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A
redefinição do papel do
Estado é um tema que
vem sendo discutido
em todo o mundo. Há
um consenso de que a

excessiva centralização leva à ine-
ficiência e à deterioração dos servi-
ços públicos, devendo ser substi-
tuída por um novo modelo de ad-
ministração pública.

O incentivo à execução de ser-
viços sociais não exclusivos do Es-
tado por entidades privadas sem fins
lucrativos, integrantes do denomi-
nado setor público não estatal, é um
dos pontos da reforma administrati-
va em que se empenha o governo
brasileiro.

Reforma � Como se sabe, o Esta-
do Absolutista do século XVIII foi
substituído, no século seguinte, pelo
Estado de Direito e, a partir deste
modelo, desenvolveram-se, mais
recentemente, o Estado do Bem-Es-
tar Social e o Estado Socialista.

Enquanto no Estado de Direito
(ou Estado Liberal) o papel do po-
der público consistia fundamental-
mente em garantir a segurança e a
incolumidade dos indivíduos, dos

Estados do Bem-Estar Social e So-
cialista esperava-se mais: que pro-
porcionassem ao cidadão condições
concretas para o seu pleno desen-
volvimento como pessoa.

Neste último quartel do século
XX, em face da constatação da im-
possibilidade de o poder estatal, por
sua iniciativa exclusiva, realizar, de
modo satisfatório, a imensa tarefa a
que se propôs, busca-se o redimen-
sionamento do papel do Estado e a
redefinição de prioridades.

Uma das vertentes desse movi-
mento consiste na valorização da
participação da iniciativa privada e
da sociedade organizada no desen-
volvimento de atividades de inte-
resse social, principalmente por
meio das denominadas entidades in-
termediárias, entre as quais pode-
mos incluir as organizações sociais.

Tais entidades, sem as vedações
e limitações típicas da administra-
ção pública, estariam mais habilita-
das a realizar, com eficiência, de-
terminados serviços de relevância
pública.

Em resumo, propõe-se a atua-
ção conjunta do Estado e do parti-
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cular na prestação de serviços de
interesse público, com a seguinte
divisão de atribuições: ao poder
público reservam-se o controle, a
orientação e a regulação dos servi-
ços, ficando a execução a cargo do
particular. Caminha-se, assim, para
a adoção de um modelo de Estado
Gerencial.

Em outra vertente do movimen-
to, também inspirada na busca da
eficiência, o Estado procura flexi-
bilizar os procedimentos administra-
tivos. Enfocada por este ângulo, a
reforma atual não é propriamente
uma novidade. Com efeito, em
nome dessa enaltecida eficiência,
vêm-se realizando sucessivas expe-
riências administrativas. Na década
de 30, foi implementado, por meio
do Departamento de Administração
do Serviço Público (Dasp), um mo-
delo de administração pública cen-
tralizada, considerado moderno na
época. Vinte anos depois, visando
abrir espaço numa máquina admi-
nistrativa tolhida por excesso de
formalismos, criaram-se as autarquias
como uma excelente solução para
o problema. Logo depois, quando
as autarquias já haviam sucumbido
à tendência de multiplicação de for-
malidades e centralização adminis-
trativa, criaram-se as fundações pú-
blicas. Exatamente porque os seus
criadores buscavam autonomia e
flexibilização, insistia-se em que
constituíam entidades de direito pri-
vado não integrantes da administra-
ção pública. A questão foi levada
muitas vezes ao Poder Judiciário,
que decidia pela imposição do re-
gime de direito público se a entida-
de, mantida com recursos orçamen-
tários, fosse controlada pelo poder
público e desenvolvesse atividades
de interesse público, sem finalida-
de lucrativa. Paralelamente, visan-
do desenvolver atividades econô-
micas, o poder público criava em-
presas públicas e sociedades de
economia mista, ambas submetidas
ao direito privado. Finalmente, em

1988, prevaleceu na Assembléia
Nacional Constituinte o entendimen-
to de que os níveis de autonomia
então existentes na administração
indireta produziam resultados mui-
to mais negativos que positivos para
o interesse público. Assim é que a

propósito, os termos do art. 37, §
8º, e do art. 173, § 1º , modificados
pela Emenda Constitucional nº 19,
de 4 de junho de 1998.

