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RESUMO 
 
Com o surgimento da Lei 9637/98, apresenta-se uma nova alternativa de gestão para os setores de 

atuação não exclusivos de estado nas atividades que sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa 

científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à 

cultura e à saúde. Neste sentido, a Administração Pública pode oportunizar opções de escolha para 

o modelo de gestão a ser seguido. Na análise do modelo de gestão por organizações sociais serão 

abordadas algumas das principais variáveis jurídico - legais, orçamentárias e fiscais que afetam a 

discricionariedade do gestor público na escolha do melhor modelo de gestão, sob a ótica do poder 

judiciário e dos principais órgãos de controle. A partir da nova legislação das Organizações 

Sociais, os gestores públicos passaram a utilizar alguns benefícios legais e prerrogativas do 

modelo com o objetivo de flexibilizar a gestão e a oferta de serviços públicos. Nesse sentido, 

e dada a novidade da lei, os órgãos de controle e poder judiciário foram demandados a se 

posicionar e esclarecer questões principiológicas, legais, orçamentárias e fiscais relacionadas 

ao tema. Portanto, a seleção do modelo de gestão por organizações sociais não pode ser 

utilizada como mecanismo de fuga aos limites impostos pela legislação e as escolhas dos 

gestores devem ser pautadas pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da eficiência, da economicidade e do interesse público.  

 

Palavras-chave: Organização Social. Administração Pública. Controle. 
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1 – Introdução 

 

A partir do ano de 1998, com o advento da Lei 9637/98, surge uma nova alternativa de 

gestão para os setores de atuação não exclusivos de estado nas atividades que sejam dirigidas ao 

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

meio ambiente, à cultura e à saúde.  

Um dos principais argumentos para a criação desse novo modelo passa por potencializar a 

eficiência dos serviços públicos, dando mais flexibilidade à gestão. 

Diante dessa nova possibilidade, a Administração Pública tem a oportunidade de escolher a 

melhor forma de oferecer aos cidadãos os serviços de sua competência.  

Ademais, o poder discricionário do gestor público é relativo e exige cautela, pois ele tem o 

dever de observar diversos princípios da Administração Pública como os princípios da eficiência e 

da economicidade antes mesmo de tomar decisões a respeito de qual o modelo de gestão utilizar. 

Nesse sentido, poder judiciário e órgãos de controle têm atuado no sentido de pacificar 

entendimentos a respeito da matéria e cobrar do gestor público a comprovação de que o modelo de 

gestão por organizações sociais é mais eficiente e mais econômico que o modelo de prestação 

direta do serviço público. 

Diante da importância do tema, este trabalho visa a responder a seguinte pergunta: quais as 

principais cautelas e possibilidades devem ser observadas pelo gestor público, sob a ótica do 

controle, na escolha do modelo de gestão por organizações sociais? 

Dessa forma, o trabalho abordará algumas das principais variáveis jurídico - legais, 

orçamentárias e fiscais que afetam a discricionariedade do gestor público na escolha do melhor 

modelo de gestão, sob a ótica do poder judiciário e dos principais órgãos de controle. 

O objetivo geral do trabalho é analisar, sob a ótica do controle, as principais questões e 

critérios que envolvem a escolha do modelo de gestão por organizações sociais. 

Entre os objetivos específicos estão: contextualizar o surgimento do modelo organizações 

sociais, abordar as principais características do modelo, apresentar os principais entendimentos 

jurídicos a respeito do modelo e elencar algumas cautelas e possibilidades que devem ser 

consideradas pelo gestor no exercício do poder discricionário. 
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No contexto histórico será abordado o cenário em que foi desenvolvido o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado, plano este que deu origem a ideia do modelo de gestão por 

organizações sociais. 

A partir daí, serão descritas as principais características das organizações sociais, como 

também as características e natureza jurídica do contrato de gestão, instrumento pelo qual é 

materializada a parceria da entidade com o poder público. 

Para tanto, analisaremos decisões e entendimentos atuais do Supremo Tribunal Federal a 

respeito de diversas questões polêmicas a respeito do modelo discutidas no julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 1.923. Analisaremos, também, a legislação sobre a matéria e os 

principais entendimentos e decisões dos órgãos de controle. 

Assim, pode-se classificar este trabalho como uma pesquisa bibliográfica (VERGARA, 

1998), pois o estudo é realizado e sistematizado com base em materiais disponíveis em livros, 

revistas, redes eletrônicas e outros materiais disponíveis ao público em geral. 

É importante esclarecer que este trabalho não tem o objetivo de esgotar o estudo do tema, 

mas sim, chamar a atenção de gestores e estudiosos dos diversos ramos do direito para a 

importância do assunto. 

 
2 - Contexto Histórico 

 

A partir de 1995, com a elaboração do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

(PDRAE), há um avanço significativo no estabelecimento das diretrizes para a reforma da 

administração pública brasileira. (OLIVO, 2005) 

Na apresentação do Plano Diretor, o então presidente Fernando Henrique Cardoso 

contextualizou a necessidade da elaboração do Plano da seguinte forma: 

A crise brasileira da última década foi também uma crise do Estado. Em razão do 
modelo de desenvolvimento que Governos anteriores adotaram, o Estado desviou-se 
de suas funções básicas para ampliar sua presença no setor produtivo, o que 
acarretou, além da gradual deterioração dos serviços públicos, a que recorre, em 
particular, a parcela menos favorecida da população, o agravamento da crise fiscal e, 
por conseqüência, da inflação. Nesse sentido, a reforma do Estado passou a ser 
instrumento indispensável para consolidar a estabilização e assegurar o crescimento 
sustentado da economia.  
 
Somente assim será possível promover a correção das desigualdades sociais e 
regionais. Com a finalidade de colaborar com esse amplo trabalho que a sociedade e 
o Governo estão fazendo para mudar o Brasil, determinei a elaboração do “Plano 
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado”, que define objetivos e estabelece 
diretrizes para a reforma da administração pública brasileira. 
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O grande desafio histórico que o País se dispõe a enfrentar é o de articular um novo 
modelo de desenvolvimento que possa trazer para o conjunto da sociedade brasileira 
a perspectiva de um futuro melhor. Um dos aspectos centrais desse esforço é o 
fortalecimento do Estado para que sejam eficazes sua ação reguladora, no quadro de 
uma economia de mercado, bem como os serviços básicos que presta e as políticas 
de cunho social que precisa implementar.(...) (BRASIL, 1995, pag. 6) 
 

 
Bresser Pereira, um dos idealizadores do Plano Diretor e ministro do Ministério da 

Administração Federal e da Reforma do Estado naquele momento, tratou do tema de forma 

semelhante. Segundo ele, para fortalecer o Estado, era preciso superar a crise fiscal e rever as 

estratégias de intervenção no plano econômico e social, deixando de lado as intervenções 

diretas do Estado e adotando a regulação como regra. (PEREIRA, 1995) 

Nesse bojo, era patente que a administração pública se tornasse mais eficiente e 

flexível, reduzisse custos, garantisse a qualidade da prestação dos serviços públicos, em 

particular os serviços sociais do Estado, e melhorar a imagem do servidor público perante a 

sociedade, sem deixar de lado a autovalorização e a motivação do servidor. (PEREIRA, 1995) 

No Plano Diretor, a linha de ideias se repete e afirma que, naquele momento, a 

redefinição do papel do Estado era tema universal e, portanto, tornou-se inadiável equacionar 

a questão da reforma ou reconstrução do Estado, pois ele não conseguia atender com 

eficiência as demandas, principalmente as demandas sociais. (BRASIL, 1995) 

Luis Carlos Cancellier de Olivo menciona que na ótica de Fernando Henrique Cardoso 

a administração pública burocrática, formal e pouco eficiente deveria ser substituída por uma 

administração gerencial, permeada por conceitos modernos de eficiência e administração. 

