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APRESENTAÇÃO

A presente coletânea integra uma coleção de 10 (dez) 
obras publicadas pela Editora D’Plácido com o apoio da 
Funadesp (Fundação Nacional de Desenvolvimento do 
Ensino Superior Particular) e da Fundação Mineira de 
Educação e Cultura

O trabalho é fruto do esforço do Programa de Pós-
-Graduação em Direito da Universidade Fumec (PPGD 
– Mestrado em Direito) em consolidar redes de pesquisa 
entre os demais PPGDs brasileiros que atuam nas áreas 
das “Instituições Sociais, Direito e Democracia”, alicerce 
das linhas de pesquisas em desenvolvimento: “Autonomia 
privada, regulação e estratégia” e “Esfera pública, legiti-
midade e controle”. O escopo dessa área de atuação e 
linhas de pesquisa é tratar das interseções entre os setores 
público e privado. 

Os trabalhos foram selecionados pelos docentes coor-
denadores (da Universidade Fumec e de 9 PPGD’s parcei-
ros, de distintas IES) com o apoio do Núcleo de Pesquisa 
do Mestrado em Direito da Universidade Fumec, a partir 
da divulgação de edital de convocação publicado, em abril 
de 2016, em diversos meios de divulgação, entre os quais o 
site do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Direito – CONPEDI. Durante o segundo semestre de 
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2016, os trabalhos selecionados foram devolvidos aos auto-
res para ajustes, complementações e adaptações editoriais.

Participaram da chamada de trabalhos, PPGD’s de 
todas as regiões brasileiras, tendo sido selecionados 55 tex-
tos para compor as coletâneas, segundo o campo temático 
respectivo, de IES de 13 estados da federação brasileira 
(MG, RN, SP, PR, RS, RJ, MS, DE, PA, AM, MA, PE e PB). 

A presente coletânea, ao tratar das Relações Adminis-
trativas bilaterais - uma das áreas de investigação da linha 
“Esfera pública, legitimidade e controle” – explorou as 
temáticas das parcerias da Administração Pública com as 
entidades do terceiro setor; os contratos de parceria públi-
co-privada (PPP) e as novas formas de contratação pública.

Os trabalhos selecionados para esta coletânea, abor-
daram os seguintes temas: 

• O fomento no estado regulador: Lei nº 13.019/2014 
– marco regulatório para o terceiro setor, de Cris-
tina Maria Vasconcelos Falcão (UERJ); 

• Mecanismos de controle das parcerias entre o 
estado e o terceiro setor, de Jéssica Figueiredo e 
George Sarmento (UFPB);

• Parcerias da administração pública com as or-
ganizações da sociedade civil: análise da Lei nº 
13.019/2014 como norma geral de contratação 
pública, de Maria Tereza Fonseca Dias e Stefânia 
de Matos Bonin (UFMG/FUMEC);

• A assimetria de informações nos contratos de PPP 
e a arbitragem como meio de mitigação dos custos 
de transação diante da ineficiência regulatória, de 
Marília Gabriela de A. M. Pereira (UFPB);
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• Contratos sobre exercício de poderes públicos: 
uma outra abordagem dos contratos da Adminis-
tração Pública, de Bruna Rodrigues Colombarolli 
(UFMG/FUMEC).

A abrangência e a profundidade do tratamento dado 
às diferentes dimensões que envolvem direta e indireta-
mente a linha de pesquisa “Esfera Pública, Legitimidade 
e Controle” torna esta obra referência obrigatória para a 
comunidade acadêmica do Direito, de modo a contribuir 
para a construção de um Brasil mais justo e soberano e de 
uma Administração Pública legitimada.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2016

Carlos Victor Muzzi Filho 
Universidade Fumec

José Eduardo Sabo Paes 
Universidade Católica de Brasília

Maria Tereza Fonseca Dias 
Universidade Fumec
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1

A ASSIMETRIA DE INFORMAÇÕES 
NOS CONTRATOS DE PPP E 
A ARBITRAGEM COMO MEIO 
DE MITIGAÇÃO DOS CUSTOS 
DE TRANSAÇÃO DIANTE DA 
INEFICIÊNCIA REGULATÓRIA

Marília Gabriela de A. M. Pereira1

INTRODUÇÃO

O trabalho em evidência objetiva analisar o surgi-
mento das PPP no Brasil e no mundo, salientando a sua 
importância como efetivação de uma Administração Ge-
rencial, baseada na modernização da máquina pública, por 
meio da iniciativa privada.

Afora isso, tem como cerne, apontar um dos maiores 
inconvenientes na realização desses contratos, através da 
presença de cláusulas assimétricas, proporcionando uma 
imprescindível forma de solucionar esses impasses de ma-
neira mais proativa.

Salientará a atuação deficitária do setor regulatório, 
os baixos índices de resultados, provenientes de solução 
judicial, elevando os custos de transação, elemento de fuga 
aos investidores, ante a insegurança jurídica.

1 Doutoranda pela UFPE, advogada e professora de Direito Consti-
tucional e Administrativo na Estácio do Recife.
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E como fim último, dará ênfase à utilização da arbitra-
gem para colmatar essa brecha da efetividade na resolução dos 
litígios, apontando miscelâneas doutrinárias sobre o instituto 
no setor público ante a principiologia administrativista.

Tudo por meio de uma abordagem eminente-
mente bibliográfica.

DESENVOLVIMENTO

1.1. SURGIMENTO DE PPP NO CENÁRIO 
INTERNACIONAL E NO BRASIL

As Parcerias Público Privadas são acordos realizados 
entre o poder público e empresa privada para a realização 
de uma obra pública ou para a prestação de um serviço pú-
blico, que se darão por meio de um contrato de concessão, 
o qual será precedido de licitação. Surgiram no Brasil na 
década de 90, no governo de Fernando Henrique Cardoso, 
em virtude da Reforma do Estado, mas ganharam força 
apenas em 2002, no governo Lula.

Elas foram introduzidas no direito brasileiro, por meio 
da Lei 11.079/04, criando duas novas formas de contratos 
administrativos: a concessão administrativa e a patrocinada. 
As PPPs administrativas são aquelas pagas pelo governo pelo 
serviço prestado pela concessionária, como, por exemplo, o 
que ocorre com a coleta de lixo e a construção de presídios, 
já as patrocinadas são aquelas onde o poder público paga a 
remuneração adicional, além da tarifa que é cobrada ao par-
ticular por meio da eventual utilização, como por exemplo 
observado em rodovias pedagiadas de tráfego insuficiente.

Segundo Maria Eduarda Azevedo2, as parcerias público 
privadas (PPP) foram reflexo da situação econômica do 

2 AZEVEDO, Maria Eduarda. As parcerias público privadas: 
instrumentos de uma nova governação pública. Coimbra: Almedina, 
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pós guerra, na qual os países se encontravam. Assim, sem 
condições de atender aos serviços públicos e propor me-
lhorias a sociedade, o Estado fez uso de uma alternativa sui 
generis de concessão, por meio da qual a empresa privada 
se responsabilizaria por toda a parte executiva do projeto, 
devendo o poder público unicamente fiscalizar o setor e 
pagar a longos prazos a execução privada ou transferir para 
a sociedade a quitação dos investimentos.

Em razão da impossibilidade financeira do estado 
no atendimento das demandas dos cidadãos, resolveu-se 
adotar uma forma de investimento mais eficaz, onde es-
tado e particular se unem para juntos cooperarem com o 
desenvolvimento, as PPP’s.

Assim, as PPPs são conforme Maria Eduarda Aze-
vedo3, modo de concretizar projetos de investimento 
público, redimensioná-lo e reorientá-lo, favorecendo a 
participação da iniciativa privada, com a partilha de ris-
cos, minimizando as falhas de mercado e promovendo a 
sustentabilidade das finanças.

O Reino Unido foi pioneiro nos anos 90, na utilização 
de PPP, com um triplo objetivo: aumento da capacidade de 
financiamento do estado por meio de pagamentos pluria-
nuais, melhoria na qualidade dos serviços públicos ao impor 
ao parceiro privado critérios de qualidade e diminuição da 
despesa pública, aproveitando a inovação do setor privado. 4

O modelo lá adotado é o DBFO (design, building, fi-
nance and operate) ou contrato global, no qual há concepção, 
construção, financiamento e exploração com pagamentos 
anuais regulares. Iniciando em 1997 a reforma com uma 

2009, p. 27-36, 41-49 
3 Idem.
4 Idem, p. 125-136
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administração pública mais eficiente, com qualidade de 
serviços e a um custo menor, sendo os capitais privados 
complementos do público. Inicialmente conhecidas como 
Private Finance Initiative (PFI), mais amplos, cujos objetivos 
são melhoria da infraestrutura em virtude da maior efi-
ciência do setor privado, contabilizando o value for money 
(eficiência) no uso dos recursos públicos, compartilhamento 
de riscos, capacitação, superação de dilemas fiscais, bem 
como o engajamento dos cidadãos no monitoramento. 

Nesse sentido, há projetos auto sustentáveis na geração 
de receitas, como pedágios em pontes e outros que neces-
sitam dos recursos públicos para cobrir os investimentos, 
visando sempre ao best value, se submetendo a uma pesquisa 
e avaliação prévia por meio do instrumento PSC (Public 
Sector Comparator), comparador do setor publico, que ave-
rigua o custo global. 5

Pode ocorrer de na licitação, haver consórcio de joint 
venture, com maior especialização, terceirização, justificada 
para atribuir os riscos a parte que sabe melhor lidar com 
eles. Mas o que diferencia esse modelo do brasileiro é que 
no Brasil, o risco financeiro em bancos é do parceiro pri-
vado. Assim, se o setor privado faz um financiamento, não 
há despesa pública, sendo contado apenas o pagamento 
pelo poder público no decorrer do projeto. 

Na França, são os denominados contrat de partenariat 
public-privé, contratos globais, de infraestrutura, com partilha 
de riscos, salientando que antes havia alguns empecilhos na 
obtenção de receita, em virtude do código de mercados 
proibir as portagens ocultas e os pagamentos por disponi-
bilidade, além da separação entre contratos de construção e 
de manutenção de obra. Assim, resolveram criar dois novos 

5 Idem.
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tipos: concepção, realização, transformação, exploração e 
gestão, ou seja, global, sem o prefinanciamento privado 
e a enfiteuse administrativa que permitiu o uso da PPP, 
transferindo a responsabilidade para o privado. 6

Na Itália, as grandes carências estruturais também 
levaram ao uso desse tipo de contrato, mas a rigidez estru-
tural no setor de obras públicas e a relutância política de 
esquemas arrojados e falta de enquadramento jurídico, ainda 
prejudicavam o recurso a alternativa. Até que em 1998, foi 
aprovada a nova lei quadro das obras públicas, a lei Merloni, 
que retomou a concessão de obra pública e a PPP, com 
abrangência, concepção, construção, execução e gestão. Em 
1999, o governo criou também uma unidade financeira e 
um código de PPP, para fomentarem as parcerias.

Sem o financiamento privado aventado anterior-
mente no modelo inglês, o PFI não seria diferente das 
outras PPPs, porém caso fosse utilizado no Brasil teria o 
alto custo do privado e a desconfiança, pois há ausência 
de avaliação adequada do VFM, reduzido potencial de 
transferência para o privado, reduzida experiência do mo-
delo e poderia não despertar o privado que não contaria 
com os subsídios públicos e assim teve que se adaptar as 
condições locais.7

Logo, ideologicamente as PPPs funcionam como um 
mecanismo de atendimento a demanda social e simulta-
neamente ao não comprometimento de despesas públicas, 
uma vez que os investimentos partirão do setor privado 
concessionário. Acontece que outros problemas são viven-
ciados em contratos de PPP, e que levam de certa forma 
a prejudicar o erário.

6 Idem p. 137
7 Idem.
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1.2. AS ASSIMETRIAS NOS  
CONTRATOS DE PPP

Os contratos realizados no âmbito da administração 
pública, no que diz respeito a obras de infraestrutura, 
podem ser de dois tipos: hard e soft, no primeiro tipo de 
infraestrutura os investimentos são maiores, pois exigem 
a construção de obras como prédios e equipamentos, en-
quanto no segundo tipo de infraestrutura há ênfase na 
prestação de serviços.8

Por isso, para a realização de um serviço ou uma obra 
sempre tem que se calcular o Value of Money, o qual captará 
o benefício e o custo total do projeto durante a vida útil, 
bem como suas externalidades como crescimento econô-
mico, impacto ambiental, mobilização dos recursos, impacto 
social, governança, e qualidade da prestação.9

Sabendo-se que o país exige maior investimento em 
infraestrutura, pois não haverá crescimento autossustentado 
sem desenvolver estradas, siderurgia e geração de energia, é 
essencial que parceiros privados adentrem no investimento 
de projetos de infraestrutura do tipo hard e encontre ins-
trumentos jurídicos adequados para assegurar garantias e 
responsabilidades respectivas. 

Segundo Marcos Nóbrega10, o modelo contratual 
clássico de uma PPP traz uma racionalidade ilimitada pelas 

8 NÓBREGA, Marcos. Direito da infraestrutura. São Paulo: 
Quartier Latin, 2011, p. 55

9 NÓBREGA, Marcos. Direito da infraestrutura. São Paulo: 
Quartier Latin, 2011, p. 61

10 NÓBREGA, Marcos. Contratos incompletos e infraestrutura: 
contratos administrativos, concessões de serviço público e PPPs. 
Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. 
N. 18 maio-julho, 2009, Salvador, p.02
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partes contratantes, processando informações de maneira 
ótima, cujas trocas são efetuadas a custo zero, maximizando 
a utilidade das partes no contrato.

Não obstante, após o compromisso assumido contra-
tualmente, as partes tendem a agir de maneira assimétrica, 
levando a parte contrária a arcar com os custos na averi-
guação da informação verídica.

