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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como objetivo abordar os reflexos da lei 13.019/2014 nas entidades do 

terceiro setor. Procurou-se contextualizar o tema através de uma análise das condições 

histórico, político e sociais que marcaram a mudança no papel do Estado e o estreitamento de 

sua relação com a sociedade, abordando as novas facetas do Estado e a Administração Pública 

Gerencial. Abordou-se o tema do fomento público e sua relação com o chamado terceiro setor. 

Desta forma, também foram analisados o conceito de terceiro setor e as principais entidades 

sem fins lucrativos que realizam parcerias com a Administração Pública. Introduziu-se a 

análise do chamado Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, com as mais 

relevantes modificações que lei 13.019/2014 trouxe ao âmbito das entidades do terceiro setor, 

analisando-se de forma mais detalhada alguns dos instrumentos normativos que buscaram 

conferir mais segurança jurídica tanto para gestores públicos quanto para as próprias 

Organizações da Sociedade Civil. Por fim, abordaram-se as principais críticas relacionadas a 

nova legislação e sua  importância como marco legislativo que traz regras claras a atuação das 

entidades parcerias do Estado. 

 

Palavras-chave:  Administração Públicas. Parcerias. Terceiro setor. Inovações. Lei nº13. 

019/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This study aims to address the effects of the Law 13.019/ 2014 in the third sector entities. 

This paper tried to contextualize the theme, starting with an analysis of historical, political 

and social conditions that marked the changing role of the state and the strengthening of its 

relationship with society, addressing the new state facets and managerial public 

administration.. The theme of public promotion and its relationship with the third sector was 

approached. Thus, the study also analyzed the concept of third sector and major non-profit 

organizations that carry out partnerships with the Public Administration. Was introduced the 

analysis of so-called Regulatory Framework of Civil Society, with the most significant 

changes to law 13.019/2014 brought the context of third sector entities, analyzing in more 

detail some of the legal instruments that sought to give more legal certainty to the Public 

Administration and the Civil Society Organisation. Finally, were analyzed by the author the 

main criticisms related to new legislation and its importance as a legislative milestone that 

provides clear rules for the partnerships with the state.  

 

Key-words: Public Administration. Partnerships. Third Sector. Innovations. Law 13.019/2014. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Com surgimento do Estado Democrático de Direito, consolidado no ideal de soberania 

popular, a sociedade demanda maior participação em atividades que antes exercidas de forma 

exclusiva pelo Estado. Esse cenário revela uma aproximação entre Estado e sociedade, com o 

fortalecimento de suas relações, o que pode ser analisado através da criação e expansão das 

entidades do chamado terceiro setor. 

Verifica-se atualmente uma diluição das fronteiras entre o Direito Público e Privado e, 

o princípio da consensualidade/subsidiariedade ganha destaque no direito administrativo. 

Nesse contexto, foi necessária a transformação do aparelho estatal, visando atender às novas 

exigências sociais, especialmente no que toca à prestação de serviços públicos e à eficiência 

do gerenciamento público. 

A participação de entes sociais em ações de interesse público vem aumentando 

gradativamente através da instituição de várias formas de parceria. O Estado concentra-se 

mais nas funções de regulação e fomento das atividades realizadas pelos particulares do que 

propriamente na prestação direta dos serviços.  

A Constituição Federal de 1988 teve papel de destaque na construção deste cenário, 

visto que permitiu que os serviços de caráter social fossem prestados tanto pelos particulares 

quanto pelo próprio Estado. Ressalte-se que, quando a prestação de serviços for exercida 

pelos particulares, as atividades deverão obedecer às regras do direito privado, mas com 

derrogações de direito público, no entanto, quando forem prestadas pelo Estado, estes 

serviços/atividades deverão ser regidos integralmente pelas regras de direito público. A 

Constituição Federal dispõe ainda que o Estado deverá auxiliar os particulares a prestarem os 

serviços por direito próprio, e sem o intuito de lucro, por intermédio de atividades de fomento. 

Nos anos 90, surgiu no Brasil a chamada Reforma do Aparelho do Estado que buscava 

reestruturar e garantir a eficiência a Administração Pública.  Este fenômeno teve seu maior 

impulso a partir da aprovação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, criado 

com o fim de efetivar a reforma administrativa pretendida pelo Governo Federal.  

Neste cenário, percebe-se formação de uma nova estrutura administrativa, composta 

agora por três setores. O Primeiro Setor, formado pelos três poderes; Segundo Setor, 

composto por entidades privadas atuam em benefício próprio e particular; e Terceiro Setor, 

composto pelas OS, OSCIP, entidades de apoio e serviços sociais autônomos e, mais 

recentemente marcado pela regulação das parcerias entre o Estado e as Organizações da 

Sociedade Civil (OSC), cuja disciplina será  a área  de  incidência  do  presente  trabalho 
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monográfico.  

O Terceiro Setor é marcado pelo princípio da subsidiariedade, que implica dizer que, 

neste âmbito de atuação, o Estado só deve intervir quando o particular não tiver mais 

condições de fazê-lo sozinho, hipótese em que deve estimular e ajudar a iniciativa privada.  

O fomento também caracteriza-se como um dos pilares da parceria entre o Terceiro 

Setor e o Estado. Pois, o papel desse setor é criar instrumentos para que os cidadãos e a 

sociedade civil satisfaçam os interesses coletivos, permitindo, dessa forma, que as entidades 

privadas não lucrativas desempenhem atividades de cunho social, fora dos limites do Estado, 

porém incentivadas por ele; no rol dos denominados serviços não exclusivos do Estado.   

No presente estudo, serão abordas as transformações históricas ocorridas no papel do 

Estado e sua relação com a sociedade, tratando da mudança de administração pública 

burocrática, inserida num contexto de Estado Social provedor, para a administração pública 

gerencial, ligada ao um modelo de Estado Democrático de Direito. 

Em sequência, será analisado o conceito de fomento público e sua relação com as 

entidades do terceiro setor, com breve análise do conceito de terceiro setor e as principais 

entidades que o integram. 

Ao final, será abordado o chamado Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil, inserido pela lei 13.019/2014, que visa disciplinar de forma mais rigorosa as parcerias 

entre o Poder Público e as entidades do terceiro setor, segundo Maria Sylvia Z. Di Pietro, 

chamadas genericamente de organizações da sociedade civil, tratando das principais 

inovações e críticas feitas à lei 13.019/2014.   

 

 

2. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BUROCRÁTICA AO ESTADO 

GERENCIAL 

 

Antes de adentrar ao tema central deste trabalho – os reflexos da Lei 13.019/2014 nas 

entidades do terceiro setor – importa analisar primeiramente as mudanças nos paradigmas 

histórico, econômico, jurídico e social que permitiram a aproximação e cooperação entre 

Estado e sociedade, através das transformações ocorridas ao longo do tempo no papel do 

Estado e sua relação com seus cidadãos. 

Inicialmente, pode-se apontar que num cenário de falência do modelo de Estado 

Liberal - de marcante individualismo, igualdade meramente formal e mínima intervenção 

estatal -, foi necessário reformular o papel desempenhado pelo Estado, visando atender às 
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novas demandas sociais.  

Conforme aponta Cláudia Adriele Sarturi 1 , no contexto do Estado Liberal, a 

Administração Estatal, restringia-se às funções clássicas de administração da justiça, garantia 

da ordem social e defesa externa, deixando livre organização da sociedade e do mercado a 

regulação e a ordenação de todos os demais campos. Ainda para a citada autora, nesta seara, 

O Direito Administrativo é visto como excepcional, ou seja, cabendo apenas a 

função de regulação de situações sui generis, procurando-se critérios que 

permitissem a segurança na aplicação do Direito Administrativo, identificando em 

quais situações específicas haveria lastro para a sua incidência. 

 

 Visando sanar as lacunas regulamentares deixadas pelo Estado Liberal, surge o 

chamado Estado Social, no século XX, momento em que se verificou uma maior intervenção 

o Estado nas esferas sociais e econômicas, visando garantir a proteção de direitos sociais, 

antes negligenciados durante a fase liberal. Neste novo contexto, a preocupação imperante é 

com o bem comum, com o interesse público.  

Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

Consolida-se, após a Segunda Guerra Mundial, o Estado Social, também chamado 

Estado do Bem-Estar, Estado Providência, Estado do Desenvolvimento, Estado 

Social de Direito. Não mais se pressupõe a igualdade entre os homens, como se 

afirmava no período anterior, quando a Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, afirmava logo no art. 1º, que “os homens nascem e são livres e 

iguais em direitos”; a aplicação dessa norma produzira profundas desigualdades 

sociais. Atribui-se então ao Estado, em sua nova concepção, a missão de buscar essa 

igualdade; para atingir essa finalidade, o Estado deve intervir na ordem econômica e 

social para ajudar os menos favorecidos; a preocupação maior desloca-se da 

liberdade para a igualdade
2
.  

 

Para Leandro Marins Souza3, o Estado Liberal havia deixado um legado de profundas 

cicatrizes sociais, e seus ideais se tornaram insubsistentes diante da necessidade de serem 

retomadas as condições materiais de igualdade, antes suprimidas pelo ideal de liberdade e 

igualdade meramente formal.  

Na ótica de Cláudia Adriele Sarturi4, em resposta às falhas do período anterior, o 

Estado Social passa a ter forte ingerência na sociedade civil, intervindo na produção 

                                                 
1 SARTURI, Claudia Adriele. As mudanças dos paradigmas constitucionais modernos: Estado Liberal, Estado 

Social e Estado Democrático de Direito. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 27 jun. 2013. Disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.44121&seo=1>. Acesso em: 09 maio. 2016 
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública.10ª ed. São Paulo : Atlas, 2015 . p. 9 

 
3 SOUZA, Leandro Marins de. Parcerias entre a administração pública e o terceiro setor: sistematização e 

regulação. 2010. Tese (Doutorado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2010. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-27012011-103455/>. Acesso 

em: 2016-05-08. 

 
4 SARTURI, Claudia Adriele. Op., cit. 
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econômica, controlando o sistema de trabalho, bem como a promoção e garantia de direitos 

fundamentais sociais. A Administração Pública passou por grandes transformações, 

promovendo a justiça social, agregando atribuições materiais que passaram a fazer parte do 

rol de competências, com a prestação de grande número de serviços públicos e exploração 

direta da atividade econômica. A autora conclui que o Estado Social passou ter verdadeira 

“tutela sobre a sociedade”.  

