade é explícita por meio da utilização direta 

dos regramentos de licitação da Lei n. 8.666/93. Contudo, nos processos em que não há 

essa exposição expressa, percebe-se diversas fundamentações que dão a entender a 

aplicação dessa mentalidade de contratação do TCE/SP no tocante aos editais de 

chamamento públicos de OSS. 

É o caso dos processos da segunda fase – item 2.3.2. Há, nesse período, alguns 

acórdãos que não citam explicitamente a Lei de Licitações, mas utilizam, de certa forma, 

a mentalidade “8.666” como pano de fundo para a decisão. Justificam, em boa parte, a 

decisão na jurisprudência já assentada na Corte, a qual foi proferida em julgamentos que 

tratavam de licitação, sem aduzir por que tais decisões sobre empresas se aplicam às OSS.  

Nesse sentido, como exemplo do primeiro ponto, quanto à utilização da 

“mentalidade 8.666”, temos a instrução do processo 10452.989.16-3, em que o relator, 

Conselheiro Antônio Roque Citadini, cita exclusivamente a Lei n. 9.637/98, a Lei 

Municipal e os decretos. Contudo, em um ponto específico, ao julgar um critério de 

exequibilidade, determina a alteração do edital para parâmetros mais baixos e o justifica 

em princípios constitucionais da economicidade, impessoalidade e eficiência. 

Percebe-se a mentalidade que visa ao aumento da “concorrência” e à busca pelo 

“melhor negócio” para a administração pública, objetivando, assim, que se consiga o 

maior número possível de propostas. É curioso notar que, na falta de elementos jurídicos 

claros para a aplicação de sua mentalidade de contratação, a Corte de Contas passa a se 

utilizar de princípios para a justificação. 

Com o julgamento do Supremo, que reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 

9.637/98, o TCE, naquele momento, ainda queria preservar um modelo de contratação; 

por essa razão, em não havendo fundamentação jurídica apta a subsidiar o ponto de vista, 

iniciou a fundamentação principiológica.      

No sentido da segunda justificativa na jurisprudência assentada na Corte, pode-se 

citar como exemplo o processo 3230.989.16-2, de relatoria do mesmo conselheiro. Nele, 

determinou-se que o índice de endividamento máximo do edital, o qual havia sido 

disposto pelo município baseado em estudo próprio, fosse alterado para os índices de 

mercado, tendo em vista a jurisprudência assentada na Corte.  

Esse processo apresenta, assim, relevância em relação ao presente ponto, pois 

utiliza-se, na fundamentação do voto, da aplicação da mentalidade de outro tipo de 
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contratação, ainda quando não cita expressamente a Lei n. 8.666/93, como no caso dos 

chamamentos públicos de OSS. 

 

3.2.2 A Súmula n. 22 

 

Outro ponto citado ao longo dos votos de modo recorrente, que demonstra a 

mentalidade “8.666”, é a aplicação da Súmula n. 22 do TCE/SP aos casos dos 

chamamentos públicos.  

A aplicação, por si, é uma tentativa de moldar a contratação à mentalidade do 

controlador, pois, juridicamente, é inadequada. Em especial, por não se tratar de uma 

licitação, tampouco de uma licitação técnica e preço, em razão da previsão expressa do 

inciso XXIV, art. 24, da Lei n. 8.666/93 e da decisão do Supremo na ADI 1.923/DF.  

Contudo, ainda que fosse juridicamente adequada a aplicação da Súmula n. 22 à 

seleção de OSs, haveria a necessidade de se avaliar a eficiência da aplicação da referida 

súmula. Assim, perquirir se caberia a aplicação desta na busca pela “melhor 

contratação”162.  

Indaga-se, nesse sentido, a razão da impossibilidade de que um edital exigisse 

como requisito de habilitação a comprovação – por parte da OS – de gestão prévia e 

utilizasse essa mesma gestão anterior para pontuação no julgamento das propostas 

técnicas. Ou seja, tendo em vista a realidade do município, o gestor tem a intenção de 

afastar os aventureiros ou aqueles que possam não ter real noção do trabalho a ser 

realizado.  

Com isso, conclui que só fomentaria atividades de quem já possui alguma 

experiência em gestão. Ainda, quando da pontuação técnica, entendesse que deveria 

apresentar pontuações por experiência prévia, e que tal pontuação da experiência deveria 

também ocorrer de acordo com os anos ou com o grau de dificuldade da gestão já 

realizada. 