Isso leva a renegociações em virtude da incompletude 
dos contratos, moral hazard, que se trata do risco moral, 
seleção adversa, a qual relaciona as tentativas da parte abs-
trair o máximo de informações possíveis com mecanismos 
apropriados, fazendo a empresa agir com signalling, sinali-
zando respostas dedutíveis relacionadas pelo poder público. 

Tudo isso se dá em virtude da racionalidade limitada 
do governo, uma vez que quem detém o conhecimento 
técnico é a empresa concessionária, que muitas vezes não 
tem o condão de participar do certame e leva ao com-
prometimento sabendo que efetuará sucessivas renegocia-
ções, agindo assim com oportunismo, e gerando custos de 
transação de grande monta para o poder público na gestão 
desses contratos incompletos.

Por isso, o governo chileno estabeleceu limites as re-
negociações, bem como previu recompensas para quando 
isso não vir a ocorrer.11

Nesse sentido, os contratos de PPP são analisados 
sob a Teoria do Agente-Principal, no que concerne aos 
níveis de eficiência correspondentes, por meio da qual o 
poder público, concedente e principal, deveria monitorar 
o desempenho do concessionário, agente, mas para que 

11  ELEZI, Fábia Mara Felipe. PPP: adequada alocação de riscos em 
prol da eficiência. Revista Brasileira de Direito Administrativo 
Regulatório. MP Editora, 2013, vol. 06, p. 141 
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isso ocorra, os contratos devem vir com diversas formas de 
incentivo para que haja um resultado eficiente no cumpri-
mento desses contratos.

Ocorre que esses incentivos são dispendiosos, levando 
o agente a se comprometer no cumprimento integral sob 
as condições iniciais pactuadas, embora com informações 
assimétricas no que tange a possibilidade no atendimento 
às determinações do governo, gerando muitas vezes frus-
trações no correr do cumprimento.

Isso necessariamente leva as constantes renegociações, que 
também são custosas para o poder público, uma vez que terão 
que desembolsar mais recursos para o pagamento paulatino e 
a longo prazo durante a realização da obra ou serviço.

Em virtude dessa problemática, a única alternativa 
que surge para contenção dessas irregularidades iniciais, 
e para impedir comportamentos oportunistas do parceiro 
privado, é o poder público realizar fiscalizações constan-
tes e corriqueiras sobre o setor, eis que o art. 5º, 9º, 10 e 
18 da Lei 8987/95, aponta como critério para avaliação 
de desempenho do privado, por meio do governo, como 
mecanismo supletivo a legislação de PPP. 

1.3. A FISCALIZAÇÃO DO SETOR

Para minorar o fator das assimetrias nos contratos de 
PPP, Marcos Nóbrega 12aponta como uma solução a in-
fluência no fator de risco, sendo a melhor opção antecipar 
os riscos.

 Cada risco deve ser alocado de acordo com o 
direito de tomar decisões de forma a maximizar  

12 NÓBREGA, Marcos. Análise econômica do direito administrativo. 
In: TIMM, Luciano Benneti. Direito e economia no Brasil. São 
Paulo: Atlas, 2011, p. 404



19

o valor total do projeto (Total Project Value), 
considerando a capacidade de cada parte para 
influenciar o correspondente fator de risco, in-
fluenciar a sensibilidade do valor total do projeto 
em relação ao risco – antecipando ou respon-
dendo ao fator de risco e absorvendo o risco.

Caso esses fatores não sejam evitados, os valores cobra-
dos pelo serviço ao final serão incididos com todos os custos 
embutidos, prejudicando sensivelmente o consumidor final 
e assim a sociedade de forma generalizada.

Lewis, já adotava essa postura de alocar riscos em PPP 
por meio dos incentivos e por meio do Value for Money, 
sendo o primeiro direcionado para a parte mais apta a 
controlá-lo e o segundo a parte mais apta a efetuá-lo a 
um custo menor.13

Além disso, os valores muitas vezes utilizados para a 
efetivação dos investimentos privados são provenientes dos 
bancos públicos, como o BNDES14 (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social), ou seja, a empresa 
privada, nem sequer desembolsa valores para participar 
de concessões públicas, levando ao comprometimento de 
maneira indireta dos recursos públicos.

Como pode ser observado nesse trecho exarado no 
jornal “O valor econômico”:15

13 LEWIS, M. K. Risk managament in public private partner-
ships, 2001, p. 15

14 Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/
sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/empresa/download/
apresentacoes/fiocca_ppps.pdf>. Acesso em 21/10/2014

15 Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/3592140/
triunfo-bndes-concede-emprestimo-de-r-1-bilhao-para-conce-
bra#ixzz3DuLXG33V>. Acesso em 20/09/2015
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A Triunfo Participações e Investimentos 
(TPI) anunciou nesta terça-feira que o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) aprovou um empréstimo-
-ponte de R$ 1,06 bilhão para sua subsidiária 
Concessionária das Rodovias Centrais do 
Brasil (Concebra). 
O empréstimo terá prazo de até 18 meses, com 
remuneração pela Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP), mais spread de risco de 2% ao ano.
Segundo a Triunfo, os recursos serão usados para 
financiar os investimentos em melhoria e am-
pliação da infraestrutura das rodovias BR-060, 
BR-153 e BR-262.
A concessão desse lote de rodovias foi con-
quistado em leilão realizado em dezembro do 
ano passado. Ao todo, os trechos têm 1.176,5 
quilõmetros de extensão e percorrem o Distrito 
Federal e os Estados de Minas Gerais e Goiás.

Acresce-se ainda que, algumas benesses são concedidas 
a essas empresas pelo próprio poder público, que admite 
auxílios do estado, para o pagamento desses valores.

Para Moncada16, a intervenção indireta pode ocorrer 
através de infraestrutura, polícia(regulação) e fomento 
como mútuo privado; subvenção pública, por exemplo a 
concessão de benefícios fiscais, aval, garantia de emissão 
de obrigações, empréstimos e subsídios. Além de outras 
formas como a assistência técnica, estudos, crédito a juro 
bonificado, dilatação do prazo das dívidas, previdência, pro-
teção as Pequenas e Médias Empresas, fundo de fomento 
a exportação, pensões.

16 MONCAVA, Luís S. Cabral de. Direito econômico, 4.ed., Lisboa: 
Coimbra Editora, 2003, p. 42-43, 494-495
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Nesse sentido, se as empresas privadas recebem além 
da percepção de valores pelas obras ou serviços prestados, 
ainda se utilizam de empréstimos concedidos pelo próprio 
poder público, além de dilatação do prazo para pagamento 
desses empréstimos, gerando para a economia diminuições 
de receita ou mesmo aumento de despesas.

A isenção ou dedução são diminuições de receita, pois 
deixa-se de arrecadar. Enquanto as subvenções e restituições 
são despesas, pois aumenta-se a dívida pública. 17,

Nesse sentido, Antônio Carlos dos Santos18 acentua a 
possibilidade de presença de distorções fiscais em virtude 
desses auxílios que o próprio estado concede.

Distorções fiscais, para Santos são os auxílios de estado 
que podem servir como distorções ativas do estado, objeti-
vando ao beneficio de certas empresas, mas para contê-las 
há os métodos de homogeneização fiscal: compulsória, 
coordenada-acordo- e de aproximação espontânea.19

Cavalcanti20, também aponta tal questão, quando diz 
que os financiamentos às grandes empresas com juros abaixo 
do sistema financeiro, os créditos concedidos pelo BNDES 
direcionam cerca de R$210 bilhões, canalizados para cerca 
de 70 empresas, e assim provocando grandes descompassos 
no sistema financeiro do país, em função de tratamento 
favorecido às empresas privadas pelo próprio setor público.

17 CATÃO, Marcos André Vinhas. Regime jurídico dos incentivos 
fiscais. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 59 

18 SANTOS, Antônio Carlos. Auxílios do estado e fiscalidade. 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 311

19 Idem
20 CAVALCANTI, Francisco de Queiroz Bezerra. Reflexões sobre 

a atividade do estado frente a atividade  econômica. Revista Tri-
mestral de Direito Público, n. 20, São Paulo: Malheiros, 1997, 
p. 67-75
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Para Cavalcanti21, a globalização gerou perda da so-
berania econômica  nacional, assegurando taxas de lucros 
aos investidores, deslocando a riqueza para os privados. E 
o Brasil se viu forçado a oferecer títulos públicos de alta 
rentabilidade, causando o endividamento apesar do “supe-
rávit primário”, faltando recursos em áreas fundamentais 
como saúde, educação e meio ambiente.

Segundo a folha de São Paulo, o benefício fiscal deixa 
de arrecadar 33 bilhões de reais por ano, 2,34% do PIB, e isso 
gera a ilegitimidade por ferir a igualdade, aventada por Catão22.

Nesse sentido, essa ausência de legitimidade e cristalina 
desigualdade fiscal pode levar ao que Shoueri23 aponta: “a 
norma tributária indutora é um medicamento forte, cujos 
efeitos danosos podem superar os desejados, não gerar 
desvio de conduta e transladado para o consumidor final, 
gerando inflação.”

Embora todos os aspectos supra mencionados, o pa-
pel da regulação sobre as PPP’s, com base no art. 174 da 
CF/88 nasce como um fator crucial para impedir tamanhas 
incongruências no sistema jurídico e econômico brasileiro.

Não obstante, outro fato que envolve a fiscalização 
sobre as PPP’s se trata da captura do setor regulado pelas 
próprias empresas privadas, que terminam engessando o 
papel dá área mais importante, que deveria agir na con-
tenção de falhas contratuais, e não corroborando com as 
práticas irregulares.

21 CAVALCANTI. Francisco de Queiroz Bezerra. Considerações 
sobre incentivos fiscais e globalização. In: MARTINS, Ives Gandra 
da Silva; ELALI, André; PEIXOTO, Marcelo Magalhães. (Org.). 
Incentivos fiscais. São Paulo: MP Editora, 2006, p. 169-192.

22 CATÃO, op. Cit.
23 SHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e 

intervenção econômica. Rio de Janeiro: Renovar, 2004
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As agências reguladoras tem sido alvo de diversas frau-
des efetivadas pelos próprios membros dos conselhos por 
meio de decisões emitidas antes das reuniões formais, com-
prometendo-se com acordos informais não documentados.

Isso se dá muitas vezes porque os níveis salariais nas 
agências não são competitivos, além do que na maioria 
dos casos, os funcionários das agências não possuem nível 
superior de ensino, corrompendo-se mais facilmente.

O problema da captura regulatória tem sido alvo de 
preocupação em diversos setores, mas no setor de infraes-
trutura, onde se inserem as PPP’s, isso é mais latente, em 
razão dos percalços provenientes da má gestão, da precária 
fiscalização, corroborando com as constantes renegociações 
e levando ao maior gasto público.

O Brasil ostenta o maior índice de renegocia-
ções de contratos de concessão (41%) em toda a 
América Latina ( com média de 30%), sobretudo 
nos setores de água e esgoto (100%) e transportes 
(57%). A maioria das renegociações, cerca de 75%, 
é iniciada pelo governo (federal ou estadual), en-
quanto na América Latina isso ocorre em apenas 
25% dos casos, o que sugere que os ciclos eleitorais 
têm impacto na estabilidade dos contratos em 
nosso país, provocando alterações em planos de 
investimento e tarifas. Apesar de as renegociações 
contratuais não serem um mal em si, o fenômeno 
no Brasil é sintoma de má redação dos ajustes e 
causa de inadequados valores de prêmios por riscos 
adicionais em projetos de infraestrutura.24

O fenômeno da captura provém da doutrina america-
na denominada “Capture Theory”, a qual procura impedir a 

24 BELEZI, Fabia Maria Felipe, op. Cit. p. 166
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vinculação promíscua entre agência e governo instituidor 
ou entes regulados, comprometendo a independência da 
pessoa controladora.25

Neste sentido, afirma Carvalho Filho:

(...) tais autarquias deverão ser fortes e atentas 
às áreas sob seu controle. Sem isso, surgirá o 
inevitável risco de que pessoas privadas pra-
tiquem abuso de poder econômico, visando 
à dominação dos mercados e à eliminação da 
concorrência, provocando aumento arbitrário 
dos lucros. (...)

A respeito do problema salienta o autor a necessidade 
do controle sobre os atos dos entes reguladores, para afastar 
indevidas influências das empresas concessionárias sobre sua 
atuação, de modo a impedir que haja o benefício dessas 
empresas em desfavor dos usuários dos serviços. Isto tem 
gerado estudos e decisões por parte dos tribunais.

O TRF da 5ª Região, por exemplo, proferiu acórdão, 
por meio da Apelação Cível nº 342.739, cujo relator foi 
o Desembargador Francisco Cavalcanti, no sentido de 
obstar a nomeação para vagas no Conselho Consultivo de 
agência reguladora, destinada à representação de entidades 
voltadas para os usuários, por pessoas que haviam ocupado 
cargos em empresas concessionárias, embasado no suspeito 
desempenho destes agentes.26

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINIS-
TRATIVO.  PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

25 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito ad-
ministrativo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 485

26 Idem
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CIVIL PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE MEM-
BROS DO CONSELHO CONSULTIVO DA 
ANATEL. CABIMENTO.  ILEGALIDADE. 
ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONA-
RIEDADE. APRECIAÇÃO PELO PODER 
JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE JURÍDI-
CA DO PEDIDO.  ILEGALIDADE DA NO-
MEAÇÃO. ART. 34 DA LEI Nº  9.472/97. 
ART. 37 DO DECRETO Nº 2.338/97.  RE-
PRESENTANTES DA SOCIEDADE E DOS 
USUÁRIOS.  NULIDADE DOS ATOS DE 
DESIGNAÇÃO.  AFASTAMENTO. MANU-
TENÇÃO DA SENTENÇA.  

