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RESUMO 

 

O presente estudo tem por escopo compreender o regime jurídico das 

Organizações Sociais sob o enfoque do debate da doutrina especializada, além de 

adentrar as fronteiras de aplicação concomitante entre o regime jurídico de direito 

privado e regime jurídico de direito público. O tema é abordado a partir da reforma 

do estado que, através de uma nova organização administrativa, trouxe a 

possibilidade da participação da sociedade civil em atividades não exclusivas do 

Estado e, desenvolve-se em torno de algumas perspectivas que devem ser 

observadas na relação de fomento entre as entidades qualificadas como 

Organizações Sociais e o Poder Público. 
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    ABSTRACT 

 

This study has the scope to understand the legal regime for social 

organizations and enter the debate in the specialized doctrine,besides entering the 

borders of concomitant application of the legal regime of private law and legal system 

of public law. The theme is approached from the reform of the state, through a new 

administrative organization, brought the possibility of participation of civil society in 

non-exclusive activities of the state and, develops around a few perspectives that 

must be observed in the development of relationship between the entities qualified as 

social organizations and the Government. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento do Terceiro Setor no Brasil começou a ganhar força a 

partir da década de 70, quando houve uma significativa expansão das associações 

civis, dos movimentos sociais, sindicatos, grupos ambientalistas e de defesa das 

minorias, surgindo nesta fase um grande número de organizações não 

governamentais. 

 

A partir de 1995, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado criou 

o setor de serviços não-exclusivos do Estado, transferindo para o setor público não 

estatal a execução dos serviços sociais que anteriormente eram prestados pelo 

Estado. Desta forma, desenvolveu-se em todo o país o espaço denominado Terceiro 

Setor, ocupado por organizações sem fins lucrativos, responsável pela execução 

dos serviços públicos sociais. 

 

Esse processo de fortalecimento das entidades do terceiro setor como 

agentes implementadores de políticas sociais tornou-se possível porque certas 

narrativas discursivas ganharam espaço na esfera pública brasileira. Um forte 

argumento invocado para legitimar parte das mudanças legislativas ocorridas na 

década de 1990 foi o da efetividade e eficiência das ações promovidas por essas 

entidades. 

 

Neste contexto, foi inserida, no ordenamento jurídico brasileiro, dentre 

outras figuras jurídicas, as Organizações Sociais – elemento do presente estudo – 

instituída pelo marco legal federal de nº 9.637/98, que tem por diretriz "instituir 

parceria entre o poder público e organização não governamental qualificada pelo 

poder público, sob certas condições, para prestar atividade de interesse público 

mediante variadas formas de fomento pelo Estado"1. Mais adiante, as demais 

esferas de governo, igualmente, cuidaram de editar leis específicas com a mesma 

finalidade2.  

                                                        
1 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 6ª ed. São Paulo: Atlas. 2008, pg. 210 
2
 Lei Federal 9.637, de 15.5.1998; Lei Estadual de SP 846/2000 e Lei Municipal de SP; Lei Estadual de Santa 

Catarina 12.929/2004. 
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Celso Antonio Bandeira de Mello conceitua as Organizações Sociais 

como:  

“(…) organizações particulares alheias à estrutura governamental, 

mas com as quais o Poder Público (que as concebeu 

normativamente) se dispõe a manter ‘parcerias’ com a finalidade de 

desenvolver atividades valiosas para a coletividade e que são livres 

à atuação da iniciativa privada, conquanto algumas delas, quando 

exercidas pelo Estado, se constituam em serviços públicos3.” 

 

Em outras palavras, Organização Social define-se como qualificação 

desfrutada pela entidade civil sem fins lucrativos, concedida pela Poder Público - 

especificamente órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente 

ao seu objeto social dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento 

tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde -  

desde que a pessoa juridica atenda a determinados requisitos formais previstos em 

lei com intuito de firmar contrato de gestão com o ente público.  

 

Uma vez adquirida a qualificação jurídica de Organização Social a 

entidade é declarada como de interesse social para todos os efeitos legais, inclusive 

para receber repasses orçamentários e utilizar-se de bens públicos para consecução 

de seus objetivos. Assim, ensina José dos Santos Carvalho Filho,  

 

“[...] o novo sistema, como se pode observar, tem na parceria entre o 

Poder Público e entidades privadas sem fins lucrativos o seu núcleo 

jurídico. A descentralização administrativa nesse tipo de atividade 

pode propiciar grande auxílio ao governo, porque as organizações 

sociais, de um lado, têm vínculo jurídico que as deixa sob controle 

do Poder Público e, de outro, possuem a flexibilidade jurídicas das 

pessoas privadas, distante dos freios burocráticos que se arrastam 

nos corredores dos órgãos públicos”. (CARVALHO FILHO, 2011, p. 

328.) 

 

                                                        
3 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 30

a
 edição. São Paulo: Malheiros 

Editores. 2013, pg. 227. 
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A partir daí, o ente privado poderá assumir o compromisso de prestar 

serviços públicos sociais, consoante as metas e cláusulas fixadas pela 

Administração em contrato de gestão.  

 

No contrato de gestão, o Estado poderá fomentar a atuação do particular 

com as seguintes medidas em seu favor: (i) designação de recursos orçamentários; 

(ii) expedição de permissão de uso de bens públicos com dispensa de licitação; (iii) 

cessão especial de servidores públicos, com ônus para o Poder Público. Por outro 

lado, estará sujeita a fiscalização do cumprimento do plano de trabalho, sobretudo, 

plano de metas e resultados pelo órgão concessor e corte de contas. 

 

Pois bem, a construção desse novo modelo contratual com sistemas de 

controle mais flexíveis e consensuais não se deu, no entanto, de forma instantânea 

e linear, tornou-se uma solução para os entraves burocráticos que ainda subsistem 

no desempenho da atividade administrativa diretamente realizada pelo Estado, 

contudo, por se tratarem de entidades privadas que atuam ao lado do Estado não 

lhe pertencendo, e ainda pela sua recente propagação, muita querela se instaurou 

quanto ao regime jurídico aplicável a tais pessoas jurídicas, como se verá a seguir. 

 

  1. TERCEIRO SETOR E OS INSTRUMENTOS DE FOMENTO 

 

  As entidades civis sem fins lucrativos que se motiva pela promoção dos 

interesses coletivos, distinguem-se do Estado e também se distancia da lógica de 

mercado, surgindo, pois, o Terceiro Setor. 

 

  O terceiro setor não possui uma definição jurídica, e em que pese alguns 

autores entenderem equivocada a utilização da expressão no Brasil, certo é que se 

coadunam ao sistema constitucional pátrio.  

 

  Isto, porque, em geral, as atividades desenvolvidas pelo terceiro 

setor dizem respeito àquelas previstas na Constituição Federal, na qual há previsão 

de incentivo à colaboração no âmbito social e reconhecimento de inúmeros 

instrumentos de colaboração participativa com as entidades em comento: no âmbito 

da saúde (arts. 197 e 198, III), da assistência social (art. 204, I), da educação (arts. 
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205 e 206), da cultura (art. 216, parágrafo primeiro), do meio ambiente (art. 225), da 

criança e do adolescente (art. 227, parágrafo primeiro), para mencionar os mais 

relevantes.   

 

  Sobre o tema, leciona o Ilmo Professor Gustavo Justino de Oliveira: 

  
“O conjunto de atividades voluntárias, desenvolvidas por 

organizações privadas não governamentais e sem ânimo de lucro 

(associações ou fundações), realizadas em prol da sociedade, 

independentemente dos demais setores (Estado e mercado), 

embora com eles possa firmar parcerias e deles possa receber 

investimentos (públicos e privados)4”. 

 

  Tais entidades são instituídas e agrupadas no sobredito setor sob a forma 

de Associações Civis e Fundações sem finalidade lucrativa. O objetivo maior é 

elevar a qualidade de vida da população com a promoção de um novo modelo de 

desenvolvimento para o país - condição sine qua non à adjudicação de novos 

projetos e obtenção de novos financiamentos. 

 
  Há extensa gama de legislações existentes no país com o fito de 

reconhecer ações relevantes prestadas cotidianamente à sociedade por uma 

organização privada, algumas deles tratam-se da posse de títulos5 e certificados6 

concedidos pelo Poder Público, outorgando-lhes imunidades e/ou isenções 

tributárias, bem como possibilidade de serem beneficiárias de repasses públicos. 

 

  Maria Sylvia Zanella Di Pietro7 classifica as formas de fomento como: 

jurídicos (privilégios próprios do Poder Público), honoríficos (títulos, menções 

                                                        
4 DE OLIVEIRA, Gustavo Justino. Estado contratual, direito ao desenvolvimento e parceria público-privada. p. 

86. In: Eduardo Talamini (Coord.); et al. Parceria público-privada: uma abordagem multidisciplinar. São Paulo: 
RT. 2005ª. Pg. 83-119. 

5 Título de Utilidade Pública Federal instituído pela Lei n° 91, de 28/08/1935, regulamentada pelo Decreto 

Federal n° 50.517, de 02/05/1961; Título de Utilidade Pública Estadual de São Paulo instituído pela Lei 
n°2.574, em 04/12/1980. 

6 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS destinado às pessoas jurídicas de direito 

privado, sem fins lucrativos, com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde 
ou educação e que atendam ao disposto na Lei n° 12.101/2009 alterada pela Lei nº 12.868/2013. 

7 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização e outras formas. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2006, pg. 27/28. 
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honrosas, prêmios, recompensas) e econômicos (isenções fiscais, desapropriações 

por interesse social, auxílios, subvenções e financiamentos). 

 

  Desta feita, preliminarmente ao debate que se pretende, torna-se 

importante a distinção entre os diversos instrumentos de fomento existentes no 

ordenamento jurídico brasileiro, são eles: convênios8, contratos de repasse9, termo 

de colaboração, termo de fomento10, contratos de gestão e termos de parceria 

quando envolverem transferências voluntárias de recursos públicos às entidades do 

terceiro setor a título de subvenção, auxílio ou contribuição.  

 

  No entanto, desde já, torna-se de suma importância estabelecer breve 

distinção entre estas duas últimas formas de relacionamento - Contratos de Gestão 

e Termos de Parceria - com a Administração Pública, como forma de trazer melhor 

compreensão das questões a serem tratadas no presente estudo.  

 

  Para se firmar contrato de gestão e termo de parceria, é necessário que 

as entidades sem fins lucrativos desfrutem de qualificações específicas, a saber, 

Organização Social (OS), emitida pelo Poder Executivo de cada esfera de governo, 

para celebrar Contrato de Gestão - instituída pela Lei Federal n° 9.637, de 15/05/98 

e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), emitida pelo 

Ministério da Justiça e válida a todas as esferas de governo, para celebrar Termo de 

                                                        
8 “Os convênios são acordos de vontade (contratos em sentido amplo), na medida em que criam obrigações 

relativas para as partes conveniadas. [...] O que falta aos convênios, e isso os faz distintos dos contratos em 
espécie e frontalmente diferentes dos contratos administrativos, é a ausência de caráter sinalagmático, de 
reciprocidade e antagonismo obrigacional. [...] Ainda que possua caráter bilateral, pactual e obrigacional (que 
os faz integrar uma categoria de atos jurídicos de natureza contratual), os convênios não serão confundíveis 
com os contratos stricto sensu e muito menos como espécie de contrato administrativo. Se os convênios 
estabelecem obrigações (ou compromissos) para as partes convenentes, tais obrigações não são tecidas 
como contrapartidas recíprocas e sim ambas com vistas ao objetivo comum (convenial). MARQUES NETO, 
Floriano Azevedo. Público e privado no setor de saúde. Revista de Direito Público da Economia – RDPE. Ano 
3. jan./mar. 2005.Belo Horizonte.pg. 117 apud SCHOENMAKER, Janaina. Controle de Parcerias entre o 
Estado e o Terceiro Setor pelos Tribunais de Contas. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. Sã Paulo. 2009.  

9 Observa-se que o contrato de repasse é muito semelhante ao convênio. “A grande diferença entre os dois 

reside em que, no contrato de repasse, existe a intermediação realizada por instituição ou agente financeiro 
público federal, atuando como mandatário da União”. cf. LA ROCQUE ALMEIDA, Guilherme Henrique de. 
Controle das Transferências Financeiras da União. Ed. Fórum. 2008. Belo Horizonte. pg. 261 apud 
SCHOENMAKER, Janaina. Op. Cit.  

10 Com a edição da Lei nº 13.019 de 31.07.2014 (conhecida como marco regulatório das organizações da 

sociedade civil), além dos já conhecidos instrumentos jurídicos ajustados com as organizações da sociedade 
civil de interesse público, o Estado poderá celebrar os denominados ‘termo de colaboração’ e ‘termo de 
fomento’, visando formalizar a transferência da execução de serviços púbicos sociais não exclusivos do Estado 
às organizações da sociedade civil. A lei está prevista para entrar em vigor em fevereiro de 2016 (MP 684/15).  
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Parceria - instituída pela Lei Federal n° 9.790, de 23/03/99.  

 

  Para os fins deste trabalho, “o Contrato de Gestão é o instrumento pelo 

qual o Estado relaciona-se com as Organizações Sociais com vistas à formação de 

parcerias para fomento e execução de atividades”11 e regulamentação de seu 

controle.  

 

  Em outras palavras, uma vez celebrado o contrato de gestão, a entidade 

poderá receber recursos públicos previstos no orçamento e liberados em 

consonância ao cronograma previsto nas avenças, bem como móveis, imóveis e 

semoventes e servidores públicos para desenvolver suas atividades. Estabelecem-

se objetivos e metas, com indicadores de qualidade e produtividade previamente 

fixados de modo claro e objetivo, com controle de resultados. Nos capítulos 

posteriores o assunto será tratado com melhor cuidado. 

 

  Assim, em linhas gerais, tal contrato seria instrumento com a pretensão 

de aprimorar a gestão de recursos públicos por entidades do terceiro setor a fim de 

torná-la mais flexível e condizente com a Administração Pública Gerencial, buscando 

viabilizar o alcance de resultados nele previstos.  

 

  De acordo com Gustavo Justino de Oliveira, os termos de parceria são da 

mesma natureza do contrato de gestão, qual seja, “acordos administrativos 

colaborativos, ajustados entre o Poder Público e entidades privadas sem fins 

lucrativos”, distinguindo-se deste apenas em razão do seu regime jurídico12. 

 

  Para Lucas Rocha Furtado, comparadas a legislação relativa às OSCIPs 

e às OSs, “salvo pequenos detalhes procedimentais, não é possível identificar 

distinções entre uma e outra entidade”, dificuldade estendida, em consequência, ao 

                                                        
11 TEREZZA, Valéria Maria. O termo da parceria como instrumento de relação público/privado sem fins 

lucrativos: o difícil equilíbrio entre flexibilidade e controle. 2007. Pg. 61-62 apud SCHOENMAKER, Janaina. 

Controle de Parcerias entre o Estado e o Terceiro Setor pelos Tribunais de Contas. Dissertação de Mestrado. 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo. 2009.  

12 DE OLIVEIRA, Gustavo Justino. Contrato de Gestão. Revista dos Tribunais, 2008. São Paulo. Pg. 279 apud 

SCHOENMAKER, Janaina. Controle de Parcerias entre o Estado e o Terceiro Setor pelos Tribunais de Contas. 
Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo. 2009.  
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contrato de gestão e termo de parceria, nos quais não se pode perceber, de acordo 

com o autor, a razão da existência desses dois modelos. A diferença entre eles 

estaria no alcance de cada um: o contrato de gestão seria mais amplo e alcançaria 

todas as atividades da entidade, enquanto o termo de parceria teria por fim apenas 

obter ajuda do poder público para desenvolver alguma atividade ou projeto de 

interesse público, que teria a combinação com recursos próprios ou de terceiros, 

“sem comprometer a autonomia ou independência da OSCIP”13. 

 

  2. ESTADO E SUBSIDIARIEDADE 

 

2.1 Reforma do Aparelho do Estado e Administração Pública 

Gerencial 

 

O Estado brasileiro passou por duas grandes reformas administrativas, a 

burocrática, iniciada em 1937, e a gerencial, iniciada em 1995. 

 

A denominada Reforma Burocrática teve como objetivo transformar a 

Adminstração Pública patrimonialista, que definiu as monarquias absolutistas, na 

qual o patrimônio público e o privado eram confundidos, em um serviço profissional 

baseado em competência técnica, na centralização das decisões, na hierarquia 

traduzida no princípio da unidade de comando, na estrutura piramidal do poder, nas 

rotinas rígidas e no controle passo a passo dos processos administrativos. Surge a 

burocracia estatal formada por administradores profissionais especialmente 

recrutados e treinados, que responderiam, em tese, de forma neutra aos políticos14. 

 

Entretanto, embora tenham sido contemplados institutos importantes à 

época, tais como o instituto do concurso público e do treinamento sistemático, não 

se chegou a adotar consistentemente uma política que respondesse às 

necessidades do Estado. O patrimonialismo (contra o qual a administração pública 

burocrática se instalara), embora em processo de transformação, mantinha ainda 

                                                        
13 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Ed. Fórum. 2007, pg. 

349-350.  
14 BRESSER, Luiz Carlos Pereira. A Reforma da Administração Pública no Brasil. Disponível: 

http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/bp-papers/92sena.pdf 
 

http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/bp-papers/92sena.pdf


13 
 

  

sua própria força no quadro político brasileiro.  

 

  Desta forma, embora o Brasil, neste momento, transformar seu velho 

Estado Oligárquico-Liberal em um Estado Desenvolvimentista ao assumir novas 

responsabilidades econômicas e sociais, havia inadequações entre a reforma e as 

necessidades do Estado, resultando, a partir de então, reformas posteriores, de 

menor importância. Dentre as relevantes, trago a reforma no final dos anos 60, 

através do Decreto-Lei 200, de 1967, que promoveu a transferência das atividades 

de produção de bens e serviços para autarquias, fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista, consagrando e racionalizando uma situação que já 

se delineava na prática.  

 

  Pois bem, a segunda grande reforma do Estado, teve início em 1995, 

apoiada na proposta de administração pública gerencial, como uma resposta à 

grande crise do Estado dos anos 80 e à globalização da economia, redefinindo as 

funções do Estado e da sua burocracia. 

 

A reforma do aparelho do Estado visou reconstruir a imagem da 

Administração Pública, por aquela até então formal ou burocrática densamente 

possuída por visão estatista, com seu corte hierárquico e autoritário, para a 

implementação da administração pública gerencial, que se voltava, como objetivo 

primário, à qualidade e efetividade dos serviços públicos e o controle dos resultados. 

  

Tornou-se, assim, necessário desenvolver um tipo de administração que 

partisse não apenas da clara distinção entre o público e o privado, mas também da 

separação entre o político e o administrador público. Em consequência dessa 

mudança, o Estado não administra nem, como no passado remoto, para o Rei e 

para seus áulicos, nem, como no passado recente, para o próprio Estado e sua 

nomenclatura; muda de enfoque e passa a administrar para o cidadão, e apenas 

para ele os interesses públicos que lhe são confiados pela ordem juridica. 

