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RESUMO 

O enfoque do presente estudo é analisar as formas de fomento público para a efetivação 
das políticas públicas realizadas pelo Terceiro Setor direcionadas à AIDS. Para isso, fez-
se um recorte histórico iniciado em 1980, analisando o contexto político-econômico do 
período e suas influências na regulamentação do Terceiro Setor. A relevância do tema 
torna-se clara ao estudarmos as formas em que as Organizações da sociedade civil 
operam na sociedade, destacando a sua função social. As organizações da sociedade 
civil são, hoje, o setor que mais se aproximam da comunidade e por isso, possuem a 
possibilidade de compreender melhor as vulnerabilidades da população, oferecendo 
respostas mais eficientes e inovadoras. Por isso, o tema se demonstra atual, posto que 
evidencia a necessidade de renovação e adaptação dos setores ligados à sociedade. A 
metodologia adotada é crítico-descritiva, realizada através de estudos e comparação de 
doutrinadores, análise de leis e pesquisa de artigos críticos. Diante na análise do 
trabalho, é possível estudar o contexto econômico e político do Estado brasileiro a partir 
da década de 1980 e examinar como se deu a criação e a evolução das organizações do 
terceiro setor, bem como quais foram as contribuições dessas organizações para o 
estudo e prevenção da doença, e tratamento das pessoas portadoras de HIV. 

Palavras-chave: Terceiro Setor. Organização da Sociedade Civil. Financiamento 
público. Reforma Administrativa. Aids.  
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ABSTRACT 

The focus of this study is to analyze the form of public support for the effectiveness of 
public policies carried out by the third sector directed to AIDS. Therefore, was 
performed a historical portrait started in 1980, analyzing the political-economic context 
and their influence on the Third Sector regulation. The importance of the issue becames 
clear when studying the ways that civil society organizations operate in society, 
highlighting its social function. Civils society organizations are, nowadays, the sector 
that is closest to the community and therefore can better understand the population's 
vulnerability, offering more efficient and innovative responses. So the subject 
demonstrates current, since it highlights the need for renewal and adaptation of the 
sectors related to society. The methodology is critical descriptive, conducted through 
studies and scholars comparison, laws of analysis and research of critical articles. On 
the analysis of the work, it is possible to study the economic and political context of the 
Brazilian state from the 1980s and examine how to have the creation and evolution of 
the third sector organizations, and what were the contributions of these organizations to 
study, prevention and treatment of people with HIV positive. 

Keywords: Third Sector. Civil Society Organization. public funding. 
Administrative reform. AIDS. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa estudar o funcionamento do Terceiro Setor, suas características 

e o seu papel na efetivação das políticas públicas, para assim entender como são garantidos os 

direitos sociais, mais especificamente o direito à saúde, e suas especificidades quanto a 

programas e tratamentos do HIV positivo. 

O Estado Brasileiro vivia na década de 1970 uma crise econômica gerada pela assunção 

exacerbada, pelo Poder Público, das atividades administrativas fundamentais. Ao adotar o 

modelo de Estado de bem-estar social, o Poder Público acabou por se responsabilizar por 

todas as políticas de prestação dos direitos sociais. Porém, o que se observou, na prática, foi a 

ineficiência na execução de tais atividades, em face das crescentes demandas da população e 

da descapitalização do Estado. 

Com efeito, diante das dificuldades de cumprir com as tarefas de cunho social, 

debilidade econômica e ineficiência dos direitos sociais, a máquina estatal se apresentou 

como um aparato burocrático, ineficiente e assoberbado. Cenário este que não era de 

exclusividade do Estado Brasileiro, mas que comumente se apresentava dentre outros países 

do Ocidente que adotaram o mesmo modelo de organização estatal do Welfarestate. 

Foi introduzida a reforma administrativa durante o governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, conforme os ditames do Plano Direto de Reforma do Aparato Estatal, 

idealizado pelo então Ministro Luís Carlos Bresser. Tais mudanças foram implementadas 

como reflexo do contexto internacional, que se ajustavam conforme orientações do Banco 

Mundial, Fundo Monetário Internacional,dentre outras instituições internacionais. 

As medidas pautavam-se em aplicar o novo modelo organizacional do Estado, chamado 

de Neoliberalismo e algumas características da Terceira Via. De acordo com este novo padrão 

adotado, o Estado deveria, dentre outras metas, se desincumbir de prestar, em caráter de 

exclusividade, todas as atividades que assegurassem os direitos sociais e de cidadania, abrindo 

a possibilidade que a sociedade civil também fosse responsável por tal. Ademais, abrir-se-ia o 

mercado internacionalmente para que houvesse maiores trocas monetárias, dentre outras 

medidas econômicas traçadas. 
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Nesse âmbito, a sociedade civil passa a ter participação na execução das políticas 

públicas, porém sem eximir o Estado de seus deveres impostos pela Constituição Federal de 

1988. Criou-se um novo formato, onde o Estado recebe auxílio do Terceiro Setor para a 

efetivação dos direitos sociais, efetuando, para isso, o fomento destes através de parcerias. 

A proposta do Terceiro Setor, nesse contexto, é a de complementar a atividade estatal, 

encarregando-se da corresponsabilidade em assegurar os direitos sociais, não substituindo a 

responsabilidade do Estado atribuída pela Constituição Federal. 

Pretende-se analisar preliminarmente a problemática quanto a função do Estado na 

garantia dos direitos sociais,principalmente quanto ao direito à saúde, para após depreender a 

abrangência do Terceiro Setor. 

Após, se discutirá brevemente sobre o direito subjetivo à saúde, seu conceito e suas 

limitações, para então estudar sobre o caso específico do papel do Terceiro Setor na efetivação 

dos direitos dos portadores de HIV positivo, analisando sobre o histórico das parcerias nessa 

seara, a forma em que é realizado o fomento, qual o alcance dessas parcerias, se há políticas 

públicas realizadas pelo Estado nesse setor e quais são as consequências para a sociedade. 

O entusiasmo em escrever o trabalho na área da saúde se justifica diante do atual 

descaso, insalubridade e precariedade que vivenciamos no contexto atual. Dia a dia assistimos 

a imensa tristeza de uma saúde pública lotada e ineficiente, que torna indigna a vida dos que 

não podem arcar com serviço de saúde particular. 

Estudar mais afundo as relações travadas entre o Estado e os parceiros privados, nessa 

área, principalmente quanto às políticas públicas dirigidas aos portadores de HIV positivo, é 

não negligenciar, isto é, não fechar os olhos para a situação, reconhecendo sua importância e a 

necessidade de ser discutida. 

A presente monografia se dispõe a analisar os aspectos jurídicos e normativos da relação 

público-privada entre o Estado e as organizações parceiras, tendo como estudo de caso as 

instituições privadas que cuidam e pesquisam sobre HIV positivo. 

O tema é de extrema relevância porque, no atual momento, com as crises econômicas 

político-financeiras, diante da conjuntura do desemprego e das dificuldades sociais, os 

direitos sociais têm se mostrado cada vez mais defasados, se tornando imprescindível, 
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portanto, discutir sobre as políticas públicas no campo da saúde, dentro de um sistema 

democrático de direito. 

A metodologia adotada para desenvolver o presente trabalho é descritivo-crítica, com 

base em levantamento de dados, análise e comparação de autores consagrados, estudo das leis 

relativas ao tema e leitura de artigos críticos. O trabalho inicialmente faz um recorte histórico 

para a década de 70, demonstrando a crise do modelo estatal e a forma em que foi introduzido 

o modelo neoliberal. Relata a criação da Reforma Administrativa pelo Ministro Bresser, com 

base no contexto político e econômico, para justificar a normatização das leis que instituem o 

Terceiro Setor. 

A partir de então, são evidenciadas as leis das organizações não governamentais que 

fazem parceria com o Estado, para então poder estudar as formas que estas realizam a 

efetivação das políticas públicas. Por fim, foram trazidos dados quanto as políticas públicas, 

realizadas por estas organizações, direcionadas à AIDS. 
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CAPÍTULO 1 - CONTEXTO ECONÔMICO E POLÍTICO DO ESTADO 

BRASILEIRO 

A crise econômica é um desequilíbrio que se manifesta em certos setores da economia, 

mas acaba por influenciar todo o sistema. Tais desequilíbrios se agravam no sistema do 

capitalismo, porém são de existência anterior a este. 

O evoluir do sistema capitalista fez com que as relações monetárias se tornassem mais 

complexas, fator que eleva a continuidade das crises, pois se tornam cíclicas e inerentes ao 

próprio desenvolvimento econômico, sendo flutuações habituais e de diversificadas 

intensidades. 

Inicialmente, se faz necessário fazer delimitar o período histórico para garantir o 

enfoque no tema do trabalho. Isso porque, ao falar de contexto econômico e político 

brasileiro, poderíamos remontar ao período posterior a independência, época em que o 

comércio e a própria política era muito influenciado pela ex-metrópole Portugal. 

Contudo, para o tema do Terceiro Setor, interessante frisar que o contexto histórico 

brasileiro que mais influenciou, foi a partir da década de 1970, com a crise do modelo de 

estado vigente, não sendo de extrema necessidade analisar a época do Brasil Império e 

seguintes. 

Assim, faz-se imprescindível fazer uma breve análise do contexto histórico do final da 

década de 70 em diante, quando o modelo de Estado de bem-estar social (1930-1980) 

começou a declinar, para dessa maneira entender porque houve uma crise e quais foram os 

motivos que levaram o Brasil a realizar reformas administrativas, com predominância do 

modelo Neoliberal. 

Ao estudar a história, é possível observar como a saúde foi tratada no decorrer dos anos 

dentro da política nacional, analisando que durante a vigência do modelo neoliberal, que se 

iniciou no final da década de 1980, os direitos sociais deixam de ser um dever exclusivo do 

Estado, como era no sistema do Welfare State, para aderir a mudança na forma de prestar as 

políticas sociais, trazendo uma nova postura quanto a prestação do serviço à sociedade. 
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Na década de 1970, o Brasil já vinha adotando há algum tempo o modelo do Welfare 

State, que é, simplificadamente, atribuir ao Estado função interventiva de proteção e 

promoção do bem-estar social de sua população. Baseia-se nos princípios de igualdade de 

oportunidades e distribuição justa de riqueza, pelo qual o Estado fica responsável por 

assegurar a execução das políticas públicas com padrões mínimos de educação, saúde, 

habitação e seguridade social. 

Contudo, o que se vê ao analisar o mercado e a política na configuração histórica do 

Welfare State é que cada país tem suas individualidades e que mesmo que a cronologia e a 

evolução sejam parecidas, as consequências e características de cada qual são diferentes e 

dependem claramente das regras e formas com que são implementadas. 

O papel do Estado no cenário brasileiro era de atender a objetivos, como por exemplo, a 

diminuição da desigualdade de renda por meio de favorecimento de determinados 

consumidores, reserva de mercados a fornecedores internos, redução de níveis de inflação por 

meio de contingenciamento de preços e tarifas. 

Segundo Janete Azevedo , o Brasil apesar de ter adotado, em tese, o modelo do bem-1

estar social, não conseguiu implementá-lo na prática, Vejamos: 

Neste contexto, pode vir à tona as perversas conseqüências do “estatismo 
autoritário” próprio do regime instalado pós-64, o qual forjara um padrão 
peculiar de política social que então se herdava. Naquele momento, tinha-se 
o espaço político que permitia desvelar publicamente o quanto as políticas 
econômicas empreendidas pelo regime autoritário contribuíram para 
aprofundar a negação de direitos sociais à maioria, malgrado o alargamento 
formal das suas políticas sociais. 

Os primeiros sinais da crise do modelo intervencionista se mostraram no início da 

década de 1980, uma vez que o Estado não conseguia suportar a demanda dos compromissos 

assumidos pelo Poder Público, dentro do sistema capitalista. 

Constatou-se que o sistema acarretou, após certo tempo, a baixa do crescimento da 

economia, combinado com a aceleração da inflação e desequilíbrios financeiros dos Estados, 

corroborando para o fim do modelo. De acordo com Hood : 2

 AZEVEDO, Janete M. Lins. A Educação como Política Pública. São Paulo: Autores associados, 1997. p. 1.1

 HOOD, Christopher. Emerging Issues in Public Administration. Public Administration, v. 73, n. 1, Spring 2

1995. p. 165-183.
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A empresa pública, administrada de acordo com lógicas políticas, teria 
acumulado ineficiências em excesso, o que pode ter acarretado um 
decréscimo nas performances nacionais. Assim, reações negativas de 
organismos internacionais, eleitores descontentes motivaram políticos 
(maximizadores) a ver na privatização uma saída interessante. Trata-se, aqui, 
de uma hipótese de degradação política por estatais. Alternativamente, 
especula-se que a empresa pública no âmbito da OCDE teria enfrentadoum 
problema de autodestruição de seus sistemas de controle ou teria sido uma 
espécie de “vítima de seu próprio sucesso”- isto é, ter-se-ia se tornado 
grande ou experiente o suficiente para ser um ator efetivo na competição 
internacional, de modo que sua capitalização foi imperativa. 

Diante do sucateamento das políticas públicas, investiu-se em formas diferentes de 

superar a ineficiência, como por exemplo, por meio de privatização das empresas estatais, à 

época consideradas obsoletas. 

As privatizações são um fenômeno interno, ou seja, derivado das políticas e instituições 

realizadas. Diante do descontentamento com a máquina estatal, sentiu-se a necessidade de 

privatização de parte desta, para garantir melhor eficiência nos serviços, bem como para 

resguardar de forma mais efetiva os direitos individuais. 

Segundo Hood, esse fenômeno se dá por duas razões: a primeira é pela reavaliação do 

que deve ser o papel do governo atual, pelo qual se percebeu que o “escopo de atuação das 

empresas públicas é mais estreito do que se pensou previamente”. A segunda seria pela 

análise de que os incentivos administrativos seriam majorados pela privatização, o que inclui 

a intenção de minorar as perdas de bem-estar social relacionadas a atividades de “busca de 

influência” política. 

O Brasil, nesse período, estava superando o período ditatorial, buscando afirmar seus 

ideais democráticos de um Estado de Direito. Porém, como a economia pendia para uma 

inflação insustentável, foram aderidas medidas que buscaram instituir características do 

Neoliberalismo, bem como da Terceira Via, os quais serão abordados posteriormente. 

No primeiro governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-1998) foram 

retiradas das atribuições exclusivas do Estado, o papel de promover os direitos sociais,de 

acordo a promulgação do Plano de Diretor de Reforma do Aparelho do Estado criado pelo 

então Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Diante das novas normas legais, os direitos 

sociais poderiam ser executados pelos entes privados, não sendo mais exclusividade do 

Estado a sua prestação. 
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No mesmo contexto, a Constituição Federal promulgada em 1988 estipulava em seu 

texto normativo, que o direito à saúde é um direito social, isto é, dever do Estado de garantir e 

direito de todos. Quanto a sua prestação, o art. 205, da CRFB, estipula que além do Estado, 

também deve a sociedade civil se incumbir de executar. 