Imagina-se que a OSS X e a OSS Y têm experiência prévia na gestão hospitalar. 

Contudo, a OSS X só funciona há três anos e só administrou durante um ano um hospital 

de 50 leitos. A OSS Y tem 15 anos de atividade e já administrou oito hospitais, incluindo 

um de mais de 300 leitos. Estaria, assim, o gestor público, em razão da Súmula n. 22 do 

TCE/SP, impedido de utilizar, como requisito de habilitação, uma experiência prévia 

 
162 Entende-se inaplicável também essa busca pela melhor contratação, nos termos de uma licitação, ao 
caso de chamamento público de OS. 
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mínima de três anos e, conjuntamente, pontuar na fase classificatória, diferentemente da 

OSS X e da OSS Y, por suas diferentes experiências? Não parece o mais razoável.  

Portanto, ainda que adequada juridicamente a aplicação da súmula, estaria em 

desacordo com o princípio da eficiência, podendo gerar uma “pior contratação” para o 

ente público.   

 

3.2.3 A restrição à competitividade 

 

Por último, ainda na avaliação da mentalidade “8.666”, referente aos julgados do 

TCE/SP, mostra-se importante a análise de uma faceta de um dos principais pontos que 

serviram de pano de fundo a várias determinações de alteração de editais, 

consubstanciando-se, por isso, em um verdadeiro retrato dessa mentalidade. Esse ponto, 

conforme visto acima, é reiteradamente elencado como ratio decidendi ao longo de todas 

as fases, qual seja a restrição da competitividade163 .    

É importante dizer que, quando se fala em restrição de competitividade, por vezes 

esta não se apresenta com esse nome no voto, ou porque não teve uma nomenclatura 

corretamente utilizada, ou mesmo porque não se utiliza qualquer fundamentação legal ou 

principiológica para a tomada da decisão, utilizando-se apenas constatações fáticas. 

Estão dentro desse universo de restrição à competitividade as decisões analisadas 

que concedem maior prazo para a qualificação das OSS164; que tratam de índices 

contábeis; de índices de endividamento; que determinam que o critério de habilitação – 

que exija comprovação de experiência mínima – não possa ser superior a um percentual 

do tempo do contrato de gestão; que determinam que a comprovação dos requisitos de 

qualificação técnica sejam privados ou públicos, não só públicos; que determinam a 

impossibilidade de se requerer, na qualificação profissional, graduação e/ou pós-

 
163  Fora as demais, só na terceira fase apareceu nos processos n. 014507/989/17-6; 20145.989.17-4; 

015042.989.17-8; 015601.989.17-1; 00012122.989.18-9; 00012734.989.18-9; 00013137.989.18-2; 
005901.989.18-6; 23074.989.18-7; e, 00024142.989.18-5 

164  Importante notar, conforme dito no Cap. 01, que o trâmite de seleção das OSS é um pouco diferente. 
Há uma qualificação prévia, como uma forma de credenciamento, e, em regra, unicamente aquelas 
qualificadas participam do processo de chamamento. Pois, por disposição legal, só essas podem firmar 
contrato de gestão. Comumente, esses processos de qualificação ficam abertos durante todo o ano e 
qualquer um que preencha os requisitos legais pode, a qualquer tempo, se qualificar. Assim, quando se 
abre um processo de chamamento público, nem haveria, via de regra, a necessidade da fase que tem a 
aparência e comumente se chama de habilitação. Mas, dada a mentalidade “8.666”, se faz ainda essa 
fase de habilitação, na qual se pede a comprovação da qualificação de acordo com a lei regente. 
Contudo, como visto, as decisões querem que, quando ocorra o chamamento, seja aberto prazo 
razoável anterior para a qualificação.  
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graduação em gestão hospitalar; que impedem a exigência de Certificação de Entidades 

Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação (Cebas) na habilitação; entre 

algumas outras.   

Embora alguns desses pontos possam ser entendidos também como razoabilidade, 

o fundamento mais forte perceptível é a restrição à competitividade. A razoabilidade é 

sempre frente a algo. Quando se determina, hipoteticamente, que os índices de 

endividamento – requisitos de determinado edital – estão desarrazoados, que eles teriam 

que voltar aos índices do mercado, basicamente, afirma o Órgão de Controle, que o 

razoável é o médio, o praticado comumente pelo mercado. 