Segundo a doutrina administrativa, ocorre abuso de 
poder por meio de dois aspectos: excesso de poder, quando 
a autoridade perpassa aos limites de sua competência, ou 
desvio de finalidade, quando a autoridade desvia a finalidade 
do interesse público colimado, e o que se pode denotar 
no setor de regulação são esses excessos perpetuados em 
função de favores políticos.27

Para Marcos Juruena Villela Souto: 

O fato da agência reguladora ser independente 
não significa que não possa ser objeto de con-
trole. Esse controle pode ser administrativo, via 
contrato de gestão, controle social – por meio 
do direito de petição a ouvidorias ou aos legi-
timados à apreciação da validade dos atos – ou 
até por meio do recurso hierárquico impróprio 
(que se limite à declaração de ilegalidade dos atos 
regulatórios, após prévio parecer jurídico sobre 
o tema); pode se dar o controle no âmbito do 

27 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito ad-
ministrativo, 25 ed, Atlas, 2012, p. 95-169
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Poder Legislativo (para sustação dos efeitos dos 
atos ilegais) e dos Tribunais de Contas (limitado 
este ao exame das contas e não da parte regu-
latória em si) e, por fim, o controle judicial.28

A regulação tem se efetivado com altos indícios de 
captura, o que faz engessar a atuação do regulador a agir 
não só com deficiência técnica, mas com alto déficit de 
autonomia, destoando os objetivos de sua criação.29

Certamente, todos esses problemas envoltos na fisca-
lização estejam relacionados à questão do neoinstituciona-
lismo, aventado por Douglas North30 e Oliver Williamson, 
apontando como uma das possibilidades das ineficiências 
entre as instituições o problema da racionalidade limitada 
dos indivíduos, os quais por confiarem nas estruturas de go-
verno, terminam prejudicados em virtude dos oportunismos 
objetivados pelos indivíduos integrantes das instituições.31 

O pensamento é reconhecido ainda por Coase em 
relação às escolhas das instituições, pois estas podem levar 

28 SOUTO, Marcos Juruena Villela. As agências reguladoras e os 
princípios constitucionais. Revista de Direito Constitucional 
e Internacional.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 233

29 PEREIRA, Marília G. A. M. O poder normativo no âmbito da 
ANP. 2013. 187 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade 
Federal de Pernambuco, 2013. 

30 “The institutional environmental is the set of fundamental political, social, 
and legal ground rules that estabilhes the basis for production, exchange, 
and distribution. Rules governing election, property rights, and the right of 
contract are examples of the type of ground rules that make up the economic 
environmental.” (NORTH/DAVIS/SMORODIN. Institutional 
change and american economic growth. London: Cambridge 
University Press,  1971, p. 6)

31 WILLIAMSON, Oliver. The mecanisms of governance. New 
York: Oxford University Press, 2009, p.5, 253 
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alguns setores da economia à melhora ou à piora. Segundo 
o autor: “o governo é, num sentido, uma super-firma (mas 
de um tipo especial), já que está apta a influenciar o uso de 
fatores de produção por decisão administrativa.32

Coase aponta que sempre haverá custos de negociação, 
monitoramento e coordenação, cabendo sempre ao melhor 
gestor do risco reter esse encargo, acontece que deveria 
haver rediscussões sobre as cláusulas contratuais unicamente 
em situações excepcionais, como casos de contingências ou 
eventos imprevistos e não virar uma constante nos contratos 
realizados através de PPP.

Visando a resolver o problema da captura o Projeto 
de Lei nº 3337 de 2004 vislumbrou impedir que os recur-
sos arrecadados pelas autarquias não fossem desvirtuados 
para outros fins, e que não deixassem brechas para o uso 
em outra atividade que não a tracejada por lei, porém em 
virtude da não aprovação do projeto por quase dez anos 
paralisado e posteriormente retirado de pauta no Congresso 
Nacional, o problema prejudica até os dias atuais o papel 
fiscal das agências reguladoras, sobre a fiscalização de obras 
e serviços públicos por empresas privadas concessionárias.33

Além disso, este projeto veio estabelecer regras claras 
que prezassem pela independência do ouvidor de modo 
a melhorar a questão da estabilidade dos dirigentes das 
agencias, ampliando seu período de quarentena, para im-
pedir parcialidades. 

32 Do original: “The government is, in a sense, a super-firm (but of a very 
special kind)since it is able to influence the use os factors or production by 
administrative decision.” [COASE, Ronald H. The problem of social cost. 
Journal of law and economics, v. 3, out, 1960. Disponível em: <www.ccer.
edu.cn/download/7874-4.pdf>. Acesso em 10 de junho de 2015.

33 Disponível em: <http://www.acendebrasil.com.br/archives/files/
Energia_02.pdf>, acesso em 07/03/2015
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Deveria garantir o preenchimento dos quadros da dire-
toria impedindo que houvesse vacância para não prejudicar 
o trabalho dos reguladores, e se não houvesse o quórum 
mínimo de três membros, deveria haver prorrogação do 
mandato, até a solução da vacância, até porque mandatos 
mais longos beneficiariam a sua independência, já que 
impediriam a troca completa dos membros dentro de um 
mesmo governo.

E ainda reforçavam os mecanismos de transparência e 
accountability (responsabilização), ampliando inclusive o prazo 
para consultas e audiências, incentivando a efetiva partici-
pação social nas decisões, bem como a prestação de contas 
ao Congresso Nacional no lugar dos contratos de gestão.

Ele recebeu 137 emendas, apesar de ter sido elabo-
rada comissão especial para sua votação, um mês depois 
sua urgência foi cancelada, e novamente solicitada, só 
que após em caráter simbólico sem prazo, e ao final da 
legislatura a comissão foi extinta, e nada mais houve para 
seu prosseguimento.

Isso leva ao imprescindível controle judicial sobre a 
regulação de maneira sistemática como última solução 
a todas essas vicissitudes vivenciadas, além do controle 
de contas por meio do TCU, para combater atividades 
nocivas ao erário.

Embora, Shapiro34 discorde dessa atividade de controle 
do judiciário sobre as atividades regulatórias, no sentido de 
reconhecer o papel do juiz apenas como conhecedor de 
leis, sem conhecimentos específicos do setor especializado.

Judges are not expert at anything  except law, and law 
is just words. By virtue of education and experience ju-

34 SHAPIRO, Martin. Morality and the politics of judging. 
Bekerly Law Scholarship Repository. 1988, p. 71



29

dges knew nothing about any of the Technologies that 
had created the modern world. They knew no nuclear 
engineering os chemistry or even poultry sciense. And 
judges not only had the wonderful virtue of knowing 
anything, they were also wielders of government power 
who could wield that power to overcome technocracy, 
now seen as the tyranny of experts. Most importantly, 
judges traditionally performed the legitimate gover-
nment role of judicial review of the agencies, a role 
that had been limited, but also consolidated, by the 
adminsitrative procesure acts.

Não obstante, este argumento pode ser facilmente ata-
cado, uma vez que o papel do perito solucionaria de pronto 
tal questão. Inclusive o próprio Shapiro, na mesma obra, 
acentua que o alto conhecimento técnico das agências pode 
levar a preferências pessoais ocultas, o que inevitavelmente 
corrobora com a imprescindibilidade do controle judicial 
sobre suas atividades, ainda que unicamente referentes à 
estrita legalidade administrativa, com base no art. 5º II da 
Carta Maior.

1.4. A ARBITRAGEM NAS PPPS

A arbitragem é uma via para solucionar controvérsias, 
utilizada desde a antiguidade e Idade Média, e teve como 
fim evitar as confrontações bélicas no Direito Internacional 
Público. No Brasil é regulada desde a Constituição de 1824, 
que previa o juízo arbitral no art. 160. 

Art. 160. Nas civeis, e nas penaes civilmente 
intentadas, poderão as Partes nomear Juizes 
Arbitros. Suas Sentenças serão executadas 
sem recurso, se assim o convencionarem as 
mesmas Partes.
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Em 1923, o Brasil aderiu ao Protocolo de Genebra, 
incorporando-a por meio do Decreto 21.187 de 1932, 
bem como fez parte da Convenção Interamericana sobre 
Arbitragem Comercial Internacional, em 1975.

Mais a frente, surge a Lei nº 9307/96, lei da arbitragem, 
posteriormente modificada pela Lei 13.129/15, ao ampliar o 
âmbito de aplicação desta, para a Administração Pública direta 
e indireta, no que tange a direitos patrimoniais disponíveis.

A Lei 8987/95, lei de concessões, autoriza a adminis-
tração pública inserir previsão no contrato de concessão 
para o uso de mecanismos privados de solução de litígios, 
o que demonstra que o legislador brasileiro decidiu incor-
porá-la como meio extrajudicial hábil e seguro.

A Lei 11.079/04, lei de PPP, prevê no art. 11, III:

Art. 11. O instrumento convocatório conterá 
minuta do contrato, indicará expressamente a 
submissão da licitação às normas desta Lei e 
observará, no que couber, os §§ 3o e 4o do art. 
15, os arts. 18, 19 e 21 da Lei no8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, podendo ainda prever: 
III – o emprego dos mecanismos privados de 
resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a 
ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, 
nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro 
de 1996, para dirimir conflitos decorrentes ou 
relacionados ao contrato.

Não obstante, percebe-se que a ideia gera uma verdadeira 
confusão já que a administração pública não pode ser equipara-
da aos particulares, ao realizarem transações, na medida em que 
norteia o Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público, 
bem como o Princípio da Supremacia do Interesse Público 
sobre o particular, como basilares no Direito Administrativo.
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É certo que existem diversos problemas para a com-
posição de litígios na via judicial, repleta de processos, sem 
recursos apropriados, o que torna mais custoso para as par-
tes aguardarem o fim do rito, e que este tem sido um dos 
fatores determinantes para o uso da via arbitral, tornando 
o instituto sujeito a críticas, numa possível contradição a 
ideia de interesse público indisponível.35

Embora o STF tenha confirmado a constituciona-
lidade da referida lei, e da constitucionalidade no uso da 
arbitragem pela administração pública, conforme AI n.º 
52.181/GB, rel. Ministro Bilac Pinto, é notório perceber 
que mesmo quando a administração celebra contratos ci-
vis, existe um disciplinamento próprio em relação a esses 
contratos, distinguindo-os dos contratos de direito privado.

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello:

Não é aceitável perante a Constituição que par-
ticulares, árbitros, como suposto no art. 11, III, 
possam solver contendas nas quais estejam em 
causa interesses concernentes a serviços públicos, 
os quais não se constituem em bens disponíveis, 
mas indisponíveis, coisas extra comercium. Tudo 
que diz respeito ao serviço público portanto – 
condições de prestações, instrumentos jurídicos 
compostos em vista desse desiderato, recursos 
necessários para o bem desempenhá-los, com-
prometimento destes mesmos recursos, é questão 
que ultrapassa por completo o âmbito decisório 
de particulares (cf. n. 21) 36

35 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Compromisso arbitral. 
Nulidade na esfera do direito administrativo. Reajuste de preço com 
base na variação do dólar: nulidade. Desvio de poder.

36 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito 
administrativo, Malheiros, 2009, p. 781 
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O Princípio da Legalidade admite a atuação da ad-
ministração mediante autorização legal específica, não 
bastando a autorização genérica do art. 1º da Lei 9307/96, 
embora o art. 54 da Lei 8666/93 disponha que a ad-
ministração pública pode ser valer supletivamente dos 
princípios da teoria geral dos contratos e das disposições 
de direito privado.

Segundo Celso Antônio, os comandos da adminis-
tração pública teriam natureza sublegal ou infralegal, não 
podendo inovar dessa maneira.

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, o 
princípio da legalidade “é o fruto da submissão 
do Estado à lei. É, em suma, a consagração da 
ideia de que a Administração Pública só pode ser 
exercida na conformidade da lei e que, de con-
seguinte, a atividade administrativa é atividade 
sublegal, infralegal, consistente na expedição de 
comandos complementares à lei” .37

A doutrina majoritária entende que o uso da arbitra-
gem, embasada na Lei 13.129/15, disciplina especificamente 
o recurso ao instituto, encontrando perfeita harmonia com 
os princípios administrativos, eis que parte do patrimônio 
público se situa dentro dos limites da disponibilidade mí-
nima, desde que presente o interesse coletivo.

De acordo com o princípio da indisponibilidade, 
não é dado à Administração Pública dispor do 
interesse público, renunciando à sua satisfação, eis 
que ele não pertence à Administração, mas sim 
à coletividade. Os agentes administrativos não 

37 _____, Curso de direito administrativo, p. 103
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são livres para decidir se vão ou não atender o 
interesse público: trata-se de dever, ao qual estão 
associados os poderes necessários ao seu pleno 
cumprimento. Daí a expressão poder-dever – 
ou dever-poder, na dicção de Celso Antônio 
Bandeira de Mello.38

Segundo Eros Roberto Grau, o fato da administração 
possuir a indisponibilidade de interesse público, não signifi-
ca que a administração não possa dispor de seu patrimônio 
disponível, pois mesmo assim atua objetivando o interesse 
público.39 “Não há qualquer correlação entre disponibili-
dade ou indisponibilidade de direitos patrimoniais e dis-
ponibilidade ou indisponibilidade do interesse público”. 40

Neste sentido entende o Carlos Ari Sundfeld, o Jacinto 
Arruda Câmara e o Marçal Justen Filho, observando que se 
não houvesse direito passível de negociação na administra-
ção pública, esta não poderia sequer celebrar contratos.41

38 “Tendo em vista este caráter de assujeitamento do poder a uma 
finalidade instituída no interesse de todos – e não da pessoa exercente 
do poder –, as prerrogativas da Administração não devem ser vistas 
ou denominadas como ‘poderes’ ou como ‘poderes-deveres’. Antes 
se qualificam e melhor se designam como ‘deveres-poderes’, pois 
nisto se ressalta sua índole própria e se atrai atenção para o aspecto 
subordinado do poder em relação ao dever, sobressaindo, então, o 
aspecto finalístico que as informa, do que decorrerão suas inerentes 
limitações” (Curso de direito administrativo, p. 73).