 

A Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998 da Constituição de 

1988, que, dentre outros assuntos, “modifica o regime e dispõe sobre princípios e 

normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de 
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despesas e finanças públicas”, trouxe, em um contexto mais amplo da reforma do 

Estado, um marco da transformação da administração pública burocrática para a 

gerencial. 

 

No plano doutrinário há ainda dois referenciais que a destacam: (i) a nova 

redação dada ao artigo 37, caput, que acrescenta aos princípios administrativos já 

expressos, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, também a 

eficiência, e (ii) o novo parágrafo 8º, acrescido ao mesmo artigo, que admite a 

ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades 

da administração direta e indireta através de contratos de desempenho, a serem 

firmados entre seus respectivos administradores e o Estado, em que serão fixadas 

metas de eficiência a serem alcançadas. 

 

No momento, entretanto, que o Estado se transformou no grande Estado 

social e econômico do século XX, assumindo um número crescente de serviços 

sociais, tais como a educação, a saúde, a cultura, a previdência e a assistência 

social, a pesquisa científica - e de papéis econômicos - regulação do sistema 

econômico interno e das relações econômicas internacionais, estabilidade da moeda 

e do sistema financeiro, provisão de serviços públicos e de infra- estrutura, o 

problema da eficiência tornou-se essencial. 

 

Assim, com maior ênfase a partir da década de 90, adotou-se “novo 

modelo” de administração pública, que visava maior flexibilidade, descentralização, 

individualização das responsabilidades, eficiência e economicidade. Voltase para a 

alteração da própria forma de gestão do Estado, na qual a Administração busca 

substituir o mecanismo clássico da coerção pelo da colaboração, da imperatividade 

pela consensualidade, para que assim consiga alcançar o cidadão de forma eficaz.  

 

Para Marco Aurélio Nogueira, a década de 90 foi a do chamado 

“pensamento único”, como uma concepção reformadora concentrada na diminuição 

do Estado e na valorização do Mercado. Defende que “não pode haver Estado 

democrático que se afirme sem cidadania ativa e sociedade participante”, contudo, 

ressalva que “a ausência de Estado reduz o social a mero mundo dos interesses, a 

território de caça do Mercado”, ainda ressalta, em uma visão com resquicio 
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neoliberal, que a chamada reforma administrativa “desorganizou o seu aparelho e 

diminuiu a força e a organicidade dos sistemas desenvolvidos, assim como 

desvalorizou o Estado aos olhos do cidadão.”15 Acompanha o pensamento Ana 

Claudia Finger, quando analisa que o encolhimento radical do Estado, “com a 

consequente fragmentação de sua estrutura, leva ao aprofundamento da 

desigualdade e à exclusão social”16. 

 

Silvio Luiz Ferreira da Rocha argumenta que os motivos que justificam 

essa redefinição das atividades do Estado “são financeiros, jurídicos e políticos e 

partem da premissa, não comprovada por nenhuma experiência histórica recente, de 

que haverá, ao final do processo, uma melhoria da capacidade do Estado de atender 

as demandas sociais”17. 

 

Tarso Cabral Violin, entretanto, cita em sua obra Boaventura de Souza 

Santos, e acrescenta que desde a década de 60 até os dias de hoje, o Brasil passa 

pelo período do “capitalismo desorganizado”18, quer dizer, ocorre o 

desmantelamento das antigas formas organizativas, sem a visibilidade das novas 

formas que irão substituir as antigas. 

 

Em que pese pensamentos contrário, certo é que a redefinição do papel 

do Estado não envolve mais a sua responsabilidade direta pelo desenvolvimento 

econômico e social do país, mas sim pelo fortalcimento de seu papel como promotor 

e regulador desse desenvolvimento.  

 

Com advento da Constituição Federal de 88, outros atores passaram a 

cooperar na decisão de variados e relevantes temas do governo, incluindo os 

cidadãos no processo de determinação do interesse público. 

 

                                                        
15 NOGUEIRA, Marco Aurélio. Um Estado para a sociedade civil: temas éticos e políticos da gestão democrática. 

2
a
 edição. São Paulo: Editora Cortez. 2004, pg. 34. 

16
 FINGER, Ana Cláudia. O público e o privado na Administração Pública. In: Guimães (Coord). Cenários do 

direito administrativo: estudos em homenagem ao professor Romeu Felipe Bacellar Filho, pg.81 apud VIOLIN, 
Tarço Cabral. Terceiro Setor e as Parcerias com a Administração Pública. 2

a
. Edição. Belo Horizonte: Editora 

Fórum. 2010, pg. 55. 
17 FERREIRA DA ROCHA, Sílvio Luís. Terceiro Setor. 2

a
 Edição. São Paulo: Marelheiros Editores. 2006, pg 38. 

18 VIOLIN, Tarço Cabral. Terceiro Setor e as Parcerias com a Administração Pública. 2
a
. edição. Belo Horizonte: 

Editor Fórum. 2010, pg. 51. 
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Nota-se, portanto, espaço para a constituição de vínculos de parceria com 

entidades privadas sem fins lucrativos por intermédio de contratos. Nesse sentido, 

veja-se o disposto no art. 199, §1º do texto constitucional: 

 

 “Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§1º. As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, 

mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência 

as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos”.  

 

Reconhece-se que o modelo está em processo de construção e que 

fortalece um sistema de gestão pública baseada em instrumentos consensuais e 

negociais contextualizados em um “novo contratualismo administrativo” — com 

utilização de contratos administrativos, convênios, contratos de gestão, acordos e 

termos de parceria com a sociedade civil. 

 

  Os intrumentos jurídicos mencionados trazem um cenário de parcerias 

entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor19 e se tornam cada vez mais 

presentes. Trazem, ainda, uma redistribuição de competências e o reconhecimento 

de entidades privadas para gestão da coisa pública. 

  

 

2.2 Plano Diretor da Reforma do Estado e serviços não-exclusivos 

do Estado 

 

  De acordo com Sílvio Luís Ferreira da Rocha, o denominado Plano Diretor 

da Reforma do Estado aloca as funções do Estado “(de Governo, Administrativa, 

Legislativa e Judiciária) em quatro grupos a partir de critérios retirados da Ciência da 

Administração”, são eles (FERREIRA DA ROCHA, 2006, pg. 39 e ss): 

 

                                                        
19 Primeiro Setor é uma terminologia sociológica que se refere ao setor púbico representado pelo 

Estado/Governo. O Segundo Setor é o mercado constituído pelo conjunto das empresas que exercem 
atividades privadas, ou seja, atuam em benefício próprio e particular. O Terceiro Setor é constituído de 
organizações sem fins lucrativos, atuando nas lacunas deixadas pelos setores públicos e privados, buscando o 
bem-estar social. 
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 “O núcleo estratégico, que corresponde às funcões dos Poderes 

Legislativo, Judiciário, Executivo e do Ministério Público.  

 

 As atividades exclusivas correspondem ao grupo de atividades no qual 

são prestados serviços exclusivos do Estado, que só o Estado pode 

realizar, como o poder de regulamentar, fiscalizar, fomentar. 

 

 Os serviços não-exclusivos correspondem ao grupo de atividades que 

o Estado exerce simultaneamente com outras organizações públicas 

não-estatais e privadas, dada a relevância dessas atividades, via de 

regra relacionadas a direitos humanos fundamentais, como os de 

educação e da saúde. São exemplos deste setor as universidades, os 

hospitais, os centros de pesquisa e os museus. 

 

 O grupo de produção de bens e serviços para o Mercado corresponde 

à area de atuação das empresas estatais do segmento produtivo ou do 

Mercado financeiro. É caracterizado pelo desempenho de atividades 

econômicas pelo Estado, que podem ser exercidas normalmente pela 

iniciativa privada”20. 

 

A proposta do Plano Diretor da Reforma do Estado, completa-se com a 

admissão da denominada propriedade pública não-estatal de bens e serviços pelas 

organizações da sociedade civil. Ao setor de serviços não-exclusivos de atuação do 

Estado deve corresponder a propriedade  pública não-estatal  e, por essa razão, 

bens e serviços de titularidade do Estado são transferidos a organizações sem fins 

lucrativos  e de direito privado por intermédio de um processo chamado 

“publicização”.  

 

A Constituição Federal/88 traz quatro espécies de serviços sobre os quais 

o Estado não detém titularidade exclusiva, a saber: serviços de saúde21, educação22, 

                                                        
20

 FERREIRA DA ROCHA, Sílvio Luís. Terceiro Setor. 2
a
 Edição. São Paulo: Marelheiros Editores. 2006, pg 39. 

21
 Arts. 196, 197 e 199. 

22
 Arts. 205, 208, 209, 211 e 213. 
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previdência social23 e de assistência social24. 

 

Para Celso Antonio Bandeira de Mello, os serviços públicos não privativos 

do Estado são os serviços que o Estado deve desempenhar, sob regime de Direito 

Público, sem impedir que a livre iniciativa também os exerça, independente de 

concessão ou permissão25. 

   

  Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em sua obra Parcerias na Administração 

Pública26, faz ainda outra distinção quando trata dos serviços não exclusivos, in 

verbis: 

 

“Com relação a esses serviços não exclusivos do Estado, pode-se 

dizer que são considerados serviços públicos próprios, quando 

prestados pelo Estado; e podem ser considerados serviços públicos 

impróprios quando prestados por particulares, porque, neste caso, 

ficam sujeitos à autorização e controle do Estado, com base em seu 

poder de polícia. São considerados serviços públicos, porque 

atendem a necessidades coletivas; mas impropriamente públicos, 

porque falta um dos elementos do conceito de serviço público, que é 

a gestão, direta ou indireta, pelo Estado.”  

 

  Os serviços públicos exclusivos do Estado somente podem ser 

explorados pelo particular sob regime de concessão ou permissão. Tanto a 

concessão como a permissão de serviço público são instrumentos de 

descentralização por colaboração, consoante a lição de Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro: 

"Descentralização por colaboração é a que se verifica quando, por 

meio de contrato ou ato administrativo unilateral, se transfere a 

execução de determinado serviço público a pessoa jurídica de direito 

privado, previamente existente, conservando o poder público a 

                                                        
23

 Arts. 201 e 202.  
24

 Arts. 203 e 204. 
25

 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 30
a
 edição. São Paulo: Malheiros 

Editores. 2013, pg. 646. 
26 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 4

a
 edição. São Paulo: Ed. Atlas. 2002, 

pg. 20-23. 
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titularidade do serviço.27"  

 

  Nesses serviços, o particular atua como delegado do Poder Público. 

 

  Já nos serviços públicos não exclusivos do Estado, os entes privados 

também são responsáveis pelas atividades, por injunção constitucional. Entretanto, 

eles deverão se submeter ao poder de polícia do Estado, isto porque, ainda que seja 

desenvolvido ações sob regime de fomento, a titularidade do serviço público nunca 

deixa de ser do próprio Estado. Não prover diretamente não quer dizer torna-se 

irresponsável perante as necessidades especiais básicas ou negar o direito 

fundamental à educação, saúde, à defesa do meio ambiente, à pesquisa científica e 

tecnológica. O Estado não pode demitir-se da responsabilidade de assegurar as 

garantias sociais, ainda que o faça através de terceiros. 

 

  O fomento é parcela da atividade administrativa que envolve o incentivo 

da iniciativa privada de utilidade pública.  

 

  Sobre a matéria, Sílvio Luís Ferreira Rocha reforça a posição de Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro: 

 

"A atividade administrativa de fomento pode ser definida como a 

ação da Administração com vista a proteger ou promover atividades, 

estabelecimentos ou riquezas dos particulares que satisfaçam 

necessidades públicas ou consideradas de utilidade coletiva sem o 

uso da coação e sem a prestação de serviços públicos; ou, mais 

concretamente, a atividade administrativa que se destina a satisfazer 

indiretamente certas necessidades consideradas de caráter público, 

protegendo ou promovendo, sem empregar coação, as atividades 

dos particulares.28" 

 

  Em suma, a supramencionada reforma possibilitou uma “nova fórmula de 

gestão de serviços públicos” relacionados, sobretudo, às areas da saúde, educação, 

                                                        
27 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª edição. São Paulo: Ed. Atlas. 2011, pg. 296. 
28 FERREIRA DA ROCHA, Sílvio Luís. Terceiro Setor. 2

a
 edição. São Paulo: Marelheiros Editores. 2006, pg.19.  
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em que possibilita o Estado transferir, através de contratos de gestão ou termo de 

parceria, à particulares subsídios financeiros, o que deu origem a entidades 

conhecidas como Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, conceituado nas leis específicas ( Organizações Sociais29 e as 

Organizações da Sociedade Civil de interesse público, instituída pela Lei 9.790, de 

23.3.1999). 

  

  Neste modelo, o Estado aparece como fomentador, marcado, 

especialmente, pelo princípio da subsidiariedade e o da repartição dos riscos. 

 

 

2.3 Aplicações de princípios da administração pública às 

entidades do terceiro setor 

 

A gestão privada de recursos públicos para fins públicos decorrentes de 

política fomentadora estatal e da aplicação do princípio da subsidiariedade suscitou 

debates intensos no que tange à determinação dos princípios, das regras e dos 

procedimentos a que devam sujeitarse as entidades do terceiro setor que os 

recebam com a obrigação de realizar atividades de “benefício comum”, com reflexos 

imediatos na determinação do seu controle e respectivos órgãos controladores. 

 

Aprofundandose a questão do controle neste cenário, verificase que 

“toma corpo” a ideia de controle da eficiência do manejo dos recursos públicos 

transferidos e do alcance das metas estabelecidas para a prestação dos serviços de 

interesse social pelas entidades do terceiro setor parceiras do Estado, controle este 

que se pretende “de garantia”, “de gestão”, “de alcance de resultado”, de satisfação 

do usuário e não “eminentemente formalista”, legalista, procedimental, a posteriori 

ou de mera aplicação de recursos — ainda que não se possa negar “o uso 

simultâneo de mecanismos que se complementam”, a não abolição pelo controle de 

gestão do controle hierárquico. 

 

  O particular que explora o serviço de relevância pública, quando 

                                                        
29 Lei Federal 9.637, de 15.5.1998; Lei Estadual de SP 846/2000 e Lei Municipal de SP 14.132/2006. 
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beneficiado pelo fomento, não atua como delegado do Poder Público, mas sim como 

gestor operacional da atividade, por esta razão a liberdade de atuação está 

diretamente condicionada aos princípios constitucionais específicos do campo da 

ordem social no qual se dará a ação do particular; e às limitações administrativas 

impostas à gestão e à prestação desses serviços sociais. 

 

  O regime jurídico do serviço público é aquele informado pelas normas 

jurídicas que ficam nas órbitas dos princípios da prevalência do interesse público 

sobre o interesse privado e da indisponibilidade do interesse público pela 

Administração30. Assim leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

"Por meio de tal regime o que se intenta é instrumentar quem tenha 

a seu cargo garantirlhes a prestação com os meios jurídicos 

necessários para assegurar a boa satisfação dos interesses públicos 

encarnados no serviço público. Pretendese proteger do modo mais 

eficiente possível as conveniências da coletividade e, igualmente, 

defender a boa prestação do serviço não apenas a) em relação a 

terceiros que pudessem obstála; mas também  e com o mesmo 

empenho  b) em relação ao próprio Estado, e c) ao sujeito que as 

esteja desempenhando (concessionário ou permissionário). Com 

efeito, ao erigirse algo em serviço público, bem relevantíssimo da 

coletividade, querse também impedir, de um lado, que terceiros os 

obstaculem e, de outro, que o titular deles, ou quem haja sido 

credenciado a prestálos, procedam por ação ou omissão, de modo 

abusivo, quer por desrespeitar direitos dos administrados em geral, 

quer por sacrificar direitos ou conveniências dos usuários do 

serviço."31 

 

  Na gestão e prestação de serviços públicos devemse observar princípios 

jurídicos específicos, que compreendem por sua vez desdobramentos naturais dos 

princípios constitucionais do regime jurídicoadministrativo.  

                                                        
30 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 30ª edição. São Paulo: Malheiros 

Editores. 2013, pg. 6077. 
31

 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 30
a
 edição. São Paulo: Malheiros 

Editores. 2013, pg. 621. 
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  Quando o Estado ou particulares (em regime de delegação ou fomento) 

os prestam em consonância com esses preceitos fundamentais, ficará satisfeito o 

dever constitucional da Administração de garantir aos administrados serviços 

adequados às necessidades coletivas.32 

 

      Uma vez celebrado o contrato de gestão, as organizações sociais 

assumem a incumbência de prestar serviços de interesse social nas áreas do 

ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do 

meio ambiente, cultura e saúde, de forma complementar a atuação estatal. As 

referidas entidades possuem autonomia gerencial, administrativa e financeira 

limitados, além do dever de prestar contas e fiscalização estatal, a boa gestão dos 

recursos e bens públicos recebidos para a execução do contrato em consonancia 

com o Plano de Trabalho apresentado. Para tanto, há de se observar, como alhures 

já dito, os princípios constitucionais e administrativos previstos no ordenamento 

jurídico brasileiro para sua perfeita atuação. 

 

  Podem ser identificados como princípios do regime jurídico do serviço 

público33: 

 

I) o princípio da obrigatoriedade, segundo o qual o Estado tem o dever 

inescusável de promover a prestação do serviço público, 

assegurando ao cidadão o direito subjetivo de exigir do Poder 

Público o cumprimento de tal obrigação (art. 175, caput, da 

Constituição Federal); 

 

II)  o princípio da continuidade, que impõe ao Estado o dever de zelar 

pela permanência do serviço público, somente se admitindo a sua 

interrupção nas hipóteses previstas em lei (art. 37, VII, da 

                                                        
32

 Ver art. 175, parágrafo único, IV, da Constituição Federal; art. 6º, X, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

Federal no 8.078, de 11.09.1990); e art. 6º, caput e § 1o, da Lei Federal no 8.987/1995. 
33 DA ROCHA, Vladimir. Reflexões sobre a Prestação de Serviços Públicos por entidade do terceiro setor, ano 7. 

N.34 nov/dez. 2005. Belo Horizonte: Editora Fórum. Revista Eletrônica: 

<http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-6-JUNHO-2006-WLADIMIR%20DA%20ROCHA.pdf> 
 

http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-6-JUNHO-2006-WLADIMIR%20DA%20ROCHA.pdf


23 
 

  

Constituição Federal; art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; 

e arts. 6o, § 3o, e 7o da Lei Federal no 8.987/1995.); 

 

III) o princípio da regularidade, vinculado à prestação do serviço público 

consoante as normas e condições preestabelecidas pela lei ou pelo 

instrumento de delegação ou fomento (art. 6o, caput e § 1o, da Lei 

Federal no 8.987/1995); 

 

IV) o princípio da igualdade, preceito fundamental na ordem 

constitucional brasileira (art. 5º, caput e I, da Constituição Federal.), 

que prescreve o dever do Estado de zelar pela prestação do 

serviço público sem discriminações incompatíveis com os valores 

consagrados na Lei Maior; 

 

V) o princípio da universalidade, consubstanciado na obrigação do 

Poder Público de tornar amplamente acessível o serviço público 

para os administrados, independentemente de serem usuários 

efetivos ou potenciais desse benefício; 

 

VI) o princípio da mutabilidade, que reconhece para o Estado o poder de 

fixar e alterar de modo unilateral as regras que devem incidir nos 

serviços públicos, para adaptálos às necessidades coletivas (art. 