Assim, percebe-se que a Magna Carta, apesar de garantir a todos os direitos sociais, 

antecipou a possibilidade deles serem prestados por entidades privadas. 

1.1 UM OLHAR DESDE O INTERNACIONAL 

O cenário internacional é composto de inter-relações, porém tem-se que cada país tem 

sua política e economia própria. De modo geral, podemos dizer, superficialmente, que 

diversos foram os países que adotaram o Modelo do Welfare State, como forma de ampliar as 

garantias dos direitos sociais, por meio de políticas públicas e intervenção do Estado na 

economia. 

Contudo, a experiência levou a crer que o modelo não funcionava em razão de sua 

onerosidade para o Estado, que acabou por acarretar perda do dinamismo econômico das 

principais economias ocidentais, levando os países a buscar soluções diversas. 

A crise advinda desse sistema se manifestou em diversos setores, gerando impactos nos 

níveis sociais, econômicos e políticos, com aumento da aceleração inflacionária, 

desorganização do sistema financeiro internacional, elevadas taxas de alterações 

tecnológicas,dentre outros fatores. 

Uma das maiores adversidades foi a questão do financiamento e continuidade de 

ampliação com políticas públicas, pois formou-se um círculo vicioso, isto é, quanto mais se 

diminuía a receita pública pelo desaquecimento da economia, aumentava-se mais a 

necessidade de arrecadação financeira para custear os gastos sociais. O resultado desse 

desequilíbrio foi a redefinição dos papéis das instituições política e sociais. 

A privatização foi a resposta encontrada, nesse cenário, para a crise econômica que se 

enfrentava, mesmo diante das inúmeras diferenças e variantes que se observa ao analisar cada 

país. 
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Neste contexto, foi instaurada a nível mundial uma política de austeridade econômica, 

nomeada de Consenso de Washington (1989) , a qual possuía ideais liberalizantes 3

recomendadas pelos EUA, Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial (BIRD) 

para que os países em desenvolvimento adotassem. 

Tratava-se de um conjunto de medidas de ajuste macroeconômico, que estabeleciam 

regras a serem adotadas pelos países para restabelecer o desenvolvimento econômico e social. 

Tinha como algumas de suas medidas a disciplina fiscal, redução do ônus com os gastos 

sociais, reforma tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, 

investimento estrangeiro direto, privatização de estatais, entre outras medidas. 

Assim, muitos países, principalmente os em desenvolvimento, que estavam saindo da 

década de 80 em estado calamitoso , aderiram ao Consenso, concordando em realizar 4

empréstimos com condicionalidades. Essas condições eram de promover a estabilização da 

economia por meio do ajuste fiscal e da adoção de políticas econômicas em que o mercado 

desempenhe papel fundamental, além da redução da máquina estatal. 

A medida sugerida pelo Banco Mundial e FMI era no sentido de tirar os países em 

desenvolvimento das crises agudas para que pudessem crescer. Esse crescimento se daria a 

partir de investimento privado e por meio do qual a riqueza tenderia a ser distribuída à medida 

que a economia se recuperasse.Assim, a nível internacional, a privatização de estatais surgia 

como sendo a possibilidade dos países em desenvolvimento entrarem no mercado, conforme a 

necessidade de expansão em larga escala de maiores condições. Segundo Bandeira : 5

A adoção de tais medidas, como a privatização das empresas estatais, a 
desregulamentação da economia e a liberalização unilateral do comércio 
exterior pelos países da América Latina constituiria condição fundamental 

Consenso de Washington é o nome atribuído ao encontro realizado na capital dos Estados Unidos, no ano de 3

1989, por diversos economistas latino-americanos liberais, convocados pelo Institute for International 
Economics, que contou com o grande destaque do economista americano John Williamson. O encontro almejava 
compor políticas econômicas para o ajustamento macroeconômico das relações, acelerando o desenvolvimento, 
sem ocasionar a diminuição da distribuição de renda. As recomendações propostas buscavam abertura 
econômica e comercial, controle fiscal através de uma reforma fiscal e tributária, redução dos gastos públicos, 
taxa de cambio de mercado competitivo, política de privatização, dentre outras medidas.

 No final da década de 1980, a situação de toda a América Latina se configurava muito difícil, devida a enorme 4

dívida externa, os desinvestimentos nos países, a crescente fuga de capital, que acarretaram a estagnação 
econômica, diante de uma inflação incessantemente crescente.

 BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. As Políticas neoliberais e a crise na América do Sul. Ver. Bras. Política 5

internacional. v. 45, nº 2, Brasília, Julho de 2002. Disponível em: <ht tp : / /www.sc ie lo .br / sc ie lo .php?
script=sci_arttext&pid=S0034-73292002000200007>. Acesso em: 30 jun. 2016.
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para que pudessem renegociar a dívida externa e receber qualquer recurso 
das agências financeiras internacionais. Assim eles passariam a depender 
sempre de financiamentos do BID ou do BIRD para a execução de obras 
públicas, tendo de sujeitar suas respectivas políticas econômicas e decisões 
de investimentos à fiscalização internacional, por meio de condicionalidades, 
que ameaçavam atingir igualmente a política de defesa, com a fixação de 
limites para os gastos militares. 

Assim, a privatização passou a ser considerada como a medida necessária para realizar 

o ajuste fiscal e da reestruturação da dívida externa. A privatização, nesse contexto, tinha 

como função a atração de capital externo, internacionalização produtiva e abertura 

econômica. 

Nesse sentido, a política e economia internacional buscou seguir os ditames do FMI e 

Banco Mundial de forma a instituir as ideias neoliberais, para desta forma voltar ao equilíbrio 

econômico financeiro, por meio da abertura de seus mercados e financiamento por 

organizações internacionais. 

1.2 NEOLIBERALISMO 

O Neoliberalismo é um conjunto de ideias políticas e econômicas, imersas no sistema 

capitalista, que entende que a intervenção do Estado na economia deve ser comedida, 

devendo prevalecer o livre mercado, para assim garantir o crescimento econômico e o 

desenvolvimento social de um país. 

Surgiu na década de 1970, na Escola Monetarista do economista Milton Friedman, em 

Chicago, como solução da crise que assolava a economia mundial. Algumas das suas 

características foram a redução do tamanho do Estado, para que se torne mais eficiente; base 

da economia formada por empresas privadas; defesa dos princípios econômicos do 

capitalismo; abertura da economia para entrada de multinacionais; livre circulação de capitais 

internacionais e ênfase na globalização, dentre outras. 

Diante do contexto da crise do Estado de bem-estar social e insatisfação da população a 

nível mundial, passou-se a implementar as políticas-econômicas do sistema neoliberal, onde a 

intervenção do Estado é substituída pela regulamentação do próprio mercado, com a lógica da 

competitividade. 
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A descentralização como característica do modelo neoliberal trata-se da desobrigação 

do Estado de promover as políticas sociais, deixando de ser exclusividade do Poder Público, 

para ser implementada em conjunto com a iniciativa privada.Segundo Janete Azevedo : 6

Defensores do “Estado Mínimo”, os neoliberais creditam ao mercado a 
capacidade de regulamentação do capital e do trabalho e consideram as 
políticas públicas as principais responsáveis pela crise que perpassa as 
sociedades. A intervenção estatal estaria afetando o equilíbrio da ordem, 
tanto no plano econômico como no plano social e moral, na medida em que 
tende a desrespeitar os princípios da liberdade e da individualidade, valores 
básicos do ethos capitalista. 

Segundo a teoria do neoliberalismo o custeio do Estado com políticas públicas faz com 

que este acabe por se endividar ao mesmo tempo em que a inflação aumenta, pois a 

Administração Pública não lucra com os investimentos feitos na área dos direitos sociais para 

a população. 

Nesse sentido, a crise dos anos 80 no Brasil, foi atribuída ao modelo adotado no regime 

militar. Conforme Luiz Antônio Cunha : 7

Os grupos econômicos (privados) passaram a acusar o Estado pela crise dos 
anos 80, desde a retomada do processo inflacionário até a manutenção de 
uma grande, onerosa e desnecessária burocracia, passando pela crescente 
dívida interna, atribuída à necessidade de empréstimos a juros cada vez mais 
altos, alimentando uma especulação financeira sem precedentes. Omitiam é 
claro, que o déficit público também resultava do favorecimento ao setor 
privado mediante a inoperância da máquina fiscal, as isenções tributárias, as 
transferências diretas e indiretas (como as bolsas de estudo para as escolas 
privadas), os empréstimos a juros negativos e os subsídios a fundos perdido. 

Nesse espectro, o Estado, sob argumento de que a iniciativa privada é mais eficiente, 

deixa de implementar as políticas sociais e passa a cuidar somente dos investimentos nos 

setores onde a esfera privada não quer arremeter. 

No mesmo contexto, durante a década de 90, a Inglaterra encontrou solução diversa que 

foi implementada pelo Ministro Tony Blair, a chamada Terceira Via, a qual teve como seu 

grande doutrinador Anthony Giddens. Relacionada ao Novo Trabalhismo Inglês, que 

 AZEVEDO, 1997, p. 12.6

 CUNHA, Luiz Antônio. Educação pública: os limites do estatal e do privado. In: OLIVEIRA, Romualdo 7

Portela de (Org.). Política Educacional. Impasses e Alternativas. São Paulo: Cortez, 1995.
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substituiu o neoliberalismo, também pautava-se na crise do Estado, mas ao invés de acreditar 

que a solução seria as privatizações, a Terceira Via trazia o Terceiro Setor para a constituição 

de parcerias entre o Estado e a Sociedade Civil, passando a criar uma nova forma de relação 

público privada. 

Para a Terceira Via a execução das políticas públicas sociais deve ser repassada do 

Estado para a sociedade, através do Terceiro Setor, prevalecendo a característica voluntária. 

Nesse sentido, é uma teoria que se coloca entre o neoliberalismo e a social-democracia, sem 

romper com o paradigma que a culpa do mau funcionamento dos sistemas político-econômico 

do Estado. 

Assim, resumidamente, a Terceira via propõe reformar o Estado por intermédio da 

administração gerencial, incentivando a lógica de mercado dentro da própria Administração 

Pública, utilizando como saída, a iniciativa da sociedade civil estratégica e organizada, 

fomentada pelo governo ou por outros recursos.  8

1.3 A CRISE NOS DIAS DE HOJE 

A crise atinge hoje, não só ao Brasil, mas ao mundo inteiro. Vivemos em um tempo de 

recessão, que influenciam, principalmente, aos países em desenvolvimento devido à redução 

das trocas comerciais. A tendência é a precarização dos preceitos traçados nos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) , com o aumento da pobreza, fome e desemprego. 9

A partir dos anos 2000, a economia mundial vinha apresentando um forte padrão de 

crescimento, com aumento significativo da produtividade em diversos países e uma inflação 

relativamente estável. O crescimento se deu pela ampliação significativa da produtividade, 

conjuntamente com a maior integração dos países em desenvolvimento, que fez com que 

 PERONI, Vera Maria Vidal. A gestão democrática da educação em tempos de parceria entre o público e o 8

privado. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pp/v23n2/a03v23n2>. Acesso em: 30 jun. 2016.

 Os objetivos de desenvolvimento do Milênio, foram traçados em setembro de 2000 e são derivados da síntese 9

de acordos internacionais assumidos no âmbito das Nações Unidas das décadas passadas. Quanto a matéria, 
versa sobre erradicação da pobreza, meio ambiente, desenvolvimento econômico, direito das mulheres, dentre 
outros. Foram estabelecidos oito objetivos e diversas metas a serem cumpridas pelos países. Disponível em: 
<http://www.pnud.org.br/odm.aspx>. Acesso em: 10 mai. 2016.
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houvesse uma expansão do comércio, ao mesmo tempo em que se mantiveram os preços 

relativamente estáveis. 

Diante de uma ausência de regulação financeira, o crescimento econômico acabou por 

levar ao endividamento das instituições financeiras, das empresas e das famílias, levando a 

uma nova crise econômica. 

Com a quebra da economia nos Estados Unidos, e diante de uma economia 

internacional totalmente integrada e sem a fiscalização e regulação apropriada, se insurgiu a 

crise econômica nos moldes que vemos hoje. 

A solução internacionalmente adotada foi arrecadar recursos para recapitalizar os 

bancos, nacionalizar as instituições financeiras e realizar planos de estímulos fiscais, além de 

terem sido traçadas diversas novas orientações políticas a serem seguidas pelos Estados. 

Os países em desenvolvimento foram os mais afetados pela atual conjuntura, posto que 

são mais vulneráveis perante as oscilações do mercado. Nesse sentido, ao dispor de menos 

recursos, são obrigados a seguirem as políticas monetárias e fiscais estipuladas pelos países 

desenvolvidos, que possuem efeitos negativos sobre o desempenho econômico e o 

crescimento a longo prazo destes. 

Segundo relatório da ONU à época: 10

(...) o financiamento externo dos países em desenvolvimento deixou de estar 
disponível. As entradas líquidas de capital privados nas economias em 
desenvolvimento diminuíram mais de 50% durante 2008, baixando do nível 
máximo de mil milhões de dólares, em 2007, para menos de 500 000 
dólares. Espera-se outra queda importante de 50%, em 2009. 

Os efeitos do desequilíbrio econômico surtiram de várias formas. Ainda conforme o 

relatório, não havia mais recurso disponível para os financiamentos externos dos países em 

desenvolvimento, o que fez com que se diminuíssem os investimentos quanto 

àsinfraestruturas, as dívidas dos países passaram a assumir taxas muito mais elevadas, 

aumentando exponencialmente seus valores, com efeito, houve queda nas trocas comerciais 

mundiais e também queda nos preços dos produtos de base, dentre outros impactos. 

Disponível em: <https://www.unric.org/pt/novedades-desenvolvimento-economico-e-social/24206>. Acesso 10

em: 01 de maio de 2016
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O Brasil, nesse contexto, sofreu grandes impactos político-econômicos. O seu 

funcionamento, que já não era o ideal, passou a ser mais sucateado pela falta de recurso para 

se investir na própria máquina estatal. 

A falência da estrutura pública brasileira é perceptível na sua onerosidade e ineficiência 

em prestar os serviços públicos. Alguns são os fatores para se chegar nessa conclusão, como: 

a insegurança pública; caos na saúde pública; desorganização e déficit da previdência pública; 

expansão urbana desordenada; deterioração da infraestrutura; imensa desigualdade social, 

regional, setorial; déficit habitacional; precariedade dos serviços de saneamento; precariedade 

do ensino público; corrupção generalizada; gestão burocratizada e ineficiente; degradação 

ambiental. 