Di Pietro aponta que neste período houve um crescimento desmensurado do Estado, 

confira-se: 

Verificou-se um crescimento desmensurado do ente estatal, que passou a atuar em 

todos os setores da vida social, com uma ação interventiva que coloca em risco a 

própria liberdade individual, afeta o princípio da separação e poderes e conduz à 

ineficiência na prestação de serviços
5
.   

 

Do mencionado alargamento desproporcional do Estado advieram consequências 

negativas, principalmente no que tange à forma de atuação da administração pública, que 

extremamente rígida, centralizada, hierarquizada e burocrática, retira do cidadão a 

participação ativa nas esferas de decisão de interesses sociais. Tal cenário conduziu à 

ineficiência estrutural do Estado na prestação de serviços, seja devido à restrição 

orçamentária, seja por uma incapacidade ou incompetência administrativa. 

Em resposta ao desgaste do Estado Social e modelo extremamente rígido e 

burocratizado6 de administração da coisa pública, visando atender as aspirações populares por 

maior participação no processo político e no controle da Administração Pública, fortaleceu-se, 

então, a concepção de Estado Democrático. Esta noção democrática visa sanar o déficit de 

representação e participação deixado pelo Estado Social. Pode-se falar, portanto, no advento 

de um Estado Democrático de Direito7, fundado no princípio da soberania popular, com uma 

                                                 
5 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op., cit., p. 14 

 
6 “A administração pública burocrática foi adotada para substituir a administração patrimonialista, que definiu as 

monarquias absolutas, na qual o patrimônio público e o privado eram confundidos. Nesse tipo de administração 

o Estado era entendido como propriedade do rei. O nepotismo e o empreguismo, senão a corrupção, eram a 

norma. Esse tipo de administração revelar-se-á incompatível com o capitalismo industrial e as democracias 

parlamentares, que surgem no século XIX. É essencial para o capitalismo a clara separação entre o Estado e o 

mercado; a democracia só pode existir quando a sociedade civil, formada por cidadãos, distingue-se do Estado 

ao mesmo tempo em que o controla. 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. Surge assim a administração burocrática moderna, racional-legal”. PEREIRA, Luiz 

Carlos Bresser. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BUROCRÁTICA À GERENCIAL. Revista do Serviço 

Público, Brasília, v. 47, jan. 1996. Ano Disponível em 

<http://www.bresserpereira.org.br/papers/1996/95.admpublicaburocraticaagerencial.pdf>. Acesso em: 05 maio 

2016 

 
7 “Daí hoje falar-se em Estado Democrático de Direito, que compreende o aspecto da participação do cidadão 

(Estado Democrático) e o da justiça material (Estado de Direito)”. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias 
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democracia substantiva e participativa. 

 Grande parte da doutrina de direito administrativo aponta o fortalecimento do 

princípio da subsidiariedade e da ideia de consensualidade8 neste cenário. Isto é, no bojo do 

Estado Democrático de Direito verifica-se uma limitação na intervenção do Estado e 

consequente diminuição do espectro de atuação estatal; propõe-se, em suma, a supremacia da 

iniciativa privada sobre a iniciativa estatal. Neste momento, o Estado se abstém de exercer 

atividades que o particular pode exercer por sua própria iniciativa e recursos e, “tem como 

tarefa fundamental superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime 

democrático que realize a justiça social9”.  

Para o ilustre doutrinador Diogo de Figueiredo Moreira Neto o princípio da 

subsidiariedade pode ser interpretado da seguinte forma:  

Seu núcleo consiste em reconhecer a prioridade da atuação dos corpos sociais sobre 

os corpos políticos no atendimento de interesses gerais, só justificando 

cometimentos administrativos depois que a sociedade, em seus diversos níveis de 

organização, vier a necessitar de atuação subsidiária do Estado. Este princípio 

aponta, assim, para a delegação social, como forma de devolver à sociedade 

organizada aquelas atividades que, não obstante específico e definido interesse 

público, dispensem o tratamento político-burocrático e, ordinariamente, o pesado e 

oneroso emprego do aparelho coercitivo estatal. Pode-se afirmar que, por esta 

delegação social, o Poder Público não perde o controle dos processos, cuja execução 

defere a entes da sociedade, mas apenas se retrai a uma atuação subsidiária, com 

atividades de acompanhamento, de fiscalização e de controle dessas entidades 

privadas quanto à sua higidez e eficiência
 10

.   

 

Nota-se que no contexto do Estado Democrático, a “administração busca substituir o 

mecanismo clássico da coerção pelo da colaboração, e da imperatividade pela 

consensualidade”11.  

Percebe-se aqui a substituição da Administração burocrática para a gerencial, na busca 

                                                                                                                                                         
na Administração Pública.10ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 26 

 
8 Nas palavras de Taciana Maia, “pode-se entender como administração pública dialógica ou consensual o 

realinhamento do direito administrativo a um discurso efetivamente moderno e apto ao seu papel essencial, qual 

seja, o de compatibilizar a existência de prerrogativas públicas, imprescindíveis à atuação estatal, com uma série 

de direitos e garantias fundamentais assegurados na Carta Política vigente, inserindo o ser humano na condição 

de aspecto nuclear na ordem jurídica”. (MAIA, Taciana Mara Corrêa. A administração pública consensual e a 

democratização da atividade administrativa. Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS, v. 16, n. 31 jan.-jun. 

2014, p. 74 

 
9 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 126 

 
10 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e 

parte especial. 16. ed. Rio de Janeiro : Forense, 2014, p. 679 

 
11 SCHOENMAKER, Janaina. Controle das parcerias entre o Estado e o terceiro setor pelos Tribunais de Contas. 

2010. Dissertação (Mestrado em Direito do Estado) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2010. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-01082011-164816/>. Acesso 

em: 2016-05-17.p, 17 

 



16 

 

de um regime jurídico mais flexível, que priorize o conceito da eficácia e respalde aspectos de 

conveniência e oportunidade administrativa.  

No mesmo sentindo, confira-se Schoenmaker: 

Portanto, em substituição ao tradicional modelo autoritário de atuação do Estado, 

representativo da relação de poder em que se fundava a interface com o cidadão, 

passa-se a modelo que privilegia a ação administrativa concertada, acordada com os 

seus destinatários. A Administração aprendeu que é preferível ter o particular como 

participante (quase co-autor) do que como mero destinatário ou subordinado, 

preferindo a ação consensual à imperativa. Assim, a Administração renunciaria ao 

emprego de seus poderes com base na imperatividade e unilateralidade, aceitando 

realizar acordos com os particulares destinatários da aplicação concreta desses 

poderes, ganhando assim uma colaboração ativa dos administrados12. 

 

No cenário brasileiro, Ricardo Alexandre13 aponta que o modelo de desenvolvimento 

econômico e gestão administrativa adotado no país até a década de 1980 privilegiava a 

atuação direta do Estado no setor produtivo, marcando a atuação de um Estado centralizador, 

prestador de serviço e com grande carga de burocratização. 

Ainda segundo o mencionado autor14: 

Tal modelo entrou em colapso com o agravamento da crise fiscal do Estado 

(poupança pública negativa e perda do crédito público), que trouxe como reflexo, 

além de elevados índices de inflação, a deterioração da qualidade dos serviços 

públicos no País. A crise fiscal se refletiu também em um problema de governança, 

ou seja, na dificuldade de implementar políticas públicas de forma eficiente (não 

confundir com “governabilidade”, que é o poder político para governar). 

 

Conforme aponta Bresser Pereira15, “as ideias de descentralização e de flexibilização 

administrativa ganham espaço em todos os governos. Entretanto a reforma da administração 

pública só ganhará força a partir dos anos 70, quando tem início a crise do Estado, que levará 

à crise também a sua burocracia”. 

Como forma de reação a este processo de crise do modelo de administração 

burocrática, ganhou força no Brasil, especialmente em meados da década de 1990, um 

conjunto de ideias que objetivava a “reforma do aparelho do Estado 16 ”, esclarecida e 

                                                 
12 Ibidem, p. 19. 

 
13 ALEXANDRE, Ricardo. Direito administrativo esquematizado. 1ª. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo : 
Método, 2015, p. 112. 

 
14 Idem.  

 
15  PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BUROCRÁTICA À GERENCIAL. 

Revista do Serviço Público, Brasília, v. 47, jan. 1996. Ano Disponível em 

<http://www.bresserpereira.org.br/papers/1996/95.admpublicaburocraticaagerencial.pdf>. Acesso em: maio 

2016. 

 
16  Conforme aponta Bresser Pereira, “no Brasil a ideia de uma administração pública gerencial é antiga. 

Começou a ser delineada ainda na primeira reforma administrativa, nos anos 30, e estava na origem da segunda 
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delineada no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, criado pelo Ministério da 

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

Reforma do Estado em setembro de 1995.  

Importante conceituar o que se entende por aparelho do Estado: a estrutura 

organizacional do Estado, considerada seus três poderes, no âmbito de todos os entes 

federados. E, segundo as definições contidas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado, há importante distinção entre o ente estatal e seu aparelho.   

O Estado, por sua vez, é mais abrangente que o aparelho, porque compreende 

adicionalmente o sistema constitucional-legal, que regula a população nos limites de 

um território. O Estado é a organização burocrática que tem o monopólio da 

violência legal, é o aparelho que tem o poder de legislar e tributar a população de um 

determinado território
17. 

 

Importante salientar que a mencionada reforma foi fundada em conceitos modernos de 

administração, em que se destacam os aspectos da profissionalização do servidor e da 

qualidade, produtividade e eficiência na prestação dos serviços públicos, como esclarece 

Ricardo Alexandre18.  

 No modelo de administração gerencial proposto nota-se uma descentralização da 

prestação dos serviços e, o controle deixa de ser concentrado nos processos, como 

anteriormente num modelo burocrático, para incidir sobre os resultados. No mesmo sentido, o 

autor Diogo de Figueiredo Moreira Neto (1998, apud SCHOENMAKER, 2010, p. 14) 

sustenta que “a administração pública gerencial importa-se menos com os processos e mais 

com os resultados, para que sejam alcançados com o menor custo, no mais curto lapso de 

tempo e com a melhor qualidade possíveis”.  