175, parágrafo único, da Constituição Federal; e Lei Federal no 

8.987/1995); 

 

VII) o princípio da modicidade nas taxas, tarifas ou preços que podem 

ser cobrados pela prestação de serviços públicos, uma vez que, 

"se o Estado atribui tão assinalado relevo à atividade a que conferiu 

tal qualificação, por considerálo importante para o conjunto de 

membros do corpo social, seria rematado dislate que os integrantes 

desta coletividade a que se destinam devessem, para desfrutálo, 

pagar importâncias que os onerassem excessivamente e, pior que 
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isto, que os marginalizassem"34; 

 

VIII) o princípio da eficiência, injunção constitucional expressa no art. 37, 

caput, da Lei Maior, no sentido de submeter o Estado ao 

compromisso de viabilizar um serviço público que atenda efetiva e 

satisfatoriamente às exigências de seus usuários (art. 6º, §§ 1º e 

2º, da Lei Federal no 8.987/1995.); e 

 

IX) o princípio do controle, desdobrandose no dever do Estado de 

fiscalizar e intervir nos serviços públicos em prol do interesse 

público, e no direito dos administrados de participar da gestão 

dessas atividades (art. 37, § 3º, da Constituição Federal; e arts. 3º, 

7º, 22, 29 e 30 da Lei Federal no 8.987/1995; e art. 33 da Lei 

Federal no 9.074, de 07.07.1995). 

 

  Sílvio Luís Ferreira da Rocha ensina que: 

 

“ A atividade de fomento, enquanto atividade administrativa, deve 

estar submetida ao regime jurídico administrativo35, que, no Brasil 

decorre, diretamente, da Constituição Federal. Assim, a atividade de 

fomento submete-se aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, redação da EC 

19), além da motivação (art. 93, X), da igualdade e da finalidade, 

entre outros.36” 

 

  As atividades de fomento estão ainda submetidas, outrossim, aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que impõe limites à configuração 

normativa de sua atividade, exigindo que ela se adeque ao trinônimo da 

                                                        
34 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 30

a
 edição. São Paulo: Malheiros 

Editores. 2013, pg. 627. 
35

 O regime jurídico administrativo é informado por dois princípios axiológicos importants e fundamentais: a) 

supremacia do interesse público sobre o privado e b) indisponibilidade pela Administração dos interesses 
públicos. 

36 FERREIRA DA ROCHA, Sílvio Luís. Terceiro Setor. 2
a
 edição. São Paulo: Marelheiros Editores. 2006, pg. 27-

34. 
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razoabilidade, quer dizer, adequada, necessária e proporcional aos valores 

constitucionais.  

 

  Nos serviços públicos sociais, o princípio da subsidiariedade 

apresentase, igualmente, como fundamental.  

 

A gestão privada de recursos públicos para fins públicos decorrentes de 

política fomentadora estatal e da aplicação do princípio da subsidiariedade suscitou 

debates intensos no que tange à determinação dos princípios, das regras e dos 

procedimentos a que devam sujeitarse as entidades do terceiro setor que os 

recebam com a obrigação de realizar atividades de “benefício comum”, com reflexos 

imediatos na determinação do seu controle e respectivos órgãos controladores. 

 

  A doutrina ainda traz outro princípio específico ligado ao princípio da 

subsidiariedade, que é o princípio da repartição de riscos ou do risco 

compartilhado37. A observância deste último tem o condão de assegurar o correto 

uso de recursos públicos transferidos às entidades privadas. 

 

  Isto quer dizer que os recursos devem ser aplicados nos estritos limites de 

sua finalidade, sob pena de ilegalidade e responsabilização por malversação do 

dinheiro público. Amplia-se a cautela nas licitações processadas pelas Organizações 

Sociais para perseguir bens, serviços e/ou execução de reformas e obras 

necessárias para execução das atividades pactuados nos Contratos de Gestão, 

assim, a entidade deve se abster em favorecer ou perseguir o beneficiário; deve se 

buscar com qualidade e economicidade os interessados e ainda assegurar a todos, 

de forma isonomica, o direito de concorrer a seus benefícios através de 

procedimento objetivo e transparente. 

  

  Isto se faz necessário, pois, os recursos transferidos pelo Poder Público 

às entidades civis sem fins lucrativos não perdem, de forma alguma, a natureza 

pública, portanto, seu uso deve estar consonante com os princípios que asseguram 

sua aplicabilidade. 

                                                        
37 Previsto no art. 16 da Lei 4.320/64. 
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3. REGIME JURÍDICO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E OS 

ASPECTOS CONTROVERTIDOS 

 

Para Marçal Justen Filho as organizações sociais estão submetidas ao 

regime jurídico de direito privado, conforme comenta: 

 

“A atuação da organização social em face de terceiros é regida 

preponderantemente pelo direito privado. A percepção de subsídios 

públicos, a utilização de bens públicos ou a presença de servidores 

públicos não transforma a organização estatal em partícipe da 

administração indireta. Caracteriza-se atuação subordinada ao 

direito privado, ainda que de interesse público.38”  

 

No entanto, é explícito em proclamar que “existe grande dificuldade em 

determinar de modo mais preciso o conteúdo do regime jurídico aplicável a tais 

entidades.39” 

 

Carlos Ari Sundfeld, advoga, igualmente, que o caminho correto, para 

seguir avançando e aprimorando o Direito brasileiro, seria reconhecer as entidades 

do Terceiro Setor inequivocamente como entidades privadas, sujeitas ao Direito 

Privado, sem equiparações desarrazoadas de seu regime com o regime de Direito 

Público, bem como tratar os ajustes que firmam com o Poder Público como 

contratos que são, os quais deveriam ser antecedidos de um adequado 

procedimento assegurador de igualdade de oportunidades aos interessados em 

firmá-los (SUNDFELD, 2011, pg.61-62).  

 

Na mesma obra defende que os recursos financeiros dados em 

pagamento pelo parceiro estatal são recebidos pelo parceiro privado como recursos 

privados, devendo ser reconhecida a este último certa flexibilidade no seu 

gerenciamento, à semelhança do que ocorre num típico contrato de prestação de 

serviços. Assemelham-se a vínculos contratuais de prestação de serviços e não a 

                                                        
38 FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. 5 edição. São Paulo: Editora Saraiva. 2005, pg. 135. 
39 Ibidem.  
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contratos de outra sorte por duas razões basicamente defendidas: 

 

“A primeira, mais óbvia, é a de que, tal como o contrato de prestação 

de serviços, a moderna parceria tem por fim instrumentalizar 

justamente uma prestação de serviços (geralmente os serviços são 

prestados pela entidade do Terceiro Setor para a população). A 

segunda razão, menos óbvia — porém relevante juridicamente —, 

está neste significativo ponto de identidade que guarda com o 

contrato de prestação de serviços, residente no fato de que, tal como 

este, a moderna parceria envolve o pagamento de contraprestações 

financeiras por serviços prestados. Realmente, a reciprocidade de 

obrigações de parte a parte, nas modernas parcerias, reside 

fundamentalmente nesse ponto, consistente no fato de que o 

parceiro do Terceiro Setor recebe pagamentos em dinheiro do 

parceiro estatal em contraprestação por cada etapa de serviço 

concluída. É o caráter contraprestacional da relação que vai se 

tornando nítido na moderna parceria nos serviços de relevância 

pública e aproximando-a, a toda evidência, do contrato de prestação 

de serviços”40. 

 

Portanto, para ele, tal como se passa num contrato administrativo de 

prestação de serviços, os recursos financeiros estatais, uma vez transferidos ao 

parceiro não estatal, tornam-se privados e autor entende que isto ocorre por duas 

razões: 

 

“Resta claro, portanto, que os recursos recebidos pelo parceiro não 

estatal, em virtude da parceria, tornam-se privados a partir do 

momento em que recebidos. Concorrem para isso o caráter 

contraprestacional do vínculo e a ênfase por este conferida a 

obrigações de resultado para o parceiro prestador de serviços. Este 

parceiro prestador, não estatal, detém assim flexibilidade gerencial 

                                                        
40 SUNDFELD, Carlos Ari; SOUZA, Rodrigo Pagani de. As modernas parcerias públicas com o Terceiro Setor. 

Biblioteca Digital Revista de Direito Administrativo & Constitucional – A&C, ano 11, n. 43, Belo Horizonte. 
jan./mar. 2011. Disponível em:<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=72291>.  
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para gastar os recursos que receba do Estado.”41 

 

Assentadas estas premissas, o Ilmo autor, trata de alguns riscos de 

edição, ou interpretação desarrazoada, de normas que pretendam uma equiparação 

entre as entidades do Terceiro Setor e as repartições estatais, dentre eles, a 

obrigatoriedade das entidades do Terceiro Setor a realização de licitação pública 

para a contratação de bens, serviços, obras e alienações com recursos transferidos 

dos entes federativos, a exemplo do Decreto nº 5.504/2005, art. 1º, bem como o 

exemplo da equiparação dos trabalhadores dessas entidades a funcionários públicos 

para efeitos penais (Código Penal, art. 327, §1º).  

 

Outro ponto contraditório que Carlos Ari Sundfeld defende é de que as 

entidades civis sem fins lucrativos - uma vez em relação de fomento com o Poder 

Público - por sua natureza privada não possuem obrigatoriedade legal de licitar 

dirigido aos organismos estatais. Sujeitam-se, evidentemente, a determinados ônus 

relacionados à circunstância de estarem atuando como contratadas do Poder 

Público; porém, isto não autoriza que se lhes aplique todo o tratamento reservado às 

repartições estatais. 

 

Já Juarez Freitas defende posição intermediária no sentido de que “as 

organizações sociais obedecem a um regime sui generis, não estatal, porém 

certamente dominado por regras de direito privado e princípios de direito público”42. 

 

  Nesta linha segue Paulo Modesto, quando proclama que as entidades 

privadas sem fins lucrativos em parceria com o Estado, regem-se por um regime 

jurídico híbrido, isto é, exige-se a incidência paralela do direito público e do direito 

privado. 

 

“O regime é híbrido nas parcerias, porque as entidades privadas 

parceiras permanecem distintas do Poder Público, mas ao 

                                                        
41

 SUNDFELD, Carlos Ari; SOUZA, Rodrigo Pagani de. As modernas parcerias públicas com o Terceiro Setor. 

Biblioteca Digital Revista de Direito Administrativo & Constitucional – A&C, ano 11, n. 43, Belo Horizonte. 
jan./mar. 2011. Disponível em:<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=72291>. 
42 FREITAS, Juarez. As Organizações Sociais: Sugestões para o Aprimoramento do Modelo Federal. 

Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 35, n. 140, p. 133-138, out./dez. 1998, pg. 134. 
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manejarem recursos públicos e aos celebrarem contratos de 

colaboração, sujeitam-se a deveres públicos de transparência, 

impessoalidade e fidelidade aos fins sociais das parcerias que 

atraem, necessariamente, a disciplina do direito administrativo.”43 

 

  Explica ainda que não é a “natureza juridica da entidade privada 

integrante do terceiro setor, por exemplo, que determina sua sujeição especial à 

competencia dos tribunais de contas. É o fato objetivo da utilização de recursos 

públicos pela entidade do terceiro setor que atrairá a competencia do Tribunal de 

Contas, não sua especial carcaterização subjetiva”44.   

 

  Reforça que as entidades de colaboração não são delegadas do Estado e 

não gozam de prerrogativas de direito público, processuais ou materiais. Não editam 

atos administrativos, nem estão sujeitas ao processo administrativo para decidir. São 

entidades privadas, não estatais, que colaboram com o Estado, mas não se 

equiparam a ele ou a qualquer órgão do Poder Público. Como é sabido, poderes, 

prerrogativas públicas e sujeições não se presumem sem norma de atribuição, 

especialmente para atividades privadas não estatais. 

 

  A ausência de prerrogativas processuais já foi proclamada pelo Supremo 

Tribunal Federal:  

 

EMENTA: Recurso – Aplicabilidade Estrita da Prerrogativa 

Processual do Prazo Recursal em dobro (CPC, Art. 188) – 

PARANAPREVIDENCIA – Entidade Paraestatal (Ente de 

cooperação) – Inaplicabilidade de Benefício Extraordinário da 

Ampliação do Prazo Recursal – Intempestividade – Recurso não 

conhecido. As empresas governamentais (sociedade de economia 

mista e empresas públicas) e os entes de cooperação ( serviços 

sociais autônomos e organizações sociais), qualificam-se como 

                                                        
43

 MODESTO, Paulo. O direito administrativo do Terceiro Setor:a aplicação do direito público às entidades 

privadas sem fins lucrativos. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, ano 9, n.33, Belo Horizonte. abr/jun 
2011. Revista Eletrônica: <http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-25-MAIO-2011-PAULO-
MODESTO.pdf> 

44 Ibidem. 

http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-25-MAIO-2011-PAULO-MODESTO.pdf
http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-25-MAIO-2011-PAULO-MODESTO.pdf
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pessoa juridical de direito privado e, nessas condições, não dispõem 

dos benefícios processuais inerentes à Fazenda Pública. (…) 

 

  Paulo Modestro conclui que as entidades civis sem fins lucrativos em 

parceria com o Estado regem-se por um regime jurídico híbrido, que exige a 

incidência paralela do direito público e do direito privado para disciplinar aspectos 

distintos da autuação e organização destas pessoas jurídicas, a saber:  

 

“O regime é híbrido em primeiro lugar porque visa conciliar, em uma 

organização do próprio poder público, a garantia da aplicação 

adequada dos recursos públicos manejados com a necessidade de 

assegurar flexibilidade operacional essencial ao desempenho de 

serviços nos quais estão ausentes ou possuem presença secundária 

as prerrogativas de autoridade e o exercício de poderes extroverso 

do Estado. O regime é híbrido nas parcerias, porque as entidades 

privadas parceiras permanecem distintas do Poder Público, mas ao 

manejarem recursos públicos e ao celebrarem contratos de 

colaboração, sujeitam-se aos deveres públicos de transparência, 

impessoalidade e fidelidade aos fins sociais da parceria que atraem, 

necessariamente, a disciplina do direito administrativo”45.  

   

Maria Sylvia Zanela Di Pietro, quando ao comentar acerca das 

organizações sociais, assevera que se submetem às normas de direito público, não 

obstante a natureza privada que se tente imprimir-lhes, razão pela qual devem ser 

obedecidas as normas constitucionais e legais pertinentes, especialmente as que 

cuidam de repasse de verbas públicas e controle. 

 

A dificuldade de assimilação do modelo das Organizações Sociais 

decorre de não ser possível inseri-lo tranquilamente nas categorias clássicas do 

direito administrativo. 

 

                                                        
45

 MODESTO, Paulo. O direito administrativo do Terceiro Setor:a aplicação do direito público às entidades 

privadas sem fins lucrativos. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, ano 9, n.3. Belo Horizonte. 2011 
Revista Eletrônica: <http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-25-MAIO-2011-PAULO-MODESTO.pdf> 

http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-25-MAIO-2011-PAULO-MODESTO.pdf
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Entretanto, é inegável que, mesmo que não se admita a aplicação do 

regime jurídico público, é forçoso reconhecer que é inafastável a observância de 

princípios da Administração Pública à atuação das organizações sociais, por 

expressa previsão na Lei n 9.6378/98, razão pela qual não pode ser conferido o 

regime eminentemente privado a essas entidades. 

 

3.1 Fronteiras de Aplicação entre o Regime de Direito Público e 

de Direito Privado nas Organizações Sociais  

 

  O que falta nas parcerias entre o estado e as entidades civis sem fins 

lucrativos que desfrutam do título de Organização Social quando desenvolvem 

atividades amparadas por Contrato de Gestão, é clareza quanto às fronteiras de 

aplicação concomitante entre o regime de direito público e de direito privado. 

 

  Os limites de aplicação do direito público às entidades regidas 

predominantemente por regime privado foi tratado na recente decisão de mérito da 

ADIN 1923/98 proclamada pelo Supremo Tribunal Federal – tratada com maior 

cuidado, em capítulo próprio. 

 

  A doutrina, igualmente, reconhece a situação de neblina em que a matéria 

tem sido tratada. Como bem salienta Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

 

 “[...] aqui no Brasil o contrato de gestão tem sido um desses temas 

em que a aplicação prática antecede o labor legislativo e exige todo 

um trabalho de interpretação e, mais do que isso, de acomodação de 

um instituto novo ao ordenamento jurídico vigente. E as dificuldades 

não são pequenas para o estudioso do direito, em face de um 

sistema jurídico-constitucional rígido, que praticamente fecha todas 

as portas para qualquer tipo de flexibilização nas formas de atuação 

da Administração Pública. As poucas frestas deixadas pelo 

legislador vão servindo de caminho para os tecnocratas, na tentativa 

de modernizar a Administração Pública, tornando mais eficiente”. (DI 

PIETRO, 2011, p. 256.) 
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  Reclama-se, em termos constitucionais, também uma abordagem 

objetiva, relativa ao campo específico de atuação dessas entidades, pois, sobre 

esses sujeitos de direito, o texto constitucional apenas faz referências escassas sem 

maior detalhamento.  

 

  No plano subjetivo, a Constituição Federal de 1988 cuida de proibir a 

interferência estatal na criação ou no funcionamento das associações (Art. 5º, XVII), 

reconhecendo plena liberdade de associação a todas as pessoas, físicas ou 

jurídicas, desde que para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar (Art. 5º, XVII), 

estabelecendo ainda que “as associações só poderão ser compulsoriamente  

dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no 

primeiro caso, o  trânsito em julgado”(Art. 5º, XIX).  

 

  Indubitavelmente os vínculos de colaboração pactuados entre entidades 

privadas sem fins lucrativos sofrem aplicações adequadas em extensão e 

intensidade, do direito público. 

 

  É notável que a flexibilização oriunda do regime jurídico decorrente de 

contratos de gestão entre Poder Público e Organizações Sociais acaba por 

representar grande dificuldade tanto para gestores como para os órgãos de controle 

da Administração. 

 

  A grande maioria da doutrina, como alhures já tratado, reconhece o 

regime jurídico híbrido às Organizações Sociais na medida em que ao prestar 

serviços públicos e receber verbas públicas devem assegurar a observância dos 

princípios constitucionais e administrativos previstos no ordenamento jurídico 

brasileiro.  

 

  Nesses termos, ainda que não exista obrigatoriedade legal à realização 

de seleção de fornecedores e seleção de pessoal, por exemplo, é imperioso o 

integral respeito aos princípios administrativos constantes do artigo 37, caput, da 

Constituição Federal de 1988. 