(OLIVO, 2005)  

O tema reforma de estado foi diversas vezes abordado no século passado. A partir de 

1930, foram feitas sucessivas tentativas de reforma do modelo burocrático. Nas tentativas 

foram abordadas ações que se caracterizavam pela ênfase na extinção e na criação de órgãos e 

ações que objetivavam a constituição de estruturas paralelas com o intuito de mitigar a rigidez 

burocrática. (BRASIL, 1995) 

Dentre estas tentativas de se superar o enrijecimento burocrático, destacou-se a 

reforma promovida no ano de 1967, por meio do Decreto-lei 200. Essa reforma foi 

considerada no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) como o primeiro 

momento da administração gerencial no Brasil, pois o decreto promoveu a descentralização - 
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transferindo atividades do governo a autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista - para obter uma maior agilidade operacional. (BRASIL, 1995) 

A partir de 1967 foram identificadas outras tentativas de reformular a administração 

pública, como foram os casos da criação da Secretaria de Modernização em meados dos anos 

70, que buscou implantar novas técnicas de gestão, em especial no que tange à administração 

de recursos humanos, e da criação do Ministério da Desburocratização e do Programa 

Nacional da Desburocratização que objetivava a modernização das organizações do Estado, a 

descentralização da autoridade, a melhoria dos processos e a maior eficiência administrativa. 

(BRASIL, 1995) 

Embora o documento reconheça as iniciativas de promoção de mudanças histórias, 

identificou-se, nos anos 80, uma paralisação do movimento reformador e até mesmo um 

retrocesso. Esse retrocesso é identificado na Constituição de 1988 que enrijece o aparelho 

estatal e reduz a flexibilidade operacional atribuída à administração indireta. (BRASIL, 1995) 

As discussões em torno da transição de modelos foram retomadas em meados dos 

anos 90 com a idéia de rediscutir o tamanho do Estado e as características de suas funções. 

Para os idealizadores da Reforma do Aparelho do Estado, a reforma, a partir da substituição 

da administração burocrática pela gerencial, teria que passar pela perspectiva de redefinição 

do papel do Estado, considerando as modificações em suas atribuições ao longo do tempo. 

(BRASIL, 1995) 

A equipe formuladora do Plano Diretor, com a necessidade de definir um modelo 

conceitual que diferenciasse os segmentos fundamentais da ação do Estado, adotou um 

modelo que permite a identificação de estratégias específicas para cada segmento de atuação 

do Estado. (BRASIL, 1995) 

DI PIETRO (2012) esclarece que a tradição do direito nacional aborda três tipos de 

atividades administrativas a cargo do Estado: os serviços administrativos, serviços comerciais 

e industriais e os serviços sociais do Estado.  

O primeiro representa as atividades meio necessárias ao desenvolvimento das 

atividades fim do Estado, o segundo representa a atuação do Estado em atividades 

econômicas típicas da iniciativa privada ou em serviços públicos que lhe são atribuídos por 

lei. Já os serviços sociais atendem as necessidades dos cidadãos em áreas em que a atuação do 

Estado é fundamental, mas não há óbice à atuação da iniciativa privada, como acontece nas 

áreas de saúde, educação, cultura e outras. (DI PIETRO, 2012) 
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Foram considerados, no PDRAE, quatro setores de atuação do Estado, sendo todos 

voltados exclusivamente às atividades fim da Administração pública. Não há, portanto, 

referências a atividades meio. (DI PIETRO, 2012) 

Os setores são:  

Núcleo Estratégico: Corresponde ao governo, em sentido lato. É o setor que define 
as leis e as políticas públicas, e cobra o seu cumprimento. É portanto o setor onde as 
decisões estratégicas são tomadas. Corresponde aos Poderes Legislativo e Judiciário, 
ao Ministério Público e, no poder executivo, ao Presidente da República, aos 
ministros e aos seus auxiliares e assessores diretos, responsáveis pelo planejamento 
e formulação das políticas públicas. 
 
Atividades Exclusivas: É o setor em que são prestados serviços que só o Estado 
pode realizar. São serviços em que se exerce o poder extroverso do Estado - o poder 
de regulamentar, fiscalizar, fomentar. Como exemplos temos: a cobrança e 
fiscalização dos impostos, a polícia, a previdência social básica, o serviço de 
desemprego, a fiscalização do cumprimento de normas sanitárias, o serviço de 
trânsito, a compra de serviços de saúde pelo Estado, o controle do meio ambiente, o 
subsídio à educação básica, o serviço de emissão de passaportes, etc. 
 
Serviços Não Exclusivos: Corresponde ao setor onde o Estado atua simultaneamente 
com outras organizações públicas não-estatais e privadas. As instituições desse setor 
não possuem o poder de Estado. Este, entretanto, está presente porque os serviços 
envolvem direitos humanos fundamentais, como os da educação e da saúde, ou 
porque possuem “economias externas” relevantes, na medida que produzem ganhos 
que não podem ser apropriados por esses serviços através do mercado. As 
economias produzidas imediatamente se espalham para o resto da sociedade, não 
podendo ser transformadas em lucros. São exemplos deste setor: as universidades, 
os hospitais, os centros de pesquisa e os museus. 
 
Produção de Bens e Serviços para o Mercado: Corresponde à área de atuação das 
empresas. É caracterizado pelas atividades econômicas voltadas para o lucro que 
ainda permanecem no aparelho do Estado como, por exemplo, as do setor de infra-
estrutura. Estão no Estado seja porque faltou capital ao setor privado para realizar o 
investimento, seja porque são atividades naturalmente monopolistas, nas quais o 
controle via mercado não é possível, tornando-se necessário no caso de privatização, 
a regulamentação rígida. (BRASIL, 1995) 

 

A partir das definições dos setores do Estado, o Plano Diretor passa a avaliar a 

necessidade de diferenciar, dadas as peculiaridades de cada setor, o tipo de administração 

(burocrática ou gerencial) e as formas de propriedade mais indicadas (estatal, pública não 

estatal e privada). (BRASIL, 1995) 

Para se definir qual a melhor forma de administração para cada setor o Plano se 

baseou nas peculiaridades e prioridades setoriais, bem como nos princípios administrativos 

adotados. (BRASIL, 1995) 

Assim, partindo-se da premissa de que a administração burocrática, embora dê ênfase 

ao controle de processos e se caracteriza pelo excesso de formalismo, tem como vantagem a 
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segurança e a efetividade das decisões e a administração gerencial se destaca pela eficiência 

dos serviços prestados aos cidadãos, foi possível avaliar qual o tipo de gestão se enquadra a 

determinado setor do Estado. (BRASIL, 1995) 

Segundo os elaboradores do Plano Diretor, no núcleo estratégico é importante um 

misto de administração burocrática e administração gerencial, pois, além da eficiência, é 

importante que as decisões tomadas pelo governo sejam implementadas com segurança e 

efetividade. (BRASIL, 1995) 

Nos setores de atividades exclusivas do Estado, de serviços não exclusivos e no setor 

de produção de bens e serviços para o mercado o princípio da eficiência é fundamental, pois 

esses setores devem buscar sempre a qualidade nas respectivas atividades, sem deixar de lado 

o fator custo. (BRASIL, 1995) 

Quanto à forma de propriedade mais indicada, embora à época se considerassem 

apenas duas formas, propriedade estatal e propriedade privada, o Plano Diretor resgatou uma 

terceira forma de propriedade, a propriedade pública não estatal. Essa forma é constituída 

pelas organizações sem fins lucrativos que se orientam para o atendimento do interesse 

público. (BRASIL, 1995) 

A escolha da forma de propriedade mais adequada foi destacada pelo Plano Diretor 

dessa forma:  

No núcleo estratégico a propriedade tem que ser necessariamente estatal. Nas 
atividades exclusivas de Estado, onde o poder extroverso de Estado é exercido, a 
propriedade também só pode ser estatal.  
 