Ao analisar o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que definiu os 

objetivos e estabeleceu as diretrizes para a reforma da administração pública brasileira, pode-

se apontar as seguintes ideias básicas: 

  a) redefinir o papel do Estado, tornando-o responsável pelo desenvolvimento 

                                                                                                                                                         
reforma, ocorrida em 1967. (...)A partir de 1995, com o governo Fernando Henrique, surge uma nova 

oportunidade para a reforma do Estado em geral, e, em particular, do aparelho do Estado e do seu pessoal. Esta 

reforma terá como objetivos: a curto prazo, facilitar o ajuste fiscal, particularmente nos Estados e municípios, 

onde existe um claro problema de excesso de quadros; a médio prazo, tornar mais eficiente e moderna a 

administração pública, voltando-a para o atendimento dos cidadãos”.  PEREIRA , Luiz Carlos Bresser. DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BUROCRÁTICA À GERENCIAL. Revista do Serviço Público, Brasília, v. 47, 

p. 1-28, jan. 1996. Ano Disponível em: 

<http://www.bresserpereira.org.br/papers/1996/95.admpublicaburocraticaagerencial.pdf>. Acesso em: maio 2016 

 
17  PLANO DIRETOR DA REFORMA DO APARELHO DO ESTADO Disponível em 

<http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf>. Acesso em 03.06.2016. 

 
18 ALEXANDRE, Ricardo. Direito administrativo esquematizado. 1ª. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo : 

Método, 2015, p. 114 
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econômico e social, pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer sua função de 

promotor e regulador desse desenvolvimento; 

  b) transferir para o mercado as atividades que podiam ser exercidas por particulares, 

mediante privatização; 

  c) implantar a publicização dos serviços estatais não exclusivos (transferência destes 

serviços para o setor público não estatal, o chamado Terceiro Setor), como no caso dos 

serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica; 

  d) tornar a atuação do Estado mais eficiente, por meio da implantação da 

Administração Pública Gerencial;  

No referido Plano, objetivou-se atribuir competências e responsabilidades, de acordo 

com  diferenciação de  quatro  setores  específicos  de  ação  estatal, quais sejam: núcleo 

estratégico,  setor  de  atividades  exclusivas,  setor  de  serviços  não  exclusivos  e  setor  de 

produção  de  bens  e  serviços  para  o  mercado e,  de acordo com  a  natureza  de  suas  

atividades, associando-os  a  três  modalidades  de  propriedade  (pública,  pública  não-estatal  

e  privada)  e  a diferentes formas de gestão. O terceiro setor, um dos objetos de análise deste 

trabalho, localiza-se justamente no setor de serviços não-exclusivos do Estado.  

Assim, a execução de serviços que não possuem conteúdo econômico e que não 

envolvem exercício de poder de Estado é transferida aos entes do Terceiro Setor, subsidiados 

pelo Estado.  

Conforme ensina Schoenmaker19, frente às novas demandas sociais, que representam a 

complexidade da sociedade, sua pluralidade de interesses, somadas a ineficiência e a escassez 

de recursos públicos, o Estado passou a desempenhar função de fomento de forma mais 

expressiva. Neste aspecto, destaca-se a celebração de parcerias com as entidades privadas sem 

fins lucrativos (integrantes do Terceiro Setor), incentivando-as mediante transferências de 

recursos públicos, qualificações, incentivos fiscais, certificações, dentre outros. 

 

3.  A ATIVIDADE DE FOMENTO PÚBLICO  

 

Partindo-se do pressuposto histórico analisado anteriormente de que as ideais do 

Estado Liberal não se concretizaram plenamente, nem tampouco os ideais do Estado de Bem 

Estar Social, Célia Cunha Mello (2003, apud Chalusnhak, 2011) mostra a aplicação do 

                                                 
19 SCHOENMAKER, Janaina. Op., cit., p. 20. 
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princípio da subsidiariedade como elemento de equilíbrio entre esses dois modelos 

conflitantes de Estado. 

Conforme aponta Chalusnhak, o princípio da subsidiariedade pode ser analisado em 

sua dupla dimensão: uma negativa, pois não cabe ao Estado impedir os indivíduos na 

realização de suas próprias ações, e uma positiva, no que se refere à função estatal de 

incentivo os atores sociais insuficientes, quando esta intervenção for necessária. 

 Desta forma, o Estado é legitimado a intervir na ordem econômica, explorando 

diretamente e, de maneira excepcional, uma atividade econômica, quando necessário aos 

imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo (artigo 173, caput da 

Constituição Federal), ou assegurando à iniciativa privada o livre exercício de qualquer 

atividade econômica (artigo 170, § único da Constituição Federal). 

É também por força do princípio da subsidiariedade que se atribui à sociedade 

civil o dever de contribuir para a execução de tarefas de interesse geral através 

de suas próprias ações, devendo o Estado estimular tais ações individuais em 

função do interesse público, através do fomento
20. (Grifou-se) 

 

A atividade de fomento está expressamente prevista na Constituição Federal no artigo 

174, nos seguintes termos: 

“Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.” 

 

  Ainda na análise do aspecto constitucional da atividade de fomento, conforme leciona 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto21, a Constituição brasileira impõe ao Estado diversos 

deveres de incentivo. De fato, logo em seus princípios fundamentais, a Constituição da 

República de 1988 declara o Brasil um Estado Democrático de Direito, que visa à construção 

de uma sociedade independente, livre, justa e solidária, voltada à promoção do 

desenvolvimento nacional, visando o bem de todos (arts. 1º, 2º e 3º, em seu inciso IV). O 

texto constitucional também amplia o rol de diretrizes que incentivam o progresso, 

especialmente no que se refere aos setores econômicos e sociais.  

                                                 
20 CHALUSNHAK, Ana Luiza. O fomento como forma de instrumento concretizador do direito fundamental ao 

desenvolvimento nacional sustentável. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 89, jun 2011. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9569>. Acesso em 

abril 2016.  

 
21 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e parte 

especial. 16. ed. Rio de Janeiro : Forense, 2014, pp. 645-646 
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Para Moreira Neto, a diferença primordial entre a função de fomento e demais funções 

administrativas - por exemplo, a de polícia, a dos serviços públicos, as funções de 

ordenamento econômico e de ordenamento social – centraliza-se na característica de 

disponibilidade da ação do Estado, isto é, o fomento público não tem caráter impositivo, mas 

sim, depende da aceitação dos beneficiários, e não da compulsão sobre eles exercida. Nesta 

linha, o renomado autor oferece o seguinte conceito de fomento público: 

Função administrativa através da qual o Estado ou seus delegados incentivam direta, 

imediata e concretamente a iniciativa dos administrados ou de entidades públicas e 

privadas, para que desempenhem atividades que a lei haja enfatizado como de 

especial interesse público para o desenvolvimento integral e harmonioso das pessoas 

em sociedade. 22 

 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro entende que o fomento “abrange a atividade de 

incentivo à iniciativa privada de utilidade pública”, de forma que o “Estado deixa a atividade 

na iniciativa privada e apenas incentiva o particular que queira desempenhá-la, por se tratar de 

atividade que traz algum benefício para a coletividade” 23. 

Tais formas de incentivos à iniciativa privada variam em seu aspecto e conteúdo, 

podendo ser do tipo fiscal, subvenções, financiamentos a juros facilitados ou podem ocorrer 

até mesmo, de maneira indireta, como, por exemplo, através da cessão de servidores públicos, 

permissão de uso de bens públicos, entre outros.  

Através do fomento, a Administração persegue os fins públicos, com a colaboração da 

iniciativa privada, sem emprego da coação, satisfazendo indiretamente interesses públicos. 

Assim, de acordo com Falla (2006, apud Tourinho, 2011) não é um fim do Estado, mas uma 

técnica de atuação para atender indiretamente necessidades públicas.  

Moreira Neto subdivide a atividade de fomento público em quatro gêneros, quais 

sejam: i) o planejamento estatal, compreendidas aqui as atividades de desenvolvimento 

regional e as atividades supletivas do Estado; ii) – o fomento social; iii) – o fomento 

econômico; e iv) – o fomento institucional. 

 Neste estudo, no entanto, será abordado apenas o chamado fomento institucional, por 

guardar relação mais estreita com a temática de cooperação entre o Estado e a sociedade, 

através das entidades do chamado terceiro setor.  

Cabe destacar que a atividade de fomento, assim como qualquer outra atividade 

administrativa, deve observar os princípios norteadores da Administração Pública (legalidade, 

                                                 
22 Ibidem, p. 648 

 
23 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública.10ª ed. São Paulo : Atlas, 2015, pp. 

248-249 
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre outros). No entanto, tendo em 

vista tratar-se de relação específica da Administração com entes privados sem fins lucrativos, 

é importante que se observem também os princípios da autonomia, da livre associação, 

funcionamento e independência da sociedade civil e dos movimentos sociais24.  

 

3.1.  O FOMENTO INSTITUCIONAL E AS ENTIDADES DO TERCEIRO 

SETOR 

 

Seguindo o movimento de expansão dos instrumentos de participação, a Constituição 

brasileira de 1988 reiteradamente incentiva a colaboração social, com a afirmação do 

princípio do pluralismo, inserido no art. 1.º, V, seguindo-se o da participação, no parágrafo 

único do mesmo artigo, descendo à previsão de vários instrumentos de colaboração 

participativa no campo da saúde (arts. 197 e 198, III), da assistência social (art. 204, I), da 

educação (arts. 205 e 206, IV), da cultura (art. 216, § 1.º), do meio ambiente (art. 225), da 

criança e do adolescente (art. 227, § 1.º), entre outros. 

  Diogo de Figueiredo Moreira Neto aponta que como as normas constitucionais que 

trazem esses institutos não são auto executáveis, a legislação infraconstitucional os vem 

disciplinando em vários diplomas, como a Lei n.º 9.637 de 1998, que trata das chamadas 

organizações sociais, e a Lei n.º 9.790 de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil de 

interesse público. 