  

  A ausência da observação aos princípios da impessoalidade, publicidade, 



33 
 

  

isonomia e eficiência, buscando realizar a seleção de pessoal de forma legítima e 

transparente, pautada em critérios objetivos previamente definidos em seu próprio 

regulamento de seleção de pessoal, portanto, ensejaria infração a ser imputada pelo 

órgão competente de controle. 

 

  O limite de cada atuação, por imperioso, será auferido na análise do caso 

concreto, pois, ainda que a regra esteja bem delineada, por vezes, as diretrizes do 

direito público versus direito privado se esbarram com similitude de alento.  

 

3.1.1 Limites aos Regulamentos de Compras e 

Contratação de Serviços das Organizações Sociais  

 

  A Lei Federal 9.637/1998 determina que as Organizações Sociais 

elaborem regulamento próprio com os procedimentos para contratação de obras e 

serviços e para a aquisição de bens, aprovado pelo Conselho de Administração da 

entidade: 

 

“Art. 17. A organização social fará publicar, no prazo máximo de 

noventa dias contado da assinatura do contrato de gestão, 

regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a 

contratação de obras e serviços, bem como para compras com 

emprego de recursos provenientes do Poder Público.” 

   

  O Decreto 6.170/2007, que dispõe sobre as normas relativas às 

transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, 

definiu que: 

 

“Art. 11. Para efeito do disposto no art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, a aquisição de produtos e a contratação de serviços 

com recursos da União transferidos a entidades privadas sem fins 

lucrativos deverão observar os princípios da impessoalidade, 

moralidade e economicidade, sendo necessária, no mínimo, a 

realização de cotação prévia de preços no mercado antes da 

celebração do contrato.” 
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  Em que pese tais disposições, a necessidade de realização de 

procedimento licitatório pelas Organizações Sociais ainda é tema polêmico, pois, há 

aqueles que defendem que as entidades deveriam seguir a Lei Federal 8.666/1993 e 

realizar competente procedimento licitatório quando aplicassem recursos públicos na 

aquisição de bens e serviços. A questão, porém, não se sustenta por parte dos 

doutrinadores, vejamos: 

 

  Marcela Zen fundamenta que: 

 

“(...) a Lei Federal no 8.666/93, mais conhecida como Lei das 

Licitações, ao regulamentar os artigos 22, XXVII e 37, XXI da 

Constituição Federal, definiu normas gerais de licitação e contratos 

administrativos. E, no parágrafo único do art. 1º elencou os órgãos 

que se subordinam a esta Lei, quais sejam: os órgãos da 

administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as 

fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

A referida Lei não fez qualquer menção às entidades privadas sem 

fins lucrativos daí, concluise, nas palavras de Gustavo Oliveira, que 

"as entidades privadas sem fins lucrativos, mesmo que mantenham 

com o Poder Público um vínculo que autorize o repasse de verbas 

públicas para a realização de atividades de interesse público, estas 

não estão submetidas aos ditames da Lei 8.666/93".46 

 

  Isto porque, explica Carlos Ari Sundfeld:  

 

“Todas essas normas são anteriores ao ciclo das parcerias - e, 

portanto, foram feitas tendo como preocupação central os contratos 

então importantes: as empreitadas de obra pública (o chamado 

                                                        
46

 ZEN, Marcela. Licitação e Terceiro Setor: reflexões sobre o concurso de projetos da Lei das 
OSCIP. Revista de Direito do Terceiro Setor ‐ RDTS. ano 2, n. 4. Belo Horizonte. 2008. 
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"contratos de obras"). O resultado foi uma disciplina normativa 

exigindo rigidez no procedimento, objetividade absoluta no 

julgamento (em regra, feito pelo menor preço) e a definição prévia, 

pela Administração, de todos os detalhes das prestações do 

contratado; ademais, proibiuse a inclusão de financiamentos entre 

os encargos do contratado. Mas, se esse modelo pode ser bom para 

as contratações de empreitadas, não se ajusta tão bem aos 

contratos de parceria. Primeiro porque em muitas delas o objetivo 

não é obter a proposta mais barata, e sim eleger a entidade que 

melhor encarne o perfil público; daí as leis das OS e OSCIPs 

afastarem a licitação para a celebração dos contratos de gestão e 

dos termos de parceria.”47 

 

  A questão foi recentemente tratada pelas cortes de contas e suprema do 

País, no sentido de que as organizações sociais submetem-se a regulamento 

próprio de contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego 

de recursos provenientes do Poder Público, observados os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, sendo 

necessária, no mínimo, a realização de cotação prévia de preços no mercado antes 

da celebração do contrato, portanto, afastou a aplicação da lei federal de licitação. 

 

  No voto da Adi 1.923/DF, o relator Ministro Ayres Brito, defende que há 

plena conciliação do conteúdo dos princípios constitucionais com a flexibilidade 

inerente ao regime de direito privado, que não se harmoniza com a submissão pura 

e simples ao procedimento da Lei 8.666/93. 

 

  Esse mesmo raciocínio já conduziu a Segunda Turma da mesma Corte, 

em sede cautelar, exergasse a fumaça de bom direito na tese da validade do 

procedimento de licitação instituído pela Petrobrás com base na Lei n. 9.478/97, in 

verbis: 

  

Ação Cautelar. 2. Efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido 

                                                        
47

 SUNDFELD, Carlos Ari. Guia jurídico das parcerias públicoprivadas. In. Parcerias 
públicoprivadas. São Paulo: Ed.Malheiros. 2005, pg.1544. 
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no Superior Tribunal de Justiça. 3. Plausibilidade jurídica do pedido. 

Licitações realizadas pela Petrobrás com base no Regulamento do 

Procedimento Licitatório Simplificado (Decreto n. 2.745/98 e Lei n. 

9.478/97).4. Perigo de dano irreparável. A suspensão das licitações 

pode inviabilizar a própria atividade da Petrobrás e comprometer o 

processo de exploração e distribuição de petróleo em todo o pais, 

com reflexos imediatos para a indústria, comércio e, enfim, para toda 

a população. 5. Medida Cautelar deferida para conceder efeito 

suspensivo ao recurso extraordinário. (AC 1193 MC-QO, Relator(a): 

Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 

   

  “Ora se é possível que uma estatal, componente da Administração 

Indireta, edite regulamento próprio de compras à luz dos princípios constitucionais, 

inclinando-se em busca da agilidade e da flexibilidade que presidem as aquisições 

em regime de direito privado, não parece haver motivo para que tal procedimento 

seja vedada no que pertinente às Organizações Sociais, que sequer integram o 

conceito constitucional de Administração Pública.”48 

 

  Contudo, a questão ainda traz entraves práticos. Exemplifico: 

 

  Por força de dispositvo legal, as entidades devem possuir regramentos 

internos próprios para manejo dos recursos repassados com supendâneo no 

contrato de gestão. Contudo, sua plena utilização está condicionada a prévia 

aprovação de seus termos pelo órgão público contratante.  

 

  A exemplo, trago as disposições do art. 49 do Decreto n. 52.858/2011 que 

regulamenta a lei das Organizações Sociais no Município de São Paulo: 

 

“Art. 49. O regulamento próprio contendo os procedimentos que a 

Organização Social adotará para a contratação de obras e serviços, 

bem como para compras com emprego de recursos provenientes do 

Poder Público, deverá ser submetido à aprovação prévia da 

                                                        
48 Voto do Ministro Relator Ayres Britto na ADI 1923 – Plenário – Julgamento em 16.04.2015. 
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Secretaria contratante ou da Fundação Theatro Municipal de São 

Paulo, no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias contados da 

data da assinatura do contrato de gestão.”  

 

  A submissão à prévia aprovação à secretaria contratante, na prática, vem 

impondo às entidades entraves incompatíveis com a atividade privada, há 

precedentes em adequação do regulamento de compras aos limites de valores 

impostos pela Lei Federal de Licitações - 8.666/93. 

 

  Têm-se, ainda, os contratos de terceiros firmados pelas Organizações 

Sociais. Não há dúvidas que se trata de uma relação privada regida pela autonomia 

da vontade e consensualidade, sem qualquer supremacia entre as partes. No 

entanto, por ser a relação de fomento (entre organização social e administração 

pública) verdadeiro supedâneo destas contratações, a intervenção estatal respingará 

na relação jurídica entre particulares. 

 

  Ainda, disposições, porventura, não dispostas em regramentos internos, a 

quem deverá socorrer a controvérsia? A autonomia funcional das entidades privadas 

ou às diretrizes da Administração Pública? Por certo, não há uma resposta 

determinada, enquanto não houver ato regulamentador específico, há de sopesar o 

caso concreto e agir com a razoabilidade esperada, sempre em busca dos fins 

públicos como precípuo.  

 

    3.1.2 Limites na contratação de pessoal 

 

  O Tribunal de Contas da União indica como eficaz para contratação de 

pessoal, a necessidade de se atender às balizas constitucionais da isonomia e 

eficiência, de modo a se alcançar uma seleção de pessoal legítima e escorreita.  

 

  Assim é que o fim último nas contratações pelas Organizações Sociais 

deve ser o da eficiente prestação do serviço e o da eficaz realização do interesse 

público manejado na prestação, sem que se olvide, de todo modo, das diretrizes de 

impessoalidade e isonomia.  
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  É inconteste o fato de que os Tribunais afastam, de forma incisiva, 

alegações de improbidade e até mesmo de crime em atuações de Organizações 

Sociais que, em sua gestão cotidiana, prescindem da realização de concurso 

público.  

 

  Veja-se, por exemplo, precedente paradigmático de exclusão de tipicidade 

na conduta de contratação de pessoal sem concurso público por Organização 

Social:  

 

“A administração pode celebrar contrato de gestão com Organização 

Social, ou firmar termo de parceria com organização da sociedade 

civil de interesse público - OSCIP, prevista pela lei 9.790/99 - desde 

que a seleção da entidade seja precedida de regular procedimento 

licitatório, vez que será beneficiada por recursos ou verbas públicas. 

Contudo, uma vez celebrado o contrato de gestão ou o termo de 

parceria em consonância com o edital do certame, a organização 

pode contratar diretamente - independentemente de nova licitação 

ou concurso público - os serviços e a mão de obra necessários à 

consecução das obrigações assumidas junto à Administração. Em 

suma, os fatos narrados na denúncia evidentemente não constituem 

crime. A contratação de OSCIP - organização da sociedade civil de 

interesse público - por meio de Termo de Parceria, após regular 

licitação (cuja regularidade não foi questionada na denúncia), e a 

contratação por parte desta, de pessoas para exercerem as 

obrigações contraídas, não caracteriza o crime do art. 1º, inc. XIII do 

Decreto-lei 201/67, nem violação ao art. 37, II da Constituição 

Federal”. (TJPR - ED 523078601 – 2ª Câmara Criminal – Rel. Des. 

Lilian Romero – Julgamento em 1.10.2009) 

 

  Em situação assemelhada, é de se evidenciar o entendimento do Ministro 

do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, em seu voto-vista na ADI 1923 que 

trata justamente dos caracteres de constitucionalidade da Lei instituidora do regime 

de Organizações Sociais em nosso ordenamento jurídico (Lei Federal n. 9.637/98). 

Naquela oportunidade, eis a elucidativa argumentação do referido Ministro sobre a 
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aproximação das Organizações Sociais às condições de mercado, especialmente na 

contratação de pessoal:  

 

“As Organizações Sociais, portanto, traduzem um modelo de 

parceria entre o Estado e a sociedade para a consecução de in-

teresses públicos comuns, com ampla participação da comunidade. 

De produtor direto de bens e serviços públicos o Estado passa a 

constituir o fomentador das atividades publicizadas, exercendo, 

ainda, um controle estratégico de resultados dessas atividades. O 

contrato de gestão constitui o instrumento de fixação e controle de 

metas de desempenho que assegurem a qualidade e a efetividade 

dos serviços prestados à sociedade. Ademais, as Organizações 

Sociais podem assimilar características de gestão cada vez mais 

próximas das praticadas no setor privado, o que deverá representar, 

entre outras vantagens: a contratação de pessoal nas condições de 

mercado; a adoção de normas próprias para compras e contratos; 

ampla flexibilidade na execução do seu orçamento.”49 

 

  Deve-se assinalar que não obstante a contratação de pessoal poder ser 

feita de forma simplificada, é inafastável a exigência de critérios objetivos para tal 

contratação.  

 

  Em que pese tal fato, a alegação não impede a existência de requisitos de 

ordem subjetiva nas seleções de pessoal das Organizações Sociais, sem que se 

presuma mácula no procedimento. A fiscalização do Poder Público estaria adstrita à 

verificação do cumprimento da legislação trabalhista e se as metas do contrato de 

gestão estão sendo cumpridas. 

 

      3.1.2.1 Contratação de Jovens Aprendizes 

  

  Na cadência de arregimentação de pessoal, tem-se outra fronteira de 

aplicação entre os regimes jurídicos, trata-se da obrigação legal de contratação de 

                                                        
49

 Voto do Ministro Gilmar Mendes na ADI 1923 MC – Rel. Min. Ilmar Galvão – Rel. para Acórdão Min. Eros Grau 

– Plenário – Julgamento em 1/8/2007. 
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aprendizes50 inserta no artigo 429 da CLT, nos seguintes termos: 

 

Art. 429. “Os estabelecimentos de qualquer natureza são 

obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços 

Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes 

equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por 

cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada 

estabelecimento, cujas funções demandem formação 

profissional.”  

 

  Pelo texto legal, verifica-se que os estabelecimentos de qualquer natureza 

estão obrigados ao cumprimento da quota de aprendizagem.  

 

  O parágrafo único, artigo 16 do Decreto nº 5.598/05 (que regulamenta a 

contratações de aprendizes), dispõe, entretanto, que: 

 

“(...) 

Parágrafo único - A contratação de aprendizes por órgãos 

e entidades da administração direta, autárquica e 

fundacional observará regulamento específico, não se 

aplicando o disposto neste Decreto.” 

 

  Pois bem, para a execução das atividades do contrato de gestão (ou de 

outra forma de parceria), a entidade parceira, realiza a contratação do pessoal 

necessário, o que é feito com observância da legislação aplicável (CLT). 

 

  Entretanto, a questão ainda é nebulosa aos olhos do Administrador 

Público.  

 

  Exemplifico. A D. Procuradoria Municipal de São Paulo se posicionou no 

                                                        
50

 Nos termos do artigo 428 da CLT, “o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, ajustado 

por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 
(quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-
profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a 
executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação”. 
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sentido de que a entidade parceira deve considerar no seu cálculo os empregados 

relativos às atividades do ajuste firmado, mas resta impedido que a mesma 

empregue  aprendizes para executar o objeto contratado, muito menos que se valha 

dele para cumprir a obrigação legal. Ainda, traz o argumento de que a não aplicação 

do Decreto n.º 5.598/2005 à administração direta impediria que as entidades 

privadas alocassem aprendizes nas atividades prestadas. 

    

  Ora, se na visão da entidade, que tem autonomia para alocar seus 

funcionários, os aprendizes podem desempenhar tarefas atinentes aos contratos de 

gestão (ou outro instrumento de fomento), não há porque não permitir essa 

participação. O importante é que, ao final, o objeto contratado seja executado, 

independentemente da categoria de funcionários que se valeu para tanto. 

 

  Para a execução de ambos os instrumentos, a entidade privada, deve 

observar e cumprir a legislação aplicável, especialmente a trabalhista, já que é 

responsável pelos recursos humanos utilizados na execução das atividades 

inerentes aos ajustes. 

 

  Defende-se que, tratando-se a quota de aprendizagem de um percentual 

calculado sobre o número de trabalhadores existentes em cada estabelecimento, tal 

quota de contratação da parceira aumenta proporcionalmente em razão dos 

trabalhadores contratados para a execução das atividades do contrato de gestão (ou 

outro instrumento de fomento). E é exatamente este número proporcional de 

aprendizes que devem desempenhar suas funções no âmbito de cada um dos 

ajustes mantidos com a administração direta, observando-se exatamente a quota 

respectiva, de acordo com o número de trabalhadores alocados em cada um dos 

contratos. 

 

  A utilização dos recursos públicos oriundos dos convênios/contratos de 

gestão (p. ex), neste caso, se destina ao cumprimento de obrigação oriunda dos 

próprios instrumentos antes referidos. Em outras palavras, a utilização do recurso, 

neste ponto, é afeta ao cumprimento dos respectivos objetos pactuados. 

 

  Pensar de outra forma traz inviabilidade tanto econômica, quanto física, 
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de manutenção das relações com o Poder Público, já que do ponto de vista 

econômico as entidades não teriam recursos suficientes ao cumprimento da 

obrigação e, do ponto de vista físico, não contariam com espaço suficiente para 

alocar, além do percentual de aprendizes contratados em razão de suas próprias 

atividades, todos aqueles que decorrem da contratação de trabalhadores que 

executam suas funções no âmbito dos convênios/contratos de gestão. 

 

  Este ponto ainda traz controversa no mundo prático. Sabe-se, inclusive, 

que há Inquéritos Civis promovidos pelo Ministério Público do Trabalho às 

Organizações Sociais frente esta situação. 

 

      3.1.2.2 Passivo Trabalhista 

 

  Não é incomum o questionamento sobre o pagamento dos custos com a 

dispensa de pessoal contratado pelas Organizações Sociais ao final do contrato de 

gestão, quer pelo advento final do termo, que por rescisão unilateral da 

Administração Pública. 

 

  Há precendetes, como Estado do Rio de Janeiro e Município de 

Araçatuba, por exemplo, que estabelecem previsão contratual para conta específica 

para tais finalidades. No entanto, não é unânime referida conduta, a exemplo do 

Município de São Paulo, em que, no passado, não houve provisão de verbas 

rescisórias no instrumento pactual, e a entidade, por sua vez, não possui recursos 

prévios para suportar a não continuidade da pactuação, haja vista todas as 

despesas com recursos humanos serem suportadas pela Administração. 

 

  Os argumentos sustentados pelas Organizações Sociais, em suma, 

versam sobre (i) a entidade não possuir fins lucrativos, portanto, em regra não 

possui ativo suficiente para arcar com as rescisões trabalhistas; (ii) se as rescisões 

que ocorrem no curso da execução do contrato são custeadas pelo contratante, não 

haveria lógica a exclusão do custeio das rescisões ocorridas ao término do contrato; 

(iii) há o silêncio eloquente em alguns contratos de gestão e (iv) nos estritos limites 

da Súmula 331 do TST, há a provável responsabilização subsidiária da 

Administração  Pública em relação as verbas trabalhistas. 
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  Já os argumentos sustentados pela Procuradoria Geral do Município se 

resumem em: (i) o fato das Organizações Sociais não possuírem finalidade lucrativa 

não significa que não possuam ativos financeiros; (ii) a lógica para o repasse de 

recursos para cobrir despesas com dispensa de pessoal deve estar expressamente 

prevista em contrato; (iii) sugere que haja sucessão trabalhistas entre as 

Organizações Sociais envolvidas evitando, desta feita, rescisão; (iv) por fim, com 

relação à responsabilidade subsidiária nos contratos de gestão, embora a questão 

seja controversa, a 8ª. Turma do TST recentemente a afastou, no julgamento do 

Recurso de Revista n. 12210054.2007.5.08.004 (Rel. Min. Marcio Eurico Vitral 

Amaro). 