Nesse contexto, é possível inferir que há algum tempo os direitos sociais passaram a ser 

efetivados pela própria participação da sociedade civil, como alternativa à ineficácia do 

Estado Brasileiro. 
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CAPÍTULO 2 - RELAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA 

A Constituição Federal de 1988 antecedeu as mudanças que aconteceram a partir da 

década de 1990. Trouxe em seu texto normativo o serviço público estatal e conjuntamente 

instituiu a possibilidade de uma organização sem fins lucrativos realizar parceria com o Poder 

Público para receber benefícios estatais com objetivo de realizar atividades de relevância 

pública. 

Na década de 1990,durante o primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso (1994-1998), foi elaborada e posta em prática a reforma administrativa no 

Brasil.Essa inserira-se em um momento de transformações internacionais diante da crise que 

se instaurava no mundo com o avançar do modelo capitalista. 

Isso porque a crise que assolava os países demonstrava a insustentabilidade do modelo 

existente, fazendo com que fosse necessário adotar uma nova forma de gerir a economia, 

baseada no fim da regulamentação da economia pelos Estados, perante a globalização das 

economias mundiais. 

Os ajustes políticos e econômicos realizados no Brasil receberam forte influência de 

instituições internacionais, uma vez que os governos estavam atrelados a estes, como exemplo 

pode-se citar o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial, a Organização das 

Nações Unidas (ONU), Organização Internacional do Trabalho (OIT), Organização do 

Comércio (OMC), dentre outras. 

Isso porque o Brasil, dentre outros países, principalmente da América Latina, teve que 

recorrer a empréstimos de organizações financeiras internacionais para promover o 

ajustamento estrutural do país, com objetivo de reequilibrar o sistema financeiro nacional. 

A finalidade da reforma era a busca por maior produtividade e eficácia, objetivando, 

principalmente, mudanças práticas no sistema como maior flexibilidade, descentralização e 

competitividade, onde o Estado teria função de mero fiscalizador das políticas econômicas.Os 

direitos sociais, dentro dessa lógica, perdem um pouco do sentido democrático passando a 

obedecer ao sistema de mercado e de competição. 
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Nessa conjuntura, foi aprovado o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado 

(PDRAE - 1995) que determinava como deveria ser feita a reforma administrativa e 

estabelecia incentivos para as realizações de parcerias entre o Estado e a iniciativa privada, 

para a execução dos direitos sociais. 

A relação de parceria é uma relação público-privada onde a iniciativa privada sem fins 

lucrativos deixa de ser mero prestador filantrópico de serviços, para completar a esfera 

pública, redefinindo assim o papel da sociedade civil. Esta, deixa de terparticipação apenas 

comunitária, para ter participação política, manifestando a intervenção direta dos agentes 

sociais em atividades públicas. Assim, essas sociedades passam a se tornar política, posto que 

almejam exercer efetivamente os direitos da população. 

A Emenda Constitucional nº19/1998 regulou a reforma administrativa prevista no plano 

diretor.  Com características neoliberais, traz em sua estrutura legal a redução das funções do 

Estado, por meio da diminuição de gasto com os direitos sociais e busca pela racionalidade 

administrativa e resultados. 

A emenda estipula que o Estado deve fomentar as políticas sociais, mas a 

implementação deve se dar,principalmente, a partir das parcerias com a iniciativa privada. 

Segundo Lenir Santos : 11

[...]a Reforma Bresseriana dos anos 90 visou muito mais levar para o 
Terceiro Setor, sob regulação estatal, a realização de serviços públicos, ao 
invés de introduzir modernos processos de gestão no interior da 
administração pública, eivada de problemas já identificáveis, como excesso 
de controles, ineficiência, limitados resultados e, ainda, inadequada gestão 
de recursos humanos, baixos salários, amarras burocráticas desqualificadas, 
não capacitação de servidores e fraco engajamento com a qualidade dos 
serviços executados. Não se pensou em reestruturar o Estado[...]. 

Uma das críticas feitas à essa nova forma de relação público-privada é que esta 

desqualifica, de certa forma,a gestão democrática conquistada através de lutas políticas, que é 

uma conquista constitucional. 

 SANTOS, Lenir. Da reforma do Estado à reforma da gestão hospitalar federal: algumas considerações - 11

Artigos de Opinião: Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 29, n. 71, p. 371-381, set./dez. 2005. Disponível em: 
<http://www.cebes.org.br/media/File/Da%20Reforma%20do%20Estado%20%E0%20Reforma%20da%20Gest
%E3o%20Hospitalar%20Federal%20algumas%20considera%E7%F5es.pdf>. Acesso em: 12 mai. 2016.
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Isso porque, estimulou-se que houvesse parcerias entre o público e o privado para que 

as organizações pertencentes ao terceiro setor fossem responsáveis pela promoção dos direitos 

sociais, minorando, portanto, a atribuição da máquina estatal. 

Porém, importante se faz frisar que essas reformas se deram assim que o Estado 

transcendeu a ditadura. Isto é, pouco tempo após a promulgação da Constituição Federal em 

1988, símbolo do Estado democrático de direito e das lutas políticas ocorridas no passado. 

Assim sendo, muitos doutrinadores criticam o fato de ter sido feito emendas e reformas 

administrativas justificando com base na ineficiência do setor público sem considerar que a 

sociedade brasileira havia acabado de passar por uma ditadura, e estava restabelecendo as 

estruturas democráticas. 

Na visão de Lucia Bruno ,a reforma administrativa foi a transformação de um direito 12

social em um bem de consumo que gera competitividade no mercado e não mais um direito 

fundamental conquistado pelo cidadão. Vejamos: 

Trata-se de justificar o crescente descompromisso do estado quanto ao 
financiamento e à implementação das políticas sociais compensatórias, cujo 
alvo é a classe trabalhadora e, ao mesmo tempo e até bem mais importante, 
expressa a extensa reorganização do poder hoje, que se desloca do aparelho 
central do estado nacional para uma multiplicidade de centros estreitamente 
inter-relacionados. 

Isso porque, a desvantagem de se atribuir à sociedade civil a responsabilidade de 

promover as políticas públicas, normaliza a conduta do Estado em não garantir os direitos 

sociais.Nesse sentido, os serviços prestados derivados das relações público-privadas passam a 

ser orientadas pelos princípios do mercado, como eficiência, competitividade e resultados, o 

que nem sempre é o melhor caminho. 

2.1 PLANO DIRETOR DE REFORMA DO APARELHO DO ESTADO 

O plano diretor foi sancionado em 1995, durante o primeiro mandato do presidente 

Fernando Henrique Cardoso e tinha como um dos seus objetivos que o Estado deixasse de ser 

 BRUNO, Lucia. Gestão da Educação: Onde procurar o Democrático? In: OLIVEIRA, Dalila Andrade; 12

ROSAR, Maria de Fátima Feliz (Org.). Política e Gestão da Educação. Belo Horizonte. Autêntica, 2002, p. 26.
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o responsável exclusivo e direto pelo desenvolvimento econômico e social pela via de 

produção de bens e serviços, para ser promotor e regulador desse desenvolvimento. 

Nesse contexto, ao mesmo tempo em que se estabelecia o Estado de direito 

democrático, o modelo neoliberal ia se tornando mais visado, com a proposta de redução da 

intervenção do Estado e consequentemente da máquina estatal. 

O Plano Diretor  tinha como embasamento o projeto governamental brasileiro que 13

reestruturava o aparato estatal como forma de superar a crise da máquina pública e de 

defender o interesse público, a partir de ideais Neoliberais e da Terceira via. 

Uma de suas principais propostas era superar o modelo administrativo burocrático, 

como forma de reprovar a corrupção e o nepotismo, instituindo o modelo administrativo 

gerencial, visando eficiência da administração pública e qualidade nas prestações de serviço. 

A administração pública gerencial constitui um avanço e até um certo ponto 
um rompimento com a administração pública burocrática. Isto não significa, 
entretanto, que negue todos os seus princípios. Pelo contrário, a 
administração pública gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva, 
embora flexibilizando, alguns dos seus princípios fundamentais, como a 
admissão segundo rígidos critérios de mérito, a existência de um sistema 
estruturado e universal de remuneração, as carreiras, a avaliação constante 
de desempenho, o treinamento sistemático. A diferença fundamental está na 
forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para concentrar-se 
nos resultados, e não na rigorosa profissionalização da administração 
pública, que continua um princípio fundamental. 

Nesse sentido, o Estado somente executaria diretamente os serviços exclusivos, como 

de controle, fiscalização e previdência. Quanto aos demais serviços não exclusivos, o Plano 

incentiva que a sociedade fosse encarregada de executar os serviços, principalmente por meio 

de organizações, cabendo ao Estado o fomento destas atividades.  

Quanto à necessidade de se adaptar a nova ordem, os Organismos Internacionais, 

principalmente o Banco Mundial, deram estímulos para que esta fosse efetivada. Segundo 

Theresa Adrião : 14

 BRASIL.Câmara da Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Aparelho Estatal. Brasília, DF, 13

1995. Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf>. 
Acesso em: 02 jun. 2016.

 ADRIÃO, Theresa. Educação e Produtividade: a reforma do ensino paulista e a desobrigação do Estado. São 14

Paulo: Xamã, 2006. p. 44.
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Ainda de acordo com o relatório do Banco Mundial, a preocupação – 
generalizável para os mais diversos países – acerca da necessária reforma do 
Estado articula-se basicamente a quatro fatores: 1) a desintegração das 
economias planejadas da ex-União Soviética e da Europa Ocidental; 2) a 
crise fiscal do Estado previdenciário na maioria dos países industrializados; 
3) a função importante do Estado no “milagre” econômico do Leste Asiático; 
e várias partes do mundo. A nova mensagem é diferente, o Estado é essencial 
para o desenvolvimento econômico e social, não como promotor direto do 
crescimento, mas como parceiro, catalisador e facilitador. Ao analisarmos a 
alteração na ação do Estado proposta pelo BM, percebemos que é a mesma 
encontrada no texto do plano de reforma do Mare, apesar do esforço em 
“nacionalizar” a ineficiência da gestão estatal brasileira. 

O Estado passou a ser “parceiro” na área de promoção das políticas públicas, 

institucionalizando a iniciativa privada por meio de criação de novas leis que regulamentavam 

a constituição de organizações sem fins lucrativos fomentadas pelo Poder Público. Tal 

organização é pertencente ao Terceiro Setor e recebe qualificação jurídica para se tornar uma 

Organização Social. 

2.2TERCEIRO SETOR: CONCEITO E CARACTERÍSTICA 

As organizações sociais sem fins lucrativos não são um fenômeno recente, porém a 

formação do Terceiro Setor vem se desenvolvendo mais nas últimas décadas, com objetivo de 

definir e o papel que possuem perante a economia e a sociedade. 

O nome Terceiro Setor designa entidades privadas da sociedade civil que exercem 

atividades de interesse público sem fins lucrativos, possuindo regime jurídico 

predominantemente de direito privado.Vale salientar que Primeiro Setor é o responsável por 

atividades governamentais e o Segundo Setor corresponde aatividadesempresariais e 

econômicas. 

Tais entidades pertencentes ao Terceiro Setor desenvolvem atividades por meio de 

diversas formas de pessoas jurídicas, como associações, entidades de classe, fundações 

privadas, instituições filantrópicas, movimentos sociais organizados e organizações não-

governamentais. 

O papel desempenhado pelos parceiros, diante da economia globalizada e das mudanças 

socioeconômicas, tem alcançado grande relevância e necessidade. Isto porque as organizações 
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assumem objetivos sociais de interesse público e não visam o lucro, contrariamente a lógica 

capitalista, pelo qual todo o superávit é revertido para a própria organização. 

O bem-estar dos cidadãos é a finalidade em comum de todas essas sociedades, que 

almejam alcançar soluções próprias às necessidades e problemas da população, em uma 

lógica externa ao Estado e ao mercado. Segundo Rubem César Fernandes : 15

(...) o Terceiro Setor é composto de organizações sem fins lucrativos, criadas 
e mantidas pela ênfase na participação voluntária, num âmbito não-
governamental, dando continuidade a práticas tradicionais de caridade, da 
filantropia e do mecenato e expandindo o seu sentido para outros domínios, 
graça, sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de suas 
múltiplas manifestações na sociedade civil. 

Com a evolução do Terceiro Setor, percebe-se que as organizações avançaram de um 

caráter filantrópico e de caridade para uma atuação profissional e técnica, configurando os 

usuários como sujeitos de direito que almejam trabalhos técnicos e qualificados. 

Ademais, passaram a assumir papel político de oposição ao regime ditatorial e de 

mobilização da sociedade civil, inserindo-se na participação da política como forma de 

influenciar e fiscalizar as políticas públicas realizadas pelo poder estatal e de requererfomento 

público para custear as suas atividades. 

Neste cenário, após a promulgação da CRFB/1988, sentiu-se a necessidade de 

normatizar a possibilidade de fomento das organizações sem fins lucrativos, para configurá-

las como coadjuvantes do Estado na prestação de direitos sociais, posto que estesnão 

contavam com condições econômicas de monopolizar a prestação dos serviços sociais de 

interesse coletivo. Na visão de Carvalho Filho : 16

Além da associação de pessoas exclusivamente da Administração Pública, o 
Estado pretende modernizar-se através da possibilidade de executar os 
serviços públicos pelos regimes de parceria, caracterizados pela aliança entre 
o Poder Público e entidades privadas, sempre com o objetivo de fazer chegar 
aos mais diversos segmentos da população os serviços de que esta necessita 
e que, por várias razões, não lhes são prestados. 

 FERNANDES, Rubem César. O que é terceiro setor? 3º Setor: desenvolvimento social sustentado, Revista do 15

Legislativo, Belo Horizonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, n. 18, p. 26-30, abr./jun. 1997. 
Disponível em: <https://dspace.almg.gov.br/bitstream/11037/1091/3/1091.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2016.

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. Editora Atlas, 2016. p. 16

372.
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O marco normativo do Terceiro Setor, diante do contexto da Constituição democrática e 

da Reforma do Estado, se dá com a edição da Lei 9.637/1998, que concede às organizações 

sociais sem fins lucrativos o título de Organização Social (OS) e com a Lei n 9.790/99, que 

concede o título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP. 

Essas leis introduziram a forma de qualificar uma organização sem fins lucrativos por 

meio de títulos. Ou seja, essas pessoas jurídicas não assumem uma nova forma, contudo são 

atribuídas à elas um “status” ao receber tal título, que as fazem estar qualificadas para 

receberem privilégios do Poder Público, como repasse de funcionários, fomento público, 

dentre outros benefícios. 

Ademais, ainda que não receba benefícios econômicos diretos, mediante concessão de 

subvenções e auxílios de recursos, podem, indiretamente, serem beneficiados pela dispensa do 

recolhimento dos tributos. 