Agora, imagina-se que em determinada atividade há uma alavancamento muito 

alto de diversos agentes e/ou que, visando contratar um parceiro mais sólido, seja pelo 

receio de inexecução, seja pelo receio de que não se pagará em dia, seja por qualquer 

outra razão, resolve-se colocar um índice de endividamento que só 10% dos agentes de 

mercado possam atingir. Ou, ainda, em um caso não tão hipotético, quando se olha a 

realidade de alguns entes públicos, os quais passarão 180 dias sem disponibilidade de 

aportar recursos – ou com disponibilidade apenas parcial. É claro que, em um caso entre 

esses, em se tratando de serviço continuado, é preciso que haja um parceiro que tenha 

condições de aportar recursos por um longo período e, principalmente, que tenha um 

índice de endividamento muito baixo, para eventualmente conseguir “sobreviver” a essa 

realidade de atrasos.       

Obviamente, a exigência em edital que represente apenas 5% ou 10% dos menos 

endividados de determinado seguimento se encontrará fora dos parâmetros praticados 

pelo mercado e restringirá a competição a esse público. Mas é exatamente isso que a 

realidade desse caso hipotético impõe. 

Então, com a justificativa adequada, o índice mais pode vir a ser o razoável, só 

não será se a mentalidade não for da razoabilidade para as necessidades do caso concreto, 

mas sim que o razoável só pode ser definido se mais agentes tiverem a oportunidade de 

concorrer. Sendo esse o caso, não se fala em princípio da razoabilidade, e sim em ampla 

concorrência. Uma súmula que represente – ab initio – em toda e qualquer situação que 

determinado índice tem que ser o de mercado é voltada a garantir o máximo de 

competidores, e não a razoabilidade. 

E não apenas isso, as entidades certificadas pela legislação vigente, como OS e/ou 

Cebas, já apresentam, per si, maior governança (SUNDFELD; PAGANI, 2011), tendo, 

em regra, índices bem acima das demais do gênero.  
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Assim, a busca por índices que considerem a média das organizações qualificadas 

como tais ensejará, muito provavelmente, uma quebra dessa ampla competição. Contudo, 

pode se mostrar razoável a escolha de tais índices, a depender da justificativa para com a 

realidade existente. No caso de uma justificativa adequada, é uma opção justa e legítima 

do gestor a restrição das participantes do processo de seleção de OSs.  

Soma-se a essa necessidade fática de restrição à inaplicabilidade jurídica do 

princípio da ampla concorrência o caso das contratações das OSs, vez que não se trata de 

uma licitação; que a atividade desenvolvida é particular – a ser exercida em nome próprio 

–, podendo recair a escolha exclusivamente sobre alguns “melhores” particulares para o 

desenvolvimento da referida atividade no caso concreto; e não se trata de uma típica 

contratação para o mercado165, tendo algum grau de similitude em relação aos 

convênios166.  

Por isso, o controle não deve focar especificamente na restrição em si, devendo 

voltar-se para a justificativa do porquê de tal restrição e para a preservação da 

impessoalidade. Portanto, aquilo, por vezes, compreendido pelo TCE como uma restrição 

à competitividade pode ser uma das razões fundamentais da contratação.  

 

3.3. SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DAS DECISÕES 

Em breve conclusão, percebe-se a necessidade do TCE/SP de melhor fundamentar 

juridicamente as decisões sobre chamamentos públicos de OSS. No que concerne aos 

critérios elencados no presente trabalho, as decisões do TCE/SP em chamamentos 

públicos de OSS se dão em desconformidade com as normas legais. Há uma mentalidade 

“8.666”, em que, a despeito das regras postas e da decisão do Supremo Tribunal, o 

TCE/SP vem aplicando regras pormenorizadas e mais rígidas para a contratação de OSS, 

dando a sensação de que visa moldar a Lei n. 9.637/98 e, especialmente, as leis de 

regência local a sua mentalidade de contratação pública.     

Tal mentalidade – que foca em regras-meio – vem agindo, em algum grau, para 

moldar a forma com que os editais de chamamentos públicos são dispostos e produzidos, 

contudo, sem garantir uma possível eficiência da política pública em uma seleção 

 
165 Ainda que se entenda como uma parceria encorpada – trasmudando-se em um contrato –, há certas 

particularidades na “contratação” que envolvem algumas condições jurídicas normativas, em especial 
o caráter não lucrativo da atividade.  