O elemento novo dessa reto-
mada da ênfase na autonomia e fle-
xibilidade gerencial, orçamentária e
financeira das entidades administra-
tivas é a adoção de controle por
resultados. O controle de procedi-
mentos, considerado, de um lado,
insatisfatório para o objetivo de ga-
rantir a probidade na administração
pública, e, de outro, um estorvo para
a atuação do agente público criati-
vo e ágil que os tempos atuais exi-
gem, deverá ceder espaço para um
controle baseado no estabelecimen-
to de metas e no acompanhamento
do seu cumprimento.

É interessante observar que, seja
na remodelação das entidades ad-
ministrativas, seja no redimensio-
namento da atuação do Estado por
meio do incremento da participa-
ção das entidades civis, valoriza-se
a autonomia e propõe-se o contro-
le por resultados, ambos como con-
dição sine qua non para a obtenção
da necessária eficiência na presta-
ção dos serviços públicos ou de re-
levância pública.

O modelo federal � Falar sobre
as organizações sociais é tarefa com-
plexa. Este instituto encontra-se em
pleno processo de implementação
e, para ganhar contornos firmes,
demandará ainda muito esforço dos
administradores, legisladores, juízes
e juristas.

Concentraremos o nosso estudo
na Lei Federal nº 9.637, de 15 de
maio de 1998, cuja aplicação pelo
Poder Executivo federal já se en-
contra em estágio mais avançado,
embora muitas iniciativas tenham
sido tomadas no âmbito dos Esta-
dos. Como exemplos, podemos ci-
tar os Estados do Pará e da Bahia,
que, desde 1996 e 1997, respecti-
vamente, dispõem de leis sobre o
assunto, baseadas no anteprojeto do

administração fundacional e
autárquica, na Constituição de 1988,
foi submetida a rígido sistema de
controles, em tudo semelhante ao
da administração direta, enquanto as
empresas públicas e sociedades de
economia mista tiveram seu regime
de direito privado parcialmente subs-
tituído por normas de direito pú-
blico.

Transcorridos dez anos da pro-
mulgação da Constituição Cidadã,
inúmeras reformas alteraram signi-
ficativamente as suas disposições.
No que toca à estrutura administra-
tiva, foram adotadas medidas visan-
do restaurar, ainda que apenas em
parte, a autonomia das entidades da
administração indireta. Vejam-se, a
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governo federal, o qual, no entanto,
sofreu importantes alterações até se
transformar no supracitado diploma
legal. Em Minas Gerais, encontra-se
em tramitação na Assembléia Legis-
lativa o Projeto de Lei nº 1.570/97,
de autoria do deputado Miguel Martini,
objeto de cuidadosos estudos, sobre
o qual foi realizado um ciclo de de-
bates, com vistas a colher da socie-
dade sugestões e propostas que pos-
sam contribuir para que, em nosso
Estado, as organizações sociais tenham
o tratamento legal mais adequado
possível.

Em conformidade com a lei fe-
deral, podemos afirmar que organi-
zação social é pessoa jurídica de di-
reito privado, de forma associativa
ou fundacional, sem fins lucrativos,
com atividades dirigidas ao ensino,
à pesquisa científica, ao desenvol-
vimento tecnológico, à proteção e
preservação do meio ambiente, à
cultura e à saúde, a qual, tendo aten-
dido os requisitos legais, obteve
qualificação especial como organi-
zação social, para celebrar ajuste
específico com o poder público, sob
a forma de contrato de gestão, com
vistas à formação de parceria para
fomento e execução de atividades
relativas às áreas acima mencio-
nadas.

No que tange aos requisitos ne-
cessários para a qualificação, há, no
texto legal, enumeração mais ou
menos extensa, destacando-se a
natureza social dos objetivos da en-
tidade; sua finalidade não lucrativa
e o conseqüente investimento de
seus excedentes financeiros no de-
senvolvimento das próprias ativida-
des; a previsão de órgãos de deli-
beração superior e de direção e a
obrigatoriedade de publicação anu-
al de seus relatórios financeiros e
do relatório de execução do contra-
to de gestão.

A avaliação da conveniência e
da oportunidade da qualificação da
entidade como organização social
compete ao ministro ou ao titular

de órgão supervisor ou regulador
da área da atividade a ser desen-
volvida e ao ministro de Estado da
Administração Federal e Reforma do
Estado.

No funcionamento da organiza-
ção social, o Conselho de Adminis-

pectivos prazos de execução, além
de estabelecer os limites e critérios
para despesa com remuneração e
vantagens de qualquer natureza a
serem percebidas por seus dirigen-
tes e empregados.