Assim, tem-se que a reforma administrativa, bem como o marco legal tido com as 

criações das respectivas leis, representam uma aproximação entre o Estado e o Terceiro Setor, 

de modo a melhorar a qualidade de vida da sociedade civil ao possibilitar mudanças no 

desempenho das políticas públicas. 

Deve-se salientar, no entanto, que também existem desvantagens na concepção do 

Terceiro Setor, isso porque ao se atribuir a estas organizações a função de garantir a prestação 

dos serviços públicos, se exige dessas parcerias confiança e lealdade recíproca, posto que se 

utilizará de recursos públicos para atender a atividades que o Estado acredita ser de relevância 

pública. 

Nesse rumo, há doutrinadores que acreditam que o Terceiro Setor pode acabar por 

assumir o papel do governo ainda o que geraria um prejuízo diante das conquistas 

democráticas alcançadas, derivadas de movimentos populares que clamavam pela volta da 

democracia e do pelo Estado de direito. 

(...) a crise econômico-financeira que tem constrangido as ações do Estado 
(...), faz com que o processo de ordenamento e/ou ajustamento das questões 
sociais, fiquem aquém das reais necessidades de uma sociedade com justiça 
social à medida que pobreza e desemprego, são portadores endêmicos da 
saúde social de um país. E, atribuir às organizações de Terceiro Setor parte 
substantiva na solução de problemas estruturais, é correr o risco de 
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transformá-las de entes públicos não-governamentais para entes públicos 
com necessidades de desempenho de mercado.  17

Ademais, outra desvantagem que se verifica nessa seara é a possibilidade grande de 

ocorrência de fraudes, conforme assevera Paulo Modesto : 18

São efeitos perversos, efeitos eventuais ou não desejados dessa técnica 
jurídica, mas que não podem ser desconsiderados por completo. Para 
simplificar, vinculo-os às funções básicas dos títulos jurídicos. Assim, ligado 
à função de certificação surge a possibilidade de certificação indevida, 
realizada sem critério, por ato administrativo ou lei casuística, como 
perversão de muitas vezes difícil controle. A concessão graciosa e indevida 
do título pode revelar tanto a frouxidão dos critérios utilizados para 
reconhecimento do título pela autoridade competente quanto hipótese de 
clara fraude, violação intencional do modelo legal geral na matéria. A 
reiteração de certificações indevidas produz com o tempo uma erosão da 
credibilidade do título, pois este deixa de servir efetivamente como 
instrumento de identificação de um certo tipo de entidade, para ser 
confundido com uma simples exigência legal. 

Nesse diapasão, cabe uma breve análise quanto aos seus conceitos e características de 

algumas entidades pertencentes ao Terceiro Setor, que são mais relevantes para o tema do 

trabalho, quais sejam as Organizações Sociais, Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público e as Organizações da Sociedade Civil. 

2.2.1 Organizações Sociais – OS 

As Organizações Sociais podem ser conceituadas como entidades privadas sob forma de 

associações ou fundações, sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de interesse público. 

Foram regulamentadas em 1998, pela Lei nº 9.637, em meio a Reforma Administrativa 

auferida pelo Plano Diretor e tem como finalidade estreitar relações entre o Estado e a 

sociedade civil, de modo que as atividades sociais relevantes pudessem ser objeto dos 

contratos de gestão com o Poder Público. 

 CARVALHO FILHO, 2016, p. 372.17

 MODESTO, Paulo. Reforma do Marco Legal do Terceiro Setor no Brasil. Revista Eletrônica sobre a 18

Reforma do Estado, nº 5. Salvador, Bahia. mar./abr./mai. 2006. p. 4. Disponível em: <https://
www.academia.edu/1063380/REFORMA_DO_MARCO_LEGAL_DO_TERCEIRO_SETOR_NO_BRASIL>. 
Acesso em: 20 jun. 2016.
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Assim como foi exaltado anteriormente, não se trata de uma nova pessoa jurídica, mas 

da concessão de um título pelo próprio Poder Executivo, como forma de garantir que tais 

entidades privadas passem a gozar de benefícios especiais não extensíveis às demais pessoas 

jurídicas privadas, para assegurar, dessa forma, a realização de atividades de interesse 

coletivo. Conforme elucida Paulo Modesto : 19

O título de organização social, conferido pelo Poder Público, faz incidir 
sobre as instituições reconhecidas um plexo de disposições jurídicas 
especiais, que asseguram vantagens e sujeições incomuns para as 
tradicionais pessoas jurídicas qualificadas pelo título de utilidade pública. 
Em qualquer dos dois t í tu los refer idos , porém, dá-se um 
plusàpersonalidadejurídicadasentidadesprivadas,quepassamagozardebenefíci
osespeciais não extensíveis às demais pessoas jurídicas privadas (benefícios 
tributários e vantagens administrativas diversas). 

A Lei 9.637/1998, em seu art.5º, inaugurou a criação dos contratos de gestão entre o 

Estado e as entidades privadas, futuras “organizações sociais”. São contratos de vínculos 

jurídicos feitos com pessoas jurídicas de Direito Privado alheias à máquina estatal. Segundo 

Celso Antônio : 20

Organizações sociais, como resultam da Lei 9.637/98, são entidades 
privadas, qualificadas livremente pelo Ministro ou titular do órgão 
supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objetivo 
social e pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, desde que, não 
tendo fins lucrativos, suas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa 
científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do 
meio ambiente, à cultura e à saúde (art. 1º). 

Assim, a entidade deve possuir fim de cunho social, dentre os estipulados pela lei, 

atendendo aos interesses comuns da coletividade. Não pode ter finalidade lucrativa, sendo 

vedada a distribuição de lucros dentre os sócios e associados. Contudo, podem auferir lucro, 

devendo estes ser totalmente revertidos ao desenvolvimento de seus objetivos sociais.  21

Há na lei a exigência da existência de um órgão de deliberação superior, que é o 

chamado Conselho de Administração, com participação de representantes do Poder Público e 

 Disponível em: <https://www.academia.edu/1063380/19

REFORMA_DO_MARCO_LEGAL_DO_TERCEIRO_SETOR_NO_BRASIL>. Acesso em: 20 jun. 2016.

 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. Editora Malheiros, 2013. p. 20

241-245.

 BRASIL. Lei n.º 9.637, de 15 de janeiro de 1998. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 21

DF, 18 maio de 1998.
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membros da comunidade e da entidade. A escolha desses membros é feita conforme os 

critérios fixados no estatuto, cabendo ao poder público e à sociedade civil parceiras a escolha 

e indicação de seus representantes.  22

Ao preencher todos os requisitos, ainda há a discricionariedade na escolha de qual 

entidade receberá a qualificação. Tal escolha é feita mediante a conveniência e oportunidade 

da Administração Pública. 

Qualificada como organização social, é elaborado um contrato de gestão entre o Poder 

Público e a entidade sem fins lucrativos para determinar as atribuições, responsabilidades e 

obrigações. Assim, aquela estará hábil a receber bens públicos em permissão de uso e sem 

licitações prévias, recursos orçamentários e servidores públicos cedidos à custa do erário 

público. 

Nesse cenário, cabe ao Estado fiscalizar o cumprimento do acordo formulado, bem 

como suas metas e prazo de execução. Ao constatar o descumprimento do contrato de gestão, 

o Poder Público poderá, assegurando o contraditório e ampla defesa no processo 

administrativo, proceder à desqualificação da organização. 

Vale frisar, portanto, que o serviço público continua de titularidade do Estado, sendo a 

sua prestação realizada também por particulares. Ademais, a Organização Social passa a 

desenvolver atividade de interesse público, contudo, que não são exclusivas do Estado. 

Assim, as organizações atuam em cooperação com o Estado, em atividades de 

relevância social, que independem de licitação, uma vez que a própria lei de Contratos 

Administrativos dispensa sua necessidade. 

Ademais, somente pode haver controle das contas da Organização Social pelo Tribunal 

de Contas, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Estado . Segundo Paulo 23

Modesto:  24

 BRASIL. Lei n.º 9.637, de 15 de janeiro de 1998. Art. 2º, I, c.22

 BRASIL. Lei n.º 9.637, de 15 de janeiro de 1998.23

 MODESTO, Paulo. Reforma administrativa e marco legal das organizações sociais no Brasil. In: MEREGE, 24

Luiz Carlos (Coord.); BARBOSA, Maria Nazaré (Org.). Terceiro setor. reflexões sobre o marco legal. Rio de 
Janeiro: FGV, 2001.
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(...) não estarão sujeitas à supervisão ou tutela da Administração Pública 
direta ou indireta, respondendo apenas pela execução e regular aplicação dos 
recursos e bens públicos vinculados ao acordo ou contrato de gestão que 
firmarem com o Poder Público. 

O contrato de gestão pode ser definido como sendo um instrumento firmado entre o 

Poder Público e a entidade a ser qualificada como Organização Social, com finalidade de 

formar parceria para possibilitar o fomento e a execução das atividades de pesquisa científica, 

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

educação, conforme art. 5º da Lei 9.637/98. 

É regido por normas de direito público, por se tratar de um contrato que possuem como 

uma das partes a Administração Pública, devendo obedecer aos princípios contidos no art. 37, 

da CRFB/1988, tais como princípio da juridicidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e economicidade. 

Nesse sentido, embora a lei dispense a licitação , em razão da observância dos 25

princípios da Administração Pública, se faz imprescindível a realização de um procedimento 

seletivo simplificado para que a Organização Social realize o negócio mais vantajoso. 

2.2.1.1 Problemáticas superadas pela ADIn 1.923 

A Lei nº 8.666 de 1993, em seu artigo 24, XXIV , excepciona o dever de licitar quanto 26

ao contrato feito pela Organização Social com uma prestadora de serviços. Quanto a essa 

dispensa, muitos doutrinadores entenderam ser inconstitucional, bem como configura porta de 

entrada para a corrupção, posto que não assegura o cumprimento dos princípios citados 

acima. 

 BRASIL. Art. 24, XXIV. Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.25

 Lei 8.666/93. “Art. 24. É dispensável a licitação: (...) XXIV - para a celebração de contratos de prestação de 26

serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades 
contempladas no contrato de gestão. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)”. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm>. Acesso em: 02 jun. 2016.
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Também foi questionada a posição que o Tribunal de Contas da União deveria adotar ao 

exercer a fiscalização, considerando que são entidades privadas que percebem repasse de 

dinheiro público e cessão de servidores públicos. 

Apossibilidade do Ministro ou titular do orgão supervisor escolher qual entidade seria 

qualificada como Organização Social, por meio de seu livre arbítrio, conforme a conveniência 

e oportunidade da medida, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos na norma, foi 

outro ponto questionado pela doutrina. 

Por fim, foitrazido a tona a possibilidade legal de contratação direta da pessoas jurídicas 

de direito privado para celebrar contrato de prestação de seviço com as Organizações Sociais 

que recebem verbas públicas.  

A ADIn 1.923 foi julgada em 2015 e decidiu-se pela validade da lei que estabelece a 

prestação de serviço público não exclusivos pela organização social em parceria com o poder 

público. Contudo, o entendimento pacificado foi de que as entidades devem conduzir suas 

atividades de forma pública, objetiva e impessoal, observando, ainda, os princípios 

constitucionais que regem a Administração Pública. 

Conforme notícia veiculada no site do Supremo Tribunal Federal : 27

Por votação majoritária, a Corte julgou parcialmente procedente a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1923, dando interpretação conforme a 
Constituição às normas que dispensam licitação em celebração de contratos 
de gestão firmados entre o Poder Público e as organizações sociais para a 
prestação de serviços públicos de ensino, pesquisa científica, 
desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação ao meio ambiente, 
cultura e saúde. Na ação, o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido 
Democrático Trabalhista (PDT) questionavam a Lei 9.637/1998, e o inciso 
XXIV do artigo 24 da Lei 8.666/1993 (Lei das Licitações). 

Em suma, os Ministros optaram por priorizar a busca por um novo modelo de 

Administração que apresente mais eficiência do que o tradicional, porém ainda sobre o 

controle do Estado, respeitando os seus devidos preceitos. Nesse rumo se manifestaram os 

ministros: 

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=289678>. Acesso em: 03 27

de maio de 2016
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O ministro Celso de Mello observou a ineficácia do perfil burocrático da 
administração pública e a necessidade de redefinição do papel estatal, “em 
ordem a viabilizar de políticas públicas em áreas em que se mostra ausente o 
próprio Estado”. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, 
salientou que tais organizações podem colaborar com flexibilidade e 
agilidade na prestação de serviço público, mas estão submetidas aos 
princípios constitucionais. “Em uma República, qualquer empresa, pública 
ou privada, e qualquer indivíduo deve prestar contas.A solução dada para o 
caso é a mais adequada: permitir que essas instituições subsistam”, 
ressaltou.  28

Dessa forma, foram superadas todas as questões que questionavam a 

constitucionalidade da lei que normatizou a Organização Social, ao se estipular que estas 

entidades deveriam se pautar nos princípios da Administração Pública, prevendo a realização 

de procedimentos simplificados como forma de resguardar o cumprimento de tais princípios. 

2.2.2 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP 

A Lei nº 9.790 de 1999 regulariza a criação da Organização da Sociedade Civil de 

Interesse público, por meio da qualificação, como entidade de direito privada sem fins 

lucrativos pertencente ao Terceiro Setor. 

Ao ser qualificada com o título de OSCIP, a entidade firma termo de parceria com o 

Poder Público. Estas entidades devem se comprometer a promover serviços de interesse social 

nas áreas descritas no art. 3º da Lei nº 9.790/99. Tal regra foi uma tentativa de resguardar 

quais eram as atividades consideradas como de interesse social, explica Carvalho Filho : 29

Na verdade, a lei tenta eliminar as antigas distorções nascidas no regime das 
pessoas consideradas de utilidade pública, sem que se fizesse verdadeira 
distinção entre entidades de favorecimento mútuo e entidades de fins 
comunitários. As primeiras não produzem qualquer fim de interesse público, 
voltando-se apenas aos interesses de seus membros ou associados, e ainda se 
beneficiam da isenção de tributos, da percepção de subvenções e de outras 
vantagens, cujo beneficiários deveriam ser realmente as entidades de 
solidariedade social. Essa indistinção acabou por gerar desconfortável 
desconfiança no sistema e, o que é pior, acabou permitindo, por ausência de 
controles efetivos, a apropriação de vultosas parcelas de verbas públicas. 

Ibid. Acesso em: 03 de maio de 201628

 CARVALHO FILHO, 2016, p. 381.29
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A lei definiu que determinadas espécies de entidades não podem ser qualificadas como 

OSCIP, ainda que se dediquem às atividades citadas anteriormente, conforme art. 2º da Lei nº 

9.790/99. Isso porque o legislador quis acentuar o caráter social dessas entidades, de modo a 

coibir a possibilidade de fim diverso do pretendido pela lei. 