 

Ambas inauguram um novo quadro para a execução do fomento institucional, 

ao incentivarem a criação de entes intermédios pela sociedade para o 

desempenho de atividades de colaboração entre os setores públicos e privados, 

convergentes para os mesmos interesses públicos.” 25 (Grifou-se) 

 

Necessário analisar então o conceito de terceiro setor e abordar brevemente as 

entidades que o compõe, visando diferencia-las da nova regulamentação trazida pela lei 

13.019/14.  

Para Justen Filho a expressão “terceiro setor” serve para diferenciar as figuras que o 

compõe das entidades do Estado propriamente dito, (primeiro setor) e da iniciativa privada 

                                                 
24 LOPES, Laís Vanessa Carvalho de Figueirêdo. et. al. Fomento e colaboração: Uma nova proposta de parceria 

entre Estado e Organizações da Sociedade Civil. In: CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, 6, 

2013, Brasília.  
25 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte geral e parte 

especial. 16. ed. Rio de Janeiro : Forense, 2014, p. 652. 
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voltada à exploração econômica lucrativa (segundo setor). O terceiro setor é composto de 

sujeitos e organizações privadas buscam a realização de interesses coletivos e a proteção de 

valores coletivos.  É, em suma, “uma manifestação da sociedade para promover a realização 

dos direitos fundamentais, especialmente em vista da constatação da insuficiência dos 

esforços estatais para o atingimento de tais objetivos”26.  

Conforme aponta Carvalho Filho, as entidades que compõe apresentam certo 

hibridismo, na medida em que,  

Sendo privadas,  desempenham  função  pública,  têm  sido  denominadas  de 

entidades  do terceiro setor,  a indicar que não se trata nem dos  entes  federativos 

nem  das  pessoas  que  executam  a  administração  indireta  e  descentralizada 

daqueles, mas simplesmente compõem um  tertium  genus,  ou seja,  um 

agrupamento de entidades responsáveis  pelo desenvolvimento  de  novas  formas  

de  prestação  dos serviços públicos.  Em última análise, o  terceiro  setor  resulta de  

iniciativas  da  sociedade civil,  através de pessoas de atuação voluntária,  

associações e organizações não governamentais27 

 

De acordo com Tarso Cabral Violin parte da doutrina critica a nomenclatura “terceiro 

setor”, por consider o termo vago, simplista, e incapaz de contribuir para a identificação das 

figuras que o compõem.  

Esta divisão entre os três setores, segundo   Alexandre   CICONELLO,   é simplista  

e   associa   a   ação   social   com   conceitos   de  mercado,   como   marketing   e 

eficiência,   que   desqualifica   antigos   campos   de   atuação   social,   como   o   

campo   das filantrópicas  que  passam  a  ser   chamadas   de   "pilantrópicas",   

atrasadas,   ineficientes e  não-transparentes.   Para o autor,  o conceito  de  "terceiro  

setor"   mais  atrapalha   do que   contribui   para   a   nossa   tentativa   de   

identificar   o   conceito   de   público   entre organizações sem fins lucrativos.28 

 

Já Maria Sylvia Z. Di Pietro aponta que no termo mais amplo “entidades paraestatais” 

estão abarcadas as entidades do terceiro setor. Para a autora, as entidades paraestatais são 

definidas como pessoas jurídicas de direito privado, instituí das por particulares, com ou sem 

autorização legislativa, para o desempenho de atividades privadas de interesse público, sob 

fomento e controle pelo Estado. Seriam entidades que atual paralelamente ao Estado, ao lado 

deste.  

Usando a terminologia tradicional do direito administrativo brasileiro, incluímos 

essas entidades, quando tenham vínculo com o Poder Público, entre  as chamadas  

entidades paraestatais, no sentido em que a expressão  é empregada  por Celso  

                                                 
26 FILHO, MARÇAL JUSTEN. Curso de Direito Administrativo. 10.ed. São Paulo : Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 363 
27 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. São Paulo : Atlas,  2014, p. 

363 

 
28 VIOLIN , Tarso Cabral. Uma análise crítica do ideário do “terceiro setor no contexto neoliberal e as parcerias 

entre a administração pública e a sociedade civil organizada no Brasil”. 2006. 241f. Dissertação (Mestrado em 

Direito do Estado) Faculdade de Direito – Universidade Federal do Paraná,  2006, p.90  
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Antônio Bandeira de Mello, ou seja,  para  abranger  pessoas privadas que 

colaboram com  o Estado desempenhando atividade  não lucrativa  e às  quais o 

Poder Público dispensa especial proteção,  colocando  a  serviço delas manifestações 

do seu  poder  de império, como  o tributário, por  exemplo; não abrangem as 

entidades da  Administração  Indireta;  trata-se  de pessoas  privadas que exercem 

função típica (embora não exclusiva do Estado),  como  as  de amparo aos 

hipossuficientes,  de assistência  social, de formação profissional. Exatamente por 

atuarem ao lado do Estado e terem com ele algum tipo de vínculo jurídico,  

recebem a denominação de  entidades paraestatais; nessa  expressão  podem  

ser incluídas  todas as entidades integrantes do chamado terceiro setor, o que 

abrange as declaradas de utilidade pública, as que  recebem certificado de fins 

filantrópicos,  os serviços  sociais  autônomos  (como Sesi,  Sesc, Serrai) ,  os  entes  

de apoio, as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse 

público29. (Grifou-se) 

 

Apesar das dificuldades de se chegar a um recorte preciso do conceito de terceiro 

setor, e da pluralidade de nomenclaturas (entidades de cooperação, entidades paraestatais, 

entidades sem fins lucrativos, organizações não governamentais) aqui ele é compreendido 

como uma área de interseção entre o espaço público e o privado, reunindo virtudes de ambos 

para a promoção do bem comum. 

Para Boaventura de Souza Santos (2001, apud TOURINHO, 2011) 30, o Terceiro Setor 

é o “conjunto de organizações sociais que não são nem estatais nem mercantis, ou seja, 

organizações sociais que, por um lado, sendo privadas não visam fins lucrativos e, por outro 

lado, sendo animadas por objetivos sociais, públicos ou coletivos, não são estatais” 

 

3.1.1.  Os Serviços Sociais Autônomos  

 

Segundo Hely Lopes Meirelles, os serviços sociais autônomos podem ser definidos como  

Todos aqueles instituídos por lei, com personalidade de Direito Privado, para 

ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais, 

sem fins lucrativos, sendo mantidos por dotações orçamentárias ou por contribuições 

parafiscais. São entes paraestatais, de cooperação com o Poder Público, com 

administração e patrimônio próprios, revestindo a forma de instituições particulares 

convencionais (fundações, sociedades civis ou associações) ou peculiares ao 

desempenho de suas incumbências estatutárias. (MEIRELLES, 2014, p. 470). 

 

Acrescenta o autor que tais entidades, embora oficializadas pelo Estado, não integram 

a Administração direta nem a indireta, mas trabalham ao lado do Estado, cooperando nos 

setores, atividades e serviços que lhes são atribuídos, por considerados de interesse específico 

de determinados beneficiários.  Recebem, por isso, oficialização do Poder Público e 

autorização legal para arrecadarem e utilizarem na sua manutenção contribuições parafiscais, 

quando não são  subsidiadas diretamente por  recursos orçamentários da  entidade que as 

                                                 
29 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 566-567 
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criou".  

 Conforme aponta Di Pietro31, as leis que originaram tais entidades não as criaram 

diretamente, nem autorizaram o Poder Executivo a fazê-lo, mas sim atribuíram às 

Confederações Nacionais o encargo de fazê-lo. Como exemplo, a autora indica os Decretos-

Leis Federais nºs. 4.048/42; 8.621/46; 9.403/46 e o 9.853/46, que atribuíram, 

respectivamente, à Confederação Nacional da Indústria e à Confederação Nacional do 

Comércio o encargo de criarem, organizarem e dirigirem, respectivamente, o Serviço 

Nacional de Aprendizagem (SENAI); o Serviço de Aprendizagem Comercial (SENAC) e o 

Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Social do Comércio (SESC).  

Nos mesmos decretos ficou garantida a manutenção das entidades por meio de 

contribuições parafiscais, recolhidas pelos empregadores. Essas entidades foram criadas 

mediante autorização legislativa federal, mas não prestam serviços públicos, nem integram a 

Administração Pública Federal direta ou indireta, ainda que dela recebam reconhecimento e 

amparo financeiro. Exercem, isto sim, atividades privadas de interesse público. São dotadas 

de patrimônio e administração próprios. Não se subordinam à Administração Pública Federal, 

apenas se vinculam ao Ministério cuja atividade, por natureza, mais se aproxima das que 

desempenham, para controle finalístico e prestação de contas.  

São associações, sociedades civis ou fundações criadas segundo o modelo ditado pelo 

Direito Privado, mas delas distinguem-se pelo poder de exigirem contribuições de certos 

obrigados (industriais e comerciantes), instituídas por lei conforme previsto no art. 149 da Lei 

Magna. (GASPARINI, 2010, p.459).  

Como administram verbas decorrentes de contribuições parafiscais e gozam de uma 

série de privilégios próprios dos entes públicos, estão sujeitos a normas semelhantes às da 

administração pública, tais como: realização de licitação para suas compras e contratações; 

seus empregados (regime celetista) submetem-se a processo seletivo e seus funcionários são 

equiparados aos funcionários públicos para fins penais (art. 327, § 1º, do Código Penal); os 

atos de seus dirigentes, conforme a natureza são passíveis de mandado de segurança; 

sujeitam-se ao controle do Tribunal de Contas.  

Em regra, os ajustes firmados entre os Serviços Sociais Autônomos e o Poder Público 

se dão através de convênios administrativos, definidos por Odete Medauar, como “acordos 

celebrados para realização de objetivos de interesse comum: a) entre entidades e órgãos 

estatais de espécies diferentes; b) entre entidades ou órgãos públicos e entidades privadas” 

                                                 
31 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 573-574 
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(MEDAUAR, 2009, p.272). 

 Os serviços prestados por esse segmento integram o chamado “sistema S”. São 

exemplos: SENAI, SESI, SESC, SENAC, SEBRAE, SENAT, SEST, entre outros. 