Já para o setor não-exclusivo ou competitivo do Estado a propriedade ideal é a 
pública não-estatal. Não é a propriedade estatal porque aí não se exerce o poder de 
Estado. Não é, por outro lado, a propriedade privada, porque se trata de um tipo de 
serviço por definição subsidiado. (BRASIL, 1995) 
 

    
 Forma de Propriedade Forma de Administração 
 Estatal Pública Não 

Estatal 
Privada Burocrática Gerencial 

Núcleo Estratégico 
(Presidência, 
Judiciário, 
Legislativo, Cúpula 
dos Ministérios, 
Ministério Público) 

X   X X 

Atividades Exclusivas 
(Regulamentação, 
Fiscalização, 
Fomento, Segurança 

X    X 
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Pública, Seguridade 
Social Básica) 
Serviços Não 
Exclusivos 
(Universidades, 
Hospitais, Centros de 
Pesquisas, Museus) 

publicização X   X 

Produção para o 
Mercado 
(Empresas Estatais) 

privatização  X  X 

Fonte: PDRAE 

Extraímos do quadro que a intenção da reforma perpassa por transferir os serviços não 

exclusivos à forma de propriedade pública não estatal. A essa transferência deram o nome de 

“publicização”. 

Bresser Pereira explica que a implantação de um programa de “publicização” - 

transformação de entidades estatais de serviço em entidades públicas não estatais - permite 

uma maior autonomia na gestão da entidade, possibilitando que elas escapem da burocracia e 

rigidez das normas e regulamentos estatais. (PEREIRA, 1995) 

Bresser ainda afirma que, além de reforma da Constituição Federal, seriam essenciais 

para a reforma do aparelho do Estado o projeto de descentralização dos serviços sociais do 

Estado para Estados, Municípios ou para o setor público não estatal e o projeto de 

profissionalização do administrador público. (PEREIRA, 1995) 

Segundo ele, a descentralização dos serviços sociais do Estado passa pela concessão 

de autonomia financeira e administrativa às entidades de serviço social, como as 

universidades, as escolas técnicas, os museus, os hospitais, os centros de pesquisa e o próprio 

sistema da previdência. Para isto, idealizou-se a possibilidade dessas entidades serem 

transformadas em organizações sociais. (PEREIRA, 1995) 

 
3 - As Organizações Sociais 

 
As organizações sociais entraram no ordenamento jurídico a partir das Medidas 

Provisórias 1.591 e 1.648 que posteriormente deu lugar à Lei nº 9.637/1998.  

As Organizações Sociais são fundações ou associações que, por preencherem 

requisitos legais de qualificação, terão a possibilidade de serem contempladas com benefícios 

especiais dos entes da federação para a execução de certas atividades de interesse coletivo. 



15 

 

Não se trata de uma nova pessoa jurídica, e sim, associações civis ou fundações que 

receberam esse título. (Marçal, 2014) 

Os ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro caminham no mesmo sentido: 

Organização Social é a qualificação jurídica dada a pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, instituída por iniciativa de particulares, e que recebe 
delegação do Poder Público, mediante contrato de gestão, para desempenhar serviço 
público de natureza social. Nenhuma entidade nasce com o nome de organização 
social; a entidade é criada como associação ou fundação e, habilitando-se perante o 
Poder Público, recebe a qualificação; trata-se de título jurídico outorgado e 
cancelado pelo Poder Público. DI PIETRO (2014, pag. 580) 

  

A Lei Federal nº 9.637/1998, art. 1º, define como áreas de atuação das Organizações 

Sociais atividades que sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento 

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

Nesse bojo, a lei define também os critérios a serem observados pelo gestor federal ao 

qualificar as entidades sem fins lucrativos como Organizações Sociais. Entre as exigências, 

além das entidades atuarem nas atividades descritas no artigo 1º, está a presença de um 

Conselho de Administração composto de associados, representantes do Poder público, da 

sociedade civil e pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral. 

A lei ainda exige, no artigo 3º que mais de 50% do conselho seja composto por representantes 

do Poder Público e da sociedade civil. (OLIVEIRA e ROMÃO, 2011, pag. 19). 

Segundo Marçal (2014, pags. 334 e 335) a exigência de participação de representantes 

do Poder Público no Conselho de Administração torna problemática a existência e o 

funcionamento das Organizações Sociais. Para o autor, a criação legislativa das organizações 

da sociedade civil de interesse público – Oscips decorreu possivelmente da constatação de que 

o modelo de OS criava dificuldades jurídicas relevantes geradas pela indicação de membros 

pelo Poder Público. 

Ao encontro das opiniões de Marçal, TORRES (2007, pag. 69) relata ser bastante 

restrita a experiência de transformação e criação de Organizações Sociais no âmbito federal. 

Não obstante a tímida presença de Organizações Sociais na esfera federal, os Estados 

e os Municípios podem editar leis instituindo as organizações sociais. Diversos entes 

federativos já criaram suas próprias leis, inclusive com alterações significativas em relação 

aos dispositivos da legislação federal. No caso do Estado de São Paulo, por exemplo, as 

Organizações Sociais só podem atuar nas áreas de cultura e saúde e não contam com 
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representantes do Poder Público em seus órgãos de administração. (DI PIETRO, 2014, pag. 

583) 

Para confirmar a importância do tema, em estudo realizado por DIAS e ANDRADE 

(2012) constatou-se que 17 dos 27 entes federados estudados (estados e distrito federal) 

editaram legislações específicas a respeito da qualificação de entidades como organizações 

sociais e que em entes federativos que não foram localizadas legislações sobre o tema, havia 

indicativos de projetos de lei sobre a matéria. 

DI PIETRO (DI PIETRO, 2014, pags. 580 e 581) acrescenta outras características das 

organizações sociais: 

(...) 
e) as atribuições, responsabilidades e obrigações do poder público e da organização 
social são definidas por meio de contrato de gestão, que deve especificar o programa 
de trabalho proposto pela organização social, estipular as metas a serem atingidas, os 
respectivos prazos de execução, bem como os critérios objetivos de avaliação de 
desempenho, inclusive mediante indicadores de qualidade e produtividade; 
f) a execução do contrato de gestão será supervisionada pelo órgão ou entidade 
supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada; o controle que 
sobre que sobre ela se exerce é de resultado; 
g) a ajuda pelo Poder público poderá abranger as seguintes medidas: destinação de 
recursos orçamentários e bens necessários ao cumprimento do contrato de gestão, 
mediante permissão de uso, com dispensa de licitação; cessão especial de servidores 
públicos, com ônus para a origem; dispensa de licitação nos contratos de prestação 
de serviços celebrados entre a Administração Pública e a organização social; 
h) a entidade poderá ser desqualificada como organização social quando descumprir 
as normas do contrato de gestão. (DI PIETRO, 2014, pags. 580 e 581) 

 

Embora o controle da entidade supervisora seja sobre o resultado pactuado no contrato 

de gestão, esse controle não afasta o controle externo exercido pelos tribunais de contas. Esse 

entendimento foi reforçado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.923. 

(STF, 2015) 

A própria Constituição Federal, no caput e parágrafo único do artigo 70, afirma que 

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

ou administre bens e recursos públicos tem o dever de prestar contas ao controle externo. 

(BRASIL, 1988) 

Além do controle do órgão supervisor e do controle externo, com o advento da Lei de 

Acesso à Informação, o controle social ganha força e exige maior transparência, inclusive, do 

terceiro setor, conforme nos ensina OLIVEIRA (2014): 
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(...) dado o dever de transparência para com a utilização da coisa pública, é que 
previu o legislador nacional a aplicação da lei de acesso à informação (Lei federal 
nº 10.257/11), para além dos entes públicos da Administração direta e indireta, 
também “(...) às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para 
realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do 
orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, 
convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres” (art. 2º, caput), 
ressaltando ainda o legislador nacional que a publicidade de que se trata refere-se 
à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das 
prestações de contas a que os privados estejam legalmente obrigados. 