Ademais, por se relacionar com a Administração Pública, as entidades privadas 

qualificadas como OSCIP's devem observar os princípios que regem a esfera pública, como 

por exemplo o princípio da juridicidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e eficiência.  30

A qualificação de uma entidade de direito privado como OSCIP depende de ato 

vinculado do Ministro da Justiça, porém, diferentemente da Organização Social, não há 

discricionariedade quanto a possibilidade de conceder o título. Isto é, ao se preencher os 

requisitos exigidos pela lei e ao ser formalizado o pedido junto ao Ministério competente, a 

outorga do título se mostra como um ato vinculado, sendo considerado pela doutrina um 

avanço normativo, pois garante o direito subjetivo da entidade cobrar o título caso seja 

negado por motivos divergentes aos constantes na norma. 

Assim como para as Organizações Sociais, a perda do título e consequentemente da 

qualificação dependem de prévio processo administrativo ou judicial, respeitando o devido 

processo legal e o direito à ampla defesa e contraditório, verificando, desta forma, se a OSCIP 

em questão cometeu algum fato que leve tal penalidade, como por exemplo descumprir 

cláusula do termo de parceria. 

A desqualificação mesmo que possa ser feita discricionariamente, com base na busca da 

alternativa que melhor atenda ao interesse público, deverá ser motivada, apontando as 

obrigações que não foram cumpridas pela organização. 

O termo de parceria é o instrumento necessário para que o Estado possa promover o 

fomento das OSCIP’s. É por meio deste termo que se estipulam os objetivos, metas e produtos 

da relação público privada. Porém, é sabido que somente ser qualificada como OSCIP não 

garante à entidade o direito subjetivo de formalizar termos de parceria com o Poder público. 

 BRASIL. Art. 4º, I. Lei n. 9.790, de 23 de março de 1999.30
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O órgão estatal deve indicar a área de interesse para parceria com a OSCIP, sendo 

facultado também que a própria entidade sugira a realização de algum projeto. Em ambos os 

casos poderá ser realizado um concurso de projetos para seleção, devendo sempre ficar 

comprovada a relevância pública do projeto, assim como sua oportunidade e conveniência de 

acordo com os interesses públicos. 

Conforme o art. 10, § 1º da Lei 9.790/99, para a escolha da entidade mais apta, deverá 

ser consultado anteriormente ao firmamento do termo de parceria, os Conselhos de Política 

Pública das respectivas áreas de atuação da entidade qualificada candidata à parceria, quanto a 

capacitação técnica e relevância do serviço, somente após a aprovação deste, o Poder Público 

estaria apto a formalizar o termo de parceria. 

Cabe ao próprio Poder Público, pelo Conselho de Políticas Públicas, a fiscalização das 

atividades prestadas pela Organização, buscando verificar se as metas estipuladas estão sendo 

cumpridas, bem como se estão realizando o bom uso dos recursos públicos. 

2.2.3 Organização da Sociedade Civil - OSC 

A lei nº 13.019 de 2014 estabelece: 

(...) o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não 
transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse público. 

Trouxe em seu rol novos conceitos jurídicos e instituiu procedimentos como o termo de 

colaboração, termo de fomento, chamamento público, instrumentos jurídicos próprios e 

atuação. Estabelece requisitos mais rigorosos quanto ao processo de gestão, almejando 

alcançar mais eficiência administrativa a partir da implementação dessas novas práticas. 

Um dos pontos mais controvertidos da nova lei é quanto a sua aplicabilidade. Apesar de 

ser uma lei nacional, o art. 3º, dispõe os casos em que esta não é aplicável, como por exemplo, 

quando: os tratados que forem regidos por lei internacional que não se coadune com esta lei; 

houver convênios e contratos filantrópicos, como por exemplo lei do SUS; onde já exista lei 
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quanto aos termos do compromisso cultural; houver contrato de gestão com OS; houver termo 

de parceria celebrado pela OSCIP, desde que cumpridos os requisitos previstos pela lei. 

Ao se atentar para a leitura deste artigo, percebe-se que são poucos os casos de 

organizações que são na prática abrangidas por esta lei, conforme Carvalho Filho : 31

(...) por conseguinte, a Lei nº 13.019/2014 contempla regime geral de cunho 
residual, de modo que para a sua aplicação, será indispensável verificar se a 
parceria já está regida por lei específica. 

Nesse rumo, entende-se que apesar da lei ter introduzidos múltiplas alterações 

benéficas, não é suficientemente abrangente, pois, na generalidade dos casos, ela promove a 

sua própria exclusão de aplicação. 

O autor  faz observação também quanto à constitucionalidade da aplicação da norma 32

para todos os entes federativos. Entende que por se tratar de uma norma federal que dispõe 

sobre especificidades, somente teria aplicabilidade quanto à União, vejamos: 

A competência para a matéria limita-se à edição de normas gerais, aquelas 
que traduzem parâmetros genéricos de incidência e, por conseguinte, às 
demais pessoas federativas compete a edição de normas específicas. Resulta 
que, se a norma federal não tiver o caráter de generalidade, o que desafia 
verificação caso a caso, só se aplicará à própria União; quanto aos outros 
entes, a aplicação redundaria em vício de constitucionalidade. 

Similarmente às organizações já existentes do Terceiro Setor, os sujeitos da parceria são 

de um lado a Administração Pública, e do outro o parceiro privado e almejam a colaboração 

recíproca com objetivo de beneficiar a sociedade ou algum segmento desta. 

A nova norma estabeleceu que antes de formalizar a parceria, o poder público deveria 

instrumentalizar processos que venham a garantir a imparcialidade, impessoalidade, 

moralidade, razoabilidade, através de um procedimento de seleção com regras objetivas que 

pudessem resguardar tais princípios, assim como foi julgado na ADIn 1.923. 

Com a nova lei abre-se oportunidade para que a iniciativa privada apresente projetos de 

parceria público-privada ou concessão comum, estabelecendo apenas regras gerais quanto ao 

 CARVALHO FILHO, 2016, p. 382.31

 CARVALHO FILHO, 2016, p. 382.32
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tema. Ademais, pode o setor público optar por não realizar nenhum dos projetos apresentados, 

conforme o princípio do interesse público. 

Quanto às contratações realizadas por estas organizações, a norma primeiramente 

estipulou que a própria organização criasse um regulamento, submetesse esse à Administração 

Pública e o aplicasse. 

Posteriormente, esse artigo foi alterado pela nova redação, prevendo a utilização de um 

sistema eletrônico, disponibilizado pelo próprio Poder Público, similar ao pregão eletrônico. 

Vale lembrar que podem ser três os tipos de instrumentos de formalização das parcerias são 

eles: termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. 

Analisando-se brevemente os aspectos da nova forma de parceria entre entidades 

privadas sem fins lucrativos e a máquina estatal, percebe-se que essa lei busca criar mais 

eficiência nas relações público-privadas de parceria e com mais transparência, principalmente 

quanto a aplicação do dinheiro público. Permite ao cidadão e órgãos de controle, a 

fiscalização de seus procedimentos, simplificando a identificação de irregularidades nos 

procedimentos legais e prevendo sanções a serem aplicadas. 

2.3 O PAPEL DO TERCEIRO SETOR NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

O Terceiro Setor tem a importante função de promover os direitos sociais, exercendo 

grande destaque na efetivação dos direitos humanos, como uma forma de garantir cidadania, 

ao passo em que auxilia o Estado na prestação dos direitos sociais. 

O Estado possui o dever de prestar os serviços públicos, diante de sua titularidade, 

podendo exercer direta ou indiretamente (Administração Pública direta e indireta).Contudo, 

este vem se mostrando extremamente ineficiente, como foi demonstrado nos capítulos 

anteriores. Nesse sentido, se apresentam outras formas de prestação de direitos sociais, como 

pela sociedade civil organizada. 

Ademais, como os direitos sociais são de utilidade pública e interesse social, não são 

serviços exclusivos do Estado, podendo ser prestados pela iniciativa privada sem a 

necessidade de haver delegação. 
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Nesse rumo, o que se observa é que fomentar o Terceiro Setor não é equivalente ao 

cumprimento da prestação desses direitos. Portanto, a parceria público-privada não escusa o 

Estado da responsabilidade de prestação dos serviços públicos. Nesse diapasão, assevera 

Leandro Marins Souza : 33

Sempre com fulcro nos objetivos fundamentais da República insculpidos no 
artigo 3º da Constituição de 1988, quais sejam uma sociedade livre, justa e 
solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das 
desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem 
qualquer tipo de discriminação, bem como nos princípios da ordem 
econômica e social previstos no artigo 170 – i.e., liberdade de iniciativa, 
valorização do trabalho humano, existência digna e justiça social -, passou-
se a atribuir à iniciativa privada a co-responsabilidade nas atividades de 
provimento dos direitos sociais, mas, ressalte-se, sem retirar do Estado a 
função precípua de provimento e fiscalização destas atividades. 

A Constituição Federal de 1988 além de assegurar um rol de extensos direitos sociais 

que devem ser respeitados, não restringiu a execução destes à prestação do Estado, 

regulamentando que é também dever da própria sociedade, assumir o papel de prestador do 

serviço dos direitos sociais, conforme art. 3º, da Constituição Federal. 

Assim, é fácil reconhecer que constitucionalmente o Terceiro Setor assume atividade de 

direitos sociais em caráter complementar à atividade do Estado, posto que contribui na 

efetivação das políticas públicas, atendendo diretamente às necessidades da sociedade. 

No contexto atual, é claramente observável a importância do papel social que este setor 

exerce, levando-se a repensar d a forma que o Estado desempenha sua função e participa no 

desenvolvimento social. 

A partir de 1990, a criação de organizações privadas parceiras do Estado cresceu 

largamente. Até hoje, as organizações sem fins lucrativos constituem um setor da sociedade 

em ascensão. Segundo pesquisa do IBGE : 34

Resumindo, a análise da evolução das Fundações Privadas e Associações 
sem Fins Lucrativos no Brasil (Fasfil), de 2006 a 2010, indica que essas 
instituições continuam crescendo no Brasil, ainda que em um ritmo bem 

 SOUZA, Leandro Marins de. Tributação do terceiro setor no Brasil. São Paulo: Editora Dialética, 2004. p. 33

101.

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no 34

Brasil. Livro Estudos e Pesquisa. nº 20, 2010. Disponível em: < h t t p : / / b i b l i o t e c a . i b g e . g o v. b r /
visualizacao/livros/liv62841.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2016.
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menos acelerado do que em períodos anteriores, especialmente entre o final 
dos anos 1990 e os primeiros dois anos do milênio, quando se observou uma 
grande expansão do setor[...] Resultado oposto foi observado em relação ao 
número de trabalhadores, que reverteu uma tendência de queda e deu início à 
recuperação de postos de trabalho formal nas entidades. Isso ocorreu em 
paralelo a um aumento das remunerações, sobretudo nos dois últimos anos 
analisados. 

Nesse rumo, as organizações sem fins lucrativos passaram a constituir um caminho 

alternativo para a garantia da efetivação das políticas sociais por meio das parcerias. Isso 

porque, por fazer parte da sociedade, estão cientes e conseguem entender mais profundamente 

suas necessidades, prestando serviço mais eficiente. 

Assim, o Terceiro Setor surge como opção diversa ao Estado provedor sobrecarregado. 

As organizações civis passam a complementar as atividades do serviço público, funcionando 

como alternativa ao Poder Público, ao passo em que esse fomenta as atividades daqueles. 

A reforma administrativa introduzida almeja maior eficiência na efetivação dos direitos 

sociais e para isso faz com que os serviços públicos não-estatais sejam vistos como serviços 

alternativos e complementares, devendo haver participação da própria sociedade para 

assegurar seu cumprimento. 

Cabe ao Terceiro Setor complementar a prestação dessas atividades, diante da 

ineficiência e insuficiência da oferta dos serviços pelo Estado. Conforme assevera Ruth 

Cardoso : 35

Isso, no entanto, não é suficiente em países como o nosso, com uma herança 
profunda de desigualdade e marginalização. Precisamos de ações diretas e 
pontuais visando a corrigir distorções e desequilíbrios que se acumularam ao 
longo do tempo. Acredito que o fortalecimento da sociedade civil e de sua 
atuação no campo do desenvolvimento social é o caminho correto para que 
possamos superar essa herança pesada de injustiça e exclusão. Não 
considero esse caminho correto pelo simples fato de que aliviaria a tarefa do 
governo, retirando de seus ombros uma parcela de sua responsabilidade. Não 
se trata disso, mas sim de reconhecer que a ação do Terceiro Setor no 
enfrentamento de questões diagnosticadas pela própria sociedade nos oferece 
modelos de trabalho que representam modos mais eficazes de resolver 
problemas sociais. 

 CARDOSO, Ruth. Fortalecimento da sociedade civil. In: IOSHPE, Evelyn Berg (Org.). 3º Setor: 35

desenvolvimento social sustentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. p. 10.
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Conserva, portanto, o Estado o dever de assegurar sua função precípua e essencial de 

garantir ao indivíduo a prestação de um direito social. Sendo possível ao particular exigir a 

prestação deste de modo eficiente e equitativa, por meio do Poder Judiciário. 

Ao revés a essa situação, não cabe ação de mesma natureza, em face de entidade 

privada pertencente ao Terceiro Setor, pois lhes faltam legitimidade ad causam, não sendo 

possível a sociedade civil exigir judicialmente a prestação de uma atividade por estas. 

A função do Terceiro Setor é de complementaridade da prestação dos direitos sociais 

prestados pelo Estado.Porém, o que se observa na prática é que conforme o Terceiro Setor 

assume a responsabilidade de efetivar os direitos, o Estado torna-se cada vez mais subsidiário, 

sendo gradativamente substituído pelas entidades civis sem fins lucrativos. Assim, este passa 

a atuar fomentando as parcerias, ao invés de realizar em conjunto a prestação. Segundo 

Leandro Martins Souza : 36

Isto porque, efetivamente, se o Terceiro Setor se propõe a complementar a 
atividade estatal e assume corresponsabilidade na promoção dos direitos 
sociais, de certo modo suas atividades virão a substituir as do Estado na 
proporção de sua participação. O que não nos parece correto é afirmar que 
há uma substituição nas responsabilidades, nas funções atribuídas no que 
tange à promoção dos direitos sociais. A função de promover os direitos 
sociais e a responsabilidade ‘por isso é do Estado, e não se transfere por 
conta da participação do Terceiro Setor. 

Nesse contexto, o Terceiro Setor busca a concretização do Estado Democrático de 

Direito, assim como previsto na Constituição Federal de 1988. Contudo, na realidade fática 

acaba por substituir o Estado, não exercendo função complementar, mas sim de assegurar as 

prestações dos serviços que deveriam ser garantidos pelo Estado. 