O texto legal determina ainda
que, na elaboração do contrato de
gestão, sejam observados os princí-
pios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publi-
cidade e economicidade da admi-
nistração pública.

Como se pode perceber, o refe-
rido acordo de vontades é peça cen-
tral dessa modalidade de parceria
em que o poder público entra com
recursos orçamentários e disponi-
biliza os bens públicos necessários
à consecução dos objetivos estipu-
lados, podendo haver, inclusive, a
cessão especial de servidor públi-
co, e a organização social participa
com o gerenciamento dos recursos
disponibilizados e a execução dos
serviços, visando atingir as metas.

Em caso de descumprimento,
pela organização social, das dispo-
sições expressas no contrato de ges-
tão, poderá ocorrer sua desqua-
lificação, necessariamente precedi-
da de processo administrativo. Ha-
vendo danos ou prejuízos decorren-
tes da ação ou omissão dos dirigen-
tes da entidade, responderão eles
individual e solidariamente.

Polêmica � Tem-se cogitado da
hipótese de estar sendo criado,
veladamente, um novo tipo de ente
privado inserido na estrutura da ad-
ministração pública, porém livre das
amarras que restringem a atuação
das entidades integrantes da admi-
nistração indireta.

Não nos parece que seja assim.
Isto porque as organizações sociais
são entidades privadas, constituídas
voluntariamente pela iniciativa de
particulares, sob a forma de asso-
ciação sem fins lucrativos ou fun-
dação, que, posteriormente, adqui-
rem uma qualificação especial, re-

tração é órgão de vital importância
não só porque dele participam re-
presentantes do poder público e
membros da comunidade de notó-
ria capacidade profissional e ido-
neidade moral, como também
porque a ele compete, entre outras
atribuições, fiscalizar o cumprimento
das diretrizes e metas definidas no
contrato de gestão.

De acordo com a citada Lei nº
9.637, de 1998, o contrato de ges-
tão deverá discriminar as atribuições,
responsabilidades e obrigações do
poder público e das organizações
sociais, especificar o programa de
trabalho proposto pela entidade, as
metas a serem atingidas e os res-
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sultante de um reconhecimento for-
mal do poder público, que as torna
aptas a receberem determinadas van-
tagens e a assumirem determinadas
obrigações estabelecidas no contrato
de gestão. É certo que as organiza-
ções sociais terão representantes do
poder público no seu Conselho de
Administração, mas tal participação
se fará em caráter minoritário, sem
configurar interferência estatal na ad-
ministração da entidade. Não integran-
do a administração pública, podem
adotar métodos de administração pró-
prios do setor privado, tais como con-
tratar pessoal nas condições de mer-
cado e adotar regulamento próprio
para suas compras e demais
contratações.

Tais entidades são apenas entes
de colaboração com o Estado, em
muito assemelhadas às tradicionais
entidades privadas sem fins lucrati-
vos que recebem o título de utilida-
de pública, devendo-se ressaltar,
contudo, que com estas também não
se confundem. Em um rápido apa-
nhado das principais diferenças en-
tre as organizações sociais e as en-
tidades reconhecidas como de utili-
dade pública, tem-se que as primei-
ras estão sujeitas a um controle mais
rigoroso que as últimas. Senão ve-
jamos: para obterem tal qualifica-
ção, devem adequar seus estatutos
às exigências legais, neles fazendo
constar, entre outras coisas, a insti-
tuição de órgão deliberativo que
conte com a participação de repre-
sentantes do poder público. Devem
ainda celebrar com a administração
pública contrato de gestão, instru-
mento mediante o qual se especifi-
cam suas obrigações e responsabi-
lidades em relação aos bens e re-
cursos públicos que lhes forem
alocados. Assim, podemos afirmar
que as organizações sociais, a par
de receberem do Estado um fomen-
to, de certo modo muito mais efeti-
vo do que o usualmente destinado
às entidades reconhecidas como de
utilidade pública, estão sujeitas a

regras muito mais rígidas de con-
trole estatal do que estas, principal-
mente no tocante ao acompanha-
mento dos resultados alcançados,
tendo em vista as obrigações as-
sumidas por meio do contrato de
gestão.

Serviços � Outra questão também
relevante é se o Estado estaria de-
legando às organizações sociais a
execução de serviços públicos, uti-
lizando-se de outro procedimento
em lugar da concessão e da per-
missão.