39 Arbitragem e administração pública. Disponível em: <http://www.
pge.pr.gov.br/arquivos/File/Revista_PGE_2015/Artigo_2_Arbitra-
gem_e_Administracao_publica.pdf>. Acesso em 23 de agosto de 2016.

40 GRAU, Eros Roberto. Arbitragem e contrato administrativo. Re-
vista trimestral de direito público, São Paulo, Malheiros, 2000, 
vol. 32, p. 20.

41 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. O cabimento 
da arbitragem nos contratos administrativos. In: SUNDFELD, Carlos 



34

O argumento de que a arbitragem nos contratos 
administrativos é inadmissível porque o interesse 
público é indisponível conduz a um impasse in-
superável. Se o interesse público é indisponível ao 
ponto de excluir a arbitragem, então seria indispo-
nível igualmente para o efeito de produzir contra-
tação administrativa. Assim como a Administração 
Pública não disporia de competência para criar a 
obrigação vinculante relativamente ao modo de 
composição do litígio, também não seria investida 
do poder para criar qualquer obrigação vinculante 
por meio contratual. Ou seja, seriam inválidas não 
apenas as cláusulas de arbitragem, mas também e 
igualmente todos os contrato administrativos.42 

Marcos Nóbrega aponta como meio de solução de lití-
gios em PPP a utilização da arbitragem, e salienta como uma 
avanço em relação às Leis 8666/93 e 8794/95, como hábil para 
economizar custos de transação por serem os contratos de PPP 
incompletos em decorrência de sua longa duração e modifica-
ção das condições em maior escala, encontrando por meio da 
arbitragem uma situação razoável de second best de eficiência.43

 Na área do petróleo tem sido recorrente o uso de 
cláusula compromissória, representando um grande atra-
tivo aos investidores, tendo em vista a solução de litígios 
de forma neutra e imparcial, fora do judiciário do país 
hospedeiro, garantindo grande segurança jurídica, ante os 
altos investimentos envolvidos nos ditos contratos.44

Ari (org.). Contratações públicas e seu controle. São Paulo: 
Malheiros, p. 252-264, 2013

42 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo, 11. 
ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 824-825.

43 NÓBREGA, Marcos. Op. Cit. p. 12
44 Sobre arbitragem na indústria do petróleo, incluindo a análise de 

laudos arbitrais, decisões judiciais estrangeiras e disciplina do tema 
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A adoção da cláusula compromissória no âm-
bito dos contratos de concessão (e similares) 
para exploração de petróleo e gás representa 
um grande atrativo aos investidores que atuam 
na indústria do petróleo. Primeiramente, a pos-
sibilidade de ter as disputas decorrentes desses 
contratos solucionadas por um meio neutro e 
imparcial, fora do âmbito do Poder Judiciário do 
país hospedeiro (na maioria dos países o contrato 
de concessão é celebrado pelo próprio Estado 
ou por uma agência ou empresa estatal que 
detém a propriedade ou os direitos de explora-
ção do petróleo e do gás), garante uma enorme 
segurança para o investidor estrangeiro. Além 
disso, no juízo arbitral mais facilmente afasta-se 
a questão da imunidade de jurisdição do Estado 
hospedeiro, pois a doutrina majoritária entende 
que esse princípio não se aplica com relação à 
arbitragem, mas somente quando o Estado se 
submete à jurisdição de outro Estado sobera-
no.4 Deve-se mencionar, inclusive, resolução 
do Instituto de Direito Internacional de 1988, 
que afirma que” Un État, une entreprise d’État 
ou une entité étatique ne peut pas invoquer son 
incapacité de conc/ure une convention d’ar-
bitrage pour refuser de participer à l’arbitrage 
auquel il a consenti” .45

no direito brasileiro, v. Jacob Dolinger e Carmen Tiburcio, Arbi-
tragem comercial internacional, Parte lI, XV, Renovar, 2003, 
p. 441 e ss; e José Alberto Bucheb, A arbitragem internacional 
nos contratos da indústria do petróleo, Lumen Juris, 2002. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/
article/viewFile/43328/44669>. Acesso em 23 de agosto de 2016.

45 Fouchard, Gaillard e Goldman, Traité de l’arbitrage commercial 
intemational, 1996, p. 344. Disponível em: <http://bibliotecadi-
gital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/43328/44669>. 
Acesso em 23 de agosto de 2016.
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Como exemplo prático na concessão sob PPP, pode ser 
citado o caso de Minas Gerais, ao optar por meio contratual 
o uso da arbitragem nas obras da MG-050, Penitenciária, 
Estádio do Mineirão, Unidade de Atendimento Integrado, 
porém em razão das cláusulas compromissórias vazias, optou-
-se pela via judicial, porque não havia uma institucionalidade 
capaz de oferecer soluções arbitrais céleres, por ainda não 
existir uma câmara arbitral efetivamente constituída.46

Como o instituto ainda é bastante inovador, resta-nos 
aguardar para analisar os pormenores no uso da arbitragem 
na prática em contratos de PPP.

1.5. CONCLUSÃO

É notório observar a constante renegociação de con-
tratos adminsitrativos, em razão da presença de lacunas 
quando elaborados. É certo ainda que os órgãos reguladores 
não tem apresentando tanta eficiência nas fiscalizações do 
setor, restando ao judiciário, na sua lenta tramitação resolver 
os litígios por amostragem.

É fato reconhecer ainda, que a implementação de PPPs 
surgiu com a necessidade do Estado deficitário melhor 
prestar os seus serviços a um menor custo, e que embora 
apresente seus inconvenientes, corrobora com a inovação 
tecnológica do setor público.

Resta-nos reconhecer a distinção entre o recurso a 
arbitragem como garantia de segurança jurídica frente aos 
contratos de parceria, como mecanismo de otimização para 
alcançar resultados dinâmicos, e a efetivação do interesse 
público, ao solucionar com celeridade os litígios contratuais, 
seguindo com a prestação de seus serviços.

46 Disponível em: <http://direitosp.fgv.br/casoteca/mg-050-arbitra-
gem-parcerias-publico-privadas>. Acesso em 23 de agosto de 2016.
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Logo, embora uma parte da doutrina aponte a impos-
sibilidade da arbitragem nos contratos de PPP, a corrente 
majoritária elenca como superada a observação de que à 
administração pública não restaria o uso da arbitragem, 
para solução de seus conflitos de maneira mais célere e 
menos custosa.

Inclusive, seria o meio mais hábil para dirimir con-
trovérsias provenientes de assimetrias informacionais na 
elaboração contratual, eis que garante a imparcialidade para 
solucionar as referidas assimetrias. 

Por fim, isto corrobora com o Princípio da Eficiência, 
constante no art. 37 da CF/88, por meio da EC 19/98, 
devendo, portanto ser empregado visando à concretização 
do interesse público, ao gerar presteza e praticidade na 
máquina pública gerencial.
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2
CONTRATOS SOBRE EXERCÍCIO 
DE PODERES PÚBLICOS:
Uma outra abordagem dos contratos  
da Administração Pública

Bruna Rodrigues Colombarolli1

2.1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo demonstrar 
que, ao lado dos contratos administrativos firmados para 
provisão de bens e serviços, existem contratos por meio dos 
quais a Administração Pública exerce poderes administra-
tivos. Em que pese o crescente emprego de tais contratos, 
como método de atuação administrativa alternativo ao ato 
administrativo unilateral, não são tratados como categoria 
autônoma do Direito Administrativo e carecem maior 
sistematização no âmbito doutrinário.

Sistemas jurídicos estrangeiros, como o alemão, espa-
nhol, italiano e português, conferiram tratamento sistema-
tizado ao tema, definindo as premissas do regime jurídico 

1 Mestre e doutoranda em Direito Administrativo pela UFMG. Pro-
fessora do Curso de Graduação em Direito da Universidade Fumec. 
Advogada.
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aplicável aos contratos sobre exercício de poderes públicos. 
Nesse contexto, o artigo aborda o tratamento atribuído aos 
contratos sobre exercício de poderes públicos, no âmbito 
dos ordenamentos jurídicos alemão, francês, italiano, es-
panhol e português e do Direito Administrativo brasileiro. 
Na sequência, é ressaltada a necessidade de se conceber os 
contratos sobre exercício de poderes públicos como espé-
cie do gênero contratos da Administração Pública, com a 
definição do respectivo regime jurídico, com o objetivo 
de funcionalizar e tornar mais estável e seguro o emprego 
tal modalidade contratual.

2.2. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O Direito Administrativo brasileiro, na atualidade, é 
marcado pelo incremento quantitativo e qualitativo do 
emprego das formas contratuais pela Administração Pública. 
Esse fenômeno fundamenta-se na ampliação das atividades 
assumidas pelo Estado e na busca de um novo método de 
atuação administrativa, mais caracterizado pela participação 
dos administrados e fundado em mecanismos consensuais 
(ESTORNINHO, 1999, p. 42). 

A contratualidade administrativa destaca-se como 
fenômeno complexo e multifacetado. A Administração 
Pública brasileira utiliza instrumentos contratuais para a 
concretização de diversas finalidades, que transcendem as 
atividades de provisão de bens e serviços2, tradicionalmente 
instrumentalizadas pela figura do contrato administrativo 
de matriz francesa. 

2 Utiliza-se a expressão “bens e serviços” em sentido amplo, para fazer 
referência a todos os contratos por meio dos quais a Administração, 
na condição cliente, recorre ao mercado para aquisição de bens e 
serviços, incluindo os contratos de obra pública e as concessões de 
serviços públicos. 
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O estudo da contratualidade pública, no direito ad-
ministrativo brasileiro, por influência do direito francês, 
baseou-se na teoria clássica ou tese substantivadora dos 
contratos administrativos3-4.

A teoria substantivadora parte do pressuposto de que 
os contratos administrativos seriam espécies contratuais 
autônomas, em relação aos contratos de direito privado, 
por encerrarem as chamadas cláusulas exorbitantes. Sob sua 
inspiração, prevalece o entendimento de que os contratos 
celebrados pela Administração Pública com particulares para 
provisão de bens e serviços, em geral, são contratos dota-
dos de natureza especial e distinta dos contratos privados. 
A apreensão dessa construção teórica levou a doutrina a 
concentrar seus esforços no estudo da dicotomia existente 
entre os contratos administrativos e os contratos de direito 
privado da Administração Pública.

Diante desse cenário, o direito administrativo brasileiro 
não conferiu a devida atenção a outros modelos de negó-
cios jurídicos, sobretudo, aqueles que têm como objeto o 
exercício contratualizado de típica atividade administrativa 
– poder de polícia, poder disciplinar, atividade de fomento 
e atividade de controle.

Os contratos que versam sobre o exercício do po-
der administrativo não são instrumentos utilizados pela 
Administração Pública para adquirir os bens e serviços 
necessários para concretização de suas tarefas. São, em 

3 A expressão “substantivadora” foi cunhada por Eduardo García de 
Enterría e Tomás-Ramon Fernández (2006, v.1, p. 693). 

4 O contrato administrativo foi aceito e firmou-se como categoria 
distinta e autônoma do contrato de direito privado, no contexto do 
direito administrativo francês, graças, em grande medida, aos arestos 
do Conselho de Estado (LONG; WEIL; BRAIBANT; DELVOLVÉ; 
GENEVOIS, 2009, p. 49).
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verdade, instrumentos que, tal qual o ato administrativo, 
viabilizam o exercício das competências administrativas, 
conformando relações jurídicas em que o particular figura 
na qualidade de cidadão e não como prestador de serviços 
ou fornecedor de bens.

Os contratos sobre exercício de atividades administra-
tivas fixam obrigações ou vantagens que somente podem ser 
extraídas de uma relação de subordinação jurídico-pública 
previamente estabelecida pela Administração e o particular. 
Representam técnica administrativa de atuação e não um 
intercâmbio de prestações patrimoniais. Em suma, os con-
tratos sobre exercício de competências públicas recobrem 
com manto negocial o exercício de atividade tipicamente 
administrativa (ENTERRÍA, FERNANDEZ, 2006, t. I, 
p. 684-686).

No âmbito de sistemas jurídicos estrangeiros, os con-
tratos sobre exercício de atividade administrativa são tra-
tados como espécie de contrato da Administração Pública 
prevista no direito positivo e dotada de regime jurídico 
próprio. No âmbito do direito alemão, essa categoria con-
tratual é reconhecida como contratos de direito público e, 
no direito português, é denominada como contratos sobre 
exercício de poderes públicos.

2.3. OS CONTRATOS SOBRE EXERCÍCIO 
DE PODERES PÚBLICOS NO DIREITO 
COMPARADO

No presente tópico, busca-se demonstrar o tratamento 
atribuído aos contratos sobre exercício de poderes públicos, 
no âmbito dos ordenamentos jurídicos alemão, francês, 
italiano, espanhol e português. 
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O direito alemão5 foi pioneiro no reconhecimento 
da contratualização dos poderes públicos, por meio da 
concepção da figura do contrato de direito público6, que 
foi encampada, no plano normativo7, pelo § 54 da Lei de 
Procedimento Administrativo de 19768. A referida norma é 
considerada como marco no reconhecimento da autonomia 
contratual da Administração Pública, na medida em que 
consagrou a fungibilidade entre as figuras do contrato e do 

5 Na Alemanha, Otto Mayer capitaneou pensamento que negava a 
figura do contrato de direito público. O autor baseava-se na premissa 
de que o exercício das funções jurídico-administrativas seria incom-
patível com a figura do contrato, devendo ser realizadas por meio 
de instrumentos de imposição, como o ato administrativo. O autor 
afirmava que a expressão contrato da Administração consubstanciava 
uma contradictio in adjecto, uma vez que o contrato, segundo Mayer, 
cresce somente sobre o solo da igualdade, contexto incompatível 
com a presença da Administração (ENTERRÍA, FERNANDEZ, 
2006, t. I, p. 686).