 

A partir da qualificação da entidade sem fins lucrativos como Organização Social, 

surge a expectativa de ela firmar um contrato de gestão com a administração pública, no 

entanto, a qualificação da entidade sem fins lucrativos como Organização Social, não vincula 

a administração pública a contratá-la. (COPOLA, 2004) 

Com o título de Organização Social, a entidade terá alguns benefícios específicos ao 

celebrar o contrato de gestão. Além dos benefícios tributários oferecidos a entidades sem fins 

lucrativos, a Lei prevê que: as entidades qualificadas como Organização Social serão 

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

às Organizações Sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos 

necessários ao cumprimento do contrato de gestão; são assegurados às Organizações Sociais 

os créditos previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras e ainda, há 

possibilidades de cessão de servidores públicos às Organizações Sociais com ônus para a 

origem, além de poderem ser contratadas por dispensa de licitação conforme artigo 24, inciso 

XXIV da Lei nº 8.666/93. (OLIVO, 2005) 

 

3.1 – Os Contratos de Gestão – natureza e requisitos para celebração 
 

Os contratos de gestão, conforme os ensinamentos de DI PIETRO (2012, pag. 271) 

são concebidos com a finalidade de prestação de serviços públicos ou atividades de interesse 

público, mediante fomento, e celebrados com instituições não governamentais passíveis de 

serem qualificadas como organizações sociais. 

Segundo COPOLA (2004) os contratos de gestão com Organizações Sociais são 

definidos como o vínculo jurídico formal celebrado entre o ente público e a entidade sem fins 
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lucrativos, de comum acordo entre as partes, com a finalidade de realização de atividades de 

cunho público e com o objetivo de melhorar a realização dos serviços e atividades. 

O principal objetivo do contrato de gestão é o de estabelecer metas a serem cumpridas 

pela organização social, com o intuito de atingir a eficiência, mediante incentivos e auxílios 

diversos por parte do poder público. (DI PIETRO, 2012, pag. 277) 

 Os entendimentos doutrinários a respeito da natureza do contrato de gestão são 

diversos. Para COPOLA (2004) o contrato de gestão, “conforme entende a doutrina 

majoritária, tem natureza jurídica de contrato administrativo”. 

 Já MOREIRA (2006) tem entendimento divergente ao afirmar que os contratos de 

gestão não são contratos, tampouco contratos administrativos, pois não contêm a natureza de 

negócio jurídico contratual. 

 A partir do julgamento da ADI 1.923, o entendimento a respeito da natureza do 

contrato de gestão mudou. Marçal (2014, pag. 474) entende, ao encontro do entendimento do 

STF no julgamento da ADI 1.923, que o contrato de gestão é uma modalidade de convênio. 

Diante do julgamento, o relator da ADI, ministro Luiz Fux, assim esclareceu o 

entendimento:  

(...) o contrato de gestão não consiste, a rigor, em contrato, mas sim em um convênio. 
Com efeito, no núcleo da figura dos convênios está a conjugação de esforços para o 
atingimento de um objetivo comum aos interessados: há plena harmonia entre as posições 
subjetivas, que buscam um negócio verdadeiramente associativo, e não comutativo, 
voltado para um fim compartilhado. 

  

 Em relatório de Auditoria Operacional nº 3239, realizada em 2012, o Tribunal de Contas 

da União teceu o seguinte comentário: 

Tendo em vista que os contratos de gestão não se caracterizam como contratos 
administrativos, não lhes é aplicável a integralidade da Lei Federal 8.666, de 
21/6/1993. No entanto, a própria norma geral de licitações e contratos determina que 
suas disposições sejam aplicáveis aos convênios e instrumentos congêneres no que 
couber (art. 116). Logo, em determinados casos serão utilizados como critério nesta 
auditoria disposições da Lei de Licitações, como, por exemplo, a exigência de 
realização de estudos prévios para definição de valor de referência, os critérios 
objetivos na seleção das organizações sociais aptas a assinarem o contrato de gestão, 
a devida formalização dos autos dos processos administrativos de seleção, controle e 
avaliação da execução do contrato, entre outros. 
 

Diante do entendimento de que a natureza do contrato de gestão é a mesma de um 

convênio, é possível dizer que se aplicam subsidiariamente aos contratos de gestão os 

dispositivos do artigo 116 da Lei Federal 8.666/93, os quais transcrevo: 
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Art. 116.  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, 
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades 
da Administração. 

§ 1o  A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da 
Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de 
trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações: 

I - identificação do objeto a ser executado; 

II - metas a serem atingidas; 

III - etapas ou fases de execução; 

IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 

V - cronograma de desembolso;                         

VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das 
etapas ou fases programadas; 

VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os 
recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente 
assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou 
órgão descentralizador. 

§ 2o  Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à 
Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva. 

§ 3o  As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano 
de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas 
até o saneamento das impropriedades ocorrentes: 

I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela 
anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante 
procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou 
órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de 
controle interno da Administração Pública; 

II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não 
justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias 
aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais 
atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com 
relação a outras cláusulas conveniais básicas; 

III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo 
partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de 
controle interno. 

§ 4o  Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente 
aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão 
de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de 
curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, 
quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês. 

§ 5o  As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão 
obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no 
objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará 
as prestações de contas do ajuste. 

§ 6o  Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou 
ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas 
obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão 
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repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob 
pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos. 
(BRASIL, 1993) 

 

O entendimento da aplicação subsidiária da Lei Federal 8.666/93 e do próprio artigo 

116 é aderente ao entendimento do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

 Em documento sobre o tema elaborado em 2006, com a colaboração dos professores 

Sylvia Zanella di Pietro, Odete Medauar, Márcio Fernando Elias Rosa, Airton Florentino de 

Barros e Luciana Ferreira Leite Pinto, o tema foi assim exposto:  

 

A Lei de Licitações, no art.116, determina a aplicação das disposições dela, no que 
couber, aos convênios. Além disso, diz que o mencionado dispositivo se aplica também a 
outros acordos, ajustes e instrumentos congêneres, celebrados por órgãos e entidades da 
Administração. É o caso dos termos de parceria e contratos de gestão, que apresentam 
notória similaridade com relação aos convênios. Daí a aplicação subsidiária da Lei 
8666/93 aos termos de parceria e contratos de gestão. (SÃO PAULO, 2006)  

 

 

Outro ponto polêmico de discussões no STF foi a necessidade de os contratos de 

gestão serem precedidos de procedimentos licitatórios. 

 Para DI PIETRO (2012, pag. 276) entende que para dar maior proteção à gestão do 

patrimônio público, seria necessária a observância aos princípios da licitação, bem como a 

exigência de licitação para a escolha da entidade. 

Nesse diapasão, o Supremo tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.923 discorreu 

sobre a matéria da seguinte forma: 

Ex positis, voto no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido, apenas para 
conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV da 
Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que:  
 
(i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, 
com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros 
fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98;  
 
(ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e 
impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF;  
 
(iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, 
XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam 
conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do 
caput do art. 37 da CF;  
 
(iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos 
públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos 
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princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado 
por cada entidade;  
 
(v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, 
objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos 
termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; 

 

 No que tange à seleção da entidade, o TCU, no acórdão 3239/2013, entende que a 

escolha de organização social deve, sempre que possível, ser precedida de chamamento 

público. Para o órgão de controle, em casos de não realização de chamamento, deve constar 

dos autos do processo administrativo as razões para a sua não realização e os critérios 

objetivos previamente estabelecidos utilizados para a escolha da Organização Social. 

Diante dos entendimentos convergentes do STF e do TCU, constata-se que embora o 

processo de seleção possa ser dispensado, os princípios que regem a administração pública 

devem ser observados, inclusive nos contratos firmados entre a Organização Social e 

terceiros. 

No mesmo julgamento da ADI 1.923, o STF entendeu não caber os rigores do 

concurso público no processo de seleção de pessoal das organizações sociais, no entanto, não 

afastou a obrigatoriedade de os processos de seleção de pessoal serem aderentes aos 

princípios da impessoalidade e da objetividade. Nessa linha, o Supremo entendeu não caber a 

imposição de limites legais à remuneração de pessoal do quadro profissional das organizações 

sociais por se tratar de vínculo privado. 