 

  A específica matéria ainda não foi tratada pelos tradicionais doutrinadores 

do país, alguns operadores do direito, por sua vez, já se posicionaram sobre o 

assunto, refutando as disposições do r. parecer da PGM. A uma, porque, a questão 

vai além de previsão contratual, pois, a mera instrumentalização de cláusula não 

garante a disponibilidade pelo Poder Público das verbas para dispêndio deste mote. 

Até mesmo porque, não parece crível, por exemplo, o Município, indenizar as verbas 

trabalhistas sem qualquer provisionamento deste recurso. Mais acertado estaria, 

pois, utilizar-se do modelo de outros entes federativos, dos quais, trazem a previsão 

contratual de conta corrente específica para os devidos fins, repassada 

mensalmente pela Administração. 

 

  A duas, porque, os argumentos de mera sucessão trabalhistas como 

intenta a D. Procuradoria Geral do Município não trata a questão em si, apenas 

transporta o problema para o futuro, espera-se, em algum momento, o retorno 

destas atividades à Administração Direta.  

 

  Ainda, a sucessão trabalhista acarreta outros desdobramentos, explica-

se. 

 

  Sabido que a sucessão do contrato de trabalho só é possível àquelas 

categorias que possuem remunerações iguais ou inferiores aos aplicados pela 

entidade sucessora. Ainda, a sucessão traz continuidade do contrato de trabalho e, 
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portanto, as verbas trabalhistas o acompanham. 

 

  A questão, pois, é controversa e desconfortável para o ente público que, 

por sua vez, tem como dever a demonstração da economicidade (relação custo-

benefício) da contratação das Organizações Sociais versus sua atuação direta, bem 

como o comprometimento com a relação de fomento que se estabelece. 

 

3.1.3 Limites da Responsabilidade Civil da Organização    

Social  

   

  Tanto a responsabilidade civil da Organização Social quanto a do Estado 

variam de acordo com a espécie de parceria celebrada. É que, conforme já 

explicitado, o influxo das regras publicístas que sempre passa a existir sobre as 

Organizações Sociais após a firmatura do contrato de gestão tem seu grau de 

incidência dissonante nas duas espécies de parceria.  

 

  Quando a Organização Social atua em substituição ao Estado via 

descentralização por colaboração, o influxo do regime jurídico público é maior. 

Quando, ao revés, a atuação é complementar ao Estado, por meio do exercício da 

função pública de fomento, esse influxo é menor. (LINS, 2014, pg. 23 e ss) 

 

  É salutar relembrar, como já dito, que o regime jurídico de direito público 

não incide sobre as atividades próprias da Organização Social. Essa influência 

ocorre somente nas atividades realizadas no bojo do contrato de gestão. Sendo 

assim, a priori, em suas atividades próprias a responsabilidade civil que incide sobre 

as Organizações Sociais segue a regra geral das pessoas jurídicas de direito 

privado. É, portanto, subjetiva. 

 

  Já quando a Organização Social atua em regime de colaboracão com o 

Estado, substituindo-o no papel de responsável pela gestão operacional de 

determinadas atividades públicas, há uma alteração nesse regime, e passa a incidir 

sobre a entidade, nos atos realizados no âmbito do contrato de gestão, a 

responsabilidade objetiva.  
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  Nessa espécie de parceria, a influência das normas de direito público 

sobre a Organização Social é intensa a ponto de alterar o regime ordinário de 

responsabilidade da entidade. Nessa forma de parcerias, o serviço público é 

desenvolvido pela entidade privada via descentralização por colaboração. Desse 

modo, fica clara a incidência da norma descrita no Parágrafo 6 do artigo 37 da 

Constituição Federal, já que a Organização Social, nesses casos, é uma pessoa 

jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos.51 

 

  Compartilha essa opinião Alberto Higa, que também considera aplicar-se 

a regra de responsabilidade civil objetiva sempre que a Organização Social atuar em 

substituição ao Poder Público, o que, na opinião do autor, só é possível de 

verificação no exame do caso concreto (HIGA, 2010 apud LINS, 2014). 

 

  Outros autores igualmente opinam pela aplicação da regra da objetividade 

da responsabilidade civil sobre as atividades realizadas pelas Organizações Sociais 

no âmbito do contrato de gestão. É o caso das autoras Ferrari e Ferrari, para quem a 

regência publicista que dá suporte às organizações sociais “(...) exige que sua 

responsabilidade esteja submetida ao disposto no Parágrafo sexto do artigo 37 da 

Constituição Federal” (FERRARI;FERRARI, 2007, pag. 144 e 145). 

 

  Cristina Fortini também crê, ao abordar as Organizações Sociais, que pela 

posição peculiar que estas ocupam e por submeterem-se aos princípios que regem 

a atividade administrativa, a responsabilidade civil dessas entidades deve ser guiada 

pelo disposto no Parágrafo sexto do artigo 37 da Constituição Federal (FORTINI, 

2006 apud FERRARI, 2007). 

 

  Juarez Freitas, no mesmo sentido, disserta que a responsabilidade civil 

das entidades recebe influxo parcial da regência publicista. (FREITAS, 1998). 

 

  Todavia, o entendimento altera-se caso a parceria celebrada com a 

Organização Social for quando não incidir na gestão de serviços públicos. Trata-se 

                                                        
51

 LINS, Bernardo Wildi. A Responsabilidade Civil do Estado e da Organização Social nas diferentes espécies de 

parcerias firmadas via contrato de gestão. R. Dir. Terc. Setor – RDST. Belo Horinzonte. ano 8, n.16. jul./dez 
2014, pg. 37. 
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das mesmas atividades que já eram realizadas pela entidade antes da celebração 

do contrato de gestão, melhoradas e ampliadas por conta do subsídio financeiro 

fornecido pelo Estado por meio da avença. Assim, pelo fato de as atividades 

desenvolvidas pela entidade não configurarem serviços públicos, a responsabilidade 

permanece subjetiva. 

 

  Quando houver a descentralização por colaboração, o Estado responde 

solidariamente com a Organização Social pelos danos causados pela entidade na 

execução do contrato de gestão. Sustenta-se que a delegação aproxima-se as 

Organizações Sociais das concessionárias desses serviços públicos. Assim, como 

naquelas hipóteses, o dever de indenizar estende-se ao Estado, fundado no seu 

dever de fiscalização das atividades realizadas pela entidade parceira52. 

  

  Silvio Luís da Rocha, compartilha do entendimento de que o Estado, em 

regra, não possui responsabilidade por atos cometidos por Organizações Sociais, 

salvo em dois casos “(...) o ato praticado por agente público cedido a Organização 

Social e a omissão da Administração Pública em fiscalizar as atividades da 

Organização Social”53. 

 

  O autor traz que o fundamento da responsabilidade não seria o mesmo 

para todas as situações. Argumenta que o Estado responderia objetivamente por 

prejuízos causados a terceiros pelas Organizações Sociais, quando os prejuízos 

decorressem de atos ou omissões praticadas por agentes do Estado que a elas 

foram cedidos. O Estado responderia subjetivamente por prejuízos causados a 

terceiros por maus serviços prestados pelas Organizações Sociais, quando 

demonstrado que a omissão em fiscalizá-las contribuiu para a ocorrência dos danos. 

   

4. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E 

CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA 

                                                        
52 LINS, Bernardo Wildi. A Responsabilidade Civil do Estado e da Organização Social nas diferentes espécies de 

parcerias firmadas via contrato de gestão. R. Dir. Terc. Setor – RDST. Belo Horinzonte. ano 8, n.16. jul./dez 
2014, pg. 37. 

53 FERREIRA DA ROCHA, Sílvio Luís. Terceiro Setor. 2ª edição. São Paulo: Marelheiros Editores. 2006, pg. 

187. 
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A Lei Federal nº 9.637/1998 teve a sua constitucionalidade discutida no 

Supremo Tribunal Federal. O tema foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 1.923, proposta pelo Partido dos Trabalhadores – PT e pelo Partido Democrático 

Trabalhista – PDT, em dezembro de 1998, especificamente contra a integralidade da 

Lei nº 9.637/1998 e o inc. XXIV, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, incluído pela Lei nº 

9.648/1998, que permitia a dispensa de licitação para “a celebração de contra- tos 

de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das 

respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de 

gestão”.  

 

A ação tramitou no Supremo Tribunal Federal por mais de 16 anos, só o 

julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade durou mais de 04 anos. 

Iniciou na sessão do dia 31.3.2011, com a prolação do voto do Ministro Ayres Britto, 

somente sendo finalizado na sessão do dia 16.4.2015. 

 

Na petição inicial, argumentaram ser despicienda a criação da figura 

jurídica das organizações sociais, pois o direito brasileiro já contemplaria 

instrumentos de participação das entidades filantrópicas no oferecimento de serviços 

sociais à população. Insinuaram que o real propósito da criação do modelo seria a 

substituição das instituições públicas prestadoras desses serviços por instituições 

privadas, o que teria como propósito somente a fuga das amarras a que estão 

submetidos os administradores públicos, já que as organizações sociais seriam 

instituições criadas pelos dirigentes do órgão público prestador dos serviços, que 

seria extinto. Tudo isso faria parte de um processo de privatização dos aparatos 

públicos que, além de tudo, ocorreria sem a realização de licitação pública. 

 

Ainda na petição inicial, foi discutida a natureza jurídica das organizações 

sociais, constatando-se que elas não pertencem à Administração Pública e não 

configuram entes paraestatais (referindo-se aos serviços sociais autônomos), já que 

estes são criados por lei. Tratar-se-ia, segundo os partidos autores da ação, de um 

“modelo mal acabado de transferência de responsabilidades públicas a entes 

privados que, efetivamente, não se destacam da Administração Descentralizada, 

nem prescindem da atuação subsidiária do Estado” (STF, 1998, p. 34-35). 
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Sustentam os autores que: 

 

[...] artificialmente, aos entes públicos já constituídos, uma nova 

roupagem para que de sua gestão possam apropriar-se os mesmos 

grupos de interesse que outrora levaram o Constituinte a objetivar as 

figuras jurídicas integrantes da Administração Pública aos princípios 

moralizadores da Carta de 1988, como se isso fosse suficiente para 

despi-las de sua natureza de entes integrantes da administração 

pública, prestadores de serviço público. (STF, 1998, p. 35) 

 

Ainda, requereu-se liminarmente a suspensão dos efeitos da Lei nº 

9.637/1998 e do inc. XXIV, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, do qual foi julgado 

improcedente pela inexistência do periculum in mora. Ao final, no mérito, o 

requerimento era para o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei nº 

9.637/1998, na sua integralidade, e do inc. XXIV do art. 24 da Lei nº 8.666/93. 

 

Após quarto anos em pauta no Supremo Tribunal Federal, prevaleceu, por 

maioria, o entendimento externado no voto do Ministro Luiz Fux, conforme descrito 

na respectiva certidão de julgamento: 

 

 “O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, 

apenas para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 

9.637/98 e ao art. 24, XXIV da Lei no 8.666/93, incluído pela Lei nº 

9.648/98, para que: (i) o procedimento de qualificação seja 

conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância 

dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal, e de 

acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o 

art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão 

seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com 

observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição 

Federal; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações 

(Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de 

bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de 

forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios 
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do caput do art. 37 da Constituição Federal; (iv) os contratos a serem 

celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos 

públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, 

com observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição 

Federal, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada 

entidade; (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja 

conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância 

dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do 

regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para 

afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo 

Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União, da aplicação 

de verbas públicas, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux, que 

redigirá o acórdão, vencidos, em parte, o Ministro Ayres Britto 

(Relator) e, julgando procedente o pedido em maior extensão, os 

Ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. Não votou o Ministro Roberto 

Barroso por suceder ao Ministro Ayres Britto. Impedido o Ministro 

Dias Toffoli. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. 

Plenário, 16.04.2015”54. 

                                                        
54 Ação Direta de Inconstitucionalidade. Constitucional. Administratativo. Terceiro Setor. Marco Legal das 

Organizações Sociais. Lei nº 9.637/98 e nova redação, conferida pela lei nº 9.648/98, ao Art. 24, XXIV, da Lei 
nº 8.666/93. Moldura constitucional da intervenção do estado no domínio econômico e social. Serviços 
Públicos Sociais. Saúde (Art. 199, CAPUT), Educação (Art. 209, caput), Cultura (ART. 215), Desporto e Lazer 
(Art. 217), Ciência e Tecnologia (Art. 218) e Meio Ambiente (Art. 225). Atividades cuja titularidade é 
compartilhada entre o poder público e a sociedade. disciplina de instrumento de colaboração públicoprivada. 
intervenção indireta. atividade de fomento público. inexistência de renúncia aos deveres estatais de agir. 
margem de conformação constitucionalmente atribuída aos agentes políticos democraticamente eleitos. 
princípios da consensualidade e da participação. Inexistência de violação ao art. 175, caput, da constituição. 
extinção pontual de entidades públicas que apenas concretiza o novo modelo. Indiferença do fator temporal. 
Inexistência de violação ao dever constitucional de licitação (CF, Art. 37, XXI). Procedimento de qualificação 
que configura hipótese de credenciamento. competência discricionária que deve ser submetida aos princípios 
constitucionais da publicidade, moralidade, eficiência e impessoalidade, à luz de criterios objetivos (CF, Art. 37, 
caput). Inexistência de permissivo à arbitrariedade. 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 nº 9.637/98. Função 
regulatória da licitação. Observância dos princípios da impessoalidade, da publicidade, da eficiência e da 
motivação. Impossibilidade de exigência de licitação para os contratos celebrados pelas organizações sociais 
com terceiros. Observância do núcleo essencial dos princípios da administração pública (CF, Art. 37, caput). 
Regulamento próprio para contratações. Inexistência de dever de realização de concurso público para 
contratação de empregados. Incidência do princípio constitucional da impessoalidade, através de 
procedimento objetivo. Ausência de violação aos direitos constitucionais dos servidores públicos cedidos. 
Preservação do regime remuneratório da origem. Ausência de submissão ao princípio da legalidade para o 
pagamento de verbas, por entidade privada, a servidores. Interpretação dos arts. 37, X, e 169, §1º, da 
constituição. Controles pelo tribunal de contas da união e pelo ministério público. Preservação do âmbito 
constitucionalmente de definido para o exercício do controle externo (CF, Arts. 70, 71, 74 e 127 e seguintes). 
Interferência estatal em associações e fundações privadas (CF, Art. 5º, XVII e XVIII). Condicionamento à 
adesão voluntária da entidade privada. Inexistência de ofensa à constituição. Ação direta julgada parcialmente 
procedente para conferir interpretação conforme aos diplomas impugnados. 1. A atuação da Corte 
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Constitucional não pode traduzir forma de engessamento e de cristalização de um determinado modelo pré-
concebido de Estado, impedindo que, nos limites constitucionalmente assegurados, as maiorias políticas 
prevalecentes no jogo democrático pluralista possam pôr em prática seus projetos de governo, moldando o 
perfil e o instrumental do poder público conforme a vontade coletiva. 2. Os setores de saúde (CF, art. 199, 
caput), educação (CF, art. 209, caput), cultura (CF, art. 215), desporto e lazer (CF, art. 217), ciência e 
tecnologia (CF, art. 218) e meio ambiente (CF, art. 225) configuram serviços públicos sociais, em relação aos 
quais a Constituição, ao mencionar que “são deveres do Estado e da Sociedade” e que são “livres à iniciativa 
privada”, permite a atuação, por direito próprio, dos particulares, sem que para tanto seja necessária a 
delegação pelo poder público, de forma que não incide, in casu, o art. 175, caput, da Constituição. 3. A 
atuação do poder público no domínio econômico e social pode ser viabilizada por intervenção direta ou 
indireta, disponibilizando utilidades materiais aos beneficiários, no primeiro caso, ou fazendo uso, no segundo 
caso, de seu instrumental jurídico para induzir que os particulares executem atividades de interesses públicos 
através da regulação, com coercitividade, ou através do fomento, pelo uso de incentivos e estímulos a 
comportamentos voluntários. 4. Em qualquer caso, o cumprimento efetivo dos deveres constitucionais de 
atuação estará, invariavelmente, submetido ao que a doutrina contemporânea denomina de controle da 
Administração Pública sob o ângulo do resultado (Diogo de Figueiredo Moreira Neto). 5. O marco legal das 
Organizações Sociais inclina-se para a atividade de fomento público no domínio dos serviços sociais, 
entendida tal atividade como a disciplina não coercitiva da conduta dos particulares, cujo desempenho em 
atividades de interesse público é estimulado por sanções premiais, em observância aos princípios da 
consensualidade e da participação na Administração Pública. 6. A finalidade de fomento, in casu, é posta em 
prática pela cessão de recursos, bens e pessoal da Administração Pública para as entidades privadas, após a 
celebração de contrato de gestão, o que viabilizará o direcionamento, pelo Poder Público, da atuação do 
particular em consonância com o interesse público, através da inserção de metas e de resultados a serem 
alcançados, sem que isso configure qualquer forma de renúncia aos deveres constitucionais de atuação. 7. Na 
essência, preside a execução deste programa de ação institucional a lógica, que prevaleceu no jogo 
democrático, de que a atuação privada pode ser mais eficiente do que a pública em determinados domínios, 
dada a agilidade e a flexibilidade que marcam o regime de direito privado. 8. Os arts. 18 a 22 da Lei nº 
9.637/98 apenas concentram a decisão política, que poderia ser validamente feita no futuro, de afastar a 
atuação de entidades públicas através da intervenção direta para privilegiar a escolha pela busca dos mesmos 
fins através da indução e do fomento de atores privados, razão pela qual a extinção das entidades 
mencionadas nos dispositivos não afronta a Constituição, dada a irrelevância do fator tempo na opção pelo 
modelo de fomento – se simultaneamente ou após a edição da Lei. 9. O procedimento de qualificação de 
entidades, na sistemática da Lei, consiste em etapa inicial e embrionária, pelo deferimento do título jurídico de 
“organização social”, para que Poder Público e particular colaborem na realização de um interesse comum, 
não se fazendo presente a contraposição de interesses, com feição comutativa e com intuito lucrativo, que 
consiste no núcleo conceitual da figura do contrato administrativo, o que torna inaplicável o dever 
constitucional de licitar (CF, art. 37, XXI). 10. A atribuição de título jurídico de legitimação da entidade através 
da qualificação configura hipótese de credenciamento, no qual não incide a licitação pela própria natureza 
jurídica do ato, que não é contrato, e pela inexistência de qualquer competição, já que todos os interessados 
podem alcançar o mesmo objetivo, de modo includente, e não excludente. 11. A previsão de competência 
discricionária no art. 2º, II, da Lei nº 9.637/98 no que pertine à qualificação tem de ser interpretada sob o 
influxo da principiologia constitucional, em especial aos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência (CF, art. 37, caput). É de se ter por vedada, assim, qualquer forma de arbitrariedade, de modo que 
o indeferimento do requerimento de qualificação, além de pautado pela publicidade, transparência e 
motivação, deve observar critérios objetivos fixados em ato regulamentar expedido em obediência ao art. 20 da 
Lei nº 9.637/98, concretizando de forma homogênea as diretrizes contidas nos inc. I a III do dispositivo. 12. A 
figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços 
com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio verdadeiramente associativo, e 
não comutativo, para o atingimento de um objetivo comum aos interessados: a realização de serviços de 
saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia, razão pela qual se 
encontram fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da CF. 13. Diante, porém, de um cenário de escassez 
de bens, recursos e servidores públicos, no qual o contrato de gestão firmado com uma entidade privada 
termina por excluir, por conseqüência, a mesma pretensão veiculada pelos demais particulares em idêntica 
situação, todos almejando a posição subjetiva de parceiro privado, impõese que o Poder Público conduza a 
celebração do contrato de gestão por um procedimento público impessoal e pautado por critérios objetivos, por 
força da incidência direta dos princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade e da eficiência na 
Administração Pública (CF, art. 37, caput). 14. As dispensas de licitação instituídas nos arts. 24, XXIV, da Lei 
nº 8.666/93 e no art. 12, §3º, da Lei nº 9.637/98 têm a finalidade que a doutrina contemporânea denomina de 
função regulatória da licitação, através da qual a licitação passa a ser também vista como mecanismo de 
indução de determinadas práticas sociais benéficas, fomentando a atuação de organizações sociais que já 
ostentem, à época da contratação, o título de qualificação, e que por isso sejam reconhecidamente 
colaboradoras do Poder Público no desempenho dos deveres constitucionais no campo dos serviços sociais. 
O afastamento do certame licitatório não exime, porém, o administrador público da observância dos princípios 
constitucionais, de modo que a contratação direta deve observar critérios objetivos e impessoais, com 
publicidade de forma a permitir o acesso a todos os interessados. 15. As organizações sociais, por integrarem 
o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se 
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4.1 Posicionamento quanto a decisão do Supremo Tribunal 

Federal 

 

Conforme exposto, o Supremo Tribunal Federal chancelou o modelo 

federal de parcerias do Estado com as organizações sociais. O entendimento da 

Corte foi no sentido de se atribuir à Lei nº 9.637/1998 interpretação conforme a 

Constituição Federal, de modo a garantir a incidência dos princípios norteadores da 

atividade administrativa, previstos no seu art. 37, sobre os procedimentos de 

qualificação e de seleção da entidade firmatária do contrato de gestão e sobre a 

própria execução da parceria, e, ainda, a competência fiscalizatória dos órgãos de 

controle sobre as atividades dessas entidades. 