A delegação, para o particular,
da execução de serviço público de
competência exclusiva do Estado
faz-se necessariamente por meio de
concessão ou permissão, segundo
determina o art. 175 da Constitui-
ção da República, caso em que o
Estado conserva a titularidade do
serviço.

Ocorre que as atividades passí-
veis de serem exercidas pelas or-
ganizações sociais, quais sejam as
de saúde, ensino, pesquisa científi-
ca e tecnológica, cultura e defesa
do meio ambiente, não são privati-
vas do Estado, podendo ser desem-
penhadas tanto pelo poder público
quanto pelo particular, conforme
admite a Carta Magna. Assim, pela
razão óbvia de os particulares já dis-
porem do direito de realizá-las, não
são passíveis de delegação pelo
poder público. Executadas pelo Es-
tado, tais atividades são submetidas
ao regime de direito público e ca-
racterizam-se como serviço público
propriamente dito. Executadas pelo
particular, ficam sob a égide do di-
reito privado, sujeitas apenas à au-
torização e ao controle do Estado,
em decorrência do seu poder de
polícia. Por isso, não se pode dizer
que as organizações sociais execu-
tam serviços públicos delegados
pelo Estado. Tais entidades realizam
apenas serviços de utilidade públi-
ca, com o devido apoio do poder
público e segundo as diretrizes
estabelecidas pelo contrato de ges-
tão, o qual deverá condicionar o
repasse de bens e recursos públi-
cos à adoção, pelas entidades, de
condutas voltadas para o atendimen-
to do interesse social.

Com relação aos serviços de saú-
de, considerando-se que é dever do

Cabe ainda salientar que as or-
ganizações sociais estão sujeitas à
fiscalização pelo Tribunal de Con-
tas no que se refere aos bens pú-
blicos que lhes forem repassados,
haja vista o que dispõe o parágrafo
único do art. 70 da Carta Maior, se-
gundo a nova redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de
1998. O dispositivo determina que
�prestará contas qualquer pessoa fí-
sica ou jurídica, pública ou privada,
que util ize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiro,
bens e valores públicos ou pelos
quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de
natureza pecuniária.�
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Estado prestá-los, as instituições pri-
vadas podem participar, de forma
complementar, do Sistema Único de
Saúde, segundo as diretrizes deste,
nos termos dos arts. 196 e 199, §
1º, da Constituição da República.

Repercussão � Questiona-se tam-
bém se deverá sempre ocorrer a
extinção de uma entidade pública
para que surja em seu lugar uma
organização social, a qual assuma o
serviço por ela prestado.

Entendemos que, apesar de as
organizações sociais terem sido con-
cebidas com o objetivo de substi-
tuirem entidades da administração
indireta, nada impede que tais or-
ganizações atuem paralelamente a
órgãos e entidades do Estado em
atividades de interesse coletivo. Elas
não são, pois, necessariamente, su-
cessoras de entidades públicas ex-
tintas.

Entretanto, acreditamos que, di-
ficilmente, uma entidade será qua-
lificada como organização social
sem que haja extinção de órgão ou
entidade pública da mesma área de
atuação, devido à escassez de re-
cursos de que dispõe a administra-
ção pública. Seria utópico imaginar
que as organizações sociais venham
a representar um mero acréscimo
na oferta de serviços naquelas áre-
as de atuação específica de que nos
fala a lei.

Por outro lado, as competências
atribuídas por lei a órgãos e entida-
des públicos somente por estes po-
dem ser desempenhadas, enquanto
vigorar a norma. Exemplificamos:
uma organização social, assim qua-
lificada para atuar na área da cultu-
ra, não poderia assumir a adminis-
tração do Palácio das Artes, progra-
mando e supervisionando suas ati-
vidades artísticas,  funções que são,
por força legal, da competência da
Fundação Clóvis Salgado. Somente
após a extinção da referida funda-
ção por meio de lei específica ou a
alteração de suas atribuições legais,

é que se poderia atribuir tal com-
petência à organização social.