 

4 – A discricionariedade do gestor na escolha do modelo de gestão por 
Organizações Sociais – cautelas e oportunidades 

 

Com o surgimento de uma nova alternativa de gestão, o gestor público se depara com 

o dilema de ter de definir o modelo a ser implementado. Nesse momento surge o que no 

direito administrativo se denomina discricionariedade.  

Segundo DI PIETRO (2007), existe discricionariedade no momento em que a 

legislação possibilita, no caso concreto, a escolha entre duas ou mais alternativas válidas 

perante o direito; baseando-se em alguns critérios como: conveniência, oportunidade, 

equidade, interesse público dentre outros que compõe o chamado mérito administrativo. 
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A discricionariedade, pelos ensinamentos de Marçal Justen Filho (2014, pag. 244), 

não afasta o princípio da legalidade e a define assim: 

Discricionariedade é o modo de disciplina normativa da atividade administrativa que 
se caracteriza pela atribuição do dever-poder de decidir segundo a avaliação da 
melhor solução para o caso concreto, respeitados os limites impostos pelo 
ordenamento jurídico. 

 
Nesse contexto, percebe-se que há limites impostos à discricionariedade do gestor 

público, não sendo possível apenas a aplicação da conveniência e oportunidade na tomada de 

decisão. Assim, a presença da discricionariedade no ato administrativo vai além do arbítrio e 

opinião do gestor e é comumente encontrada no motivo do ato, motivo este entendido como o 

pressuposto de fato que antecede a prática do ato. (JUSTEN FILHO, 2014) 

Ao avaliar o caso concreto de o gestor público ter que decidir entre um modelo de 

gestão por organizações sociais, modelo alternativo ao de execução direta pelo ente federado, 

a administração pública deve expor o motivo daquela decisão considerando, sempre, os 

princípios constitucionais e legais. Nesse sentido, no Manual do Contrato de Gestão da 

Secretaria de Planejamento de Gestão do Estado do Ceará se posiciona assim:  

A contratação de uma Organização Social para gerenciar e/ou executar uma atividade 
pública mediante um Contrato de Gestão deve ser uma decisão do Administrador Público 
solidamente fundamentada. O Administrador deve, particularmente, justificar a opção de 
realizar a atividade através de terceiros em vez de utilizar Quadro Próprio do Governo. 
 

A Lei 4.320/1964, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, já previa a 

possibilidade de destinação de recursos públicos a instituições sem finalidade lucrativa por 

meio de subvenções sociais, no entanto, o normativo prevê critérios a estes repasses no artigo 

16: 

Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a concessão 
de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, 
médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada 
aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econômica. 

Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com 
base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos 
interessados obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados. 

Nesse diapasão, o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, na Resolução 

17/2010, considerar o desrespeito ao artigo 16 da Lei 4.320/1964 como irregularidade grave 

ou moderada, implicando inclusive no julgamento das contas do gestor. (TCE/MT, 2010) 
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Especificamente na área de saúde, a Portaria nº 1.034/2010 (que dipõe sobre a 

participação complementar das instituições privadas de assistência à saúde no âmbito do 

Sistema único de Saúde – SUS) previa como um dos instrumentos possíveis de parceria o 

contrato de gestão com organizações sociais. Essa previsão foi excluída da norma coma a 

seguinte justificativa de que a norma foi “Republicada por ter saído, no DOU nº 85, de 6/5/2010, 

Seção 1, pág. 58, com incorreção no original.” (Portaria GM/MS 1.034/2010) 

No texto anterior, o artigo 3º foi redigido da seguinte forma: 

Art. 3º A participação complementar das instituições privadas de assistência à saúde 
no SUS será formalizada mediante contrato ou convênio, celebrado entre o ente 
público e a instituição privada, observadas as normas de direito público e o disposto 
nesta Portaria. 

Parágrafo único. Para a complementaridade de serviços de saúde com instituições 
privadas serão utilizados os seguintes instrumentos: 

I - convênio, firmado entre ente público e a instituição privada sem fins lucrativos, 
quando houver interesse comum em firmar parceria em prol da prestação de serviços 
assistenciais à saúde; 

II - contrato administrativo, firmado entre ente público e instituições privadas com 
ou sem fins lucrativos, quando o objeto do contrato for a compra de serviços de 
saúde; e 

III - contrato de gestão, firmado entre ente público e entidade privada qualificada 
como Organização Social, com vistas à formação de parceria entre as partes para 
fomento e execução de serviços assistenciais à saúde. 

O texto atual não contém o inciso III, no entanto, infere-se, a partir do entendimento 

recente do STF no julgamento da ADI 1.923, que os contratos de gestão celebrados com 

organizações sociais têm natureza de convênio e, portanto, não devem se furtar da obediência 

de diversas exigências da portaria, tais como as previstas nos artigos 8º e 9º: 

Art. 8º As instituições privadas de assistência à saúde contratadas ou conveniadas 
com o SUS devem atender às seguintes condições:  

I - manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES);  

II - submeter-se a avaliações sistemáticas, de acordo com o Programa Nacional de 
Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS);  

III - submeter-se à regulação instituída pelo gestor; 
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IV - obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade que 
demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto;  

V - atender as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH);  

VI - submeter-se ao Controle Nacional de Auditoria (SNA), no âmbito do SUS, 
apresentando toda documentação necessária, desde que solicitado; 

VII - obrigar-se a entregar ao usuário ou ao seu responsável, no ato da saída do 
estabelecimento documento comprobatório informando que a assistência foi 
prestada pelo SUS, sem custos adicionais para o paciente; e  

VIII - garantir o acesso dos conselhos de saúde aos serviços contratados no exercício 
do seu poder de fiscalização. 

Art. 9º Os contratos e convênios firmados deverão atender aos seguintes requisitos: 

I - os serviços contratados e conveniados ficam submetidos às normas do Ministério 
da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios; 

II - para efeito de remuneração, os serviços contratados deverão utilizar como 
referência a Tabela de Procedimentos SUS; 

III - os estabelecimentos deverão ser identificados no contrato pelo código do 
CNES, de acordo com os dados que constem nesse cadastro. 

A portaria em destaque foi editada com fulcro no artigo 16, inciso XIV, da Lei 

8.080/1990 que diz caber à direção nacional do SUS “elaborar normas para regular as relações 

entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à 

saúde”. (TCU, 2013) Cabe ressaltar que, segundo o TCU (TC 021.606/2010-2), o desrespeito 

à norma pode acarretar prejuízos no repasse de recursos ao Fundo Nacional de Saúde. 

FRANÇA (2005) reitera que no caso de os administradores decidirem pela subvenção 

social a entidades do terceiro setor, é imperioso que a Administração exponha as razões de 

fato e de direito que subsidiaram a sua opção, demonstrando a sua legalidade e conveniência.   

Para Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (2007), o contrato de gestão deve ser utilizado 

com o objetivo de maior eficiência da prestação do serviço público e, nesse sentido, não há 

óbice à participação das organizações sociais nas atividades complementares ao Estado, desde 

que se mostrem economicamente mais interessantes. 

Nesse aspecto, os Tribunais de Contas têm atuado no sentido de exigir do gestor a 

comprovação da vantajosidade da escolha da gestão por meio de contrato de gestão em 

detrimento da gestão pública tradicional. No acórdão 3239/2013, o TCU enfatiza que o Poder 
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Público, apesar de abrir mão da execução direta, se mantém responsável por garantir a 

quantidade e qualidade na prestação de serviços e exige que: 

Do processo de transferência do gerenciamento dos serviços de saúde para 
organizações sociais deve constar estudo detalhado que contemple a fundamentação 
da conclusão de que a transferência do gerenciamento para 
organizações sociais mostra-se a melhor opção, avaliação precisa dos custos do 
serviço e dos ganhos de eficiência esperados, bem assim planilha detalhada com a 
estimativa de custos a serem incorridos na execução dos contratos de gestão. 

 

Em decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Processo TC – 

001255/003/12), o Conselheiro Relator Dimas Eduardo Ramalho votou pela irregularidade do 

contrato de gestão e pela aplicação de multa aos gestores responsáveis por motivo semelhante. 