 

O posicionamento do Supremo Tribunal Federal refletiu os entendimentos 

                                                                                                                                                                             
submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar, o que consistiria em quebra da lógica de 
flexibilidade do setor privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório instituído pela Lei. Por 
receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, porém, seu regime jurídico tem de ser 
minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 
37, caput), dentre os quais se destaca o princípio da impessoalidade, de modo que suas contratações devem 
observar o disposto em regulamento próprio (Lei nº 9.637/98, art. 4º, VIII), fixando regras objetivas e 
impessoais para o dispêndio de recursos públicos. 16. Os empregados das Organizações Sociais não são 
servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei 
(CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também 
não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de 
pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um 
procedimento objetivo e impessoal. 17. Inexiste violação aos direitos dos servidores públicos cedida às 
organizações sociais, na medida em que preservado o paradigma com o cargo de origem, sendo 
desnecessária a previsão em lei para que verbas de natureza privada sejam pagas pelas organizações sociais, 
sob pena de afronta à própria lógica de eficiência e de flexibilidade que inspiraram a criação do novo modelo. 
18. O âmbito constitucionalmente definido para o controle a ser exercido pelo Tribunal de Contas da União 
(CF, art. 70, 71 e 74) e pelo Ministério Público (CF, arts. 127 e seguintes) não é de qualquer forma restringido 
pelo art. 4º, caput, da Lei nº 9.637/98, porquanto dirigido à estruturação interna da organização social, e pelo 
art. 10 do mesmo diploma, na medida em que trata apenas do dever de representação dos responsáveis pela 
fiscalização, sem mitigar a atuação de ofício dos órgãos constitucionais. 19. A previsão de percentual de 
representantes do poder público no Conselho de Administração das organizações sociais não encerra violação 
ao art. 5º, XVII e XVIII, da Constituição Federal, uma vez que dependente, para concretizar-se, de adesão 
voluntária das entidades privadas às regras do marco legal do Terceiro Setor. 20. Ação direta de 
inconstitucionalidade cujo pedido é julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à 
Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: (i) 
o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos 
princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o 
art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e 
impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação 
para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 
9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos 
princípios do caput do art. 37 da CF; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com 
terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância 
dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; 
(v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, 
com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado 
por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e 
pelo TCU, da aplicação de verbas públicas. 
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já esposados nos primeiros votos prolatados, notadamente o do Ministro Luiz Fux, 

seguidos pelos entendimentos defendidos pela doutrina e cortes de contas do país 

ao longo dos anos. Não trouxe grandes inovações neste sentido, mas prevaleceu a 

constitucionalidade da lei, abarcada pela moldura constitucional que é 

“suficientemente dúctil para abarcar diferentes desenhos institucionais e distintos 

projetos de intervenção estatal nos domínios econômico e social” (BINENBOJM, 

2011, p. 1).  

 

O entendimento que prevaleceu foi o que afastou os dois já mencionados 

grupos de argumentos contrários à constitucionalidade do modelo de parceria com 

as organizações sociais.  

 

Bernardo Wildi Lins55 explica os motivos: 

 

“Quanto ao primeiro grupo de críticas, primeiro de tudo, porque o 

modelo das organizações sociais não concede ao administrador a 

prerrogativa de transferir a gestão integral de serviços público para a 

entidade parceria, somente a gestão operacional desses serviços. A 

gestão estratégica permanece a cargo do Estado. Segundo, a 

natureza dessa relação não configura “terceirização”, ou 

“privatização”, ao menos no preciso sentido jurídico desses termos, 

que possuem significado jurídico específico. 

 

O cerne da questão está na discussão sobre o que se entende por 

serviços públicos de saúde e educação. A superação da noção de 

que tais serviços são aqueles oferecidos diretamente pelo Estado é 

pressuposto para a compreensão e aceitação do modelo de 

parcerias com as organizações sociais. 

 

(...) 

 

                                                        
55

 LINS, Bernardo Wildi. O Posicionamento do Supremo Tribunal Federal e as parcerias com as Organizações 

Sociais. Revista Direito do Terceiro Setor – RDTS ano 9, n. 17. Belo Horizonte: Ed. Fóum. jan./jun. 2015, pg. 
94-96. 
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No que se refere ao segundo grupo de críticas, é de se dizer que, 

conforme já exposto, a adoção do modelo de parcerias com 

organizações sociais não importa em uma completa supressão do 

regime jurídico administrativo e dos controles formais prévios que 

lhes são característicos. As organizações sociais submetem-se a um 

regime jurídico híbrido, majoritariamente privado, mas derrogado por 

normas de direito público, de modo a garantir a observância dos 

princípios regentes do direito administrativo. 

 

Também não se considera possível atacar a constitucionalidade do 

modelo de parcerias com as organizações sociais por considerá-lo 

ofensivo ao regime jurídico administrativo. Afinal, conforme 

reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal 

alberga a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos 

visando à consecução de fins públicos nas áreas de atuação das 

organizações sociais. 

 

Certo é que o Estado de Direito é uma conquista da sociedade 

contra a arbitrariedade dos detentores do poder, típica dos modelos 

absolutistas, em que o conceito de justiça costumava estar vinculado 

à vontade do soberano. Todavia, é igualmente certo que o direito é 

uma ciência social, criada pelo homem. Possui, portanto, caráter 

instrumental, somente sendo útil quando estiver a serviço dos 

homens. Seguindo essa linha de pensamento, é inaceitável que os 

homens fiquem reféns do direito, quando este não mais se adéqua 

às circunstâncias da sociedade, quando este se torna inútil. A 

situação assemelha-se com a da criatura que domina o criador.” 

 

Na opinião de Paulo Modesto,  

 

“parece possível interpretar e refletir sobre o que representa o 

programa das organizações sociais para a redefinição do modo de 

intervenção do Estado no âmbito social apenas se adotarmos uma 

atitude de abertura, de ânimo desarmado, negação da mentalidade 
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burocrática antes referida, que desconfia do novo e o renega de 

plano, adulterando o seu sentido próprio a partir de antigos 

esquemas conceituais. Na verdade, a atitude oposta à de abertura, a 

atitude de bloqueio “a priori”, é impensável e inaceitável entre 

juristas, que são profissionais do diálogo, acostumados a tratar 

cotidianamente com novas demandas político-sociais56”. 

 

Inevitavelmente, trata-se de um processo natural que costuma incidir 

sobre institutos jurídicos inovadores, inspirados no direito estrangeiro, inseridos no 

sistema jurídico nacional. É compreensível que o processo de amoldamento desses 

institutos à realidade jurídica brasileira demande ajustes sobre o formato 

originalmente forjado pelo legislador. Defende-se que a solução jurídica utilizada 

pelo Supremo Tribunal Federal no caso das organizações sociais, é umas dessas 

técnicas de amoldamento desses institutos jurídicos ao direito pátrio. 

 

5. O CONTROLE DE RECURSOS PÚBLICOS TRANSFERIDOS ÀS 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

 

  As Organizações Sociais quando subsidiadas com recursos públicos para 

execução dos serviços, sujeitam-se à fiscalização e acompanhamento pelo poder 

público. Isso em duas dimensões: a primeira no tocante à responsabilidade do 

Estado garantir a execução eficiente do serviço de saúde, e a segunda em relação a 

regular a aplicação dos recursos públicos, que além de ser acompanhada pelo órgão 

público contratante, submete-se à fiscalização dos órgãos de controle interno e 

externo, bem como do controle da sociedade. É o que passará a ser tratado neste 

capítulo. 

 

5.1 Controle Externo 

 

  Não é a natureza jurídica da entidade privada integrante do terceiro setor, 

por exemplo, que determina a sua sujeição especial à competência dos Tribunais de 

Contas. Com o advento da Emenda Constitucional n. 19/1998, que alterou a redação 

                                                        
56 MODESTO, Paulo. Reforma do Marco Legal do Terceiro Setor. Revista de Direito Administrativo (RDA). Rio 

de Janeiro. Renovar. 1998, pg. 55. 
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do parágrafo único do Art. 70, ficou explícito o dever de prestar contas de “qualquer 

pessoa física ou jurídica,  pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie 

ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, 

ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza  pecuniária”.  

 

  Sob o conteúdo do dispositivo constitucional acima mencionado Ferrari 

pondera que: 

 

“Ao verificar o contido no artigo 70, não cabe ao intérprete outra 

oportunidade do que concluir que a vontade do legislador 

constituinte reformador, volta-se apenas para proteção dos recursos 

públicos. (...) Assim não cabe mais questionar quem deve prestar 

contas. Havendo recursos públicos, não importa quem os utilize, 

guarde, gerencie ou administre, pode ser pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, existe a obrigatoriedade de um lado de prestar 

contas e de outro de proceder a fiscalização contábil financeira, 

orçamentária e operacional sobre tais recursos.”57 

   

  Diz-se que é o fato objetivo da utilização de recursos públicos pela 

entidade de terceiro setor que atrairá a competência do Tribunal de Contas, não a 

sua especial caracterização subjetiva.  

 

  Se não há recebimento de recurso público, direta ou indiretamente, não 

haverá competência fiscalizatória externa dos Tribunais de Contas sobre a entidade 

privada sem fins lucrativos.  

 

  De outra parte, a competência de atuação da Corte de Contas deve ser 

restrita à verificação da regularidade do vínculo de fomento, do bom emprego dos 

recursos transferidos e a apuração dos resultados da parceria estabelecida, não 

sendo de admitir medidas de controle ou interferência na gestão da entidade não 

estatal.  
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  É marcante o esforço empreendido ao longo da evolução constitucional e 

legal brasileira no sentido de estabelecer mecanismos de controle dos recursos 

públicos, como revelam a alteração da redação do parágrafo único do art. 70 por 

meio da Emenda Constitucional no 19/98 e a redação dos incisos II e IV do art. 71 

da CF/88. Outrossim, o controle quanto a economicidade e legitimidade foi 

introduzido na CF/88 como demonstração da ampliação dos aspectos de 

fiscalização de competência das Cortes de Contas, que passou a controlar “a 

validade formal, a eficácia e o fundamento da execução orçamentária”. 

 

  Extraise do art. 70 c/c o art. 71 da CF/88 que será exercida pelo 

Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de todas as entidades 

da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação de subvenções e renúncia de receitas.  

 

  Dispõe o parágrafo único do art. 70, que qualquer pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, deverá prestar contas, se utilizar, arrecadar, guardar, 

gerenciar ou administrar dinheiros, bens e valores públicos. 

 

  Na sequência, dispõe o inciso II do art. 71 da CF que cabe ao Tribunal de 

Contas da União — e por força do art. 75, às demais Cortes — julgar as contas dos 

administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 

administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 

mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a 

perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. 

 

  O art. 9º da Lei 9.637/98 corrobora o dever de submissão das contas das 

Organizações Sociais ao controle do Tribunal de Contas da União, nos seguintes 

termos: “Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao 

tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de 

recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao 

Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária”.  

 

  Assim, em tendo a entidade ou órgão supervisor do Poder Público que 
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assinou o Contrato de Gestão, responsabilidade pela fiscalização da execução do 

contrato, tomando conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na 

malversação de bens ou valores públicos, deverá comunicar o Tribunal de Contas 

da União e representar junto ao Ministério Público, à Advocacia Geral da União ou à 

Procuradoria da entidade competente, para que seja decretada a indisponibilidade 

dos bens da instituição, o seqüestro dos de seus dirigentes, bem como do agente 

público, ou terceiro, que possa ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao 

patrimônio público, nos termos do artigo 10 da Lei n. 9.637/88, quando diz: 

 

“Sem prejuízo da medida a que se refere o artigo anterior, quando 

assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo 

indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem 

pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao 

Ministério Público, à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria da 

entidade para que requeira ao juízo competente a decretação da 

indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos 

seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que 

possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio 

público.” 

 

  Na mesma linha é o entendimento do relator da ADI 1.923, Minisrto Ayres 

Britto, que abordou o regime jurídico das Organizações Sociais.  

 

“Ao contrario do que aduzem os autores, também não há 

afastamento do controle do Tribunal de Contas pela Lei impugnada 

acerca da aplicação de recursos públicos. O termo ‘privativo’, ao 

tratar, no art, 4 da Lei, das competências do Conselho de 

Administração, diz respeito apenas à estrutura interna da 

organização social, sem afastar, como sequer poderia, o âmbito de 

competência delimitado constitucionalmente para a atuação do 

Tribunal de Contas (CF, art. 70, 71 e 74). Além disso, as 

Organizações Sociais estão inequivocadamente submetidas ao 

sancionamento por improbidade administrativa, caso façam mau uso 

dos recursos públicos. A própria Lei n. 9.637/98 faz menção a 
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diversas formas de controle e de fiscalização, conforme se infere da 

redação dos art. 2, I, f, 4, IX e X, 8, Parágrafos 1,2 e 3, art. 9 e art. 

10. De outro lado, não há igualmente restrição à atuação do 

Ministério Público, já que o art. 10 só menciona um dever de 

representação pelos responsáveis pela fiscalização, o que não 

impede, evidentemente, a atuação de ofício do parquet no controle 

da moralidade administrativa à luz dos art. 127 e seguintes da 

Constituição Federal.”   

 

  Em contrapartida, caso não seja dado conhecimento das irregularidades 

constatadas, o responsável pela fiscalização da execução do Contrato de Gestão 

será considerado como solidariamente responsável pelos danos que, porventura, 

decorram da ilegalidade identificada e não informada. 

 

  Neste sentido é a posição de Francisco de Assis Alves: 

 

“No caso do contrato de gestão, a responsabilidade resulta da Lei n. 

9.637/98, art. 9º. Trata-se de solidariedade passiva, é dizer: qualquer 

um dos responsáveis pela fiscalização do contrato de gestão, poderá 

ser chamado para responder, juntamente com os dirigentes da 

organização social, caso, tendo tido conhecimento da irregularidade 

ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens públicos pela 

organização Social, não tenha dado ciência desse fato ao Tribunal 

de Contas.”58 

 

  O acompanhamento da execução do contrato de gestão é direito e 

também dever da Administração e está a cargo do órgão ou entidade supervisora do 

Poder Público que assinou o contrato (art. 8º, §1º), que nomeará uma Comissão de 

Avaliação composta por especialistas de notória capacidade e adequada 

qualificação para oferecer-lhe uma manifestação conclusiva do relatório 

encaminhado pela Organização Social ao término de cada exercício, ordinariamente, 
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ou a qualquer momento, extraordinariamente; relatório, este que pode deverá 

comparar metas propostas e os resultados obtidos e prestar contas correspondentes 

ao exercício financeiro59. 

   

  Ainda, o controle externo pode ser exercido pelo Judiciário, isto porque, a 

Organização Social, como qualquer pessoa jurídica, se submete ao controle 

jurisdicional e, desde que exerçam atividades delegadas, podem ser motivo de 

ações que visem o controle da Administração Pública. 

 

  Tanto é assim, que Sílvio Luís Ferreira da Rocha indaga sobre a 

possibilidade de o cidadão controlar, por intermédio da ação popular, os atos 

praticados pelas Organizações Sociais, e invalidar atos lesivos ao patrimônio público 

ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural60. 

 

  Isto porque, a propositura da ação popular, pelo cidadão cabe para 

extinguir atos ou contratos administrativos ou a estes equiparados, quando ilegais ou 

lesivos ao patrimônio público e as Organizações Sociais não integram nem a 

Administração direta, nem a Administração Indireta, nem, em relação a elas existe a 

obrigatoriedade do Estado concorrer com mais de 50% do seu patrimônio. Porém, 

conclui o autor, “ante a amplitude do texto constitucional vigente que, pela sua 

redação, permite o uso da ação popular para anular ato lesivo ao patrimônio público 

ou de entidade de que o Estado participe, é possível concluir pela viabilidade do uso 

da ação popular para controle dos atos praticados pelas Organizações Sociais61.” 