6 Deve-se relembrar que, no direito alemão, apenas os contratos cujo 
objeto envolve o exercício de poder administrativo são qualifica-
dos como contratos de direito público. Desse modo, os contratos 
que são concebidos, por nosso ordenamento jurídico, em razão da 
influência da tradição francesa, como contratos administrativos, são 
considerados, na Alemanha, em regra, como contratos de direito 
comum. No contexto do direito administrativo alemão, o contrato 
de direito público tem por objeto a regulamentação de uma situação 
de exercício típico da função administrativa (KIRKBY, 2011, p. 265; 
ESTORNINHO, 1990, p. 101; CORREIA, 2003, p. 371).

7 Kirkby (2011, p. 147-148) noticia que o contrato de direito público 
alemão foi inicialmente consagrado no âmbito jurisprudencial, no 
sistema jurídico alemão, por meio de sentença do Tribunal Federal 
Administrativo, de 4 de fevereiro de 1966. 

8 O § 54 da Lei de Procedimento Administrativo dispõe que “uma 
relação jurídica de direito público pode ser constituída, modificada 
ou extinta mediante contrato, sempre que uma norma jurídica não 
prescreva o contrário” (KIRKBY, 2011, p. 148). 



46

ato administrativo. A doutrina, com fulcro no § 54, da Lei 
de Procedimento Administrativo alemão, define contrato 
de direito público como contrato que tem por objeto as 
relações jurídico-administrativas e que cria, modifica ou 
extingue direitos e obrigações jurídico-administrativas9 
(MAURER, 2011, p. 377).

Dentre os contratos de direito público, a doutrina 
alemã10 identifica os contratos de subordinação11. Neles, as 

9 Maurer (2011, p. 377) adverte que algumas espécies contratuais, 
como contratos interadministrativos entre a federação e os Länder 
ou esses entre si, contratos entre o Estado a Igreja, tratados inter-
nacionais, em que pese traduzirem relação jurídica direito público, 
não estão abarcados na noção de contrato de direito público. Tais 
contratos são qualificados como contratos de direito constitucional. 

10 Além dos contratos de subordinação, existem os contratos de coorde-
nação. Os últimos são celebrados por partes basicamente do mesmo 
nível, em geral entidades da Administração Pública, e referem-se a 
relações jurídicas que não podem ser criadas por meio de atos unila-
terais. São exemplos de contratos de coordenação: contrato celebrado 
entre dois Municípios sobre a manutenção de rios que cortam os 
respectivos limites territoriais; contrato sobre a modificação dos 
limites territoriais de dois Municípios; contrato entre Município e 
distrito sobre o recolhimento de lixo; contrato entre a União e um 
Município sobre a disponibilização do serviço de trens especiais para 
o transporte escolar em troca de reembolsos dos custos de operação 
(MAURER, 2011, p. 382). É possível notar que os contratos de co-
ordenação do direito alemão aproximam-se das nossas modalidades 
contratuais ligadas à gestão associada de serviços públicos, como os 
convênios públicos e os consórcios públicos.

11 São exemplos de contratos de subordinação: acordo sobre o valor 
da indenização devido em processo de desapropriação; contratos 
no âmbito do direito urbanístico – contratos sobre o dever de 
disponibilização de estacionamento de veículos; contrato entre o 
superior de um determinado serviço e um servidor para reembolso 
de gastos de formação em caso de rompimento prematuro do vín-
culo de trabalho; contrato entre autoridade pública e um cidadão 
sobre o cumprimento de determinada obrigação envolvendo polícia 
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partes – em regra, Administração Pública e cidadão - estão 
vinculadas por uma relação de sujeição e o objeto traduz o 
exercício de atividade tipicamente administrativa; portanto, 
insuscetível de integrar um contrato de direito privado 
firmado entre particulares (MAURER, 2011, p. 382). São 
utilizados, muitas vezes, em alternativa à atuação unilateral 
(KIRKBY, 2011, 264). 

As questões mais relevantes sobre os contratos de 
direito público encontram-se no âmbito dos contratos de 
subordinação, o que justificou o estabelecimento, pela Lei 
de Procedimento Administrativo, de regramento específico 
para tal modalidade, por meio dos §§ 55, 56, 59, 2, e 61. 
Segundo Kirkby (2011, p. 151), a preocupação do legisla-
dor alemão com os contratos de subordinação justifica-se 
para salvaguardar o particular em relação à Administração 
Pública12 e para impedir que o poder público se subtraia 
das vinculações jurídico-administrativas. 

A Lei de Procedimento Administrativo, em rol não 
taxativo, disciplinou algumas espécies de contrato de 
subordinação, como o contrato de transação13 (§55) e o 

administrativa; contrato sobre o uso de um bem público; contrato 
sobre custos adicionais de uma canalização (MAURER, 2011, p. 
380-382).

12 Não se pode olvidar que nos contratos de subordinação a Admi-
nistração Pública se apresenta, muitas vezes, na fase pré-contratual, 
com a possibilidade de regular a situação via ato administrativo, 
prescindindo da celebração do contrato.

13 O contrato de transação é utilizado para afastar situações de dúvi-
da ou incerteza acerca de questões fáticas ou jurídicas, mediante 
concessões recíprocas das partes. Maurer destaca que o emprego 
dos contratos de transação pressupõe os seguintes requisitos: a) 
configuração de incerteza acerca dos aspectos fáticos e jurídicos; b) 
contexto de incerteza que não pode ser eliminado sem considerável 
gasto; c) necessidade de concessões recíprocas entre as partes. 
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contrato de intercâmbio ou sinalagmático14 (§ 56) (MAU-
RER, 2011, p. 383). Além disso, fixa importantes regras 
que condicionam a eficácia dos contratos de subordi-
nação15. Além disso, o § 59, 2, da Lei de Procedimento 
disciplinou o regime de invalidação dos contratos de 
subordinação, em simetria ao modelo de invalidação dos 
atos administrativos. 

O direito alemão contribuiu para o reconhecimento 
e delineamento, por meio de cláusulas gerais, do regime 
jurídico dos contratos de subordinação, com os objetivos 
de tutelar os direitos do particular envolvido na relação 
jurídica de direito público e de impedir a liberação da 
Administração Pública das vinculações jurídico-adminis-
trativas. O direito alemão, portanto, contribui para o de-
senvolvimento de um valioso instrumento de composição 
consensual de interesses entre poder público e cidadãos, 
que inspirou ordenamentos jurídicos italiano, espanhol e 
português (NUNES MATOS, 2013). 

O direito italiano também foi marcado por certa re-
sistência à contratualização dos poderes públicos. Contudo, 
a Lei nº 241, de 07 agosto de 1990, introduziu modelos 

14 O § 56 estabelece que, nos contratos de intercâmbio, a contrapres-
tação deve: a) dirigir-se à realização de uma finalidade pública espe-
cífica; b) servir ao cumprimento de tarefas relevantes da autoridade 
pública; c) ser adequada e proporcional às circunstancias fáticas; d) 
ter ligação efetiva com o objeto contratual e com a contraprestação 
do poder público (MAURER, 2011, p. 384).

15 A norma do § 58, 1, da Lei de Procedimento Administrativo dispõe 
que o contrato de direito público somente terá eficácia com o con-
sentimento das partes afetadas. A norma do § 58, 2, da mesma lei, por 
sua vez, fixa que a eficácia do contrato público está condicionada 
à aprovação de outra autoridade administrativa se for expedido em 
substituição de ato cuja eficácia dependa de aprovação da referida 
autoridade (§ 58, 2).
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contratuais alternativos ao ato administrativo. O art. 1116 
da referida lei consagrou módulos convencionais de pro-
cedimento administrativo (acordos endoprocedimentais), 
ao prever dois tipos de acordos que podem ser celebrados 
entre a Administração e particulares no bojo de proce-
dimentos administrativos. Trata-se do acordo integrativo 
e do acordo substitutivo17 (BATISTA JÚNIOR, 2007, p. 
346; KIRKBY, 2011, p. 175-177; MASUCCI, 1977, p. 322; 
NUNES DE MATOS, 2013). A Lei nº 241/1990 ainda 
fixa que os referidos acordos serão disciplinados pelo Có-
digo Civil italiano em matéria de obrigações e contratos, 
se houver compatibilidade, e que a Administração Pública 
poderá rescindi-los unilateralmente, ressalvado o direito 
do particular de ser indenizado por eventuais prejuízos 
(NUNES MATOS, 2013). 

O direito italiano, ao prever em cláusula geral os 
acordos endoprocedimentais, contribui para que os pro-
cedimentos administrativos sejam compreendidos como 
espaços aptos a viabilizar a composição consensual de 
interesses entre a Administração Pública e os cidadãos. 

16 A redação original do art. 11 da Lei nº 241 estabelecia que a Ad-
ministração poderia, no âmbito de procedimento administrativo, 
celebrar acordos com particulares, a fim de determinar o conteúdo 
discricionário do ato administrativo finalizador do procedimento e, 
nos casos previstos em lei, em substituição deste (KIRKBY, 2011, 
p. 175). A Lei nº 15, de 11 de fevereiro de 2005, alterou a redação 
do art.11, suprimindo a exigência de edição de lei específica que 
habilitasse o emprego dos acordos substitutivos. 

17 Os acordos integrativos são acordos celebrados entre a Administração 
e o particular, no âmbito de um procedimento administrativo, que 
tem como objetivo fixar o conteúdo de sua decisão final, desde que 
inexista prejuízo para terceiros. Já os acordos substitutivos tomam 
lugar do procedimento inteiro (BATISTA JÚNIOR, 2007, p. 347-
349; NUNES MATOS, 2013). 
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Além disso, o direito italiano também traz contribuições 
na configuração do regime jurídico dos contratos sobre 
exercício de competências públicas, ao remeter a disciplina 
dos acordos endoprocessuais ao Código Civil em matéria 
de obrigações e contratos. 

A despeito da forte influência da teoria clássica do 
contrato administrativo francês, o direito espanhol admi-
tiu o emprego de modelos consensuais de composição de 
interesses entre poder público e particulares (KIRKBY, 
2011, p. 155). No plano normativo, o art. 8818 da Lei nº 
30/1992 disciplinou a possibilidade de contratualização 
do exercício de potestades públicas, por meio da figura da 
terminação convencional. 

Na mesma linha do direito italiano, o direito espanhol 
consagra os procedimentos administrativos como espaço 

18 Artículo 88 Terminación convencional 1. Las Administraciones Pú-
blicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con 
personas tanto de derecho público como privado, siempre que no 
sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias 
no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el 
interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y 
régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición 
que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de fina-
lizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los 
mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que 
les ponga fin. 2. Los citados instrumentos deberán establecer como 
contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, 
el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, 
debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las 
que estuvieran destinados.3. Requerirán en todo caso la aprobación 
expresa del Consejo de Ministros, los acuerdos que versen sobre 
materias de la competencia directa de dicho órgano. 4. Los acuer-
dos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias 
atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades 
que correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al fun-
cionamiento de los servicios públicos.
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para composição de interesses entre administração públi-
ca e cidadãos. Além disso, contribui na conformação do 
regime jurídico dos contratos sobre exercício de poderes 
públicos, ao fixar algumas formalidades (art. 88, 2 e 3) 
e limites (art. 88, 1 e 4) para celebração da terminação 
convencional. 

Os contratos sobre exercício de poderes públicos 
foram, inicialmente, reconhecidos no campo doutrina 
pelo direito português, por meio dos trabalhos desenvol-
vidos por Sérvulo Correia. Em um segundo momento, 
a categoria foi consagrada pelo art. 185 do Código de 
Procedimento Administrativo, após a reforma promovida 
pelo Decreto-Lei nº 6/1996. O Decreto-Lei nº18/2008 
(Código dos Contratos Públicos – CCP) revogou art. 
185 do CPA e transpôs seu conteúdo para o art. 278 
que assim dispõe: “na prossecução de suas atribuições 
ou dos seus fins, os contraentes públicos podem celebrar 
quaisquer contratos administrativos, salvo se outra coisa 
não resultar da lei ou da natureza das relações a estabe-
lecer”. O art. 1, nº 6 do CCP, ao dispor sobre as espécies 
de contratos celebrados pela Administração, menciona 
expressamente os contratos com objeto passível de ato 
administrativo e outros contratos sobre exercício de 
poderes públicos. Por fim, o art. 285 do CCP estabelece 
que tais contratos devem seguir o regime de nulidade 
dos atos administrativos. 

O ordenamento jurídico português reconhece a fun-
gibilidade entre atos e contratos e confere aos contratos 
sobre exercício de poderes públicos tratamento aproxi-
mado da disciplina alemã. Além disso, o direito português 
encerra relevantes contribuições doutrinárias sobre o 
tema, como os trabalhos de Correia (2003), Gonçalves 
(2008) e Kirkby (2011). 
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2.4. OS CONTRATOS SOBRE EXERCÍCIO 
DE PODERES PÚBLICOS NO DIREITO 
ADMINISTRATIVO BRASILEIRO 

Conforme já destacado, o estudo da contratualidade 
pública, no direito administrativo brasileiro, baseou-se na 
tese substantivadora dos contratos administrativos. Desse 
modo, são escassos os trabalhos que se dedicam ao estudo 
dos contratos sobre exercício de poderes púbicos. O tema 
não é abordado nos manuais de Direito Administrativo, que 
se dedicam precipuamente à análise dos contratos adminis-
trativos clássicos. Apenas a literatura especializada aborda os 
contratos sobre exercício de competências públicas. 

A doutrina basicamente defende que os contratos 
sobre exercício de competências públicas estão consagrados 
em leis setoriais e que estão fundamentados nos princípios 
democrático, da eficiência administrativa, da razoabilidade, 
da confiança e da pacificação social, bem como na implícita 
liberdade do administrador público de tomar suas decisões 
de modo unilateral ou consensual (BATISTA JÚNIOR, 
2007; MENEZES DE ALMEIDA, 2012). 