166 Só essa contratação para com o mercado exigiria um grau de isonomia que garantisse a ampla 
concorrência.  
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diferenciada; e pelo que demonstram as notícias envolvendo o setor, também sem efetivar 

o que essa mentalidade “8.666” teoricamente visa garantir: o combate à corrupção.   
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4 COMO SOLUCIONAR O PROBLEMA?  

O remédio adequado depende, antes de qualquer coisa, do prognóstico correto da 

doença. Assim, o primeiro ponto a se indagar é: qual o problema constatado?  

O problema persiste naquilo que Paulo Modesto já previa, ainda em 1997, no 

artigo sobre as dúvidas dos juristas sobre o Marco Legal das OSs, qual seja: a necessária 

reforma da mentalidade do agente público. Explicava o autor, naquela época, que a 

reforma, para ser efetiva, dependia da superação, por parte dos agentes públicos, do 

tradicional “vezo burocrático”, que terminava por transformar a Administração Pública 

na “máquina de impedir” (MODESTO, 1997)167.  

Embora essa afirmação tenha quase 25 anos, entende-se, ainda hoje, ser esse o 

problema central da administração pública brasileira. Talvez, com uma pequena 

mudança, a mentalidade burocrática – impeditiva de avanços - hoje vigorante não seja 

mais a do gestor, mas, sim, a do controlador. 

Assim, o problema concreto aqui é a não aplicação da norma que deve reger168 e 

a busca, depois da pacificação do tema pela ADI 1.923/DF – e em contrariedade a essa 

decisão – da aplicação de normas mais burocráticas, como, no caso, a Lei n. 8.666/93. 

Portanto, o primeiro remédio necessário é a mudança da mentalidade do controle, 

ou pela cultura jurídica, ou pela imposição judicial. A cultura jurídica se muda pela 

informação e publicidade, aos eventuais desavisados, da aplicação do regramento correto. 

A imposição judicial pelo incentivo da judicialização das decisões de rôle dos Tribunais 

de Contas, ou mesmo das decisões de conter-rôle que não estejam utilizando a 

fundamentação jurídica correta. 

 

 
167  Apoiou-se, inclusive, em Pontes de Miranda para dizer que a interpretação do direito novo iria exigir 

simpatia dos juristas: “Interpretar a lei não é só criticá-la: é inserir-se nela, e fazê-la viver. A 
exigência, portanto, cresce de ponto, em se tratando de Constituição. Com a antipatia não se 
interpreta, - ataca-se; porque interpretar é por-se do lado que se interpreta, numa intimidade maior do 
que permite qualquer anteposição, qualquer contraste, por mais consentinte, mais simpático, que seja, 
do intérprete e do texto. Portanto, a própria simpatia não basta. É preciso compenetrar-se do 
pensamento que esponta nas regras jurídicas escritas; e, penetrando-se nelas, dar-lhes a expansão 
doutrinária e prática, que é o comentário jurídico. Só assim se executa o programa do jurista, ainda 
que, de quando em vez, se lhe juntem conceitos e correções de lege ferenda” (Miranda, 1987).  

168  Seja por força da ADI 1.923/DF, que determina apenas a criação de um processo objetivo e impessoal, 
o qual, na melhor análise, seria criado por regulamentação do Poder Executivo, seja por força da 
determinação legal no âmbito de competência de alguns municípios que já trazem a determinação 
expressa de regulamentação por parte do Executivo.   



74 
 

 
 

4.1 QUAL REGRA SEGUIR? 

A solução ideal seria que todos os entes federados instituíssem, ou melhor, que a 

União fizesse, em nível nacional, uma legislação similar a existente no município de São 

Paulo – e em alguns outros entes federados -, determinando que as regras do chamamento 

público seriam regulamentadas por ato do Poder Executivo. Mas, dada as circunstâncias 

da realidade prática hoje existente, ou seja, a falta de previsão legal em diversos casos169, 

há a necessidade de que sejam aplicados, nos casos omissos, os decretos ou portarias dos 

entes para o processo de seleção170. Além disso, também se faz necessário que os 

processos sejam analisados pelos órgãos de controle em relação a esse regramento 

próprio.  