Nesse caso, o gestor, para justificar a celebração do contrato de gestão, alegou não 

possuir condições para prestação direta dos serviços contratados devido à dificuldade para 

admissão de pessoal qualificado (médico) por concurso público. Alegou, ainda, que o 

atendimento à população se mostrava mais eficiente e vantajoso financeiro e economicamente 

quando executado por entidades parceiras. 

 

(...) 2. VOTO  
2.1. As defesas apresentadas não conseguiram justificar a totalidade dos apontamentos 
efetuados na instrução, remanescendo impropriedades graves o suficiente para 
comprometer o Contrato de Gestão em análise.  
2.2. Destaco, inicialmente, a ausência (i) de prova da conveniência e oportunidade de 
qualificação do Instituto (...), e (ii) de estudos voltados à demonstração de que a assinatura 
do ajuste seria mais vantajosa, em termos de custo-benefício, do que a execução direta das 
atividades pelo Executivo, em ofensa ao princípio da economicidade (artigo 70, caput, da 
Constituição Federal). (...) 

  

 Nota-se que não basta ao gestor justificar de forma casuística o motivo da escolha pela 

nova alternativa de gestão. É importante que haja planejamento e certa previsibilidade técnica 

que demonstre a viabilidade do modelo perante os princípios da eficiência e da 

economicidade, mitigando, assim, os riscos do arbítrio. (GUERRA, 2008) 

 Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo elaborou um manual que 

trata da preocupação com o repasse de recursos ao terceiro setor. No manual é destacada a 

importância de um efetivo planejamento do repasse e a elaboração de um competente plano 

de trabalho para garantir o sucesso da parceria e traz alguns preceitos: 

• o valor do repasse só pode contemplar o custo efetivo para atendimento das demandas e 
cumprimento das metas;  
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• o Poder Público deve calcular o custo per capita do atendimento e repassar verbas de 
acordo com o volume previsto para atendimentos/realizações, cujos preços sejam 
compatíveis com os do mercado e/ou os fixados setorialmente;  
 
• a entidade não pode ser ‘sustentada’ pelo Poder Público;  
 
• o valor dos repasses presta-se, tão somente, a custear os serviços públicos por ela 
assumidos e realizados;  
 
• na fase de planejamento do repasse, que deve necessariamente anteceder a celebração do 
ajuste (Convênio, Contrato de Gestão ou Termo de Parceria) e, mesmo antes da 
elaboração da lei que aprova o repasse (Auxílio, Subvenção ou Contribuição), o Poder 
Público deve avaliar e efetivamente demonstrar, por meio de relatório circunstanciado no 
processo próprio, as vantagens econômicas da delegação das atividades às entidades. A 
Administração deve comparar os custos e demais recursos que estão sendo previstos para 
desenvolver a atividade a ser delegada, com os que utilizaria se as mesmas atividades 
fossem realizadas diretamente, por sua própria estrutura, devendo, para tanto, ter como 
parâmetro as séries históricas das mesmas atividades realizadas por suas unidades, 
conforme o caso. Quando não houver experiência anterior que possa servir à comparação, 
deve o Poder público efetuar pesquisas de composição dos valores e recursos envolvidos, 
destinadas a comprovar o benefício da decisão de repassar os recursos. O que importa e 
valida a “parceria” é a comprovação de que, naquele momento e sob aquelas 
circunstâncias, obter o serviço de forma indireta é o que representa a maior vantagem para 
a Administração. (SÃO PAULO, 2012, pag. 30) 
 

 

4.1 – As oportunidades de redução de custos ao exigir a CEBAS 
 

É patente a preocupação dos órgãos de controle quanto à comprovação da vantagem 

em se estabelecer um contrato de gestão com a administração pública. Assim, surgem 

exigências de comprovação prévia dessas vantagens.  

Nesse sentido, a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência 

Social – CEBAS como requisito para a celebração dos contratos de gestão tem um potencial 

objetivo de redução de custos para a Administração Pública. 

A CEBAS está prevista na Lei nº 12.101/2009 e no Decreto nº 8.242/2014 e é concedida, 

pelo Governo Federal, a entidades de assistência social sem fins lucrativos que prestam serviços 

nas áreas de educação, assistência social ou saúde, e traz como principal benefício a isenção de 

contribuições para a seguridade social, conforme o disposto no artigo 1º da referida lei. 

Em cartilha elaborada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é 

informado que o direito à isenção abrange as seguintes contribuições: 

 

 I – 20% (vinte por cento), destinadas à Previdência Social, incidentes sobre o total das 
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados 
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais (autônomos) que prestem 
serviços à entidade;  
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II – 1%, 2% ou 3% destinadas ao financiamento de aposentadorias especiais e de 
benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre o total das 
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados 
empregados e trabalhadores avulsos que prestem serviços à entidade;  
 
III – 15% (quinze por cento), destinadas à Previdência Social, incidentes sobre o valor 
bruto da nota fiscal ou fatura de serviços prestados por cooperados por intermédio de 
cooperativas de trabalho;  
 
IV – contribuição incidente sobre o lucro líquido (CSLL), destinada à seguridade social;  
 
V – COFINS incidente sobre o faturamento, destinada à seguridade social; VI – 
PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta, destinada à seguridade social. 

 

O artigo 29 da Lei nº 12.101/2009 enumera os requisitos para a entidade ter direito ao 

benefício. 

 

Art. 29.  A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à 
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes 
requisitos: 

I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores 
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma 
ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam 
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações 
assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser 
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como 
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua 
área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da 
entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das 
fundações;   (Redação dada pela Lei nº 13.151, de 2015) 

II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no 
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 
institucionais; 

III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de 
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS; 

IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem 
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as 
normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; 

V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do 
seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; 
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VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da 
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e 
os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação 
patrimonial; 

VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; 

VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por 
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de 
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado 
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 

§ 1o  A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede: (Incluído pela Lei 
nº 12.868, de 2013) 

I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício; 
(Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração 
inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a 
remuneração de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei nº 12.868, 
de 2013) 

§ 2o  A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 1o deverá 
obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro) 
grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou 
equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei nº 
12.868, de 2013) 

II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das 
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente ao 
limite individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013) 

§ 3o  O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente 
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e 
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho. (Incluído 
pela Lei nº 12.868, de 2013) 

 

Percebe-se que o legislador tem uma clara preocupação com a gestão da entidade 

candidata a receber a CEBAS, além de limitar os gastos com a remuneração de diretores.  

Além da preocupação com a gestão, as entidades portadoras da CEBAS deverão ser 

transparentes, conforme o disposto no artigo 41: 

 

Art. 41.  As entidades isentas na forma desta Lei deverão manter, em local visível ao 
público, placa indicativa contendo informações sobre a sua condição de beneficente 
e sobre sua área de atuação, conforme o disposto no art. 1o. 
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Parágrafo único.  As entidades referidas no caput deverão dar publicidade e manter 
de fácil acesso ao público todos os demonstrativos contábeis e financeiros e o 
relatório de atividades. (Incluído pela Lei nº 12.868, de 2013)  

 

Diante das exigências feitas a entidades que possuem a CEBAS, cria-se a oportunidade 

para que Estados e Municípios diminuam os riscos envolvidos na seleção das organizações sociais, 

pois, ao exigirem das entidades a apresentação dessa certificação, institui-se uma maior segurança 

na relação de parceria entre o ente público e a organização social.  

Nessa ótica, alguns entes da federação privilegiam entidades possuidoras da CEBAS como 

é o caso do Estado de Goiás e os municípios do Rio de Janeiro - RJ e de Itabira – MG. 

No caso do Estado de Goiás, no Chamamento Público nº 001/2013, Processo 

201200010015052 (que tinha como finalidade a seleção de organização social para celebração de 

Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e 

serviços de saúde no Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime - HEELJ, localizado no Município 

de Pirenópolis – GO), a Secretaria Estadual de Saúde atribuiu 4 pontos para entidades que 

possuíam a CEBAS. Nesse caso, a matriz de avaliação para julgamento e classificação das 

propostas distribuía um total de 100 pontos, sendo, portanto, 4% direcionados a entidades 

detentoras da CEBAS.  