Contrato de gestão � Como já se
mencionou anteriormente, a relação
entre a organização social e a ad-
ministração pública será regida por

A principal distinção entre con-
vênio e contrato é que, no contra-
to, os interesses são opostos e
contraditórios, como, por exem-
plo, em um contrato de compra e
venda, pelo qual uma parte quer
vender um bem pelo maior preço
possível, enquanto a outra quer
adquirir o mesmo bem pagando o
menos possível. No convênio, os
interesses são convergentes, ou
seja, os seus partícipes desejam
realizar um trabalho ou uma ope-
ração qualquer em conjunto, tal
como a assistência a crianças ca-
rentes. No contrato, há interesse
de lucro ao passo que no convê-
nio deseja-se alcançar objetivos
institucionais comuns, sem se co-
gitar de remuneração ou preço.

Examinando a lei federal, verifi-
camos que administração pública e
organização social se associam com
a finalidade de realizar um objetivo
comum, consistente na prestação de
serviços sociais nas áreas mencio-
nadas, sem previsão de qualquer
remuneração.

De resto, o mencionado diplo-
ma legal, no art. 5º , diz expressa-
mente que o contrato de gestão é
instrumento de fomento. O fomen-
to, pelo Estado, das atividades de
cunho social executadas pelos par-
ticulares, envolvendo verbas, equi-
pamentos, recursos humanos e ma-
teriais, imóveis e outros, tal como
previsto no texto legal, realiza-se
mediante a celebração de con-
vênio.

Tudo isso nos leva a concluir que
o contrato de gestão possui elemen-
tos que o aproximam muito mais
dos convênios do que dos contratos
propriamente ditos.

Exigências � Finalmente, impor-
ta-nos tratar da questão relativa à
necessidade ou não de procedimen-
to licitatório para a assinatura do
contrato de gestão.

Uma corrente doutrinária sus-
tenta que, pelo fato de o contrato

um tipo de acordo denominado
�contrato de gestão�. Esta expres-
são é bastante nova no direito posi-
tivo brasileiro. Foi utilizada, pela
primeira vez, na Lei Federal nº
8.246, de 22 de outubro de 1991,
que autoriza o Poder Executivo a
instituir o Serviço Social Autônomo
da Associação das Pioneiras Sociais
e dá outras providências.

No plano jurídico, importa escla-
recer se o contrato de gestão é ins-
trumento capaz de criar um vínculo
obrigacional típico dos contratos, ou
se ele se caracteriza apenas como
um protocolo de intenções, como
um acordo de mútua colaboração,
ou seja, como um convênio.
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n

de gestão ter a natureza de con-
vênio, é dispensável a licitação.
Argumenta-se que, constituindo
acordo de mútua colaboração e
inexistindo previsão de remune-
ração, não há viabilidade de com-
petição.

Outra corrente, a nosso ver com
argumentos sólidos e acertados, sus-
tenta que somente à vista das pe-
culiaridades do caso concreto é que
se vai poder dizer se cabe ou não a
licitação. A afirmativa geral,
apriorística, de que os convênios
estão dispensados de licitação não
se pode sustentar em face dos prin-
cípios fixados no Texto Magno, em
especial o princípio da igualdade
de todos perante a lei, consagrado
no art. 5º, e os princípios da
moralidade, publicidade e impes-

soalidade, contemplados no art. 37.
O que poderá determinar a dispen-
sa de licitação será a especificidade
do objeto e da finalidade do convê-
nio. Evidentemente, se vários forem
os particulares aptos a empreender
a atividade objetivada pela adminis-
tração no convênio, será imperiosa
a realização de licitação.

Conclusão � Ao discorrer sobre o
tema Organizações Sociais, não foi
nossa intenção esgotar o assunto e
esclarecer todas as dúvidas.

Buscamos apenas apontar, por
meio de entidades sem fins lucrati-
vos, algumas questões relevantes e
polêmicas dessa nova possibili-
dade de relacionamento entre o Es-
tado e a sociedade.

Nesta busca de caminhos e solu-

ções, o importante é que não se
perca de vista a inequívoca respon-
sabilidade do Estado para com o
bem-estar e a segurança dos ci-
dadãos.

A descentralização da execução
de políticas públicas, que provavel-
mente irá intensificar-se nos próxi-
mos anos, exigirá do Estado uma
nova postura de fiscalização: mais
atenta, mais ágil, mais eficaz.

A tarefa não é fácil e demanda
espí r i to  cr í t ico e observação
aguçada. Na medida em que se
forem concretizando as organiza-
ções sociais em nosso país, seu
sucesso ou insucesso servirá como
indicativo seguro daquilo que
merece ser incentivado como tam-
bém do que pode e deve ser mu-
dado.