A atuação do Tribunal de Contas deve ficar adstrita, exclusivamente, à análise de 

dois pontos: (i) se o regramento é abusivo, por não respeitar a impessoalidade e/ou não 

trazer regras objetivas; (ii) se foi aplicado o respectivo regramento ao caso concreto. 

Quando constatado o primeiro ponto pelo tribunal, é de se determinar a edição de 

melhorias ao regramento; logo, não seria possível a realização de um chamamento 

público. No segundo, poderia o tribunal, aqui, sim, determinar a alteração dos editais para 

que sigam o regramento.  

O regramento só seria abusivo nas seguintes condições: a) não determine a 

publicação de um edital em qualquer meio; b) permita prazo inferior a 72 horas para 

apresentação das propostas – salvo justificativa razoável e em processos que restasse 

demonstrado que a proposta poderia ser feita em menos tempo; e, c) não diga quais os 

critério e as pontuações em cada item para julgamento das propostas;  

   

4.2 A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E A CONTRATAÇÃO DE OSS: MUDA ALGO? 

Uma das principais razões jurídicas para a aplicação da Lei n. 8.666/93 é o artigo 

116171 desta. Basicamente, boa parte dos votos, principalmente os mais recentes, usam 

este como supedâneo jurídico para aplicação, ainda que subsidiária da Lei de Licitações. 

Tratam, para tanto, o contrato de gestão como uma espécie de convênio. 

 
169  Inclusive na própria Lei n. 9.637/98. 
170  Entendida aqui como um exercício do Poder Regulamentar da Administração Pública para fazer fiel 

cumprimento à lei. 
171  Art. 116. Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros 

instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração. 
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Assim, pergunta-se, como ficou a redação do referido artigo, ou similar, na Lei n. 

14.133/2 – Nova Lei de Licitações? Muda algo? 

O artigo 184172 traz uma disposição parecida com a que hoje vigora na Lei n. 

8.666/93. Diz ser aplicável, no que couber, a nova Lei de Licitações aos convênios, 

acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres. Contudo, traz uma nova determinação 

importante para quando será aplicável: na ausência de norma específica. Ou seja, além de 

ser aplicável apenas no que couber, agora – com a disposição da nova Lei – só será 

aplicável se não houver norma específica.  

Assim, dificilmente se poderá argumentar, de maneira séria, que é aplicável a Lei 

n. 14.133/21 aos processos de seleção de OSs – em conformidade com a disposição do 

art. 184 da mesma Lei –, porque há uma norma específica em âmbito federal, a Lei n. 

9.637/98, e também cada um dos entes que queira celebrar seu contrato de gestão terá ou 

tem norma própria.   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
172 Art. 184. Aplicam-se as disposições desta lei no que couber e na ausência de norma específica, aos 
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da 
Administração Pública, na forma estabelecida em regulamento do Poder Executivo federal. 
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CONCLUSÃO 

Conclui-se do presente trabalho – quanto à resposta de quais regras seguir em um 

chamamento público de Oss – que deve ser aplicada a legislação do ente específico que 

for realizar o chamamento. Se a União Federal, aplica-se a Lei n. 9.637/98. Se estados ou 

municípios, a respectiva lei instituidora no ente federado. Em quaisquer dos casos, 

havendo casos de omissão, na respectiva lei, das regras de como deve ocorrer o processo 

de seleção, a normatização deve ser realizada pelo Poder Executivo. 

Assim, havendo lei própria que repasse a atribuição de regulamentação ao Poder 

Executivo – ou, ainda, havendo lei específica sem tratar do processo em si ou de quem 

deve regulamentá-lo –, o controle deve recair exclusivamente sobre a matéria regulada 

em nível Executivo, se essa regulamentação existir. Tal controle deve recair sobre dois 

pontos; i) se o regramento traz critérios objetivos e impessoais; ii) se o processo de seleção 

seguiu o regramento. Na ausência do primeiro, o controle deve ser pela 

sugestão/determinação de alteração do regramento. No segundo, para que se siga o 

regramento aplicável.     

Quanto ao caso concreto analisado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

percebe-se que este vem moldando, de modo direto e indireto, como ocorre o processo de 

seleção de OSs, sendo tal modelagem realizada, em regra, com base na Lei n. 8.666/93, 

apresentando a previsão expressa de aplicação dessa norma. Assim, deixa, na quase 

totalidade das vezes, de avaliar a Lei Municipal – única regente da matéria – e os 

regramentos dos municípios. 
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