Segundo Josenir Teixeira : 37

É a conjugação do aporte de verba financeira específica, providenciada pelo 
Estado [o Primeiro Setor], com a expertise profissional inerente às entidades 
sem fins lucrativos que compõem o chamado Terceiro Setor, que resultará no 
melhor [e maior] atendimento da população, nas suas necessidades e na 

 SOUZA, 2004, p. 101-102.36

 TEIXEIRA, Josenir. Campo de Incidência da Lei Federal n. 13.019/14: Contrato de gestão e termo de 37

Parceria: Disponível em: <http://www.cns.org.br/links/menup/publ_cns/DS_2015.pdf#page=41>.Acesso em: 04 
de maio de 2016
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disponibilização e fruição dos seus direitos sociais e fundamentais, previstos 
no art. 6º31 da Carta Magna. 

Assim, se depreende que o estabelecimento de parceria entre o setor público e as 

entidades sem fins lucrativos é indispensável para que o Poder Público consiga alcançar 

minimamente os direitos abrangidos e estipulados na Constituição Federal de 1988. 

2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS E SUAS FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

Políticas públicas são ações feitas pelo Poder Público que visam regular determinado 

setor, buscando solucionar problemas sociais, que são demandas da sociedade e que 

apresentam determinadas relevâncias públicas. Segundo Viana : 38

As políticas públicas são respostas a determinados problemas sociais, 
formados por meio de tensões geradas na sociedade, que possuem relevância 
social e poder de barganha necessário para por na agenda de prioridade de 
um determinado órgão fomentador de políticas, podendo ser ou não estatal. 

Conforme Teixeira , entende-se que são soluções traçadas pelo Estado perante 39

determinada realidade social, resultantes da atividade política, que compreendem várias 

decisões e ações planejadas pelo Poder Público. 

Entendemos as políticas públicas como sendo o conjunto de diretrizes e 
referências ético-legais adotados pelo Estado para fazer frente a um 
problema que a sociedade lhe apresenta. [...] é a resposta que o Estado 
oferece diante de uma necessidade vivida ou manifestada pela sociedade. 

Nesse sentido,são derivadas de um conjunto de demandas e ações que integram o 

sistema político e econômico, e almejam atender as reivindicações da população, podendo ser 

 VIANA, Ana Luiza D’Ávila. Enfoques metodológicos em políticas públicas: novos referenciais para estudos 38

sobre políticas sociais. (Org.). Ciências sociais e saúde. cap. 10, São Paulo: Hucitec, 1997. p. 205-15.

 TEIXEIRA, Paulo Roberto. Políticas públicas em AIDS. In: Parker R, (Org.). Políticas, instituições e Aids: 39

enfrentando a epidemia no Brasil. Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, Rio de Janeiro, 1997. p. 
43-68.
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voltadas para amplos setores ou para grupos específicos, com finalidade de aumentar a 

qualidade de vida da sociedade de forma isonômica e justa. 

Apresentam-se como um processo dinâmico, pelo qual interagem uma multiplicidade de 

atores e intenções, jogos de poder, recursos financeiros, estruturas políticas e sociais, entre 

outros, não sendo somente resultado de definições restritas ao campo político-

administrativo.  40

Isso porque a percepção do conflito pelos atores sociais diverge diante do modo em que 

estes sofrem interferências do problema em sua vida, ademais são ações que dependem do 

contexto em que estão inseridos e dos problemas que visam responder a partir de uma 

situação concreta. 

A formulação das políticas públicas, por derivar de vários fatores como explicitado 

acima, pode ser feita de inúmeras formas, mas em regra, tem-se que delimitar cinco 

características principais, que são: a definição do problema; a geração e a seleção das 

alternativas; a gestão da opção selecionada; o monitoramento e a avaliação do objeto.  41

Assim, entende-se que para elaborar uma política pública, tem que existir um problema 

reconhecido, além de já ter existido tomadas de decisões com respeitos às ações a serem 

seguidas, para poder avaliar se a atividade é realmente necessária e útil, podendo medir 

minimamente os seus resultados. 

Apesar da tentativa de solucionar os problemas propostos, as políticas públicas 

raramente são passíveis de eliminar completamente o conflito social, visam, em sua maioria, 

apaziguar o que for possível. Nesse sentido, o conflito não deixa de existir, ele se mantém 

conforme a dinâmica social e por isso existe a necessidade do controle social e da 

participação da sociedade civil. 

Outro fator importante a ser analisado são os recursos para a realização da política. 

Sabe-se que o financiamento tem limites econômicos, não sendo infinito, dessa forma, subjaz 

a necessidade de fomento das ações por meio de disponibilização dos recursos do Tesouro 

 VIANA, Ana Luiza D’Ávila. Op. Cit., p. 43.40
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Implementação de Políticas Públicas: Análise do Programa Nacional de DST e AIDS (1980-2006). Disponível 
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Nacional, passando a concorrer com as demais políticas existentes que também precisam de 

financiamento.  

Quanto a noção de fomento público, entende-se que é o efeito de uma performance do 

Estado. Interessante se faz notar o conceito de fomento público atribuído por Mendonça : 42

O fomento público é, desde o início, o resultado de uma ponderação, em 
sentido bastante lato, entre os impulsos interventivos e planejadores do 
Estado e a proteção ao espaço privado de atuação empreendedora. E o 
resultado é uma técnica de atuação em que o Poder Público indica, sugere ou 
recomenda – oferecendo, para isso algum tipo de estímulo palpável, até 
porque estaríamos no terreno do não-Direito se todo seu conteúdo se 
resumisse a sugestões – uma determinada atuação ao particular sem, 
contudo, torná-la obrigatória. 

A viabilidade financeira é, portanto, de suma importância e é um dos fatores que 

definem a política a ser implementada, podendo interferir até mesmo em concepções teóricas 

que lhe sustentam. 

Ademais, a partir do financeiro poderá se formular uma política, que é analisar o que 

pode ser posto em prática e quais os resultados se espera obter. Esse movimento deve ser 

constantemente reformulado, diante da dinamicidade do processo de construção das políticas 

públicas, que variam conforme as mudanças sociais. 

Alguns autores defendem que na elaboração de políticas públicas é imprescindível que 43

sejam estudadas reais possibilidades dessas, serem postas em prática. Isso faz com que sejam 

consideradas as chances dessas ações serem efetivadas, isto é, se a finalidade que se deseja 

alcançar será realmente possível, a partir da realidade política, filosófica, ética e técnica, na 

qual se trabalha. 

Ademais, deve-se avaliar se a implementação da medida requer curto, médio ou longo 

prazo, com o objetivo de planejar e monitorar o que se propõe viabilizar. 

 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Uma Teoria do Fomento Público: Critérios em Prol de um Fomento 42

Público Democrático, Eficiente e Não-Paternalista. Rio de Janeiro: Revista de Direito Procuradoria Geral do 
Estado do Rio de Janeiro, 2010. p. 119. Disponível em: < h t t p : / / d o w n lo ad . r j . g o v. b r / d o cu men to s /
10112/995656/DLFE-50823.pdf/Revista65Doutrina_pg_115_a_176.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2016.
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A partir da elaboração da política pública, processo esse que leva em conta diferentes 

interesses, necessidades e possibilidades, tem-se a possibilidade de execução desta por meio 

de medidas negociadas. Importante salientar que a execução pode ser feita por pessoa 

diferente da que arquitetou a ação. 

Como será estudado a seguir, o Banco Mundial e o Poder Público brasileiro, mais 

especificamente, o Ministério da Saúde, traçaram planos de políticas públicas a serem 

implementados na seara da AIDS. A partir desses, as organizações sem fins lucrativos da 

sociedade civil entraram como colaboradoras para executar as medidas. 
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CAPÍTULO 3 - RELAÇÃO DO TERCEIRO SETOR E TRATAMENTO 

DA AIDS 

3.1AIDS: CAUSAS, SINTOMAS E TRATAMENTOS 

A AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) é causada pelo vírus da 

Imunodeficiência humana (HIV), que destrói as defesas do organismo, devida à devastação 

dos glóbulos brancos. A falta desses linfócitos diminui a capacidade do organismo de se 

defender de possíveis ameaças. A doença pode ser transmitida pelo sangue, fluído vaginal, 

pré-sêmen (fluído seminal), sêmen e leite materno.  44

Os sintomas da doença são febre constante, emagrecimento muito rápido, cansaço, 

diarreia constante, tosse crônica, suores noturnos, machas esbranquiçadas na boca, manchas 

arroxeadas na pele, ínguas em vários pontos. Nos recém nascidos infectados, os efeitos mais 

comuns são problemas nos pulmões, diarreia e dificuldades no desenvolvimento. 

Porém, como o vírus faz com que o sistema imunológico do indivíduo fique 

comprometido, há maior possibilidade de uma progressão de doenças oportunistas, tais como: 

tuberculose, pneumonia, alguns tipos de câncer, candidíase e infecções do sistema nervoso. 

As formas básicas de prevenção contra a doença são: usar sempre camisinha em todas 

as relações sexuais; exigir sangue testado nas transfusões; usar agulhas e seringas descartáveis 

e exigir que todo instrumento médico ou dentário seja esterilizado. 

A única forma de saber se uma pessoa possui HIV é realizando o teste diagnóstico, feito 

a partir de uma amostra de sangue. Os exames no Centro de Testagem e Aconselhamento do 

Ministério da Saúde são gratuitos e anônimos, possuindo também outros laboratórios privados 

para a realização deste. 

Apesar de não haver cura, existem tratamento eficazes que controlam a doença, através 

de medicamentos antirretrovirais, que impedem a multiplicação do vírus no organismo. No 

Disponível em: <http://www.minhavida.com.br/saude/temas/aids>. Acesso em: 30 jul. 2016.44
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Brasil, desde 1996, a lei regulamentou acesso gratuito dos portadores da imunodeficiência aos 

medicamentos.  45

3.2 DIREITO À SAÚDE NO BRASIL 

A conceituação do que é saúde é um tema muito complexo. Inicialmente a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) sustentou, em 1946, no preâmbulo de sua Constituição que “Saúde 

é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença”. A 

partir de 2005, a OMS passou a entender que além de não se restringir apenas à ausência de 

doença, a saúde do homem é diretamente ligada ao seu bem-estar interior e exterior, ou seja, 

quanto a sua relação com o ambiente físico e social onde se insere.  46

No Brasil, o direito à saúde somente começou a ser vislumbrado no século XIX, com a 

vinda da Corte Portuguesa. Até este período somente se realizavam ações de combate à lepra 

e à peste, como forma de controle sanitário. Entre 1870 e 1930, o Estado passou a praticar 

ações “campanhistas” para conter doenças epidêmicas, a partir de ações mais efetivas, apesar 

de contar com a abusividade da força policial. 

Durante esse período não havia serviço público de saúde, a prestação ficava restrita à 

filantropia. Somente a partir da década de 30, foi estruturado o serviço público de saúde, que 

passou a abranger não somente o controle sanitário, mas também ações curativas. Nesse 

cenário, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública e Institutos de Aposentadoria e 

Pensão (IAPs), os quais prestavam serviços de saúde curativo, alguns contando com o 

Hospital, porém restringiam-se a auxiliar somente os trabalhadores que contribuíam para a 

previdência. 

Durante o período do regime militar (1964-1985), tais Institutos de Previdências foram 

unificados para criação do Instituto Nacional de Previdência Social, e vinculado a este havia o 

Serviço de Assistência Médica e Domiciliar de Urgência e a Superintendência dos Serviços de 

Disponível em: <http://saberviver.org.br/area-util/aids-e-seu-tratamento/>. Acesso em: 30 jul. 2016.45

Em 2005 a OMS criou a Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde com finalidade de promover a 46

tomada de consciência sobre a importância dos determinantes sociais no bem-estar do indivíduo.
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Reabilitação da Previdência Social, onde todos os trabalhadores que contribuíssem seriam 

beneficiários do novo sistema, com direito ao atendimento na rede pública de saúde. 

Diante desse sistema, grande parcela da sociedade brasileira era excluída da prestação 

de direito à saúde, pois não integravam o mercado de trabalho formal, dependendo ainda do 

sistema de caridade. 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, diante de um cenário de 

questionamento sobre a necessidade de universalização dos serviços públicos de saúde, 

chamado comumente de “movimento sanitarista”, o direito à saúde deixou de ser exclusivo 

dos trabalhadores, sendo regulamentado constitucionalmente como um “direito de todos e 

dever do Estado”, além de instituir o “acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação”, momento em que também se deu a criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

A Constituição conferiu competência para legislar sobre proteção e defesa da saúde 

concorrentemente à União, aos Estados e aos Municípios.  À União cabe o estabelecimento 47

de normas gerais (art. 24, § 1º); aos Estados, suplementar a legislação federal (art. 24, § 2º); e 

aos Municípios, legislar sobre os assuntos de interesse local, podendo igualmente suplementar 

a legislação federal e a estadual, no que couber (art. 30, I e II) 26. 

Quanto à possibilidade de formular e executar políticas públicas de saúde, a 

Constituição conferiu competência comum à União, aos Estados e aos Municípios, conforme 

art. 23, II. 

A atribuição de competência concorrente quanto à saúde para todos os entes, pressupõe 

o dever de cooperação entre estes, visando buscar o “equilíbrio do desenvolvimento do bem-

estar em âmbito nacional”, conforme dispõe art. 23, parágrafo único, da CF/88. Contudo, não 

pressupõe que todos os entes devem atuar em todas as áreas, pois isso ocasionaria ineficiência 

na prestação de serviço público.  48

 BRASIL. Constituição (1988). Art. 24, XII, e 30, II.47

 Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 48

um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes [...]
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A lei do Sistema Único de Saúde (Lei n 8.080/90) foi criada logo após a promulgação 

da Constituição, como forma de regulamentar a norma constitucional prevista.  Normatizou a 49

estrutura e modelo operacional do SUS, e estabeleceu a organização e funcionamento deste.  

Segundo Barroso : 50

O SUS é concebido como o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta. A iniciativa privada poderá participar do 
SUS em caráter complementar. Entre as principais atribuições do SUS, está a 
“formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e 
outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua 
produção” (art. 6º, VI). 

Assim, o que se viu é que a Constituição trouxe o direito à saúde como bem jurídico de 

direito fundamental, garantindo-lhe proteção jurídica diferenciada. Segundo Ingo Wolfgang 

Sarlet  a nossa ordem constitucional, nesse cenário, estava alinhada com o direito à saúde 51

concebido internacionalmente, como se vê: 

No direito internacional, coube à Declaração Universal da ONU, de 1948, o 
pioneirismo no que diz com a previsão expressa de um direito à saúde. Com 
efeito, nos seus artigos 22 a 25, a Declaração dispõe, aqui de forma 
resumida, que a segurança social e um padrão de vida capaz de assegurar a 
saúde e o bem-estar de pessoa humana são direitos humanos fundamentais. 
Posteriormente, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais de 1966, ratificados pelo Brasil, dispõe, no seu artigo 12, a respeito 
do direto de desfrutar do mais alto grau de saúde física e mental. 