No município do Rio de Janeiro, encontra-se em tramitação na Câmara dos Vereadores o 

Projeto de Lei nº 1238/2011 que visa incluir a CEBAS como requisito específico na qualificação 

como Organização Social, incluindo a exigência na Lei Municipal nº 5.026/2009 (que dispõe sobre 

a qualificação de entidades como Organizações Sociais e dá outras providências). 

Na justificativa do projeto de lei em questão, o Vereador Paulo Pinheiro (autor do projeto) 

assim comenta: 

 

O projeto em tela visa assegurar maiores recursos para as áreas de saúde, educação e 
assistência social, fazendo com que recursos destinados a contratos de gestão firmados 
entre o Poder Público Municipal e Organizações Sociais deixem de ser destinados ao 
pagamento contribuições de seguridade social, por força de isenção decorrente do 
disposto na Lei Federal 12.101 de 27 de novembro de 2009, fazendo com que os mesmos 
passem a ser efetivamente aplicados no cumprimento das metas estabelecidas no contrato 
de gestão. Tal medida se justifica já que, segundo estudo realizado pela equipe técnica do 
TCM / RJ, levando em consideração o que se gasta nas folhas de pagamento das 
Organizações Sociais com encargos sociais, haveria uma economia de recursos em 
valores de cerca de 60 milhões de reais ao ano, recursos esses que poderiam efetivamente 
ser aplicados na execução dos objetos do contrato de gestão. 
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Embora na presente data o projeto ainda não tenha sido aprovado, o município carioca vem 

adotando como critério de pontuação a CEBAS. Para exemplificar, constata-se que na Convocação 

Pública Para Parcerias com Organizações Sociais nº 008/2014 (processo 09/003.739/2014), dos 10 

pontos atribuídos no total, 2 pontos eram referentes a entidades possuidoras da CEBAS, 

representando 20% do total máximo a ser pontuado. 

Nesse mesmo processo foi questionada a exigência do CEBAS como critério de pontuação 

e a resposta publicada no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro em 21/01/2015 (fl. 75) foi 

a seguinte: 

 

O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde – CEBAS 
é concedido pelo Ministério da Saúde à pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social com a 
finalidade de prestação de serviços na Área de Saúde, cumpridas as condições definidas 
pela legislação. A obtenção do CEBAS possibilita às entidades a isenção das 
contribuições sociais, em conformidade com a Lei nº 8.212 de 24/07/1991 e a celebração 
de convênios com o poder público, dentre outros.  

 
As mudanças decorrentes da legislação em vigor trazem um novo olhar para a certificação 
na área de saúde, com foco no fortalecimento da gestão do SUS e na melhoria do acesso 
aos serviços, com a potencialização das ações para a estruturação das Redes de Atenção à 
Saúde – RAS.  

 
No mérito da impugnação, trata-se de um critério objetivo, verificável e que gera 
expressiva vantajosidade para a Administração Pública – da ordem de 25% do total da 
rubrica de Recursos Humanos do Contrato de Gestão.  

 
Nesse sentido, a vantojosidade poderá ser verificada através de economia direta, seja na 
alocação de recurso na rubrica Recursos Humanos quando da Proposta Econômica 
apresentada pela OS proponente, seja através da alocação dos recursos economizados ao 
longo do Contrato de Gestão, em objeto vinculado ao instrumento contratual, na forma de 
Plano de Aplicação de Recursos, a ser pactuado com a Secretaria Municipal de Saúde.  

 
Por fim, trata-se de critério classificatório, mas não excludente, sem que haja afronta aos 
princípios constitucionais. Na espécie, estamos diante do poder discricionário da 
Administração Pública e, portanto, em consonância com a legislação em vigor.  

 
Face o exposto, indefiro a impugnação administrativa do Edital de Seleção de 
Organização Social para a AP 2.2 – processo 09/003.739/2014 (...) 

 

 Da resposta à impugnação podemos extrair que a previsibilidade de economicidade que a 

CEBAS pode resultar a estados e municípios representa uma forte aliada do gestor público ao 

exercer a discricionariedade e justificar as vantagens econômicas envolvidas no processo de 

seleção das organizações sociais. 
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Por fim, o caso do município de Itabira – MG reafirma a relevância da certificação em 

comento. CUNHA JUNIOR (2015), em trabalho apresentado no VIII Congresso CONSAD de 

Gestão Público, abordou o modelo de Organização Social em Saúde do município de Itabira – 

MG.  

Nesse modelo, uma das novidades apresentadas é a exigência da CEBAS como condição 

necessária para firmar contrato de gestão com o município. Essa exigência foi motivada pela 

celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual de Minas 

Gerais em 2014, cujo objeto era a gestão do Hospital Municipal Evandro Chagas. (CUNHA 

JUNIOR, 2015) 

Esse caso recente demonstra a preocupação do Ministério Público de Minas Gerais com as 

contas municipais e a exigência da CEBAS nesse caso pode indicar uma tendência a ser seguida 

por outros municípios mineiros.  

 

4.2 – Cautelas quanto à responsabilidade fiscal  
 

A decisão do gestor na escolha do modelo de gestão por organizações sociais deve ser 

pautada por planejamento e estudo de impactos financeiros e orçamentários do modelo, 

observando, entre outras, variáveis legais, e fiscais na composição do estudo. 

À luz da Lei Complementar 101/2000, também conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF, percebe-se que há uma clara preocupação do legislador 

quanto à geração de despesa. Nos artigos 15, 16 e 17, consideram-se não autorizadas, 

irregulares e lesivas ao patrimônio público as despesas continuadas que não contenham 

estimativa do impacto orçamentário e financeiro, além de se exigir destas despesas a 

compatibilidade com os instrumentos de planejamento orçamentário do Plano Plurianual, da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e adequada à Lei Orçamentária Anual. 

Os artigos 18, 19 e 72 da LRF discorrem a respeito dos limites de despesas com 

pessoal e despesas com serviços de terceiros, e por se tratar de tema não muito claro na 

legislação, órgão de controle, e poder executivo tem atuado para atenuar os riscos de 

interpretações equivocadas. 

  

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com 
pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os 
pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e 
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de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 
vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, 
bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de 
previdência. 
        
 § 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 
substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras 
Despesas de Pessoal". 
         
§ 2o

 A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em 
referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de 
competência. 

      
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com 
pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder 
os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 
 
 I - União: 50% (cinqüenta por cento); 
         
II - Estados: 60% (sessenta por cento); 
         
III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 
 
Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não 
poderá exceder, em percentual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada 
em vigor desta Lei Complementar, até o término do terceiro exercício seguinte. 

  

As interpretações e dúvidas quanto à classificação da despesa de contratos de 

terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e que devem ser 

contabilizadas como “outras despesas de pessoal”, conforme § 1º do artigo 18, por vezes são 

contabilizadas como “despesa com serviços de terceiros”. 

Dessa forma, TARSO (2006) observa que muitos órgãos da Administração Pública 

firmam parcerias com entidades sem fins lucrativos, como é o caso das organizações sociais, 

para burlar os limites com gastos de pessoal fixados pela LRF e afirma que: “qualquer 

terceirização com o intuito de substituição de servidores deve ser contabilizada como 

despesas com pessoal, nos termos do parágrafo 1º do art. 18 da LRF”.   