 

3.1.2.  As Entidades de Apoio  

 

 

Outras figuras que integram o chamado terceiro setor são as denominadas Entidades 

de Apoio, definidas por Di Pietro como:  

“pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por servidores 

públicos, porém em nome próprio, sob a forma de fundação, associação ou 

cooperativa, para prestação, em caráter privado, de serviços sociais não exclusivos 

do Estado, mantendo vínculo jurídico com entidades da administração direta ou 

indireta, em regra por meio de convênio”. (DI PIETRO, 2014, p. 575).  

 

Essas entidades normalmente assumem a forma de fundação, mas também podem 

assumir a forma de associação ou cooperativa, sempre sem fins lucrativos e inserindo em 

seus estatutos objetivos iguais aos da entidade pública junto à qual pretendem atuar;  

Desta forma, conforme aponta a citada autora, enquanto a entidade pública presta 

serviço público propriamente dito, “a entidade de apoio presta o mesmo tipo de atividade, 

porém, não como serviço público delegado pela Administração Pública, mas como atividade 

privada aberta à iniciativa privada; ela atua mais comumente em hospitais públicos e 

universidades públicas32”.  

Sendo a atividade prestada em caráter privado, ela não fica sujeita ao regime jurídico 

imposto à Administração Pública; em outras palavras os contratos firmados pelas Entidades 

de Apoio são de  direito privado, celebrados sem  licitação; os seus empregados são celetistas, 

contratados sem concurso público; por não serem  considerados servidores  públicos, não 

estão submetidos às normas constitucionais pertinentes a essa categoria  de  trabalhadores; 

por  não desempenharem atividade delegada pelo Poder Público,  não se sujeitam à tutela 

administrativa;  

Para poderem atuar como entidades de apoio, ao lado da Administração Pública, 

estabelecem um vínculo jurídico com a mesma, em geral por meio de convênio. Em tal 

convênio é prevista a utilização de bens públicos e de servidores públicos. 

Di Pietro tece importante crítica a tal atividade de apoio, na medida em que não se 

submete às normas de direito público, confira-se: 

                                                 
32 Idem.  
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O serviço é prestado por servidores públicos, na própria sede da entidade pública, 

com equipamentos pertencentes ao patrimônio  desta  última; só que quem  arrecada  

toda  a receita e a administra é a entidade  de apoio.  E o faz sob as regras das 

entidades privadas, sem a observância das exigências de licitação (nem mesmo os 

princípios da licitação) e sem a realização de qualquer tipo de processo seletivo para 

a contratação de empregados.  Essa é a grande vantagem dessas entidades: elas são a 

roupagem com que se reveste a entidade pública para escapar às normas do regime 

jurídico de direito público33.  

 

 

 

3.1.3.  As Organizações Sociais  

 

Integram também o terceiro setor as denominadas Organizações Sociais, definidas por 

Di Pietro como  

A qualificação dada a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

instituída por iniciativa de particulares, e que recebe delegação do Poder Público, 

mediante contrato de gestão, para desempenhar serviço público de natureza social. 

(2014, p.580) (Grifou-se) 

 

CARVALHO FILHO (2014, p.363) ao discorrer sobre o tema, aponta três fundamentos 

principais das Organizações Sociais, a saber: 1) devem ter personalidade jurídica de direito 

privado; 2) não podem ter fins lucrativos; e 3) devem destinar-se ao ensino, à cultura, à 

saúde, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à preservação do meio 

ambiente.  

Conforme ressalta Di Pietro, “nenhuma entidade nasce com o nome de organização 

social; a entidade é criada como associação ou fundação e, habilitando-se perante o Poder 

Público, recebe a qualificação; trata-se de título jurídico outorgado e cancelado pelo Poder 

Público” (2014, p. 581) 

As Organizações Sociais tem sua regulamentação disciplinada pela Lei Federal nº 

9.637/98, e nela estão contidos os requisitos necessários à obtenção da qualificação. Um deles 

é ter como órgão de deliberação superior um Conselho de Administração, que deve ser 

composto, entre outros, por representantes do Poder Público e por membros da comunidade, 

de notória capacidade profissional e idoneidade moral.  

O vínculo jurídico firmado entre o Ente Público e a Organização Social é denominado 

de contrato de gestão. Através dele, o Estado deixa de ser o executor direto de determinada 

atividade e/ou serviço e assume o papel de fornecedor de recursos e fiscalizador da execução 

destes. Por meio dele, fixam-se as metas a serem cumpridas pela entidade e, em troca, o 

Poder Público auxilia de diversas formas, quer cedendo bens públicos, quer transferindo 

                                                 
33 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 576.  
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recursos orçamentários, quer cedendo servidores públicos.  

De acordo com os artigos 11 e 12 da referida Lei, as Organizações Sociais são 

declaradas entidades de interesse social e utilidade pública para todos os efeitos legais, e 

podem receber recursos orçamentários e bens públicos (via permissão de uso) para 

cumprimento dos objetivos estabelecidos no contrato de gestão.  

O Poder Público poderá desqualificar a entidade como Organização Social, quando 

constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão. A 

desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla 

defesa, respondendo os seus dirigentes, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos 

oriundos de sua ação ou omissão. Com a desqualificação, os bens permitidos e os valores 

entregues à utilização da organização social reverterão ao ente público, sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis. 

A Lei nº 9.648/98, que alterou a Lei de Licitações e Contratos, em seu artigo 24, 

XXIV ,  privilegiou as organizações  sociais  ao prever,  entre  as hipóteses de dispensa de  

licitação, a “celebração  de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, 

qualificadas no âmbito das  respectivas esferas de governo, para atividades  contempladas  no  

contrato de gestão”. 

Em primeira análise pode-se inferir que, a organização social vai exercer atividade de 

natureza privada, com incentivo do Poder Público, dentro da atividade de fomento.  Mas, 

conforme aponta Di Pietro, “na realidade, o real objetivo parece ser o de privatizar a forma de 

gestão de serviço público delegado pelo Estado”34.  

Embora a Lei nº. 9.637/98 não diga expressamente, é evidente e resulta nela 

implícito que as organizações sociais vão absorver atividades hoje desempenhadas 

por órgãos ou entidades  estatais; suas instalações,  abrangendo bens móveis  e 

imóveis, serão cedidos à organização social. Nos casos em que as organizações 

sociais prestem estas atividades, mantendo a natureza de serviços públicos, o 

contrato de gestão muito se assemelha à concessão  administrativa,  prevista,  como 

uma das formas de parceria público-privada, pela Lei nº 11 .079, de 30-12 -04: 

haverá delegação de atividade estatal,  remunerada inteiramente pelo Poder 

Público.35  

 

Di Pietro tece crítica semelhante à apontada nas entidades de apoio, pois, na visão da 

autora, estas são entidades constituídas “com o objetivo único de se habilitarem como 

organizações sociais e continuarem a fazer o que faziam antes, porém com nova roupagem. 

São entidades fantasmas, porque não possuem patrimônio próprio, sede própria, vida própria. 

Elas viverão exclusivamente por conta do contrato de gestão com o Poder Público”. 

                                                 
34 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 584 
35 Idem.  
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3.1.4.  As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

 

As chamadas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs, 

tratadas na Lei Federal nº 9.790/99 e regulamentadas pelo Decreto nº 3.100/99 também fazem 

parte do chamado terceiro setor. Conforme Di Pietro, “trata-se de qualificação jurídica dada a 

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por iniciativa de 

particulares, para desempenhar serviços sociais não exclusivos do Estado com incentivo e 

fiscalização pelo Poder Público, mediante vínculo jurídico instituído por meio de termo de 

parceria”. (2014, p. 584). 

 Observam-se semelhanças entre as OSCIPS e as Organizações Sociais, pois ambas 

têm origem privada, atuam sem fins lucrativos e, preenchidos os requisitos estipulados em lei, 

recebem uma qualificação do ente público. Mas, por certo, há diferenças. 

A maior delas reside no fato de que a OS recebe ou pode receber delegação para a 

gestão de serviço público, enquanto a OSCIP exerce atividade de natureza privada, com a 

ajuda do Estado.  No caso da OSCIP, o objetivo é semelhante ao que já inspirou 

anteriormente a outorga do título de utilidade pública. Uma vez qualificada pelo Poder 

Público, a entidade passa a receber algum tipo de auxílio por parte do Estado, dentro da 

atividade de fomento, lei impõe requisitos mais rígidos para a obtenção da qualificação. 

Di Pietro aponta as seguintes características de uma organização da sociedade civil de 

interesse público:  

I) é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos;  

II) criada por particulares, deve habilitar-se perante o Ministério da  Justiça para  obter 

a qualificação  (art. 5º da Lei 9.790/99 ) ;  

III) deve atuar em pelo menos uma das seguintes áreas: assistência social; promoção 

da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; promoção gratuita da  

educação  ou  da  saúde;  promoção  da segurança alimentar e nutricional; defesa, preservação 

e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; promoção do 

voluntariado;  promoção do desenvolvimento econômico e  social  e combate à pobreza; 

experimentação,  não lucrativa,  de novos  modelos socioprodutivos  e  de sistemas 

alternativos  de produção,  comércio, emprego e crédito; promoção de direitos estabelecidos, 

construção de novos direitos e assessoria  jurídica gratuita de interesse suplementar; 

promoção da ética,  da  paz,  da cidadania,  dos direitos  humanos,  da democracia e  de 
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outros valores  universais;  estudos e  pesquisas,  desenvolvimento  de tecnologias 

alternativas,  produção e  divulgação  de informações e conhecimentos  técnicos e  científicos  

que digam respeito às  atividades mencionadas neste  artigo  (art.  3º da Lei 9.790/99) ;  

IV) o vínculo com a Administração Pública é estabelecido por meio de termo de 

parceria, que deve especificar, como cláusulas essenciais: o objeto,  com  especificação do  

programa  de  trabalho;  as  metas e  os resultados a serem atingidos e os respectivos prazos 

de execução ou cronograma;  os critérios  objetivos  de  avaliação  de  desempenho, mediante 

indicadores de resultado; previsão de receitas e despesas, inclusive com  detalhamento  das  

remunerações e benefícios  do  pessoal  a serem  pagos com recursos oriundos ou  vinculados 

ao termo de parceria; obrigatoriedade de apresentação de relatório anual, com  comparação 

entre  as  metas e os  resultados  alcançados, acompanhado  de  prestação  de contas; 

publicação na  imprensa  oficial do extrato do termo de parceria e de demonstrativo  de sua  

execução física e financeira (art.  10 , §  2º da Lei 9.790/99) ;  

V) a execução do termo de parceria será supervisionada pelo órgão do Poder Público 

da área de atuação correspondente à atividade fomentada e pelos Conselhos de Políticas 

Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, em cada nível de governo (art. 11 

da Lei 9.790/99);  

VI) fomento pelo Poder Público ou cooperação entre Poder Público e entidade 

privada, não sendo especificadas na lei as modalidades de fomento ou cooperação; há apenas 

algumas referências a bens ou recursos de origem pública;  

VII) a entidade poderá perder a qualificação a pedido ou mediante decisão proferida 

em processo administrativo, no qual será assegurada a ampla defesa e o contraditório (art. 7º 

da Lei 9.790/99);  

VIII) em caso 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 de seus dirigentes, bem como 

de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao 

patrimônio público (art. 13 da Lei 9.790/99); também são previstos a investigação, o exame e 

o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no país e no 

exterior (art. 13, § 2º da Lei 9.790/99).  