 

5.1.1 Competência Constitucional para prestação de 

contas: controvérsas doutrinárias 

 

  Em que pese o entendimento esposado, tais assertivas têm recebido 

interpretações divergentes entre os doutrinadores que, de acordo com a perspectiva 

adotada, podem ampliar ou restringir o âmbito do controle dos Tribunais de Contas 

                                                        
59 ROCHA, Luís Ferreira da Rocha. Terceiro Setor. 2ª edição. São Paulo: Malheiros Editores. 2006, pg. 128-129. 
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em relação às entidades em apreço quando receptoras de bens públicos. Ainda, a 

depender da interpretação dos preceitos constitucionais aplicáveis e do 

entendimento esposado acerca de quais competências das Cortes de Contas podem 

ser exercidas para fiscalizar o terceiro setor, decorrem consequências práticas que 

vão desde os procedimentos adotados, até a amplitude e os efeitos de seu controle. 

 

  Verificase na doutrina e julgados de algumas Cortes de Contas que não é 

pacífico o entendimento quanto a competência de apreciação e julgamento das 

contas das entidades do terceiro setor que realizam a gestão de recursos públicos.  

   

  Janaina Schoenmaker, em sua obra Terceiro Setor e prestação de contas 

aos Tribunais de Contas62, trata das diferentes interpretações dada aos preceitos 

constitucionais que, por sua vez, podem levar a um entendimento tanto pela 

incompetência, como pela competência, e neste caso direta ou indireta, dos 

Tribunais de Contras para receber e/ou julgar as prestações de contas das 

entidades do terceiro setor receptoras de recursos públicos. Neste espeque, por 

oportuno, menciona-se a diante as disposições por ela defendida em sua obra. 

 

  Para aqueles que entendem incabível a prestação de contas das 

entidades em exame diretamente ao Tribunal de Contas, o art. 71, inciso II da 

Constituição Federal obrigaria somente as pessoas da Administração direta e 

indireta, por seus administradores e responsáveis por dinheiro e valores públicos 

destas, salvo no caso daquelas que derem causa a prejuízo ao erário, perda ou 

contra irregularidade. 

 

  As entidades do terceiro setor só teriam suas contas julgadas pelas 

Cortes de Contas quando causassem prejuízo ao erário, pois a palavra responsável, 

para os partidários deste entendimento, não abrangeria as entidades privadas 

gestoras de recursos públicos, de acordo com Ives Gandra Martins e Celso Ribeiro 

Bastos63. 
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outubro de 1998, art. 70 a 91. 3ª dição. São Paulo: Ed. Atual. 2002, pg. 25. 
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  Nesta esteira, o TCU foi enfático a respeito: 

 

“(...) não cabem prestações de contas sistemáticas, ao Tribunal de 

Contas da União, de recursos repassados mediante convênio e 

instrumentos congêneres às entidades privadas sem fins lucrativos 

(ONGs), à exceção, até o momento, do contrato de gestão”64. 

   

  Assim, os Tribunais de Contas não seriam competentes para examinar e 

julgar a prestação de contas ordinárias das entidades do terceiro setor, mas 

somente nos casos de prejuízo ao erário, omissão no dever de prestar contas, 

dentre outros, mediante a instauração do processo de tomada de contas especial. 

 

  Os que se posicionam no sentido da competência direta dos Tribunais de 

Contas para receberem as prestações de contas das entidades do terceiro setor, 

sem, portanto, a intermediação do órgão público parceiro, fazemno sob diversos 

fundamentos. 

 

  O principal é o que extrai do art. 71, inciso II, da CF, que este se refere ao 

julgamento das “contas dos administradores (da Administração direta, indireta e 

fundacional) e dos demais responsáveis, por dinheiros e valores públicos, bem como 

daqueles que derem causa a extravio, perda ou contra irregularidade de que resulte 

prejuízo ao erário público”. “Demais responsáveis” não se refeririam aos 

“administradores” do Estado, mas sim a terceiros. 

 

  Defendese, outrossim, o controle direto dos Tribunais de Contas tendo 

como fundamento a ética e a moral65.Também socorrese para tanto do parágrafo 

único e caput do art. 70 da CF ou da combinação do art. 70, parágrafo único e inciso 

II do art. 71 da CF. 

 

  E, em sendo assim, disposição em sentido contrário pela legislação seria 
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inconstitucional e os Tribunais de Contas que deixassem de apreciar e julgar, 

diretamente, as contas de entidades privadas gestoras de recursos públicos 

estariam omissos em relação ao desempenho de competências que lhe são 

próprias. 

 

  O que poderia ser indicado a favor deste posicionamento, com fulcro na 

combinação do art. 70, parágrafo único com o inciso II do art. 71 da CF é o fato de 

que o art. 70 trata genericamente do controle externo exercido pelo Congresso 

Nacional, sendo que no seu parágrafo único referese ao dever de prestar contas 

por quaisquer pessoas que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou 

administrem recursos públicos, sem indicação quanto a quem deverá receber e 

julgar a respectiva prestação.  

 

  A resposta estaria no inciso II do art. 71, no qual se faz menção ao 

julgamento pelos Tribunais de Contas das contas dos “responsáveis” por recursos 

públicos, interpretados estes não como administradores públicos, mas aqueles 

privados previstos no parágrafo único do art. 70. 

 

  Vale dizer que a definição de “responsáveis”, para abranger as entidades 

em questão, enseja implicações interpretativas em outros incisos do art. 71 — como 

o do IV, que remete ao inciso II —, ampliando ou restringindolhes a incidência, a 

depender do entendimento esposado. 

 

  Caberia questionar, ademais, se a nova redação do parágrafo único do 

art. 70 teria alterado o conteúdo do art. 71, inciso II, e se o fato de poder julgar as 

contas — ou independentemente disso — permitelhe fiscalizar as entidades em 

apreço por meio de outros procedimentos, com ou sem a realização do controle 

interno. 

 

5.1.1.1 Posicionamento intermediário 

 

  Neste tópico interessa analisar o caso das Organizações Sociais, visto 

que até 2008, o TCU adotava o posicionamento de que as OSs deveriam lhe prestar 

contas diretamente, ao contrário das demais entidades do terceiro setor, que 



63 
 

  

deveriam fazêlo aos órgãos públicos parceiros66. 

 

  Por este motivo, Janaina Schoenmaker denomina este posicionamento 

como intermediário ao da incompetência ou competência das Cortes de Contas para 

examinar e julgar as contas dos gestores privados de recursos públicos. Haveria 

competência para tal, mas somente para o caso das OSs — se entendidas como 

integrantes do terceiro setor. 

 

  Na Decisão no 592/1998 – Plenário, o TCU fundamentou sua 

competência para exame e julgamento das contas prestadas pelas Organizações 

Sociais na redação do inciso VI do art. 5º da Lei no 8.443/9282 c/c art. 9º da Lei 

Federal das Organizações Sociais. Entendeuse que o TCU poderia julgar as contas 

das Organizações Sociais por expressa previsão legal, ainda que o §1º, art. 8 da Lei 

das Organizações Sociais disponha que esta deverá prestar contas ao órgão ou 

entidade supervisora de seu contrato de gestão. Este preceito legal, segundo aquela 

decisão, porém, não excluiria o controle pelo TCU a respeito. 

 

  Outrossim, alguns autores — no que são acompanhados por certos 

Tribunais de Contas — não se opõem ao julgamento por estes, diretamente, das 

contas das entidades qualificadas como OSs — e não das demais entidades 

privadas sem fins lucrativos, como OSCIP. Dentre os argumentos doutrinários e 

jurisprudenciais para tal posicionamento estão o da combinação do parágrafo único 

do art. 70 com o inciso II do art. 71, como fundamento para julgamento das contas 

dessas organizações, sob a alegação de que se assemelham à administração 

indireta — e, portanto, estariam nela contempladas. Assim, permaneceria a 

interpretação de que no inciso II do art. 70 somente as entidades da administração 

direta e indireta teriam suas contas julgadas pelos citados Tribunais, e, pela 

similaridade com as entidades da administração indireta, as OSs também o 

deveriam ter. Os autores que assim se posicionam, enxergam nas OSs, de certa 

forma, uma extensão da administração pública, sobretudo quando decorrentes de 

extintas entidades públicas. Foi este o entendimento esposado pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU) na Decisão no 931/1999 e Decisões Normativas, até a 
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edição da Decisão Normativa no 88/2007, que a excluiu, na esteira do 

posicionamento adotado em relação às OSCIPs. 

 

  De fato, a Instrução Normativa TCU nº 47/2004 previa em seu art. 2º, 

inciso VIII, efetivamente, como unidades jurisdicionadas ao Tribunal, “as entidades 

públicas ou privadas que tenham firmado contrato de gestão com a administração 

pública federal e em razão desse contrato recebam recursos orçamentários da 

União”, sem mencionar, por exemplo, as OSCIPs e o termo de parceria. 

 

  Ocorre que a Instrução Normativa TCU nº 054/2007, excluiu do art. 2º 

aquela redação, substituindoa pela que deverão prestar contas aos Tribunais de 

Contas as entidades assim obrigadas em razão de previsão legal, sem mencionar as 

Organizações Sociais. A Decisão Normativa nº 85/2007 e a Decisão Normativa nº 

88/2007, na mesma esteira, ao definirem para 2008 as unidades jurisdicionadas 

cujos responsáveis deveriam apresentar contas ao TCU, não trataram diretamente 

das Organizações Sociais. 

 

  Essas alterações quanto à abrangência de competência direta do TCU 

sobre as organizações sociais federais existentes decorreram do Acórdão TCU no 

1952/2007, que versou sobre o projeto de decisão normativa anual que definiu as 

unidades jurisdicionadas por aquela Corte. Naquela oportunidade decidiuse pela 

nãoobrigatoriedade de prestação de contas pelas Organizações Sociais ao TCU, 

“tendo em vista que os órgãos governamentais contratantes (supervisores) dessas 

entidades já devem, por disposição legal, supervisionálas, acompanhálas e 

avaliálas”, reiterado no Acórdão TCU no 613/2008. No entanto, os relatórios de 

gestão dos supervisores dessas entidades, tanto públicas, quanto privadas, 

deveriam conter informações sobre o acompanhamento e a avaliação dessas 

entidades que celebraram contrato de gestão, conforme disposto no item 19 da parte 

2 do Anexo II do Anteprojeto. 

 

  No mesmo sentido, para o ano de 2009, a Decisão Normativa nº 

093/2008, alterada pela Decisão Normativa nº 96/2009, indicou as unidades 

jurisdicionadas cujos responsáveis devam apresentar relatório de gestão referente 

ao exercício de 2008, especificando a forma, os prazos de sua apresentação e o seu 
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conteúdo. 

 

  Não menciona explicitamente as OSs. Todavia, estabelece que os órgãos 

ou entidades públicas fiscalizadoras dos contratos de gestão, deverão apresentar 

informações sobre o acompanhamento e avaliação relacionada à supervisão de 

entidades públicas e privada que tenham celebrado este instrumento. 

 

  Já a Decisão Normativa nº 094 definiu para 2009, as unidades 

jurisdicionadas cujos responsáveis devam apresentar processos de contas relativas 

ao exercício de 2008, sob a forma, prazos e conteúdos dos demonstrativos que os 

comporão, nos termos dos artigos 4º, 6º, 13º e 14º da Instrução Normativa TCU no 

57, de 27 de agosto de 2008. 

 

  Por fim, cumpre transcrever o art. 2º, §2º da Decisão Normativa nº 

96/2009, que foi explícito no sentido de que as entidades privadas receptoras de 

transferência voluntária de recursos públicos não deverão prestar contas 

diretamente ao TCU: 

 

“§2º Os estados, o Distrito Federal, os municípios e as pessoas 

físicas ou entidades privadas, quando beneficiários de transferência 

voluntária de recursos federais sob qualquer forma, responderão 

perante o órgão ou entidade repassador pela boa e regular aplicação 

desses recursos, apresentando os documentos, informações e 

demonstrativos necessários à composição dos relatórios de gestão e 

dos processos de contas dos responsáveis por essas unidades 

jurisdicionadas”. 

 

  Em outras palavras, as Organizações Sociais e demais entidades do 

terceiro setor, no âmbito do TCU, serão por ele indiretamente fiscalizadas, quando 

do envio do relatório de gestão pela entidade pública competente sobre o 

acompanhamento e avaliação relacionados à supervisão de entidades privadas que 

tenham celebrado contrato de gestão. 

 

  Notese que, de modo inverso, o Regimento Interno do Tribunal de 
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Contas do Estado de São Paulo, expressamente prevê a competência das Câmaras 

para “o julgamento da prestação de contas dos recursos públicos destinados às   

Sociais” (art. 56, inciso XV) e pelo Conselheiro, como Julgador Singular, de contas 

de outras entidades do terceiro setor: “julgar as prestações de contas de auxílios, 

subvenções, contribuições, de origem estadual ou municipal, concedidos às 

fundações mantidas ou instituídas pelo Poder Público municipal e estadual” e “julgar 

as prestações de contas de auxílios, subvenções, contribuições, de origem estadual 

ou municipal, concedidos às entidades particulares de caráter assistencial ou que 

exerçam atividades de relevante interesse público”67. 

 

  Como se verifica, a questão do controle das Organizações Sociais 

diretamente pelos Tribunais de Contas, por meio do exame e julgamento das contas 

por elas prestadas, é ainda controvertida entre as Cortes de Contas. 

 

  Por fim, a título de curiosidade, ainda no âmbito da interpretação 

intermediária, a prestação de contas pelas fundações instituídas e mantidas — ou 

não — pelo poder público também é controversa. Na esteira de Márcia Semer68, se 

da primeira leitura do inciso II do art. 71 se extrai que não abrangeria fundações 

mantidas, mas não instituídas pelo Estado, o entendimento dominante sobre o tema, 

no âmbito dos Tribunais de Contas, tem sido pela sua possibilidade. 

 

  Conforme Gustavo Saad Diniz69, para “se saber, criteriosamente, se uma 

fundação privada está sujeita ao controle do Tribunal de Contas, além do MP, é 

fundamental aferir se a entidade depende ou não dos recursos públicos, sob 

qualquer de suas formas”. Para o autor, “se não houver o preenchimento desse 

requisito, não há que se falar em intervenção do TC”, valendo o mesmo raciocínio 

para as fundações qualificadas como OS ou OSCIP. 

 

                                                        
67 Incisos IV e V do art. 50 e art. 50 – A, inciso II 
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  Todavia, em sentido negativo quanto à interpretação extensiva do preceito 

legal,Ives Gandra Martins assim consigna70: 

 

Tendo em vista que há fundações que não são mantidas pelo Poder 

Público, mas que são por ele auxiliadas, perguntase: no caso de 

fundações privadas, suas contas estariam também incluídas? E 

aquelas que se beneficiam de imunidades constitucionais, não 

estariam entre as beneficiadas pelo Estado? Suas contas estariam 

também sujeitas ao controle pelo Tribunal? Pelo discurso 

constitucional, não. Apenas aquelas instituídas pelo Poder Público 

diretamente por lei ou mediante autorização legislativa estariam 

sujeitas, à luz do art. 71, II. 

   

 5.1.1.2 Competência indireta  

 

  Para os que adotam o entendimento de que a competência dos Tribunais 

de Contas para apreciar as contas das entidades sub examine dáse de modo 

indireto, como Andrea Nunes sustenta em seu artigo, Terceiro Setor: Controle e 

Fiscalização71, que após a avaliação e emissão de relatório conclusivo pelo órgão 

parceiro ou do controle interno deste, o julgamento previsto no art. 71, II da CF seria 

somente para os casos de averiguação de irregularidade ou ilegalidade ou por meio 

de julgamento das contas do órgão parceiro ou da comunicação ou prestação de 

informações pelos órgãos do sistema de controle interno ou omissão no dever de 

prestar contas. 

 

  Remetemos, ademais, ao exposto no tópico anterior, que ao versar sobre 

o caso das OSs, abordou a questão do controle indireto pelas Cortes de Contas. 

 

                                                        
70 MARTINS. IVES GRANDA. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1998, art. 

70 a 91. 3. ed. atual., p. 27 apud. SCHOENMAKER, Janaina. Terceiro setor e prestação de contas aos 
Tribunais de Contas. Revista de Direito do Terceiro Setor – RDTS, Belo Horizonte, ano 3, n. 6,  jul./dez. 2009. 

Disponível em: <http://bid.editoraforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=64563>. Acesso em: 21 out. 2015. 
71 NUNES, Andrea. Terceiro setor: controle e fiscalização. 2. ed. São Paulo: Método, 2006. Pg. 66 apud.  
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 5.1.1.3 Competência direta  

 

  A despeito de toda a celeuma acima exposta, seja para ratificar o 

entendimento de que caberá às Cortes de Contas julgar as contas das entidades do 

terceiro setor por serem responsáveis por recursos públicos, seja para restringir este 

cabimento aos casos de perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 

prejuízo ao erário, qualquer pessoa que, por ação ou omissão, ensejar estes fatos, 

deverá fazêlo. 

 

  Assim, “qualquer pessoa, seja ela agente público ou não, que provocar, 

por ação ou omissão, perda, extravio ou outra irregularidade que acarrete prejuízo 

aos cofres públicos terá de prestar contas e as terá julgadas pelo Tribunal de 

Contas”, por ter sido a CF enfática, exaustiva e repetitiva a respeito. 

 

  No entanto, este entendimento também não é unânime. 

 

  No que concerne à prestação de contas por parte de quem causou 

prejuízo ao erário, parte da doutrina assevera que “somente os agentes sujeitos ao 

dever de prestar contas submetemse à jurisdição dos Tribunais de Contas. [...] o 

benefício fraudulento decorrente de ato ilícito praticado exclusivamente pelo 

particular, não agente público, está fora da jurisdição do Tribunal de Contas”72. 

Somente se em coautoria com servidor público causador de lesão aos cofres 

públicos e se existente expressa disposição legal decorrente de vínculo entre a 

entidade do terceiro setor e o Estado é que se poderá falar em prestação de contas 

as Cortes de Contas em caso de danos ao erário. 

 

  De se ressaltar, por fim, que a legislação federal pertinente às OSs e 

OSCIPs, a título de exemplo, não estabeleceu que estas entidades devam prestar 

contas diretamente ao TCU. No entanto, constatase em ambos os casos a 

obrigatoriedade dos responsáveis pela sua fiscalização de dar ciência a este órgão 

quando tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade. O TCU 

deverá, então, apreciar e julgar as contas prestadas ou tomadas. 

                                                        
72 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby.Tribunais de Contas do Brasil: Jurisdição e Competência. 3ª edição. São 

Paulo: Editora Forum. 2013, pg. 507. 
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5.2 Controle interno 

 

  As legislações que versam sobre Organizações Sociais referem-se no 

sentido de se auto-regular. Notadamente sobre a lei federal, dispõe o inciso X do art. 

4º que compete ao Conselho de Administração das Organizações Sociais, “fiscalizar 

o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos 

financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria 

externa”. 

 

  A lei federal ainda prevê o parágrafo único, do art. 6º que “o Contrato de 

Gestão deve ser submetido, após aprovação pelo Conselho de Administração da 

entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente à 

atividade fomentada”. 