O direito a saúde passa a ser um dever do Estado, devendo ser assegurado por meio de 

medidas políticas sociais e econômicas que, além de reduzir o risco de doenças, garantam o 

 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: I - controlar e 49

fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de 
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de 
vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; III - ordenar a formação de recursos 
humanos na área de saúde; IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 
básico; V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico; VI - fiscalizar e 
inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para 
consumo humano; VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho.

 BARROSO, Luís Roberto. Da Falta de Efetividade à Judicialização excessiva: Direito à saúde, fornecimento 50

gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Revista da Procuradoria Geral do Estado do 
Rio Grande do Sul, v. 31, n. 66, Porto Alegre, jul/dez 2007. p. 89-103.

 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas Considerações em Torno do Conteúdo, eficácia e efetividade do direito à 51

saúde na Constituição de 1988. Revista Dialogo Jurídico, nº 10, Bahia, jan/2002.
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acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, 

conforme art. 196, da Constituição Federal. 

O acesso universal à saúde deve ser entendido no sentido de garantir a toda população a 

prestação dos serviços, garantindo a igualdade de oportunidades para o tratamento, 

permitindo que todos sejam atendidos. 

A garantia de igualdade de acesso à saúde condiz com o atendimento a todos, 

independentemente de sua situação financeira, não cabendo fazer distinção de classe social. 

Parte minoritária da doutrina entende, contudo, que somente as atividades preventivas geram 

direito ao atendimento integral e gratuito. Quanto à medicina curativa, estes atenderiam 

somente aos economicamente hipossuficientes.  52

3.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS À AIDS 

O desenvolvimento de políticas públicas com relação a AIDS no Brasil caracterizou-se 

por diferentes fases, diante da evolução do estudo e conhecimentos científicos quanto à 

doença, e da participação de distintos setores sociais e institucionais na formulação de 

soluções à epidemia e às articulações que permearam o espaço de organização dessas ações 

oficiais. 

Os momentos históricos da análise da doença em questão se coadunam com o contexto 

histórico nacional e internacional. A primeira fase se dá no início da década de 1980, quando 

surgiram os primeiros casos de AIDS no Brasil. Nessa fase, o Poder Público foi, em regra, 

ausente quanto a implementação de políticas públicas nesse setor, principalmente no âmbito 

federal, levando parte da sociedade afetada à busca de soluções por meio de formação de 

organizações não governamentais. 

A elevação da disseminação do HIV positivo se deu em meados da década de 1980 e 

conforme foram surgindo novos casos, começaram a formar iniciativas de políticas públicas 

buscando soluções às epidemias, principalmente a partir de governos estaduais. 

 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 245.52
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Em 1985 foi fundada a primeira Organização não governamental com atividade sobre 

HIV positivo, chamada GAPA- Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS, bem como foram 

concebidos vários outros programas estaduais de conscientização, como campanhas em prol 

do uso de preservativos, outras destinadas às grávidas, para exigirem os exames que 

identifiquem a doença no pré-natal, além da desmistificação dos homossexuais em relação à 

doença e muitas outras. 

Conforme dados do Ministério da Saúde , após sobrevir uma resposta federal à doença 53

em questão, diante da pressão realizada pelo desenvolvimento de programas estaduais e 

municipais de AIDS, iniciou-se a segunda fase direcionada à política de controle da epidemia 

no Brasil. Se deu aproximadamente em 1986, com a criação do Programa Nacional de DST/

AIDS (PNDST/AIDS). 

Contudo, tem-se que embora seus preceitos garantissem a saúde como direito do 

cidadão e responsabilidade do Estado, nesse contexto, o Programa foi levado de forma 

centralizada, distanciando dos programas estaduais e das sociedadescivis organizadas já 

existentes à época.  54

Nesse rumo, verificou-se que no período entre 1986 a 1990, a execução das políticas se 

encontrava cada vez mais burocráticas, o que desagradou as organizações não governamentais 

e a população, pois buscavam soluções rápidas e eficientes. 

A terceira fase se configurou entre 1990 a 1992 e foi pautada pela falta de diálogo entre 

a sociedade civil e o governo federal, tornando mais difícil ainda implementar programas de 

longo prazo. 

A última fase se iniciou em 1993 e perdura até o momento atual. Caracteriza-se pela 

reorganização do PNDST/AIDS perante ao Ministério da Saúde e pela efetivação da política 

de controle da epidemia, decorrente dos empréstimos do Banco Mundial ao governo 

brasileiro. Os acordos internacionais firmados com o Banco Mundial passaram a ser os 

 BRASIL. Ministério da Saúde. AIDS vinte anos: Esboço histórico para entender o Programa Brasileiro. 53

História do Programa Nacional. Adaptado do texto original de Kenneth Camargo. Disponível em: <http://
sistemas.AIDS.gov.br/ congressoprev2006/20_anos_do_PN.htm>. Acesso em: 25 de maio de 2016

Vale salientar que poucos anos depois, em 2003, o PNDST/AIDS foi considerado referência mundial por 54

diversas instituições internacionais. O sucesso se deu pela oferta universal e gratuita da assistência, bem como 
pelo constante diálogo entre movimentos sociais e comunidade científica.
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grandes financiadores de ações programáticas, principalmente quanto aos Programas 

Assistenciais às pessoas com HIV/AIDS.  55

A partir de 1993 começaram a ser desenvolvidas melhores políticas voltadas a 

prevenção e tratamento do HIV positivo, resultando na criação de diversas leis, programas, 

coordenações de saúde, ao mesmo tempo em que as organizações do Terceiro Setor obtiveram 

papel preponderante nesse setor. 

Em paralelo com políticas públicas direcionadas à AIDS, houveram mudanças políticas 

estruturais no país, diante da aprovação da Constituição Federal de 1988 e da lei do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Outrossim, em 1988, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 1º de dezembro 

como dia internacional de luta contra a AIDS, como parte de uma estratégia de mobilização, 

conscientização e prevenção em escala global. Nesse rumo, o Brasil também adotou a data 

como forma de divulgar informações sobre a AIDS e realizar campanhas educativas.  56

Na década de 1990, houve significativo avanço conforme as negociações foram 

travadas entre o governo brasileiro e o Banco Mundial. O primeiro acordo foi chamado de 

“Projeto AIDS I” e entrou em vigor em 1994 tendo a sua duração prolongada até 1988.  Tinha 

como finalidade a implantação e estruturação de serviços assistenciais. Em 1998 foi aprovado 

o “Projeto AIDS II”, com vigência de 1998 a 2003, e tinha como fim ampliar e melhorar a 

qualidade do diagnostico, tratamento e assistências às pessoas com DST;HIV, bem como 

reduzir a incidência de casos com HIV positivo. 

Com base na avaliação dos demais acordos, foi firmado entre 2003 e 2006 o “Projeto 

AIDS III”, também entre o Banco Mundial e o governo brasileiro, mais especificamente com 

a Coordenação Nacional DST/AIDS, que tinha como objetivo a melhoria da gestão nos três 

entes federais e nas organizações sem fins lucrativos, o desenvolvimento tecnológico e 

científico, aumentar a abrangência do acesso ao diagnóstico precoce e melhoria do tratamento 

oferecido pelo SUS. 

TEMPORÃO, José Gomes.Editorial. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 55

Programa Nacional de DST/HIV/AIDS. Resposta Posithiva: A experiência do Programa Brasileiro de DST e 
AIDS. Brasília, 2008.

 BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: < h t t p : / / s i s t e m a s . A I D S . g o v . b r / 56

congressoprev2006/20_anos_do_PN.htm>. Acesso em: 16 jun. 2016.
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A partir desse projeto, foi recomendado ao Brasil que investisse seus próprios recursos 

na descentralização do financiamento das ações programáticas, através do aparato legal do 

SUS. 

Quanto aos projetos AIDS, os conveniados eram chamados de “executores das ações” e 

efetuavam Planos Operativos Anuais, que visavam estabelecer os objetivos do projeto junto 

ao Ministério da Saúde e Banco Mundial. Manteve-se em vigor até 2001, quando foi 

substituído pelo Plano de Ações e Metas (PAM). 

Esse plano almejava a implementação de política na área da AIDS e apresentava como 

objetivo a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos, a redução da transmissão vertical de 

HIV e outras DST, o aumento da cobertura do diagnóstico da infecção pelo HIV, a redução do 

estigma e da discriminação, a melhoria da gestão e sustentabilidade das ações e o aumento da 

cobertura das ações preventivas. 

Em 1992, o Brasil passou a fornecer gratuitamente os medicamentos conhecidos como 

AZT utilizados na quimioprofilaxia, a partir de 1995, foram adicionados outros remédios à 

lista de gratuidade. E em 1996, o Brasil promulgou a Lei nº 9.313/96, que dispunha sobre a 

distribuição gratuita de medicamentos para todas as pessoas acometidas pelo HIV , mesmo 57

contra as recomendações e advertências do Banco Mundial. 

Segundo Formozo e Oliveira , apesar da do medicamento antirretroviral não matar o 58

vírus, impede que haja a multiplicação destes, ajudando a evitar o enfraquecimento do sistema 

imunológico. 

T a l p r o p o s t a t e r a p ê u t i c a , d e n o m i n a d a “ H i g h A c t i v e 
AntiretroviralTherapy” (HAART), veio proporcionar grande aumento na 
sobrevida dos pacientes soropositivos. A disponibilidade dessa terapia 
antirretroviral de alta potência, gratuitamente, para todas as pessoas com 
HIV positivo, causou impacto notável na realidade da epidemia no 
Brasil,com redução da morbimortalidade, diminuição das internações 
hospitalares e progressiva mudança na maneira da sociedade e dos 
profissionais da saúde no cuidado aos pacientes. 

 Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pagina/quais-sao-os-antirretrovirais>.Acesso em: 26 de maio de 57

2016.

 FORMOZO, Glaúcia Alexandre; OLIVEIRA, Denize Cristina. Representações sociais do cuidado prestado 58

aos pacientes soropositivos ao HIV. Revista Brasileira de Enfermagem, 2010. p. 230-237.
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Em 2005, diante da ausência de acordo com os laboratórios fabricantes dos 

medicamentos, decorrente do alto custo do medicamento, o Ministério da Saúde adotou o 

licenciamento compulsório de um dos antirretrovirais de segunda linha, efetuando desta forma 

a quebra de patentes.  

Necessária se apresentou essa medida, para assegurar a viabilidade da sustentabilidade 

do programa de combate à epidemia da AIDS. Atualmente, são distribuídos 16 antirretrovirais 

diferentes pelo Ministério da Saúde, política esta que importou em diminuição vultosa e 

essencial dos efeitos da doença. Conforme dados do Ministério da Saúde, foi apurado, em 

2015, que 455 mil pessoas estavam em uso desses medicamentos para tratar a doença.  59

Impende salientar que os empréstimos concedidos pelo Banco Mundial ao Brasil foram 

essenciais à promoção das políticas públicas nacionais quanto ao tratamento e prevenção da 

AIDS. Diante da existência desses investimentos, foi possível haver a estruturação de uma 

rede assistencial em diversas regiões do país, com destaque para os Serviços Ambulatoriais 

Especializados (SAE), Hospitais-dia (HD) e Serviços de Assistência Domiciliar Terapêutica 

(ADT), além dos hospitais convencionais.  60

3.4 O FOMENTO DO TERCEIRO SETOR NAS AÇÕES DIRECIONADAS À AIDS 

O surgimento da AIDS no início dos anos 80 fez com que a sociedade civil e o Estado 

apresentassem conjuntamente políticas públicas em resposta a doença. Essas parcerias 

fizeram suceder resultados significativos e, em nenhuma outra área da saúde, a participação 

de organizações da sociedade civil se deu de forma tão significativa, influenciando 

diretamente nos processos de decisão e na formulação de política de saúde.  61

 Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pagina/quais-sao-os-antirretrovirais>.Acesso em: 26 de maio de 59

2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: < h t t p : / / s i s t e m a s . A I D S . g o v . b r / 60

congressoprev2006/20_anos_do_PN.htm>.Acesso em: 28 de maio de 2016.

Disponível em: <http://www.aids.gov.br/sites/default/files/resp-posit01web.pdf>. Acesso em: 28 de maio de 61

2016.
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As organizações não governamentais direcionadas à epidemia da AIDS foram chamadas 

pela doutrina de ONGs/Aids e foram consideradas os institutos mais próximos a realidade das 

pessoas portadoras de HIV. 

São as responsáveis por oferecer serviços à população que muitas vezes são 

considerados mais eficientes e inovadores que os programas do governo ou de setores 

médicos governamentais. Nesse sentido, a presença dessas organizações foi um dos fatores 

responsáveis pela surpreendente resposta brasileira à epidemia. 

Tais ONGs/Aids receberam apoio governamental, principalmente do âmbito federal, 

para realizar suas iniciativas de combate à doença, insurgindo, dessa forma, uma 

responsabilidade compartilhada entre governo e sociedade civil no controle da epidemia. 

Houve, no contexto histórico brasileiro, duas formas de financiamento dessas 

organizações. O modelo centralizado, com financiamento na esfera federal e internacional e o 

modelo descentralizado, que dispunha de apoio dos estados e municípios. 

Inicialmente, faz-se interessante analisar o sistema centralizado de financiamento. 

Durante o AIDS I, para se tornar uma ONGs/Aids, a organização sem fins lucrativos deveria 

participar dos editais formulados pelo Programa Nacional de DST/AIDS (PN DST/AIDS) 

para se candidatar aos projetos considerados “estratégicos”.  62

Primeiramente os projetos eram escolhidos pelo Programa, após, a organização assinava 

um termo de colaboração com a agência das Nações Unidas (ONU), figurando o Programa 

Nacional apenas como interventor. Nesses termos de colaboração, não era habitual a 

transferência de recursos. 

Por fim, o Banco Mundial realizava empréstimos que financiavam as organizações 

escolhidas. No AIDS I (1993-1998) o Programa Nacional, que era o responsável por repassar 

os recursos recebidos do empréstimo, financiou 634 projetos de ONGs. No AIDS II 

(1998-2003), foram mais de 2.163 projetos financiados, destinados à 765 ONGs.  63

 GALVÃO, Jane. 1980-2001: Uma Cronologia da Epidemia de HIV/AIDS no Brasil e no Mundo. Rio de 62

Janeiro: ABIA, 2002. Disponível em: <http://www.abiaids.org.br/_img/media/colecao%20politicas
%20publicas%20N2.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2016.