Embora haja muitos pontos comuns entre essas entidades e as organizações sociais, o 

objetivo visado pelo Governo é bem diverso nos dois casos; Di Pietro salienta que nas 

organizações sociais, o intuito é de que elas assumam determinadas atividades hoje 
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desempenhadas, como serviços públicos, por entidades da Administração Pública, resultando 

na extinção dessas.   

Nas organizações da sociedade civil de interesse público, essa intenção não resulta, 

implícita ou explicitamente, da lei, pois a qualificação da entidade como tal não 

afeta em nada a existência ou as atribuições de entidades ou órgãos integrantes da 

Administração Pública. Além disso, a entidade privada, para ser qualificada, tem que 

ter existência legal, já que, dentre os documentos exigidos para a obtenção da 

qualificação, estão o “balanço patrimonial e demonstrativo de resultados do 

exercício” e a “declaração de isenção do imposto de renda” (art. 5º, III e IV, da Lei 

nº 9. 790/99).  Isto evita que entidades fantasmas, sem qualquer patrimônio e sem 

existência real, venham a pleitear o benefício36. 

 

A escolha da OSCIP poderá ser feita por meio de edital de concursos de projetos, 

desencadeado pelo ente público.  

Nos contratos em que a OSCIP seja contratante e que envolva recursos ou bens a ela 

repassados pela União, deverá ser realizada licitação pública, e em se tratando de bens e 

serviços comuns, será obrigatória a adoção da modalidade pregão, preferencialmente no modo 

eletrônico. Se eventualmente a entidade, após a concessão da qualificação como OSCIP, 

deixar de atender quaisquer dos requisitos exigidos pela Lei, será desqualificada. Para tal 

finalidade será instaurado processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

 

4.  O MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 

CIVIL 
 

 

 

Segundo o site oficial do MROSC – participa.br/osc, “o movimento que trouxe a 

necessidade de um Marco Regulatório para as Organizações da Sociedade Civil (MROSC) 

como desafio e prioridade foi a “Plataforma por um Novo Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil”, que surgiu em 2010 com a articulação de diversas 

organizações, redes e movimentos sociais”.  

No ano de 2011, o governo federal criou um Grupo de Trabalho Interministerial para 

elaborar propostas e análises sobre o tema, coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência 

da República e com participação da Casa Civil; Controladoria-Geral da União; Advocacia-

Geral da União; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da Justiça; 

Ministério da Fazenda; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e de 14 organizações da 

sociedade civil de representatividade nacional, indicadas pela plataforma. 

                                                 
36 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 586 

http://www.participa.br/osc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7568.htm
http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/mrosc/historico-1/organizacoes-de-representatividade-nacional
http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/mrosc/historico-1/organizacoes-de-representatividade-nacional
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Os resultados do grupo de trabalho foram descritos em um relatório final, contendo o 

diagnóstico, as propostas para o aperfeiçoamento e os desafios remanescentes da agenda do 

MROSC. A partir desse momento, a agenda do Marco Regulatório passou a orientar-se pelos 

eixos: contratualização, sustentabilidade econômica e certificação. 

A contratualização refere-se aos instrumentos pelos quais o poder público formaliza as 

suas relações de parceria e de contrato com as OSCs. No eixo de sustentabilidade tratam-se os 

assuntos relacionados a tributos, tipos societários, ampliação das fontes de recursos, etc. – 

temas que alcançam todas as organizações, independentemente de sua relação com o poder 

público. Por fim, a certificação trata dos títulos, certificações e acreditações concedidas às 

OSCs. 

Dentre as propostas, ganhou relevância uma minuta de projeto de lei relacionada 

especificamente à contratualização entre OSCs e poder público, que subsidiou o poder 

Legislativo sobre o tema. 

Em 2014 foi publicada a Lei nº 13.019, alterada antes mesmo de entrar em vigor pela 

Medida Provisória nº 684, de 21 de julho de 2015, transformada na Lei nº 13.204/15. A nova 

legislação estabelece o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil 

(MROSC).  Ela regula o regime jurídico do terceiro setor, promovendo mudanças 

significativas em todo o sistema de transferências voluntárias de recursos da Administração 

Pública para tais organizações. Nessa linha, propõe um regime de mútua cooperação para o 

desenvolvimento de projetos de interesse público e recíproco, a partir de atividades e planos 

de trabalho previamente determinados. 

Para regulamentar a Lei 13.019/2014, foi criado o decreto federal n° 8.726/16, cujos 

dispositivos devem ser adotados nas relações com as OSCs por todos os órgãos do Governo 

Federal. Já os governos estaduais e municipais podem optar por seguir as mesmas regras ou 

elaborar seus próprios decretos regulamentares, cuja finalidade é esclarecer e pormenorizar 

pontos da Lei, evitando dúvidas ou interpretações conflitantes sobre a norma. 

Visando ampliar a transparência, o decreto criou o também o Mapa das Organizações 

da Sociedade Civil que tem por finalidade reunir e publicizar informações sobre as 

organizações da sociedade civil e as parcerias celebradas com a administração pública federal 

a partir de bases de dados públicos.  

Importante ressaltar que, para construir o decreto foram realizadas atividades que 

permitiram a participação social, de modo a debater questões de natureza normativa e 

institucional para implementação da nova legislação com amplo diálogo.  

http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/mrosc/historico-1/relatorio_gti_agosto2012.pdf
http://www.secretariageral.gov.br/atuacao/mrosc/historico-1/minuta_projeto_de_lei.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8726.htm
http://www.mapaosc.ipea.gov.br/
http://www.mapaosc.ipea.gov.br/
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Durante diversos encontros e oficinas, participaram do processo servidores públicos 

das áreas de gestão e controle, autoridades políticas, acadêmicos, advogados, promotores de 

justiça, membros de conselhos de políticas públicas, representantes da sociedade civil e 

movimentos sociais, cidadãos e cidadãs interessados no tema. 

Além disso, foram realizadas duas consultas públicas online por meio do 

portal Participa.Br para ampliar o espaço de contribuição de toda a sociedade.  

 

 

4.1. PRINCIPAIS INOVAÇÕES DA LEI 13.019/2014 

 

 

Conforme esclarecem Oliveira e Haddad (2001), “a sociedade civil é parte de um 

binômio e faz contraponto com o Estado. Corresponde à população de cidadãos, ou esfera 

privada, e abrange suas variadas formas de organização e expressão com ou sem fins 

lucrativos, podendo ser legalmente constituídas ou espontâneas e informais”.  

 Ainda segundo os autores, o conceito ganhou conotação política específica na 

América Latina, desde a década de 1970. “Tornou-se típica da região a expressão sociedade 

civil organizada, referindo-se ao fenômeno de participação crescente dos cidadãos em 

assuntos antes exclusivos à esfera pública, na defesa da justiça social e na promoção de causas 

de interesse geral”.37 

Junto com a nova expressão, disseminou-se o uso de organizações da sociedade civil - 

OSCs para referir-se aos atores coletivos que expressam variadas causas e interesses difusos 

da população, frequentemente vinculados ao exercício da cidadania. 

A lei 13.019/2014 veio disciplinar de forma mais rigorosa as parcerias entre o Poder 

Público e as entidades do terceiro setor, chamadas genericamente de organizações da 

sociedade civil. 

De acordo com as definições de seu art. 1º, a lei 13.1019/2014, institui normas gerais 

para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime 

de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, 

mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de 

trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 

cooperação. 

                                                 
37 OLIVEIRA, Anna Cynthia; HADDAD, Sérgio. AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E AS ONGS 

DE EDUCAÇÃO. Cadernos de Pesquisa, n. 112, p. 61-83, mar. 2001. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/cp/n112/16101.pdf>. Acesso em: 03 jun 2016, p. 63 

 

http://www.participa.br/osc/consultas-e-audiencias
http://www.participa.br/
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Neste marco legislativo, são entendidas como organizações da sociedade civil: 

a) entidades privadas sem fins lucrativos que não distribuam entre os seus sócios ou 

associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, 

sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer 

natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas 

atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de 

forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;  

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de 10 de novembro de 1999; 

as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as 

alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as 

voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de 

agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades 

ou de projetos de interesse público e de cunho social. 

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse 

público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; 

Quando as referidas organizações sociais formarem parceria com o Poder Público, 

estarão sujeitas às normas da lei 13.109/2014. 

Importante destacar que, com as alterações trazidas pela lei 13.024/15, foram retirados 

da incidência do MROSC:  

Art. 3ª Não se aplicam as exigências desta Lei: 

 

 I - às transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou 

autorizadas pelo Senado Federal naquilo em que as disposições específicas dos 

tratados, acordos e convenções internacionais conflitarem com esta Lei;  

 

II- (revogado)  

 

III - aos contratos de gestão celebrados com organizações sociais, desde que 

cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998;  

 

IV - aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins 3 

lucrativos nos termos do § 1º do art. 199 da Constituição;  

 

V - aos Termos de Compromisso Cultural referidos no § 1º do art. 9º da Lei nº 

13.018, de 22 de julho de 2014;  

 

VI - aos termos de parceria celebrados com organizações da sociedade civil de 

interesse público, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.790, de 

23 de março de 1999;  

 

VII - às transferências referidas no art. 2º da Lei nº 10.845, de 5 de março de 2004, 

no art. 8º da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e nos arts. 5º e 22 da Lei nº 

11.947, de 16 de junho de 2009; 

 

VIII - (vetado)  
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IX - aos pagamentos realizados a título de anuidades, contribuições ou taxas 

associativas em favor de organismos internacionais ou entidades que sejam 

obrigatoriamente constituídas por:  

a) membros de Poder ou do Ministério Público;  

b) dirigentes de órgão ou de entidade da administração pública;  

c) pessoas jurídicas de direito público interno;  

d) pessoas jurídicas integrantes da administração pública;  

 

X - às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos. 