Onofre Alves Batista Júnior (2007) tem o mérito de 
ter tratado dos contratos sobre exercício de competências 
públicas, a um só tempo, de forma inaugural e aprofunda-
da, no cenário nacional19. Fernando Menezes de Almeida 

19 O autor abordou o tema em sua obra Transações Administrativas: um 
contributo ao estudo do contrato administrativo como mecanismo de pre-
venção e terminação de litígios e como alternativa à atuação administrativa 
autoritária, no contexto de uma administração pública mais democrática. O 
trabalho sintetiza tese de doutoramento do autor, desenvolvida no 
Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito da Universi-
dade Federal de Minas Gerais, sob orientação do Prof. Florivaldo 
Dutra de Araújo. Conforme bem destacou Nunes de Matos (2013), 
o mencionado trabalho é a obra de referência, no direito adminis-
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(2012)20 limita-se a conceituar o contrato alternativo ao 
ato administrativo e a exemplificar algumas de suas espé-
cies. O autor, ao abordar apenas os contratos passíveis de 
ato administrativo, reduz, de modo significativo, o alcance 
da categoria dos contratos sobre exercício de poderes 
públicos. Federico Nunes de Matos (2013) traz relevante 
contribuição ao tema, ao desenvolver atualizado estudo 
de direito comparado, em que aborda o reconhecimento 
do contrato alternativo ao ato administrativo no direito 
alemão, espanhol, italiano, português e brasileiro. 

Outros trabalhos analisam os contratos sobre exercício 
de competências públicas, todavia de modo setorial, por 
exemplo, nos seguintes campos: atividade de controle da 
Administração Pública (FERRAZ, 2006); exercício de 
poder de polícia (BATISTA JÚNIOR, 2007); exercício 
do direito administrativo sancionador (MARQUES DE 
AZEVEDO, CYMBALISTA, 2012; BONACORSI DE 
PALAMA, 2012; FERRAZ, 2008); atividade de fomento 
e intervenção no domínio econômico (MUZZI, 2013). 

Constata-se que o plano teórico ainda carece de estu-
do que aborde os contratos sobre exercício de competências 
públicas de forma sistêmica e como categoria específica 
do Direito Administrativo. 

O ordenamento jurídico brasileiro não concebe os 
contratos sobre exercício de poderes públcicos como mo-

trativo brasileiro, sobre o estudo da autonomia contratual pública 
e do contrato alternativo ao ato.

20 O autor analisou os contratos alternativos ao ato administrativo no 
trabalho Contratos Administrativos. A referida obra corresponde à tese 
Teoria do Contrato Administrativo: uma abordagem histórico-evolutiva 
com foco no Direito brasileiro, apresentada, pelo autor, em fevereiro 
de 2011, em concurso de livre-docência, na Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo. 
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dalidade contratual autônoma, tampouco a doutrina do 
direito administrativo atribui tratamento específico e siste-
matizado a essa categoria contratual. Entretanto, é possível 
identificar que o sistema jurídico nacional consagra, de 
forma fragmentada, contratos que têm como objeto relações 
jurídico-administrativas, que são empregados para viabilizar 
a composição consensual dos interesses da Administração 
Pública e dos particulares envolvidos na relação jurídica, a 
saber: os contratos fiscais21, transações administrativo-tri-
butárias (arts. 156, III e 171 do Código Tributário Nacio-
nal); termos de ajustamento de conduta (art. 5º, § 6º, Lei 
nº 7.347/85), termos de ajustamento de gestão, outorga 
onerosa de direito de construir (art. 4º e arts. 26-31, Lei nº 
10.257/01), operações urbanas consorciadas (art. 32, Lei 
nº 10.257/01), transmissão do direito de construir (art. 32, 
Lei nº 10.257/01), compromissos de cessação de conduta 
em matéria de defesa da concorrência22 (art. 85 da Lei nº 
12.529/11), suspensão do processo administrativo disci-

21 Segundo Casalta Nabais, os contratos fiscais, do direito francês, 
são espécies contratuais que resultam “no desagravamento total 
ou parcial dos impostos de um contribuinte que se comprometa a 
prosseguir determinados objectivos ou a realizar investimentos que 
sejam reconhecidos conformes com os objectivos e recomendações 
do plano” (NABAIS, 1994, p. 179). O autor destaca que o referido 
módulo contratual é um instrumento que permite o Estado dirigir 
o desenvolvimento econômico do país, conjugando esforços com 
a iniciativa privada (NABAIS, 1994, p. 179). Sobre o tema conferir 
Carlos Victor Muzzi (2013), em sua tese de doutoramento “O con-
sentimento do contribuinte como técnica de segurança jurídica e 
praticabilidade no Estado Democrático de Direito”. 

22 O art. 85 da Lei nº 12.529/11 permite que empresas e pessoas físicas 
investigadas por formação de cartel possam, com a concordância 
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, suspender o 
processo administrativo por meio da assinatura do chamado “Termo 
de Compromisso de Cessação de Prática” (TCC). 
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plinar (SUSPAD)23, acordo extrajudicial para realização de 
desapropriação (art. 10, Decreto-lei nº 3.365/41), acordos 
envolvendo medidas compensatórias em matéria ambiental 
(art. 36, Lei nº 9.985/00). 

No plano normativo, os contratos sobre exercício 
de potestades administrativas estão consagrados de forma 
fragmentada em leis setoriais; especialmente, nas searas 
do direito ambiental, do direito urbanístico, do direito 
administrativo tributário, do direito econômico. Inexiste, 
portanto, norma geral, nos termos do art. 22, XXVII, da 
Constituição da República de 1988, que habilite e defina 
os contornos jurídicos do emprego desses contratos.

2.5. DA IMPERIOSA NECESSIDADE DE 
SISTEMATIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DO 
REGIME JURÍDICO DS CONTRATOS 
SOBRE EXERCÍCIO DE PODERES 
PÚBLICOS

A inexistência de normas gerais disciplinadoras e de 
estudos sistematizados que contribuam na definição de 
um regime jurídico gera um quadro de insegurança e de 
instabilidade no emprego dos contratos sobre exercício 
de competências públicas. Existem dúvidas acerca de sua 
licitude, bem como sobre seus elementos caracterizadores, 
espécies, hipóteses em que podem ser celebrados, forma-
lidades (publicação, condição de eficácia, etc.), regime 
jurídico aplicável à execução do objeto, regime de nuli-
dades, necessidade de intervenção dos órgãos de controle 
(órgãos de controle interno, Ministério Púbico, Tribunal 
de Contas, etc.). 

23 A SUSPAD foi idealizada por Luciano Ferraz e implementada no 
Município de Belo Horizonte, por meio da Lei nº 9.310/06.
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Ademais, a falta de definição do regime jurídico dos 
contratos sobre exercício de poderes públicos pode condu-
zir a consequências opostas e igualmente indesejadas, tais 
como: a) informalismo e casuísmo excessivo na celebração 
de tais contratos, comprometendo o tratamento isonômico 
que o poder público deve dispensar aos cidadãos (art. 37, 
caput, CR/88) e a própria vinculação da Administração às 
sujeições jurídico- administrativas e aos direitos fundamen-
tais; b) inibição do emprego desse valioso instrumento de 
composição consensual de interesses entre poder público e 
cidadãos, devido à falta de balizas normativas que confiram 
o mínimo de segurança jurídica e estabilidade às partes 
envolvidas24.

Nesse quadro, a definição do regime jurídico desses 
contratos, por meio de abordagem sistêmica, ganha relevo, 
na medida em que contribuirá para evitar que tratamen-
tos casuísticos e pontuais da doutrina permitam que os 
contratos sobre exercícios de competências públicas sejam 
manejados como estratagemas para fraudar a legalidade e 
contornar a observância das vinculações jurídico-adminis-
trativas e dos direitos fundamentais. 

A definição do regime jurídico transversal ou comum 
aos contratos sobre exercício de competências públicas é 
necessária para que essa modalidade contratual não seja 
empregada como um mecanismo de ruptura da objeti-

24 A ausência de diploma normativo inibe a adoção dos contratos sobre 
exercício de poderes públicos pelo próprio administrador público, 
uma vez que os órgãos de controle (controles internos, Tribunal de 
Contas e Poder Judiciário) podem interpretar a celebração de um 
contrato dessa espécie como uma conduta que viola os parâmetros 
da legalidade estrita e que subverte o princípio da indisponibilidade 
do interesse público, podendo chegar ao ponto de qualificar tal 
conduta como ato de improbidade administrativa. 
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vidade e da igualdade – e por consequência da justiça 
(FERNÁNDEZ; GARCÍA DE ENTERRÍA, 2006, T. 1, 
p. 684). O emprego informal e aleatório de tais contratos, 
que compromete os padrões de isonomia e imparciali-
dade que devem caracterizar a atividade administrativa, 
será reduzido com o estabelecimento de balizas jurídicas 
consistentes. 

Além disso, a definição de determinados aspectos do 
regime jurídico dos contratos sobre o exercício de compe-
tências públicas - das hipóteses de emprego, das formalida-
des e cláusulas obrigatórias; dos procedimentos necessários 
para a celebração, das condições de eficácia; do regime de 
execução do objeto contratual e do regime de nulidades 
- contribuirá para a configuração de uma atmosfera mais 
segura e estável para as relações jurídicas resultantes de 
tais contratos, favorecendo a tutela dos direitos subjetivos 
dos cidadãos e resguardando a autoridade administrativa 
responsável pela celebração do acordo. Esse cenário de 
maior estabilidade estimulará o emprego dos contratos 
sobre exercício de competências públicas, gerando maior 
consensualidade na atividade administrativa. 

Em suma, a definição dos elementos caracterizadores, 
das espécies e do regime jurídico dos contratos sobre exer-
cício de poderes públicos busca conformar uma dogmática 
própria sobre o tema, que auxiliará o Direito Administrativo 
a dar respostas aos desafios que surgem no panorama atual, 
a confrontar as oportunidades e os perigos do emprego 
dessa categoria contratual, a identificar novas espécies e 
aprimorar as existentes, a resolver problemas que surgem 
na prática jurídica, etc. Além disso, a visão sistêmica e inte-
grada dos contratos sobre exercício de poderes públicos irá 
gerar maior confiança, credibilidade e aceitação das ações 
administrativas contratuais. 
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2.6. CONCLUSÃO

Por meio do presente ensaio, buscou-se chamar aten-
ção que, além dos chamados contratos administrativos cuja 
celebração tem a função de provisão de bens e serviços, a 
Administração Pública, de forma crescente, vem adotando 
formas contratuais para exercer potestades públicas. 

O incremento do emprego dos contratos sobre exer-
cício de poderes públicos justifica-se na diversificação das 
atividades administrativas e na busca de um método de 
atuação alternativo ao ato administrativo unilateral para 
concretização dos misteres públicos. 

Sistemas jurídicos estrangeiros, como alemão, italiano, 
espanhol e português, tratam os contratos sobre exercício 
de poderes público como espécie do gênero contratos da 
Administração Pública. Além disso, definem o regime ju-
rídico aplicável a tais contratos com o objetivo de prover 
maior segurança jurídica. 

No âmbito do Direito Administrativo brasileiro, os 
contratos sobre exercício de poderes públicos não são 
concebidos como categoria autônoma. No plano norma-
tivo, estão consagrados de forma fragmentada pela legisla-
ção setorial, inexistindo normas gerais que os consagrem 
definindo seu âmbito de aplicação e as premissas do seu 
regime jurídico, à moda do direito alemão e português. 
Além disso, no plano doutrinário, são escassos os trabalhos 
que se dedicam ao tema.

Esse quadro de escassez de sistematização jurídica, 
pode conduzir a consequências opostas e igualmente in-
desejadas, tais como: a) informalismo e casuísmo excessivo 
na celebração de tais contratos, comprometendo o trata-
mento isonômico que o poder público deve dispensar aos 
cidadãos (art. 37, caput, CR/88) e a própria vinculação da 
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Administração às sujeições jurídico- administrativas e aos 
direitos fundamentais; b) inibição do emprego desse va-
lioso instrumento de composição consensual de interesses 
entre poder público e cidadãos, devido à falta de balizas 
normativas que confiram o mínimo de segurança jurídica 
e estabilidade às partes envolvidas. 

Desse modo, torna-se necessária a consagração dos 
contratos sobre exercício de pores públicos como espécie 
do gênero contratos da Administração Pública, com a 
definição do respectivo regime jurídico, com os objetivos 
de funcionalizar e estabilizar emprego de tais contratos. 
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3
MECANISMOS DE CONTROLE 
DAS PARCERIAS ENTRE O 
ESTADO E O TERCEIRO SETOR

Jéssica Figueiredo1

George Sarmento2

3.1. INTRODUÇÃO

A transferência de recursos públicos para as institui-
ções do Terceiro Setor, ou seja, o fomento estatal consistiu 
numa estratégia do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 
Estado com o intuito de viabilizar a efetividade dos direitos 
sociais. O Plano visava à formação do Estado Consensual e 
à transferência do modelo de Administração Pública buro-
crática para o modelo gerencial, com foco nos resultados.

Sabe-se que sob a égide do Estado Social e Demo-
crático de Direito, fundamentado na Constituição Federal 
de 1988, a concretização dos direitos sociais fundamentais 
passou a ser uma das principais atribuições do Estado brasi-

1 Mestranda em Direito Público na Universidade Federal de Alagoas/
FDA. Pesquisadora do Laboratório de Direitos Humanos.

2 Professor da Universidade Federal de Alagoas/FDA, Doutor em 
Direito Público (UFPE), Pós-Doutorado Université Aix-Provence 
(França). Pesquisador do Laboratório de Direitos Humanos.
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leiro, que deveria configurar toda a máquina administrativa 
para a sua garantia.