 

  Pois bem, a despeito do Conselho de Administração das entidades, 

Francisco de Assis Alves pondera que: 

 

“O Conselho de Administração da organização social, muito se 

assemelha ao tradicionalmente chamado Conselho Curador das 

Fundações. Ele é órgão deliberativo e normativo da Organização 

Social. É o seu órgão superior que, através de suas deliberações irá 

ditar a política administrativa da organização social, a ser executada 

pela Diretoria.”73 

   

  Todo e qualquer membro do Conselho, deve, para tanto, obedecer aos 

trâmites previstos no estatuto da Organização. O que se vislumbra, portanto, é a 

realização do controle interno, com o auxílio de pessoas externas, que naturalmente, 

não integrariam a estrutura da entidade, o que, por sua vez, não descaracteriza o 

órgão parte integrante da estrutura da sociedade. 

 

                                                        
73 ALVES, Franciso de Assis. Fundações, organizações sociais, agências executivas, organizações da 

sociedade civil de interesse público e outras modalidades de prestação de serviço público. Salvador. Editora 
RTR. 2000, pg. 195. 
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  A lei nº 9.637/98 traz como composição do Conselho de Administração da 

Organização Social, membros do Poder Público, o que leva severas críticas entre os 

doutrinadores no tocante a lisura do exame formulado por este, uma vez que a 

vontade do Conselho poderá ser influenciada pela opinião dos membros do Poder 

Público que o compõe, sendo importante, em situações como esta, verificar se as 

atitudes tomadas representam, fielmente, a busca do interesse público. 

 

  Importa esclarecer que esta estrutura do Conselho de Administração não 

foram repetidas nas demais leis de Organização Social subsequente, levando a 

efeito a diversidade de origem dos membros que integram o Conselho de 

Administração, no entanto, excluído membros do Poder Público deste rol. 

  

  Vale lembrar que o Conselho de Administração ocupa a qualidade de 

órgão componente da entidade, encarregado da realização do controle interno, o 

que, conforme determinação legal deverá ocorrer com o auxílio de auditori externa. 

 

  Assim, o legislador, ao redigir a disposição em comento, fez questão de 

assumir o compromisso de coadunação da Lei nº 9.637/98, com o mais moderno 

entendimento doutrinário, bem como com o mais atual direcionamento dos tribunais 

de contas. 

 

  Há ainda um apontamento importante que se destaca do controle interno. 

Aprofundandose a questão, verificase, além da própria avaliação se as atividades 

desempenhadas estão em harmonia com o proprósito da entidade, bem como com a 

capacidade que a compõe, o controle da eficiência no manejo dos recursos públicos 

transferidos à entidade e do alcance das metas estabelecidas para a prestação dos 

serviços de interesse social, chamado, para alguns doutrinadores, de controle de 

resultado. 

 

  Isto, porque, uma vez preestabelecidas, no Contrato de Gestão, metas a 

ser antingidas, necessário verificar, por meio de relatórios apresentados, se estão 

sendo adimplidas, pois a finalidade da entidade, ao prestar o serviço, é a 

consecução do interesse público.  
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  Nas palavras de FERRARI, “é possível afirmar que uma Organização 

Social estará prestando um serviço de modo eficiente quando os meios empregados 

para atingir a finalidade proposta forem os mais adequados, e de modo eficaz 

quando aqueles proporcionatem a obtenção do melhor resultado possível.”74 

 

5.2.1 Lei Anticorrupção: Controle interno 

fortalecido pela legislação 

 

  Em janeiro de 2014, a Lei nº 12.846/2013, denominada Lei Anticorrupção, 

trouxe a responsabilização objetiva, civil e administrativa da empresa que praticar 

ato lesivo contra a Administração Pública Nacional e Estrangeira.  

 

  Exige-se, portanto, a prova de que tenha ocorrido um ilícito antecedente, 

qual seja, aquele praticado por pessoa física, para se responsabilizar objetivamente 

a pessoa jurídica por alguma espécie de culpabilidade pela organização interna 

defeituosa. Ou seja: para fins de responsabilização, bastará que seja comprovado o 

ato de corrupção e o nexo de causalidade entre ele e conduta de qualquer 

representante das pessoas jurídicas envolvidas. 

 

  Desta feita, a pessoa jurídica é responsabilizada debaixo de dois 

pressupostos: a) comprovação de um ilícito praticado por pessoa física em seu 

interesse e com alguma espécie de vínculo de representação e b) defeito de 

organização interna da pessoa jurídica (má gestão), que pode derivar de 

comportamento doloso ou culposo e consubstanciado na lacuna de programa de 

integridade.  

 

  De acordo com a sistemática prevista na Lei nº 12.846/2013, os dirigentes 

ou administradores das pessoas jurídicas só serão responsabilizados pelos atos de 

corrupção se for comprovado que agiram com dolo ou culpa grave. Ressalte-se, 

porém, por relevante, que só poderão ser responsabilizados os dirigentes e 

administradores de pessoas jurídicas que agirem orientados pelo dolo específico de 

lesionar a probidade da Administração Pública, não alcançando os inábeis e 

                                                        
74 FERRARI, Paola Nery e FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Controle das Organizações Sociais. Belo 

Horizonte: Ed. Fórum. 2007, pg. 152. 
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imperitos. 

 

  Esse, aliás, sempre foi o entendimento que pautou a responsabilização 

dos agentes administrativos, por atos de improbidade administrativa, como se extrai 

do seguinte julgado da lavra do Superior Tribunal de Justiça: 

 

O ato ilegal só adquire os contornos de improbidade quando a 

conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da 

Administração Pública coadjuvada pela má-intenção do 

administrador, caracterizando a conduta dolosa; a aplicação das 

severas sanções previstas na Lei 8.429/92 é aceitável, e mesmo 

recomendável, para a punição do administrador desonesto (conduta 

dolosa) e não daquele que apenas foi inábil (conduta culposa). (STJ. 

REsp 1186192/MT, 1a Turma. Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho. Julg. 12.11.2013. DJe, 02 dez. 2013, grifos nossos) 

 

  Não é demais asseverar que a referida lei ingressa no denominado 

“sistema legal de defesa da moralidade”, conformado pela Lei nº 8.429/1992 (Lei de 

combate à improbidade administrativa); pela parte penal da Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos (artigos 90 da Lei nº 8.666/1993); pela Lei nº 12.529/2011 

(Lei de Defesa da Concorrência); pela Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha 

Limpa); pelos artigos 312 do Código Penal, que disciplinam os crimes praticados 

contra a Administração Pública. 

 

  Entretanto, a Lei nº 12.846/2013 se diferencia desses diplomas, sobretudo 

porque possibilita a responsabilização não apenas dos sócios, diretores e 

funcionários de determinada corporação, mas, também, a responsabilização, civil e 

administrativa, da própria pessoa jurídica. 

 

  Pois bem, antes de adentrar às principais mudanças trazidas pelo novel 

diploma, por oportuno se faz trazer breve comentário ao fundamento constitucional e 

principiológico para a edição de uma Lei Anticorrupção no país. 

 

  A Constituição de 1988 prevê um rol de dispositivos que visam a 
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assegurar a moralidade administrativa — entendida como espécie diferenciada da 

moral comum, porquanto congrega os conceitos de legitimidade política, probidade 

administrativa e de finalidade pública — a saber: (i) o disposto em seu art. 37, caput; 

(ii) a previsão da tutela da validade dos atos do Poder Público, por meio do 

ajuizamento de ação popular, na forma no art. 5º, inciso LXXIII75; (iii) o disposto no 

art. 85, inciso V76, ao categorizar a probidade na administração como valor jurídico 

inviolável pelo Presidente da República; e (iv) o previsto no art. 37, §4º77, ao cominar 

com a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal 

cabível, os atos de improbidade administrativa. 

 

  Este princípio da moralidade administrativa informa vários institutos 

atinentes ao controle da Administração Pública, notadamente os que embasam o 

desempenho ético dos agentes políticos e administrativos. 

 

  Não obstante, para que se dê concretude ao princípio da moralidade 

administrativa, não se deve exercer o controle finalístico — interno e externo — das 

atividades administrativas exercidas, tão somente, por agentes do Estado. 

Atualmente, os mecanismos de controle dos atos violadores do princípio da 

moralidade administrativa, notadamente os relacionados aos atos de corrupção, se 

estendem aos agentes privados que financiem tais práticas. Nesse particular, é lícito 

falar-se em eficácia exógena do princípio da moralidade administrativa. Em outros 

termos, embora os indivíduos não estejam compreendidos sob o princípio da 

legalidade administrativa — oponível tão somente à Administração Pública — a 

extensão dos efeitos do princípio da moralidade administrativa aos particulares — no 

âmbito da autonomia da vontade — está em conformidade com o Direito, ou seja, 

                                                        
75 Art. 5o [...] LXXIII - Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 

patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e 
ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 
da sucumbência. 

76 Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a 

Constituição Federal e, especialmente, contra: [...] V - a probidade na administração. 
77 Art. 37. [...] §4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda 

da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em 
lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 



74 
 

  

com o princípio da juridicidade78. 

 

  Deflui daí a constitucionalidade de um diploma normativo que tem por 

objeto justamente a repressão de condutas de agentes privados que fomentem a 

prática de imoralidades por servidores do Estado, estabelecendo sanções e 

instrumentos administrativos para a sua persecução. 

 

  Falado isto, importa ainda mencionar a ratio deste diploma legal, qual 

seja, “fomentar que as pessoas jurídicas, elas próprias, instituam sistemas de 

controle sobre as condutas de seus agentes, de a juridicidade da Lei Anticorrupção – 

reflexões e interpretações prospectivas sorte a que evitem a prática de atos 

violadores da moral administrativa, uma vez que lhes será impossível isentarem-se 

de eventual responsabilização alegando ausência de culpa in vigilando”79. 

 

  A aplicação das sanções previstas nesta lei não afeta os processos de 

responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de ato de improbidade 

administrativa (Lei federal nº 8.429/92) ou atos ilícitos alcançados pela Lei federal nº 

8.666/93 e outras normas de licitações e contratos da Administração Pública, 

inclusive no tocante ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC 

instituído pela Lei federal nº 12.462/11. 

 

  É possível, portanto, que a Lei federal nº 12.846/13 compreenda também 

as hipóteses de violações legais no estabelecimento de parcerias entre entidades do 

Terceiro Setor e o Poder Público. 

 

  Neste sentido, fica evidente que as entidades sociais estão expostas a 

riscos80 na busca por seus objetivos sociais, tanto quanto as sociedades 

empresariais. 

 

                                                        
78 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo e DE FREITAS, Rafael Véras. A juridicidade da Lei Anticorrupção – 

Reflexões e interpretações prospectivas. Disponível: http://www.editoraforum.com.br/ef/wp-
content/uploads/2014/01/ART_Diogo-Figueiredo-Moreira-Neto-et-al_Lei-Anticorrupcao.pdf 

79 Ibidem 

80 Tais riscos podem ser, mas não se limitando a, sanções judiciais, sanções administrativas, perdas de 

repasses de recursos e lesão ao valor social da entidade, danos à imagem da instituição e de seus membros. 
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  Aliás, tais riscos tornam-se mais recorrentes na medida em que estas 

entidades firmam Contratos de Gestão, Termos de Parceria, Convênios, acordos, 

ajustes e afins. 

 

  Nas palavras do Porfessor Justino de Oliveira81, há no âmbito das 

entidades do Terceiro Setor uma necessidade de gerenciamento de riscos e 

acompanhamento das atividades. Esta necessidade pode ser atendida por meio do 

compliance, que consiste num dever de estar em conformidade com as leis e com as 

regras e recomendações internas. 

 

  Acrescenta, que o estabelecimento de códigos de autorregulação – como 

demanda a governança – exige que também sejam previstos procedimentos para 

promover a prestação de contas (accountability) e comportamento ético. 

 

  Pois bem, embora a Lei Anticorrupção tenha instituído condutas típicas, 

parâmetros e sanções rigorosas aos corruptores, acredita-se que esse diploma legal 

foi muito além, modificando aspectos relevantes da cultura empresarial brasileira; 

quer-se estimular a adoção de boas práticas de governança, conformidade e ética 

corporativa, isto, porque, a referida lei incentiva a adotarem mecanismos e 

procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 

irregularidades, bem como a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta. 

 

  A adoção de medidas e procedimentos internos de compliance e ética 

corporativa, por exemplo, poderão, em casos de entidades privadas eventualmente 

condenadas, trazer penalidades reduzidas se demonstrarem sua existência. 

 

  Além destes, a lei traz uma premissa inovadora quando da escolha de 

parceiros comerciais ou fornecedores de bens e serviços. A contratação de 

fornecedores ou quaisquer terceiros para participar da cadeia de produção visando o 

atendimento de um contrato com a Administração Pública representará um risco 

efetivo para a empresa contratante, tendo em vista que esta poderá ser 

                                                        
81 JUSTINO DE OLIVEIRA, Gustavo. e DI SALVO, Sílvia Helena Johonsom. A Aplicação da Lei Anticorrupção 

(12.846/13) Às Entidades do Terceiro Setor e a Necessidade de Adoção de Práticas de Compliance. 
Disponível:<http://www.justinodeoliveira.com.br/wp-
content/uploads/2013/10/ARTIGO_ANTEPROJ_LEI_ANTICORRUPÇÃO_2013-10-181.pdf> 
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responsabilizada por quaisquer atos ou condutas lesivas praticadas por tais 

terceiros, seja no seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. 

 

  Portanto, as Organizações Sociais não estão isentas em trazer segurança 

jurídica e transparência aos processos da entidade, sobretudo em tempos de se 

discutir ferramentas preventivas de controle como adoção de medidas de 

integridade.  
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6. CONCLUSÃO 

 

  Com o advento da Administração Pública gerencial, diversos mecanismos 

surgiram para efetivar a prestação dos serviços públicos, dentre elas, as entidades 

sem fins lucrativos, que em prol da coletividade, desenvolvem atividades 

complementares às públicas - denominadas de Terceiro Setor. Com esta 

participação, foi possível reestruturar a organização administrativa e ampliar novas 

formas de parcerias do Estado com a sociedade civil. É o que vem ocorrendo com 

as parcerias sociais. Dentre elas, destaca-se os Contratos de Gestão com as 

Organizações Sociais, objeto do presente estudo. 

 

  O Programa Nacional de Publicização, aprovado pela Lei 9.637/98, foi o 

marco regulatório das Organizações Sociais, com a possibilidade de transferência 

de execução de serviços públicos e gestão de bens e pessoal públicos à referidas 

entidades. 

 

  Essas transformações visaram assegurar, ao próprio Estado - sobretudo 

nas esferas dos serviços sociais82 - a efetividade e celeridade aos interesses 

públicos por ele tutelado.  

 

  Referidas entidades privadas não exercitam prerrogativas públicas, nem 

integram o aparato do Estado, mas estão sujeitas a deveres públicos, por 

manejarem recursos públicos, por estas razões, o direito administrativo pode ser 

invocado parcialmente pela expressiva presença do interesse público envolvido, 

bem como, sujeitam-se a princípios jurídicos consagrados no ordenamento brasileiro 

incidentes sobre os serviços públicos, como por exemplo, deveres de transparência, 

impessoalidade, eficiência e moralidade aos fins sociais - a própria Constituição 

Federal assim determina83. 

 

  Convém anotar que Organização Social é um título concedido pelo ente 

federativo às fundações ou associações sem finalidade lucrativa, cujo objetivo é 

                                                        
82 Por serviços públicos sociais o texto constitucional traz a existência de um conjunto de serviços 

públicos que se destinam justamente à concretização do elenco de direitos sociais, previstos em seu 
art. 6º. 
83 Casos como arts. 194, caput, 197 e 208 da Constituição Federal. 
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declará-las de utilidade pública com possibilidade de firmar contratos de gestão. 

 

  Nos contratos de gestão com as Organizações Sociais, a transferência de 

recursos se limita a remuneração do quadro de pessoal, contratações de terceiros e 

as necessidades de investimento na expansão e melhoria dos serviços sociais, bem 

como os recurso estão diretamente ligados às metas e resultados envolvidos 

(satisfação do usuário). 

 

  Tendo as Organizações Sociais recebido, administrado bens ou valores 

do Poder Público, mediante Contrato de Gestão, tem o dever constitucional de 

prestar contas e sofrer o controle externo pelo órgão público, Tribunal de Contas e 

pela própria sociedade, estão, até mesmo, sujeitas a ação de improdidade 

administrativa caso haja malversação do dinheiro público. 

 

  Com efeito, o que parece mais acertado, é considerar as entidades 

privadas sem fins lucrativos em parceria com o Estado reger-se por um regime 

jurídico híbrido, que exige a incidência paralela do Direito Público e do Direito 

Privado. 

 

   Com os recentes entendimentos jurisprudenciais, sobretudo pela 

constitucionalidade da medida assentada pelo Supremo Tribunal Federal, algumas 

questões dantes controversas parecem que foram superadas, como a realização do 

procedimento simplificado de seleção de recursos humanos, possibilidade de 

utilizar-se de regulamento próprio para compras, contratação de serviços e 

execução de obras e reformas, limitando-se a observância aos princípios da 

impessoalidade, publicidade, isonomia e eficiência, buscando realizar seleções de 

forma legítima e transparente, pautada em critérios objetivos previamente definidos. 

 

  Em que pese tais recomendações, há falta de clareza quanto as fronteiras 

de aplicação concomitante entre os dois regimes. Na medida em que se torna vago 

algumas definições utilizadas, como por exemplo, o respeito a autonomia 

constitucional dada às entidades privadas, nas palavras do Supremo Tribunal 

Federal, incidência dos princípios administrativos compatibilizado com as 

características flexíveis do setor privado.  
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  A questão vem clamando por uma específica legislação sobre o papel do 

gestor público na gestão estratégica e o papel da Organização Social na gestão 

operacional, e, portanto, definir a autonomia constitucional garantida às entidades 

privadas no âmbito do contrato de gestão. 

 

  Essa definição esbarra no entendimento da natureza jurídica dos 

contratos de gestão, pois, uma aproximação demasiada entre os processos de 

contratação das Organizações Sociais (em tese, relações voltadas ao fomento 

institucional) e os contratos administrativos comuns pode se mostrar um equívoco. É 

que nesse cenário os contratos de gestão com as Organizações Sociais tenderão, 

cada vez mais, a serem vistos como mera relação de prestação de serviços.  

 

  Entende-se a cautela com que a Administração Pública emplaca as 

relações com referidas entidades; compartilha-se do receio da ampliação de sua 

liberdade de ação com a flexibilização do regime jurídico administrativo, no entanto, 

é imperioso reconhecer os benefícios desta nova relação jurídica, compreendendo, 

sem temor, que os interesses que motivam as atividades da entidade privada não 

são contraposto ao da Administração Pública.  

 

  Por derradeiro, espera-se que essa natureza jurídica peculiar seja bem 

compreendida para que a relação entre as partes se estreitem em prol da finalidade 

pública.  

 

  Um bom caminho interpretativo seria aquele que contribuísse para firmar 

as bases de um regime jurídico próprio para as relações contratuais de fomento 

social. 
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