 

Ou seja, as regulações específicas para as Organizações Sociais, Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público e os Serviços Sociais Autônomos foram mantidas fora da 

abrangência do MROSC, estas entidades continuam possuindo regulamento autônomo e não 

são abarcadas pelas importantes mudanças trazidas pela lei 13.019/2014. Para Tarso Cabral 

Violin, essas e outras alterações introduzidas pela lei 13.024 de 2015 representam uma 

verdadeira desconfiguração38 dos propósitos originais da lei 13.019/14. 

 

 

4.1.1. Termo de fomento e termo de colaboração 

 

 

Conforme aponta MAFFRON (2016), em relação às principais mudanças, a lei 

13.019/14 alterou o papel do convênio, aplicável apenas quando os signatários forem 

entidades públicas, substituiu-o na transferência de recursos da Administração Pública ao 

terceiro setor por dois novos modelos de parcerias entre o Poder Público e as Organizações da 

Sociedade Civil: o termo de colaboração e o termo de fomento. 

Quanto às duas novas figuras, os termos de colaboração e os termos de fomento, a 

diferença reside na iniciativa. Se a parceria for proposta pela Administração Pública, elabora-

se o termo de colaboração; se a proposição vier da Organização da Sociedade Civil, o 

instrumento passa a se chamar termo de fomento.  A lei prevê, ainda, a existência do acordo 

de cooperação, quando há interesse coletivo comum e não há previsão de transferência de 

recursos. 

Nesse ponto, resta oportuno ressaltar que a criação dos institutos do Termo de 

Colaboração e do Termo de Fomento não implica na extinção do Contrato de Gestão e do 

Termo de Parceria. Isso quer dizer que remanescem no âmbito das parcerias entre o Poder 

                                                 
38 VIOLIN, Tarso Cabral. LEI DAS OSC É DESCONFIGURADA PELO CONGRESSO NACIONAL. 

Disponível em https://blogdotarso.com/2015/12/16/lei-das-osc-e-desconfigurada-pelo-congresso-nacional/. 

Acesso em 18 de junho de 2016.  

https://blogdotarso.com/2015/12/16/lei-das-osc-e-desconfigurada-pelo-congresso-nacional/
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Público e a Sociedade as figuras das Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil 

de interesse Público, regidas respectivamente, pela Lei n. 9.637/1998 e pela Lei nº Lei n. 

9.790/99 

Outra definição importante diz respeito à delimitação do conceito de “parceria”. De 

acordo com o artigo 1º, inciso III do texto legal, parceira é “conjunto de direitos, 

responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre 

a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, 

para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de 

atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em 

acordos de cooperação” 

Sendo assim, pode-se verificar que tanto nos casos de celebração de termo de fomento 

ou de colaboração, a atuação da OSC se dará na execução de atividades de interesse social, 

diferindo as espécies de parcerias com base na iniciativa para apresentação de planos de 

trabalho: caso o Estado sugira o trabalho a ser executado, celebrará termo de colaboração, 

devendo ser utilizado o termo de fomento quando a proposta de atuação for realizada pela 

entidade privada.  

Nas duas situações expostas, o plano de trabalho deverá conter o diagnóstico da 

realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre 

essa realidade e as atividades ou metas a serem atingidas, assim como a descrição 

pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades a serem 

executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter, bem 

como quais serão os meios utilizados para tanto e o prazo para a execução das atividades e o 

cumprimento das metas.  

A lei dispõe, ainda que o plano de trabalho deverá definir os indicadores, qualitativos e 

quantitativos, a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas, contendo todos os 

elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no 

mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir elementos indicativos 

da mensuração desses custos, tais como: cotações, tabelas de preços de associações 

profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação 

disponíveis ao público.  

Devem constar, também, no plano de trabalho, a definição de aplicação dos recursos a 

serem desembolsados pela administração pública, a estimativa de valores a serem recolhidos 

para pagamento de encargos previdenciários e trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente 

na consecução do objeto, durante o período de vigência proposto, os valores a serem 
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repassados, mediante cronograma de desembolso compatível com os gastos das etapas 

vinculadas às metas do cronograma físico, o modo e periodicidade das prestações de contas, 

compatíveis com o período de realização das etapas vinculadas às metas e com o período de 

vigência da parceria, não se admitindo periodicidade superior a 1 (um) ano ou que dificulte a 

verificação física do cumprimento do objeto e os prazos de análise da prestação de contas pela 

administração pública responsável pela parceria.  

Saliente-se que o termo de fomento e o termo de colaboração somente produzirão 

efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade da 

administração pública. 

 

4.1.2.  Procedimento de Manifestação de Interesse Social  

 

A lei instituiu o Procedimento de Manifestação de Interesse Social como instrumento 

por meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão 

apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um 

chamamento público objetivando a celebração de parceria. 

Nestes casos, qualquer cidadão poderá apresentar proposta, desde que seja feita com a 

identificação do subscritor da proposta, a indicação do interesse público envolvido e o 

diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível, 

indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação 

pretendida. 

 Apresentada a proposta por qualquer particular, a administração pública deverá torná-

la pública no site oficial do órgão, realizando-se, se entender pertinente uma audiência pública 

para discussão do tema com a sociedade.  

É importante ressaltar que, mesmo tendo apresentado o Procedimento de Manifestação 

de Interesse Social a Organização Social somente poderá celebrar a parceria com o ente 

público se for vencedora no procedimento de chamamento público a ser realizado 

posteriormente, do qual poderão participar quaisquer entes sem fins lucrativos que cumpram 

os requisitos legais pertinentes. 

 

 

4.1.3. Chamamento Público 

 

O chamamento público é um procedimento seletivo simplificado, regulamentado pela 
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Lei 13.019/14, com a intenção de garantir a impessoalidade do ente público na escolha da 

entidade privada que celebrará os termos de colaboração ou de fomento. Desta forma, busca-

se evitar o favorecimento de particulares em razão de interesses políticos, familiares ou 

pessoais, em detrimento da finalidade pública. Neste sentido, inclusive, como meio para 

garantir a integridade do certame e evitar a frustração ao caráter competitivo, o art. 24, §2º, da 

lei 13.019/14 regulamenta que:  

“É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do 

domicílio dos concorrentes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto da parceria”.  

 

De acordo com as disposições do art. 23, caput, da lei 13.019/2014, o chamamento 

público deve adotar procedimento claro, objetivo e simplificado, para orientação dos 

interessados e maior facilidade de acesso às instâncias administrativas. Destaca-se que aqui 

devem ser observados os princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, entre outros.  

São fases do chamamento: 

a) Publicação do edital 

O edital do chamamento público deve ser divulgado em página do site oficial do 

órgão ou entidade, permitindo, a legislação, inclusive que as pessoas jurídicas de direito 

público interno e as entidades personalizadas da administração criem portal único na internet 

que reúna as informações sobre todas as parcerias por elas celebradas, bem como os editais 

publicados, de forma a ampliar a publicidade do processo. 

b) Classificação das propostas 

As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção anteriormente designada, 

composta por agentes públicos, designados por ato publicado em meio oficial de 

comunicação, tendo a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou 

emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública. Ressalte-se que está 

impedida de participar da comissão pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido 

relação jurídica com, ao menos, 1(uma) das entidades em disputa. Trata-se de regra que visa 

garantir a impessoalidade da Administração Pública durante a seleção. 

A análise das propostas deve ser feita com regras previamente definidas. A lei 

determina que sempre será critério obrigatório de julgamento da proposta o grau de adequação 

desta aos objetivos específicos do programa ou ação em que se insere o tipo de parceria e ao 

valor de referência constante do chamamento. 
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Depois de selecionada a proposta vencedora, passa-se à fase de análise de 

documentos dos interessados. 

c) Habilitação 

As entidades interessadas em participar do chamamento público deverão 

comprovar, no mínimo, um, dois ou três anos de existência (respectivamente para parcerias 

celebradas no âmbito dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da União), 

experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de natureza semelhante e 

capacidades técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades previstas e 

cumprimento das metas estabelecidas. Além disso, as OSCs deverão comprovar sua 

regularidade jurídica e fiscal. 

Caso a entidade vencedora não cumpra os requisitos legais, a Administração Pública 

deverá convocar a segunda colocada no certame para celebrar a parceria, na proposta da 

vencedora. Se a mesma não aceitar as condições oferecidas, será convocada a terceira na 

ordem de classificação e, assim, sucessivamente. 

d) Encerramento 

Finalizada a seleção pela comissão, deverá o certame ser encaminhado para a 

autoridade responsável pelo órgão para homologação do procedimento. A administração 

pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sítio oficial da 

administração pública na internet ou sítio eletrônico oficial equivalente. 

Neste sentido, o art. 27, §4º, da lei 13.019/14 determina que “A administração 

pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sítio oficial da 

administração pública na internet ou sítio eletrônico oficial equivalente”. No entanto, o art. 

27, § 6º da referida lei adverte que a homologação não gera direito para a OSC à celebração 

da parceria.  

Desde que previsto no edital de chamamento público, é permitida a atuação em 

rede de duas ou mais entidades na execução do plano de trabalho, mantida a 

responsabilidade integral daquela celebrante do termo de fomento ou de colaboração. 