No entanto, a década de 1990 no Brasil foi marcada 
por forte insatisfação popular, porquanto as políticas públi-
cas propostas pelo governo não eram medidas suficientes 
para efetivar os direitos trazidos pela Carta Maior. À época, 
a falta de vontade política, a má administração da máquina 
pública e o excesso de burocracia nas instituições estatais 
eram alguns dos fatores apontados para a crise político-ad-
ministrativa que vigorava.

Em setembro de 1995, durante o mandato presi-
dencial de Fernando Henrique Cardoso, em meio ao 
clima de insatisfação geral, foi proposto o Plano Diretor 
da Reforma do Aparelho do Estado, elaborado por Bres-
ser-Pereira, com o objetivo de conquistar a tão sonhada 
eficiência administrativa e fortalecer o regime democrá-
tico (BRESSER-PEREIRA, 1998, p.17), recuperando a 
sua governança.

A Reforma Gerencial trazida pelo Plano Diretor de-
veria ser executada em três dimensões: uma dimensão ins-
titucional, uma dimensão-gestão e uma dimensão cultural, 
esta última baseada na mudança dos valores burocráticos 
para os gerenciais. Na dimensão institucional, constava 
a criação de novas instituições organizacionais, como as 
agências executivas e as organizações sociais, aptas a pro-
mover a descentralização da gestão (BRESSER-PEREIRA, 
1998, p.23-25).

Os serviços passíveis de transferência são os deno-
minados serviços públicos não exclusivos, em contrariedade à 
proposta de autores de considerá-los serviços particulares 
de relevância pública. O que pode parecer irrelevante 
possui repercussões jurídicas importantes, já que a partir 
do momento em que se considera que a prestação trans-
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ferida foi a de serviços públicos não exclusivos, não há 
que se falar em privatização dos serviços públicos e em 
transferência da responsabilidade sobre os direitos fun-
damentais para a sociedade civil. A Constituição Federal 
já autoriza a prestação desses serviços pelos particulares, 
independentemente de delegação, e o fomento estatal 
serviria apenas de estímulo a essas práticas. É o caso, por 
exemplo, das prestações de serviços no campo da saúde 
(artigos 197 e 198,II), da educação (artigos 205 e 206) e 
do meio ambiente (artigo 225).

No momento da proposição da Reforma, já era pos-
sível verificar a presença de várias organizações não go-
vernamentais sem fins lucrativos distribuídas por todos os 
recantos do país que, motivadas pelo altruísmo, atuavam na 
promoção e defesa dos direitos sociais, independentemente 
da atuação estatal. Com a Reforma Gerencial valorizan-
do-as e incentivando-as a auxiliar o Estado na consecução 
de suas atividades, mediante o fomento público, o número 
dessas entidades cresceu, expandindo-se então o denomi-
nado Terceiro Setor.

No entanto, deve-se observar que, ao longo desses anos 
pós-Reforma, os objetivos almejados não foram alcançados 
em sua plenitude. Infelizmente, o crescimento do Terceiro 
Setor trouxe não só instituições sérias e comprometidas 
com o bem-estar social, mas também outras que viram 
nessas organizações apenas a facilidade de cometer frau-
des, realizando desvios do dinheiro público, sem nenhum 
altruísmo em suas intenções. 

Ainda assim, não se pode permitir que o Terceiro 
Setor, de forma geral, tenha sua imagem vinculada a essas 
falsas instituições filantrópicas. É notória a importância 
das entidades referidas tanto para o Estado quanto para a 
sociedade, pois, enquanto uma das mais fortes expressões 
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da sociedade civil organizada, estimulam a participação 
popular no setor público e são fundamentais para a formu-
lação, execução e fiscalização das políticas públicas no país. 
Trata-se de um “poderoso instrumento para a exigência do 
cumprimento da Constituição e das leis, bem como para a 
conformação da atuação do Poder Público ao sentimento 
coletivo”(BARROSO, 2003, p.131).

Há diversos exemplos que exibem o valor das ativi-
dades desse Setor. É o caso a pressão realizada no Estado 
por ONGs de DSTs/AIDs para a realização de políticas 
públicas que objetivassem o enfrentamento do problema. 
Depois de formuladas, implantadas e executadas em parceria 
com as próprias organizações, o Brasil transformou-se numa 
referência para o mundo quanto às políticas públicas de 
prevenção e tratamento de DSTs/AIDs. (BRASIL, Con-
gresso Nacional, 2010) Ou mesmo a atuação contínua das 
ONGs feministas brasileiras na exigência de implantação 
de políticas públicas para o combate da violência contra a 
mulher, principalmente na aprovação e efetivação da Lei 
Maria da Penha (ALBARRAN, 2013,p.321-340).

Portanto, a proteção do Terceiro Setor e da sociedade 
em geral contra os abusos de tais organizações revela-se 
fundamental e somente se realizará se, inicialmente, forem 
eficazes os mecanismos de controle sobre elas incidentes, 
tanto no âmbito interno quanto no externo, em especial 
quando há transferência de recursos públicos sob a forma de 
parceria. Sem isso, a Reforma nunca será completa, já que 
estará comprometida a eficiência das parcerias na prestação 
dos direitos sociais fundamentais, sua finalidade precípua. 

Nesse contexto, este artigo tem como objetivo central 
verificar se o controle exercido sobre as parcerias firmadas 
entre o Estado e o Terceiro Setor é suficiente para garantir 
a prestação satisfatória dos direitos sociais fundamentais.
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3.2. OS MECANISMOS DE CONTROLE DAS 
PARCERIAS NO CONTEXTO SOCIAL 
BRASILEIRO

Quando se trata de entidades privadas sem fins lucrati-
vos que exercem atividades anteriormente desempenhadas 
diretamente pelo setor público na satisfação dos direitos 
fundamentais, pode-se observar, de plano, a necessidade 
de controle estatal. No entanto, quando se verifica a trans-
ferência de recursos públicos, a título de fomento, para 
tais entidades, a responsabilidade estatal, evidentemente, é 
ainda maior. 

A partir do momento em que o Estado formaliza as 
parcerias com entidades privadas para a consecução de 
atividades de interesse social, deve assumir o seu papel de 
Estado Regulador, controlando-as de forma eficaz, com 
vistas à plena realização dos objetivos a elas deferidos 
(DIAS, 2008, p.352). 

É nesse sentido que preceitua o parágrafo único do 
artigo 70 da Constituição Federal, após a alteração de sua 
redação em 1998:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orça-
mentária, operacional e patrimonial da União e 
das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economici-
dade, aplicação das subvenções e renúncia de 
receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pes-
soa física ou jurídica, pública ou privada, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou adminis-
tre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 
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quais a União responda, ou que, em nome desta, 
assuma obrigações de natureza pecuniária. (Re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)

Entende-se, então, que a atividade de fomento do Es-
tado é uma de suas diretrizes, mas não há compulsoriedade 
na transferência de recursos. Depois de firmadas as parcerias, 
entretanto, transforma-se em dever da Administração Pú-
blica o controle delas, garantindo o cumprimento de suas 
cláusulas, ante o dinheiro e o interesse público envolvido. 

No atual modelo gerencial de Administração Pública, 
adotado após a Reforma pelo então Estado Consensual, o 
controle deverá ser realizado através de auditorias de gestão, 
que não só avaliam a regularidade das condutas adminis-
trativas em face da norma legal aplicável, mas também se 
comprometem a detectar os fatores que estão prejudicando 
o desempenho da administração e a formular propostas de 
aperfeiçoamento (FERRAZ, 2006, p.5).

Tal espécie de controle tende a priorizar os resulta-
dos alcançados, em detrimento dos meios, controlando 
a eficiência da utilização, pelas entidades em exame, dos 
recursos públicos transferidos e o alcance das metas pac-
tuadas para a prestação dos serviços de interesse social 
(SCHOENMAKER, 2011, p. 33). É o chamado controle 
de resultados, que se manifesta quanto à sua abrangência, 
sob a forma de controle interno, externo e extraorgânico 
(DIAS, p. 362 e 363).

3.3. CONTROLE INTERNO

A expressão “controle interno” pode ser utilizada, 
no âmbito do Terceiro Setor, para duas situações distintas. 
A primeira diz respeito ao controle interno da própria 
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entidade, funcionando como um mecanismo de gestão, 
uma autoavaliação que auxilia no aprimoramento daquela. 
A segunda trata do controle que a Administração Direta 
exerce sobre seus próprios órgãos e sobre as entidades des-
centralizadas a ela vinculadas. É sobre a segunda utilização 
de “controle interno” – também denominado “controle 
interno exterior” por Celso Antônio Bandeira de Melo – 
que se tratará (MELLO, 2010, p.937).

A partir da implementação do Estado Social e De-
mocrático de Direito pela Constituição Federal de 1988, 
incumbe ao Poder Executivo a adoção de políticas públicas 
capazes de efetivar os direitos fundamentais trazidos pela 
Carta, em todas as suas dimensões, mediante a aplicação 
consciente de recursos públicos (GOTTEMS; BORGES, 
2009). Com a formalização das parcerias com entidades o 
Terceiro Setor, esse Poder transfere a execução de alguns 
de seus serviços para elas, principalmente aqueles relacio-
nados aos direitos sociais, vinculando-as a ele e, com isso, 
tornando-as parte integrante do objeto de seu próprio 
controle interno.

De forma geral, essa espécie de controle sobre as enti-
dades de direito privado encontra respaldo no ordenamento 
pátrio a partir do artigo 74, inciso II, da Constituição Fede-
ral3, com regulamentação no plano infraconstitucional, no 
artigo 25 do Decreto-Lei 200/67, nos artigos 76 a 80 da Lei 
4.320/64 e nos artigos 54 e 59 da Lei Complementar 101/00.

3 Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia 
e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação 
de recursos públicos por entidades de direito privado. (BRASIL, 
Constituição da República Federativa do Brasil, 1988).
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Tal controle é iniciado pela Administração Pública 
Direta com o processo de qualificação das organizações 
sem fins lucrativos. Diferentemente do convênio, em que 
a entidade conveniada não necessita de nenhuma quali-
ficação especial prévia, no contrato de gestão e no termo 
de parceria, a qualificação é obrigatória. Nesses casos, o 
processo de qualificação de Organizações Sociais (OS) 
e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIPs) pelo Poder Executivo consiste em uma fase 
preliminar na formalização das parcerias.

Para a entidade tornar-se uma Organização Social, de 
acordo com a Lei 9.637/98, ela deve preencher todos os 
requisitos específicos dispostos em seu artigo 2º. Este elenca 
os temas que obrigatoriamente devem constar no ato cons-
titutivo da entidade e condiciona a sua aquisição à aprovação 
pelo Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da 
área de atividade correspondente ao seu objeto e do Ministro 
de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, 
a depender da conveniência e oportunidade4.

O dispositivo encontra severas críticas doutrinárias, 
pois submete a aquisição da qualificação à discricionarie-
dade do Poder Público, já que, mesmo atendidos os requi-
sitos formais, o pedido da entidade poderá ser negado pelo 
Executivo, baseado na justificativa da oportunidade e da 
conveniência (VIOLIN, 2010, p. 205). Tanta subjetividade 
transita em sentido oposto aos princípios constitucionais 
que permeiam o Direito Administrativo e transformou a 
aprovação da qualificação em um verdadeiro “cheque em 
branco” para o Poder Executivo, facilitando toda espécie 
de corrupção e protecionismo existente na esfera pública 
(FIGUEIREDO, L. V., 2006, p.151).

4 Art. 2º da Lei 9.637/98.



75

Felizmente, no caso das Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público, a situação é diferente. A Lei 
9.790/99, em seu artigo 1º, § 2º, deixa bem claro que o 
preenchimento dos requisitos ali dispostos é suficiente 
para a outorga da qualificação5, retirando da Administração 
Pública, portanto, qualquer margem de discricionariedade.

Após a qualificação, segue a escolha das entidades 
parceiras, também momento de avaliação e controle. 
Outro tema alvo por muitos anos de crítica maciça na 
doutrina pela discricionariedade é a ausência de dispo-
sitivos que exijam um procedimento de seleção eficaz 
para tal escolha. A promulgação do Decreto Federal 
6.170/2007 mudou parcialmente essa realidade, pois 
tornou obrigatória a realização de processo seletivo, por 
meio do chamamento público6. 

Mesmo com todo o avanço, há pontos que não foram 
contemplados pelo Decreto mencionado, por isso, consoan-
te sugerido por Rony Torres, é importante que haja ainda: a 
avaliação da entidade parceira; a quarentena para entidades 
que perdem a qualificação; a melhor regulamentação sobre 
a vigência das parcerias; e, por fim, o estímulo ao controle 
social (TORRES, 2013, p. 229-236).

5 Art. 1º Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado, sem 
fins lucrativos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas 
estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei. § 2º A 
outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado ao 
cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei. (BRASIL. Lei 
9.790, 1999)

6 Art. 4º A celebração de convênio ou contrato de repasse com en-
tidades privadas sem fins lucrativos será precedida de chamamento 
público a ser realizado pelo órgão ou entidade concedente, visando 
à seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto 
do ajuste. Ibidem.
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Depois de firmadas as parcerias, a organização se 
submete ao órgão do poder público da área de atuação 
correspondente à atividade fomentada e aos Conselhos de 
Políticas Públicas7, além da Controladoria-Geral da União 
(CGU), por esta coordenar o sistema de controle interno 
da administração federal.

Sabe-se que por força do artigo 93 do Decreto-Lei 
200/67, toda entidade do Terceiro Setor que receba trans-
ferências de recursos públicos tem o dever de prestar contas 
aos órgãos do controle interno do órgão repassador. Caso 
contrário, cabe a instauração de uma tomada de contas 
especial pelo Tribunal de Contas (DIAS, 2008, p. 370).