 BRASIL. Projeto de Controle da AIDS/DST "AIDS I – BRA 001/92". Histórico de atividades. Articulação 63

com ONG. 1993 a jun. 1998. Brasília, jun. 1998b.
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O apoio ofertado pelo Banco Mundial fomentou o desenvolvimento das atividades das 

organizações sem fins lucrativos, possibilitando a compra de equipamento novos e 

desenvolvimento de novas tecnologias. Nesse cenário, foram ampliadas as parcerias entre o 

governo federal e as organizações, levando as organizações da sociedade civil a desempenhar 

um papel mais influente na oferta de suporte à doença. 

A maioria das organizações que possuíam atividades direcionadas à Aids foram criadas 

no final da década de 1980 e no começo dos anos 1990, época em que ocorreu o primeiro 

empréstimo do Banco Mundial. Vale salientar que não se pode falar em Terceiro Setor 

propriamente dito nessa época, posto que ainda não haviam leis que regulassem sobre o tema. 

A operação de financiamento, nesse período, exigia a participação do Programa 

Nacional, das Nações Unidas e das organizações civis, formando uma relação triangular. 

Como parte do acordo para o empréstimo, o Banco Mundial exigia que somente a ONU 

pudesse celebrar parceria com as organizações selecionadas pelo Programa Nacional, não 

podendo este realizar o acordo diretamente. 

As normas do acordo eram ditadas pelo próprio Banco Mundial, nesse sentido, não se 

aplicavam os princípios e regras padrões para contratação com a Administração Pública, 

configurando-se como dispensável as regras de contratação de bens e serviços mais rígidas, 

como previsto na Lei de Licitação, dentre outras normas do sistema burocrático brasileiro. 

Porém, com o tempo os procedimentos impostos foram se tornando inadequados, 

ocorrendo o esgotamento desse modelo. Isso porque as organizações passaram a acomodar e 

perder a capacidade de inovação dos projetos das ONGs, por ficarem condicionadas a um 

volume fixo de recursos. 

Outra desvantagem do modelo era a vedação que o Banco fazia quanto ao pagamento 

dos funcionários com os recursos dos projetos, entendendo que estes deveriam ficar sobre 

responsabilidade da organização. Nesse sentido, o Banco Mundial acreditava ser necessário 

que as organizações possuíssem fontes alternativas de financiamento, o que acabava por 

dificultar a continuidade das ONGs. 

Em alternativa a esse modelo, existia a forma descentralizada de fomento das 

organizações da sociedade civil. Apesar de ter surgido primeiro que o modelo centralizado, 
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teve uma incidência diminuta inicialmente, principalmente em comparação ao investimento 

feito pelo Banco Mundial. 

O primeiro programa descentralizado se deu em 1983, e até a criação do Programa 

Nacional de AIDS/DST em 1993, foram criadose postos em execução outros 11 programas. 

A partir de 1998, com a criação da Lei da Organização Social e a necessidade de 

financiamento de fontes diversas do Banco Mundial, começou a haver novamente o processo 

de descentralização dos fomentos destinados às organizações direcionadas à Aids, em busca 

de uma parceria mais efetiva com entes estaduais e municipais, principalmente como forma 

de dar continuidade aos projetos já existentes. 

Em 2003, os estados e municípios passaram a receber fomento do Programa Nacional, 

transferidos do “Fundo de Saúde”, com base na Política do Incentivo, previsto na Portaria nº 

2.313/2002, com finalidade de aumentar a descentralização dos fomentos, promovendo uma 

maior integração do governo com a sociedade civil. Por meio dessa política, foi possível 

assegurar a continuidade dos projetos já existentes e a criação de novos. 

No ano de 2005, foram destinados recursos recordes para o desenvolvimento das 

atividades e fortalecimento institucional. A avaliação é da ordem de R$ 59 milhões, valor bem 

mais alto em relação a 2004, quando foram destinados R$ 39 milhões para o setor. 

O orçamento destinado à Política de Incentivo é remetido pelo Fundo Nacional de 

Saúde diretamente aos fundos estaduais e municipais de saúde, chamado assim de 

transferência “fundo a fundo”. O dinheiro é repassado em 12 parcelas mensais, que são 

remetidos para as Organizações da Sociedade Civil pelos fundos estaduais e municipais. Essa 

verba representa, em torno de 17% do total de recursos de transferências para estados e 

municípios. 

Segundos dados do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais , Política de 64

Incentivo consiste em financiar Unidades Prestadoras de Serviço, por meio de transferência 

fundo a fundo, buscando fortalecer a cooperação técnica e financeira com estados, 

municípios, organismos internacionais e organizações da sociedade civil: 

 Informações retiradas do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Disponível em: <http://64

www.aids.gov.br/pagina/o-que-e-transferencia-fundo-fundo>. Acesso em: 27 jun. 2016.

http://www.aids.gov.br/incentivo/
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Atualmente, estão qualificados para recebimento desse Incentivo as 
Secretarias de Saúde dos 26 estados, DF e de 489 municípios. Esses 
municípios respondem a uma abrangência de 62% da população nacional e 
89% dos casos de aids registrados no país. O total de recursos repassados 
anualmente pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais é de R$ 
129,53 milhões, sendo R$ 101,3 milhões destinados às ações das SES e 
SMS, R$ 22 milhões para organizações da sociedade civil e R$ 6,23 milhões 
para a disponibilização de fórmula infantil, alternativa ao leite materno, para 
as crianças verticalmente expostas ao HIV, filhas de mães soropositivas. 

Cada município efetua seu plano, em que se evidencia em qual área serão aplicados os 

recursos: prevenção, assistência, fortalecimento institucional, gestão e fomento às OSC. No 

mesmo rumo, cabe aos estados, desde 2003, criarem procedimentos de seleção pública para as 

instituições que serão escolhidas como parceiras, através de critérios pré-estabelecidos em 

edital. 

A partir de 2005, o Programa Nacional deixou de se responsabilizar pelo financiamento 

de competência municipal e estadual. Nesse cenário, o fomento das continuidades dos 

projetos já em curso e de novos projetos, de acordo com a Política de Incentivo, passaram a 

depender do Plano de Ações e Metas (PAM) ou outras fontes estaduais ou 

municipais.Segundo Luiz Campos : 65

A política de incentivo trouxe outras inovações, como, primeiramente, o 
requisito de planejamento prévio, por meio dos PAMs, condicionando o 
recebimento de recursos da esfera federal, e o requisito de comprovada 
participação da sociedade civil, pelas instâncias de controle social, 
notadamente os Conselhos de Saúde. A segunda é que um percentual – ao 
menos 10% – do valor destinado a cada unidade federada deve 
necessariamente financiar ações da sociedade civil, o que garante, ao menos 
institucionalmente, que tais organizações sejam incluídas na execução da 
política local de combate ao HIV/Aids. A terceira inovação é 
institucionalizar de forma definitiva a competência de estados e municípios 
no monitoramento e avaliação dos projetos de ONGs implantados em seus 
territórios. 

O processo de descentralização, apesar de parecer fazer com que a relação se torne mais 

próxima e acessível, pois visa à relação entre sociedade civil e estado ou município, foi 

encarada com muita resistência. 

 CAMPOS, Luiz Claudio Marques. ONGS/AIDS: Acesso a Fundos Públicos e Sustentabilidade de Ações. p. 65

10. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rae/article/viewFile/36691/35466>. Acesso em: 
30 jun. 16.
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Isso porque foi alegado desconhecimento, por parte dos coordenadores das ONGs/

AIDS, quanto à forma de efetuar os procedimentos necessários para a realização de parceria 

com esses entes, além de desconhecimento de instrumentos jurídicos para estabelecimento de 

convênios e dificuldades de se adaptar as exigências da Lei nº 8.666/93. Ademais, constatou-

se maior dificuldade em acesso dos coordenadores estaduais, bem como baixa integração 

deste com as ONGs, o que gera distorções entre as prioridades identificadas pela sociedade e 

as determinadas pelos coordenadores no Plano de Ações e Metas.  66

Assim, verificou-se um empecilho maior para manter relação entre os governantes 

locais e as ONGs, dificultando as negociações no nível local, ainda mais por que diversos 

governantes, muitas vezes, acreditam que não são responsáveis por obrigatoriamente fazer tal 

repasse e fomento. Ainda conforme o autor : 67

O processo de descentralização ampliou a necessidade de articulação entre 
ONGs e governo, recolocando, para cada unidade da Federação, a divisão de 
trabalho entre os dois atores, que poderá assumir formas diferentes de acordo 
com as realidades locais e com sua capacidade de articulação. Outros fatores 
que influenciam o processo são as diferentes percepções dos gestores quanto 
à importância do trabalho desempenhado pelas ONGs, as interfaces 
desenvolvidas com programas e ações governamentais (em relação a 
serviços em HIV/Aids e mesmo em outros programas, como PACS e PSF) e 
a configuração das redes locais de serviços públicos. 

Nesse sentido, as dificuldades enfrentadas com a descentralização colocaram em voga a 

necessidade da sustentabilidade das ONGs/AIDS, principalmente quanto ao cunho econômico 

e político. Assevera Campos : 68

Portanto, parece estar claro que continuará na agenda do Estado tanto o 
financiamento de ações como a preocupação e busca de alternativas de 
sustentabilidade para ONGs, enquanto atores imprescindíveis da política 
pública de combate ao HIV/Aids. Isso justifica a busca constante do 
aperfeiçoamento institucional de mecanismos de repasses de recursos e de 
monitoramento das ações. 
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A nova premissa central, nos dias de hoje é, portanto, tornar as organizações da 

sociedade civil menos vulneráveis às investidas do mercado e financiamento do Estado. E 

para isso fala-se em adotar Planeação Estratégicos Participativo (PEP) nas organizações, a fim 

de gerar efetividade e sustentabilidade. A PEP pode ser conceituada como uma nova 

metodologia utilizada para garantir com que essas organizações sem fins lucrativos consigam 

assegurar suas premissas maiores, como a de garantir qualidade de vida para a sociedade : 69

(...) a reconstrução de uma metodologia de planejamento e gestão 
simultaneamente participativa e estratégica, que tem a pretensão de 
consolidar uma práxis comunicativa para o fortalecimento das OSCs. Essa 
metodologia foi intitulada PEP – Planeação Estratégica Participativa. 

Ademais, a mobilização de recursos continua a ser um desafio. A sustentabilidade, nesse 

cenário, se torna indispensável ao funcionamento das organizações. Não em sentido de que a 

organização consiga manter as suas finanças independentemente de recursos externos, mas 

sim no de ter capacidade de angariar múltiplas fontes de recursos, que evitam que a instituição 

fique vulnerável ao financiamento público, porém sem que isso signifique a perda de 

autonomia da ONG e, principalmente, da sua influência como sujeito político da sociedade 

civil.  70

Além disso, tem-se adotado uma nova estratégia de diversificação de recursos, inclusive 

não-financeiros, como trabalho voluntário e apoio institucional inovadores, que já existiam 

antes, mas passando a garantir uma maior participação dos envolvidos nas decisões das 

organizações. 

Importante salientar, contudo, que a nova visão do financiamento é somente um dos 

pontos traçados pelo conceito de sustentabilidade. Este se configura como um conceito amplo 

de fatores de desenvolvimento institucional cruciais que visam garantir que as ONGs sejam 

duradouras, com acesso regular a recurso, bem como com capacidade de interagir nos 

ALTERESCU, Joel Souto Maior; Xavier. Sustentabilidade: aids e sociedade civil em debate: Planeação 69
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diferentes e mutáveis contextos sociais, porém não fazem parte do foco do trabalho. Segundo 

Domingos : 71

Uma outra mudança cultural relevante é a “descoberta” de que somente com 
intensa e diversificada inserção local e de fortalecimento da credibilidade 
institucional, uma ONG pode vir a ser sustentável. Isto é, a sustentabilidade 
de uma organização é também função do grau de “enraizamento” social, da 
capacidade de articulação local e de credibilidade construída junto aos atores 
relevantes do seu contexto de atuação. 

Assim, a nova forma de fomento das ONGS/AIDS se baseia na sustentabilidade, 

deixando de ter um financiador principal, como era o caso do Banco Mundial, para se a 

adaptar à nova ordem, buscando um conjunto de financiadores de diferentes proveniências, 

tanto público quanto privado, que assegurem seus recursos de forma que garanta o “êxito 

duradouro” das organizações, sem que estas percam sua autonomia. 

 ARMANI, Domingos. Sustentabilidade: desafio democrático - Sustentabilidade: AIDS e sociedade civil 71

em debate, 2004.
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CONCLUSÃO 

No final da década de 1970, o modelo do Estado bem-estar social estava em crise, e 

com isso, não conseguia prestar os serviços públicos, pelos quais era responsável de forma 

eficiente e célere. Com isso, diante de um contexto de fim do regime ditatorial e de 

movimentos sociais que clamam pela redemocratização, o modelo neoliberal foi introduzido 

no país, junto com a nova Constituição Federal de 1988. 

A Constituição trouxe em seu corpo, a previsão do direito à saúde, bem como a 

possibilidade e dever da sociedade civil executar tal prestação, em complementaridade com o 

Poder Estatal. 

Nesse rumo, diante da reforma Administrativa auferida com base no Neoliberalismo, o 

Terceiro Setor ganhou espaço na configuração da sociedade, se tornando um ramo em 

ascensão. Isso porque, por estar mais próximo à sociedade, conseguia entender melhor suas 

necessidades, prestando serviços mais inovadores e eficientes à demanda exigida. 

Com isso, foram criadas inúmeras organizações da sociedade civil no ramo 

direcionados à AIDS e estas, inicialmente, receberam grandes empréstimos do Banco 

Mundial. Esse modelo de financiamento era chamado de centralizado, pois cabia ao governo 

federal realizar, através do Programa Nacional de DST/AIDS os repasses para as demais 

organizações do Brasil. 

Porém, diante da necessidade de maiores investimentos, para modificação da 

metodologia utilizada nas organizações que já estava ficando ultrapassada, era necessário que 

houvesse múltiplas fontes de financiamento, não podendo mais encontrar-se vinculado 

somente ao financiamento do Banco Mundial. 

Neste cenário, foram criadas as Políticas de Incentivo, que previam os Planos de Ações 

e Metas. Essa nova forma de financiamento foi chamada de descentralizada e consistia em 

repassar aos estados e municípios o dever de financiar as ONGS/AIDS. 

Contudo, o que se viu foi uma diminuição do fomento público quanto as organizações, 

pois este repasse de recursos, apesar de não ser uma faculdade para governantes, acabou por 
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ficar sobre o controle de coordenadores locais, que poderiam estabelecer suas próprias formas 

de incentivo. 

Neste rumo, foi reconhecida a necessidade de se angariar outros tipos de fomento, 

através de uma visão de maior sustentabilidade das organizações da sociedade civil, nesse 

rumo, a intenção atual das organizações, é conseguir novas e múltiplas fontes de 

financiamento, para não ser dependente de apenas uma, além de modificar a sua metodologia 

de atuação, visando a melhor gerência desta. 
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