A princípio, a realização do chamamento público é requisito indispensável para a 

celebração de termos de colaboração ou de termos de fomento pelo poder público com 

entidades privadas sem finalidade lucrativa. No entanto, em algumas situações, a lei prevê a 

possibilidade de se firmar o certame diretamente, por meio de dispensa ou inexigibilidade da 

seleção. A inexigibilidade decorre de situação lógica na qual se demonstre a inviabilidade de 

competição, não havendo definição taxativa de suas hipóteses, uma vez que deve ser analisada 

a possibilidade ou não de se fazer a seleção em cada caso específico.  
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Desta forma, dispõe o art. 31 da lei 13.019/14 que “Será considerado inexigível o 

chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações 

da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto do plano de trabalho ou 

quando as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica”.  

Já a dispensa, prevista no art. 30 da referida lei, ocorre em casos nos quais a 

competição é viável e, portanto, exigível a a realização do certame. Nestes casos, a lei define 

um rol exaustivo de hipóteses de dispensa que não pode ser ampliado por meio de atos 

concretos. É dispensável o chamamento público: 

1 - No caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação 

de atividades de relevante interesse público realizadas no âmbito de parceria já celebrada, 

limitada a vigência da nova parceria ao prazo do termo original, desde que atendida a ordem 

de classificação do chamamento público. Neste caso, a nova entidade deverá aceitar as 

mesmas condições oferecidas pela organização da sociedade civil vencedora do certame.  

2 - Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem pública, para firmar parceria 

com organizações da sociedade civil que desenvolvam atividades de natureza continuada nas 

áreas de assistência social, saúde ou educação, que prestem atendimento direto ao público e 

que tenham certificação de entidade beneficente de assistência social. 

 3 - Quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou 

em situação que possa comprometer a sua segurança.  

Em casos de dispensa ou inexigibilidade, deverá ser instaurado um processo 

administrativo no qual o ente público apresente uma justificativa dos motivos que ensejaram a 

celebração direta do termo. 

 A lei regulamenta que é possível a impugnação à justificativa de dispensa ou 

inexigibilidade, desde que apresentada antes da celebração da parceria, cujo teor deve ser 

analisado pelo administrador público responsável, que terá competência para revogar ou 

anular o ato, determinando a abertura de chamamento público. 

Conforme salienta Rita Tourinho39 “causa perplexidade a introdução do art. 29 à Lei 

nº 13.204/15, de acordo com o qual “os termos de colaboração ou de fomento que envolvam 

recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de 

cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de 

                                                 
39 TOURINHO, Rita. O Chamamento Público e os Ajustes Diretos Firmados com Organizações de Sociedade 

Civil: A Interpretação Sistemática da Lei nº 13.019/14. Disponível em: 

<http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/rita-tourinho/o-chamamento-publico-e-os-ajustes-diretos 

firmados-com-organizacoes-de-sociedade-civil-a-interpretacao-sistematica-da-lei-n-1301914> Acesso em 13 de 

junho 2016 

http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/rita-tourinho/o-chamamento-publico-e-os-ajustes-diretos%20firmados-com-organizacoes-de-sociedade-civil-a-interpretacao-sistematica-da-lei-n-1301914
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/rita-tourinho/o-chamamento-publico-e-os-ajustes-diretos%20firmados-com-organizacoes-de-sociedade-civil-a-interpretacao-sistematica-da-lei-n-1301914
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cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra 

forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo 

chamamento público observará o disposto nesta Lei.”.   

Assim, sem qualquer justificativa plausível, o chamamento público deixa de incidir 

em ajustes firmados com recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis 

orçamentárias anuais. Perece um verdadeiro paradoxo que uma lei supostamente 

fundamentada em princípios administrativos, dentre os quais o da impessoalidade e 

o da moralidade, exclua a incidência do instrumento voltado à efetivação de tais 

princípios aos ajustes firmados com recursos decorrentes de emendas parlamentares, 

cujas denúncias de desvios e prática de crimes, infelizmente, já fazem parte do 

cotidiano, gerando questionamentos quanto a real destinação de tais verbas40. 

 

 

5. CONCLUSÃO  

 

Com a expansão das entidades do Terceiro Setor, que passaram a exercer diversos 

serviços públicos de caráter social em parcerias firmadas com o Estado, envolvendo repasse 

de recursos públicos, surgem variadas preocupações, tais como: critérios de seleção das 

entidades beneficiadas, delimitação clara quanto às atividades repassadas, transparência e 

controle dos gastos efetivados com os recursos repassados, eficiência e eficácia da parceria, 

entre outras. 

Conforme aponta Rita Tourinho (2016), diante do crescimento das parcerias 

estabelecidas entre o Poder Público com as entidades do Terceiro Setor, crescem também as 

críticas a esse modelo de atuação do Estado, tendo em vista as recorrentes denúncias sobre a 

existência de entidades que se utilizam do fomento estatal para a prática de ilegalidades, com 

objetivos que em nada atendem ao interesse público. Falsas transações comerciais com 

empresas fantasmas, nepotismo indireto, lavagem de dinheiro ilícito, uso político-eleitoreiro 

de recursos públicos repassados, favorecimentos pessoais, burla das exigências de licitação e 

de concurso público, contratação irregular de pessoal, são apenas algumas das inúmeras 

irregularidades constatadas. 

Apesar da criação das leis nº 9.637/98 e nº 9.790/99, ainda havia uma lacuna no 

ordenamento jurídico pátrio de um diploma legal, de aplicação nacional, que criasse normas 

gerais voltadas à normatização das parcerias estabelecidas entre a Administração Pública e os 

entes do Terceiro Setor. 

Até a edição da lei 13.019/2014, a ausência de uma norma que abarcasse tipos 

distintos de organizações da sociedade civil era um dos fatores responsáveis por situações de 

insegurança jurídica, que culminaram em diversos processos administrativos e, inclusive, em 

duas CPIs (2003 e 2007).  

                                                 
40 Idem.  



41 

 

Na falta de uma regra única de abrangência nacional, as regras variavam a depender da 

unidade da federação ou até mesmo entre diferentes municípios de um mesmo Estado.  

Embora as leis que regem as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(Oscips) e as Organizações Sociais (OSs) demonstrem avanços significativos, foram editadas 

inicialmente apenas no âmbito federal e tiveram e regras distintas estabelecidas em alguns 

estados e municípios o que dificultou uma consolidação de entendimentos acerca do tema.  

A partir da lei 13.019/2014 a transparência passa a ser um fator chave nas parcerias, 

com a obrigatoriedade de chamamento público de organizações para o desenvolvimento de 

projetos sociais — prática que já era comum em algumas administrações, mas que carecia de 

uma lei que a tornasse regra geral em todo o país. Além disso, busca desburocratizar a relação 

de parceria com a simplificação e maior objetividade dos planos de trabalho, dos 

procedimentos de despesas e das regras de prestação de contas, além de trazer mecanismos 

para que o controle tenha foco nos resultados efetivamente alcançados. Isto poderá permitir 

que se estabeleçam correlações mais claras entre os projetos realizados e a melhoria dos 

indicadores sociais.  

O regime estabelecido pela Lei 13.019/14 não se aplica aos contratos de gestão 

firmados com organizações sociais, aos termos de parceria estabelecidos com organizações de 

sociedade civil de interesse público, aos convênios firmados com as entidades filantrópicas, 

nos termos do art. 199, parágrafo 2º da Constituição Federal e às parcerias entre a 

Administração e os serviços sociais autônomos. 

A doutrina e operadores do direito criticam a precoce alteração da Lei nº 13.019/14 

pela Lei nº 13.204/15, que acabou por dificultar o controle das parcerias e facilitar a violação 

dos princípios acolhidos pela própria legislação, como por exemplo, a exclusão das entidades 

acima mencionadas de seu âmbito de abrangência.  

Conforme o entendimento de Rita Tourinho (2016), são inegáveis os avanços trazidos 

pela lei 13.019/14, dentre os quais se pode mencionar: a uniformização da qualificação das 

entidades sujeitas à lei como organização de sociedade civil (art. 1º, I, a), a uniformização dos 

instrumentos para a efetivação dos ajustes, tendo-se, então, o termo de colaboração (art.1º, 

VII), o termo de fomento (art. 1º, VIII) e o acordo de cooperação (art. 1º, VIII-A), o regime 

jurídico das parcerias sujeitos aos princípios da legalidade, da legitimidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia 

(art. 5º), a implementação da gestão pública democrática e da participação popular, a partir da 

instituição do Procedimento de Manifestação de Interesse (art. 18 a art. 21) e a previsão do 
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chamamento público, antecedendo as parcerias estabelecidas com as organizações da 

sociedade civil, com fixação de cláusulas de observância obrigatória nos editais (art. 23). 

Entretanto, alguns aspectos da referida legislação comprometem a implementação do 

princípio da impessoalidade e trazem questionamentos quanto à forma de controle adotada, 

pois, segundo alguns doutrinadores41, parece que o novo diploma legal preferiu prestigiar o 

cumprimento das metas estabelecidas, desprezando, em alguns casos, a prestação de contas 

nos moldes tradicionais. 

No entanto, apesar das críticas apontadas a lei 13.019/2014 pode se constituir 

efetivamente como um novo marco na relação entre Estado e as OSCs brasileiras ao 

estabelecer um ambiente jurídico mais equilibrado, que induza ao acerto e não ao erro e que 

garanta maior transparência sobre como os recursos públicos destinados às ações sociais em 

parceria está sendo utilizado. Ainda que coexistam instrumentos jurídicos para parcerias em 

outras áreas, o novo marco regulatório das OSCs pode fazer com que, em termos gerais, a 

atuação da sociedade civil organizada no Brasil seja favorecida e juridicamente amparada em 

regras claras.  

O marco regulatório das organizações da sociedade civil supre uma lacuna até então 

existente no ordenamento jurídico brasileiro, esclarecendo as regras aplicáveis às parcerias 

entre o poder público e as organizações da sociedade e conferindo segurança jurídica tanto 

para gestores públicos quanto para as próprias OSCs.  

Agora, é fundamental evitar retrocessos. A edição de normas infralegais como decretos 

e portarias no nível federal, estadual e municipal deve preservar o sentido da lei, sendo 

amplamente debatidas em processos participativos que contem com a presença da sociedade 

civil, gestores públicos e órgãos de controle. Trata-se de uma oportunidade singular para dar 

novos rumos para uma relação tão importante para as políticas públicas e a defesa de direitos 

no Brasil.  

                                                 
41 Idem 
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