As dúvidas quanto à classificação das despesas com serviços de terceiros foram 

matéria de consulta ao TCU (processo 014.185/2001-3). Nessa ocasião, a Diretoria da 

Secretaria de Controle Interno do Senado Federal encaminhou ofício ao TCU questionando a 

correta interpretação do artigo 72 da LRF, que discorre sobre a limitação de despesas com 

serviços de terceiros. (BRASIL, 2002) 
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O principal foco de discussão passa por definir quais itens devem ser considerados 

“serviços de terceiros” e quais deverão ser classificados como terceirização de mão de obras 

para fins de aplicação dos limites com despesas de pessoal. (FERNANDES, 2006) 

Nesse sentido, a decisão do plenário foi resumida nos seguintes termos: 

 

8.1. a limitação imposta pelo art. 72 abrange a totalidade das despesas com serviços 
de terceiros, deduzidos apenas os gastos com pessoal caracterizados como de 
substituição de servidores e empregados públicos, referidos no art. 18, § 1º, da LRF; 
 
8.2. as novas contas criadas pela Secretaria do Tesouro Nacional em 2001, no Plano 
de Contas da Administração Pública Federal (33390.04.12, 33390.35.04, 
33390.36.29, 33390.37.07, 33390.39.13), têm como única finalidade discriminar as 
despesas com contratos de terceirização de mão de obra que se referem à 
substituição de servidores e empregados públicos para permitir incluí-las no total 
gasto com pessoal; 

 

Pode-se extrair da decisão que, se no caso concreto o gestor decida por implantar o 

modelo de gestão por organizações sociais, deve observar se o serviço a ser prestado 

caracteriza substituição de servidores. Nesse caso, o correto é classificar os gastos com 

pessoal do contrato de gestão como “outras despesas de pessoal” e considerá-los no cálculo 

dos limites impostos na LRF. 

Com o intuito de esclarecer esse entendimento, o Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná elaborou a Instrução Normativa nº 56/2011 que dispõe sobre a metodologia de 

apuração da receita corrente líquida e do limite de gastos com pessoal. 

Os artigos 14 e 15 da instrução discorrem a respeito dos limites de pessoal nos termos 

da LRF e no § 5º do artigo 16, o TCE/PR dispõe que: 

 

Art. 16. O gênero despesa com pessoal engloba os custos, gastos e dispêndios 
incorridos com habitualidade e duração indeterminada, com a remuneração direta e 
indireta ao trabalhador, as vantagens institucionais e pessoais de qualquer natureza, 
compulsória ou decorrente de livre pactuação em dissídios, acordos e similares. 
 
(...) 
 
§ 5º Os limites referidos nos arts. 14 e 15 incluirão as despesas de pessoal realizadas 
por interposta pessoa mediante instrumentos de convênio, ajustes, acordos, 
parcerias, contratos de gestão ou outros termos congêneres, no atendimento de 
atividades típicas ou de responsabilidade final da Administração, sendo para 
inclusão considerados: 
 
I - os serviços de natureza permanente, integrantes de atividades próprias de 
servidores do quadro, que sob argumentação do caráter de complementaridade venha 
sendo terceirizado de forma ininterrupta por tempo superior a mais de dois anos; 
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II - os serviços de caráter permanente que tenham correspondência nas atividades 
previstas no plano de cargos e carreiras do ente ou entidade; 
 
III - os serviços pertencentes à atividade-fim do ente ou entidade, contabilizados ou 
não no grupo de natureza "outras despesas de pessoal”, do plano de contas da 
despesa pública. (grifos nossos) 

 

Observa-se que o TCE/PR deixa clara a inclusão das despesas de pessoal de pessoal 

dos contratos de gestão para fins de limites com pessoal nos casos em que as atividades 

estejam previstas no plano de cargos e carreiras do ente (substituição de servidores), exigindo 

que as despesas com estas características sejam contabilizadas no grupo de natureza “outras 

despesas de pessoal”. 

SALGADO e SANTOS (2014), demonstraram essa mesma questão no VII Congresso 

de Gestão Pública – Brasília/2014. Em trabalho intitulado “Inseguranças, dificuldades e 

soluções no uso de novos formatos organizacionais para prestação de serviços públicos” os 

autores anotam que: 

 

Segundo relatos registrados no relatório de Oficina sobre Arranjos Organizativos nas 
Administrações Municipais para a prestação de serviços de saúde promovida pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em parceria com o Ministério da 
Saúde, em maio de 2012, há Tribunais de Contas Estaduais que já entenderam que todo o 
pessoal contratado por organizações sociais entra na conta da LRF, como é o caso do 
TCDF. O TCM da Bahia já tem inclusive resolução quanto à contratação de OS e OCIP, 
entendendo que o gasto com o pessoal compõe o limite de gastos para o teto da LRF. 

 

Nota-se que o tema é atual e deve ser entendido pelo gestor público como um risco à 

implantação do modelo de gestão por organizações sociais e, portanto, há a necessidade de se 

avaliar previamente, no caso concreto, os impactos financeiros e orçamentários da contratação 

de pessoal de cada contrato de gestão. 

 

5 – Conclusão 

 

Diante do apresentado, constatou-se que a partir de 1998 surge uma nova alternativa 

de gestão dos serviços públicos não exclusivos do Estado em diversas áreas da Administração 

Pública, com o objetivo de driblar as amarras burocráticas e dispor de maiores eficiência e 

flexibilidade para a máquina pública. 
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Com a possibilidade de celebrar contratos de gestão com organizações sociais, os 

gestores públicos do país passaram a utilizar de alguns benefícios legais trazidos com a nova 

legislação para flexibilizar a oferta de serviços públicos. 

A partir da crescente utilização do modelo, diversos pontos da lei foram contestados 

judicialmente quanto à sua constitucionalidade, entre eles a possibilidade de contratação de 

organizações sociais por dispensa de licitação e a própria natureza jurídica do contrato de 

gestão. 

Assim, com o julgamento da ADI 1.923, o STF entendeu que a “Lei das Organizações 

Sociais” não fere a Constituição Federal. No mesmo julgamento o Supremo esclarece que o 

contrato de gestão tem natureza de convênio e, embora haja a possibilidade de dispensa de 

licitação, a celebração do contrato de gestão deve ser conduzida de forma pública, objetiva e 

impessoal, com a observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal. 

Em que pese os benefícios legais do contrato de gestão, os órgãos de controle têm 

atuado no sentido de exigir dos administradores públicos a comprovação prévia dos 

benefícios do modelo, desse modo, resta claro que a discricionariedade do gestor na escolha 

entre a execução direta da atividade pública ou por meio de organização não é absoluta e deve 

ser precedida de certa cautela e estudo que comprove a maior eficiência e economicidade do 

modelo. 

Sem deixar de lado as questões legais a respeito do tema, os órgãos de controle têm 

atuado no sentido de contribuir e orientar a administração pública quanto às cautelas nas 

classificações orçamentárias da despesa com pessoal e às potenciais oportunidades fiscais que 

o modelo oferece.   

Portanto, conforme entendimentos recentes, a utilização do modelo de gestão por 

organizações sociais não pode ser utilizado como mecanismo de fuga aos limites impostos 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange aos gastos com pessoal. 

Desse modo, se, no caso concreto, o contrato de gestão for celebrado para atender a 

serviços de natureza permanente pertencentes à área-fim, integrantes de atividades próprias de 

servidores previstas no plano de cargos e carreiras do ente, as despesas com pessoal deverão 

ser contabilizadas para efeito de cálculo e respeito aos limites impostos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Quanto às possibilidades do modelo, alguns órgãos de controle entendem oportuno 

beneficiar entidades possuidoras da CEBAS. As isenções fiscais dadas a essas entidades 
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surgem como oportunidades de economia aos cofres públicos na celebração de contratos de 

gestão com organizações sociais detentoras da certificação.  

Por conseguinte, demonstrada a relevância do tema, a discricionariedade do gestor 

público quanto à escolha do melhor modelo deve ser analisada no caso concreto, pois cabe ao 

administrador público, no exercício da conveniência e oportunidade, observar as normas 

legais, orçamentárias e fiscais, bem como os atuais entendimentos dos órgãos de controle 

sobre a matéria. 

Feito isso, é fundamental que as escolhas dos gestores sejam pautadas pelos princípios 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, e em busca do real interesse público; 

demonstrando a plena vantajosidade e a estrita observância aos princípios da eficiência, 

economicidade e efetividade. 
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