No caso dos contratos de gestão, esse controle é exer-
cido de forma ainda mais rigorosa. A Lei 9.637/98, em 
seu artigo 2º, I, c, exige a criação de um Conselho de 
Administração com atribuições normativas e de controle 
básicos. Esse Conselho deverá ser composto por membros 
da comunidade e por membros do Poder Público, o último 
na proporção de 60% (art. 60, I). O valor tão alto deixa 
claro o intuito do legislador em manter o controle interno 
das organizações sociais preponderantemente nas mãos do 
poder público e não nas da sociedade, como inicialmente 
proposto para as entidades desse setor (PRADO, 2007, p.13).

Caso o Conselho constate o descumprimento das 
determinações presentes no contrato de gestão, é possível 
a desqualificação da entidade como Organização Social. 
Porém, da mesma forma que acontece na qualificação, o 
legislador pecou ao tornar a desqualificação um ato dis-
cricionário (art. 16 da Lei 9.637/98)8, abrindo margem 

7 Art. 11 da Lei 9.790/99.
8 Art. 16. O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da 

entidade como organização social, quando constatado o descum-
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para a manutenção das falcatruas e prestações de serviço 
ineficazes. Em casos excepcionais, a Administração Públi-
ca poderá, até mesmo, intervir na execução do contrato, 
considerando as regras dispostas nos artigos 66 a 76 da Lei 
8.666/93 (DIAS, 2008, p. 371).

O mesmo não ocorre com as Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público que firmam termos de parceria, 
pois, neste caso, a desqualificação é obrigatória, após processo 
administrativo ou judicial (art. 7º da Lei 9.790/98)9. Além disso, 
não foi determinado qualquer percentual para a composição 
de sua Comissão de Avaliação, devendo este ser definido em 
acordo entre o órgão parceiro e a OSCIP em questão10.

Por fim, resta salientar que, ainda que existam diversos 
mecanismos de controle previstos na legislação infraconsti-
tucional a serem desempenhados pelo Poder Executivo, os 
dados resultantes desse controle, de forma geral, não estão 
disponibilizados para a consulta pública, impedindo uma 
pesquisa mais apurada e a sua evolução, e facilitando, ainda, 
influências políticas e desvios.

3.4. CONTROLE EXTERNO

3.4.1. Controle jurisdicional

No sistema tripartite de poder, adotado pelo Estado 
brasileiro, é função precípua do Poder Judiciário a apre-

primento das disposições contidas no contrato de gestão. (BRASIL, 
Lei 9.637, 1998)

9 Art. 7º Perde-se a qualificação de Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público, a pedido ou mediante decisão proferida em 
processo administrativo ou judicial, de iniciativa popular ou do 
Ministério Público, no qual serão assegurados ampla defesa e o 
devido contraditório. (BRASIL, Lei 9.790, 1999)

10 Art. 11, § 1º, da Lei 9.790/98.
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ciação de qualquer lesão ou ameaça a direito, ainda que 
o autor seja o próprio poder público, consoante o artigo 
5º, XXXV, da Constituição Federal11. O controle jurisdi-
cional da Administração Pública é, na realidade, princípio 
estruturante do Estado Democrático de Direito, essencial 
à proteção dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos 
e à submissão do Estado aos preceitos legais.

Na clássica distinção entre atos de natureza vinculada 
e atos de natureza discricionária, cristalina é a autorização 
constitucional para o controle pela via judicial dos atos de 
natureza vinculada, já que, ante o princípio da legalidade 
administrativa12, todos os atos praticados pela Administração 
Pública deverão enquadrar-se na hipótese objetivamente 
prevista em lei. Entretanto, várias foram as discussões quanto 
ao controle no caso dos atos de natureza discricionária.

 Alguns doutrinadores e jurisprudências defendiam a 
impossibilidade de interferência do Judiciário na análise de 
critérios subjetivos (de oportunidade e conveniência) de 
ato exarado pelo Executivo, por acreditar que esta violava 
o princípio constitucional da tripartição de poderes, trazido 
pelo artigo 2º da Constituição (FRANÇA, 2010, p.113). 
Outros, porém, apontavam a “necessidade de recurso ao 
Judiciário para fazer valer as promessas constitucionais frus-
tradas pela ação ou omissão de outros poderes constituídos” 
(AGUILLAR, 1999, p. 262),ainda que fossem consideradas 
discricionárias

11 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natu-
reza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes: [...]XXXV - a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. (BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil, 1988)

12 Art. 37 da Constituição Federal.
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Atualmente se entende que tanto os atos adminis-
trativos vinculados quanto os discricionários podem ser 
apreciados pelo Poder Judiciário, ante o dever de estar em 
consonância com o sistema jurídico vigente. É possível, 
então, investigar não só a legalidade formal do ato, mas 
também os seus motivos, a sua finalidade e as suas causas 
(MELLO, 2010, p. 977).

É claro que o controle deverá respeitar os limites míni-
mos indispensáveis à independência e autonomia dos poderes, 
sendo sua obrigação exercê-lo em estrita observância ao 
modelo de freios e contrapesos adotado pela Constituição 
Federal de 1988. Assim, quanto aos atos discricionários do 
administrador, o controle exercido sobre eles se dará apenas 
em caráter excepcional, quando justificado por indícios de 
violação legal, especialmente dos princípios administrativos 
previstos do artigo 37, caput, da Constituição Federal13.

Especificamente quanto ao controle jurisdicional das 
organizações do Terceiro Setor, foi realizado um levan-
tamento de dados jurisprudenciais através do endereço 
eletrônico do Supremo Tribunal Federal (STF)14, com base 
no tipo de entidade tratada nos acórdãos – entidade de 
utilidade pública, entidade beneficente de assistência social, 
organizações sociais e organizações da sociedade civil de 
interesse público –, no lapso temporal de dois anos (nos 
anos de 2013 e 2014). 

13 Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência [...]. (BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil,1988)

14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em <http://www.
stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp>. Aces-
so em: 15 jun. 2015.
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Da análise dos casos, inicialmente, pode-se constatar 
que, durante o período de dois anos, apenas 28 ações refe-
rentes a essas instituições foram apreciadas e somente duas 
delas referiam-se às parcerias. Ainda menor é o número de 
casos quando eliminadas decisões de assuntos idênticos, já 
que boa parte das ações versa sobre temas similares.

Observa-se que a grande maioria das ações foi pro-
posta por organizações possuidoras do certificado de 
entidade beneficente de assistência social (CEBAS), to-
talizando quase 90% dos processos. Foram encontradas 
apenas duas jurisprudências referentes às organizações 
sociais (OS) e uma às organizações da sociedade civil de 
interesse público (OSCIP).

Merece destaque, ainda, a análise da natureza das ma-
térias apreciadas, pois não obstante tenham sido tratados 
temas de natureza tributária, administrativa, constitucional e 
processual, verifica-se que um total de 19 julgamentos dos 
28 coletados (ou seja, aproximadamente 68% dos julgados) 
diz respeito apenas à matéria tributária, versando acerca de 
imunidades (como ICMS, PIS, IPTU, contribuição previ-
denciária, rendimentos e ganhos de capital de aplicações 
financeiras etc.) e isenções fiscais.

Pesquisa similar foi realizada por Maria Tereza Fonseca 
Dias no ano de 2006, momento em que a autora fez a co-
lheita de dados sobre as mesmas entidades aqui destacadas 
nos endereços eletrônicos do Supremo Tribunal Federal, 
do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais, sem restrição temporal (DIAS, 
2008, p. 481-528). Quanto à natureza da matéria apreciada, 
também foi verificado que, naquela época, a extensa maioria 
dos casos tratava de matéria tributária, resultando no total 
de mais de 70% das decisões (DIAS, 2008, p. 382), não 
sendo possível considerar, até então, um avanço nessa área.
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Ademais, a autora aponta que o número tende a cres-
cer, caso consideradas as discussões acerca da certificação das 
entidades, que, embora tenham caráter administrativo, têm 
o objetivo final de confirmar a qualificação para estarem 
aptas a gozar das imunidades fiscais (DIAS, 2008, p. 382). 
A partir dos dados de sua pesquisa, quase 80% passariam 
a ter natureza tributária e, da análise jurisprudencial dos 
dados dispostos neste trabalho, mais de 85% dos casos, se 
essas discussões fossem consideradas.

Além da questão referente à qualificação das organi-
zações sem fins lucrativos, problemas com o contrato de 
gestão e licitação em convênios foram os temas de direito 
administrativo apreciados pelo STF. Durante esses dois anos, 
também se tratou da aplicação de privilégios da Fazenda 
Publica, de caráter processual, às entidades em comento, 
sendo julgado um mandado de injunção de iniciativa de 
entidade beneficente de assistência social.

Por fim, diante dos dados coletados, é possível dizer 
que pouco há de se questionar sobre excessos cometidos 
pelo Poder Judiciário quanto ao controle jurisdicional das 
entidades do Terceiro Setor, especialmente no caso das 
parcerias entre o Estado e tais organizações. Isso porque, 
ainda que as deliberações de natureza tributária sejam a 
maioria e que, ao diminuir a arrecadação, tenham o condão 
de afetar a disposição do orçamento, elas são em número 
muito pequeno e, por isso, em nada desrespeitam o sistema 
tripartite de poder, adotado pela Constituição de 1988.

3.4.2. Controle parlamentar direto:  
o controle pelo Congresso Nacional

No nível federal, o controle externo parlamentar se 
realiza através do Congresso Nacional, com o auxílio do 
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Tribunal de Contas. Denomina-se controle parlamentar 
direto quando ele é exercido diretamente pelo Congres-
so Nacional, e controle parlamentar indireto quando é 
exercido pelo Tribunal de Contas, segundo classificação 
trazida por Celso Antônio Bandeira de Mello (MELLO, 
2010, p. 939). 

Conforme assinala Francisco Eduardo Chaves, “o 
Congresso Nacional detém suas próprias competências de 
controle, algumas exclusivas e diretas, e outras partilhadas e 
conjuntas com o próprio TCU” (2009, p.38). Neste tópico, 
tratar-se-á das primeiras competências apontadas.

De acordo com o artigo 49 da Constituição Federal 
de 1988, no âmbito do controle, dentre outras funções:

Art. 49. É da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional:

[...]

X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Exe-
cutivo, incluídos os da administração indireta;

Para tanto, vários são os instrumentos à sua disposição: 
a) criação de comissões permanentes e temporárias pelo 
Congresso Nacional e suas Casas (art. 58, CF), podendo 
instalar inclusive comissões parlamentares de inquérito 
para apurar as infrações (art. 58, § 3º); b) sustação de atos 
normativos do Poder Executivo, quando verificado que 
estes exorbitaram o poder regulamentar ou os limites 
de delegação legislativa (art. 49, V, CF); c) convocação de 
Ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos di-
retamente subordinados à presidência da República para 
prestar informações, pessoalmente ou por escrito (art. 50, 
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caput, § 2º); julgamento do Presidente da República por 
crime de responsabilidade (art. 52, I).

Infelizmente, sobretudo por motivos políticos, não é 
sempre que se verifica a utilização de tais instrumentos. 
No controle das organizações sem fins lucrativos, merece 
destaque a instauração das Comissões Parlamentares de 
Inquérito (CPIs).

A primeira CPI referente à atuação das ONGs no 
Brasil foi instaurada no ano de 2001, a partir do Requeri-
mento n.º 22 do Senado Federal. Essa Comissão teve por 
objetivo apurar as denúncias veiculadas pela imprensa a 
respeito da atuação irregular de Organizações Não Gover-
namentais (ONGs) em território nacional, além de verificar 
a interferência dessas organizações em assuntos indígenas, 
ambientais e de segurança nacional, especialmente daquelas 
que atuam na região Amazônica.

Após quase dois anos de trabalho, em dezembro de 
2002, a CPI publicou seu Relatório Final, resultando em sete 
proposições legislativas e no encaminhamento das denúncias 
de cada organização às autoridades e aos órgãos competentes. 

Recentemente, outra Comissão Parlamentar de Inqué-
rito foi criada, sendo esta ainda mais interessante ao presente 
trabalho, por ter como objetivo apurar a liberação, pelo 
Governo Federal, de recursos públicos para Organizações 
Não Governamentais – ONGs – e para Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs –, assim 
como a utilização desses recursos e de outros recebidos do 
exterior por essas entidades, desde o ano de 1999 até 8 de 
novembro de 2007.

A Comissão foi instaurada a partir do Requerimento 
n.º 201, de 2007, do Senado Federal e apresentou seu Re-
latório Final no mês de outubro de 2010. Dos problemas 
encontrados e relatados, destacam-se: a ausência de critérios 
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para a escolha de entidades; o desvio de finalidade do objeto 
do contrato e a insuficiência de controles interno e exter-
no, capazes de prevenir, corrigir e reprimir os problemas 
oriundos da relação de parceria entre Estado e entidades 
privadas sem fins lucrativos.

Suas atividades resultaram no encaminhamento de 
recomendações a sete órgãos do poder público (como o Tri-
bunal de Contas da União, a Controladoria-Geral da União, 
por exemplo), para que adotem as medidas necessárias à sua 
consecução; no encaminhamento das denúncias apuradas 
ao Ministério Público; e em dois Projetos de Lei, que se 
converteram nas Leis de n.º 12.349/10 e n.º 13.019/14, 
esta última posteriormente analisada em tópico próprio.

Por fim, deve-se atentar para a relevância do controle 
parlamentar direto na defesa dos interesses da sociedade 
e, em especial, das Comissões Parlamentares de Inquérito. 
Estas, ainda que sofram influências políticas na realização 
de seus trabalhos, figuram como importantes fontes de 
informação sobre o tema que lhe é objeto e contribuem 
enormemente para o início dos debates e para as alterações 
legislativas eficazes.

3.4.3. Controle parlamentar indireto: o controle 
pelo Tribunal de Contas da União

De acordo com o artigo 70 da CF/88, o contro-
le externo parlamentar da Administração Pública con-
siste na “fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, le-
gitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e 
renúncia de receitas”15. Por sua complexidade e caráter 

15 Art. 70 da CF.
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técnico, é exercido, a nível nacional, com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União (TCU), nos termos do art. 
71 da Constituição Federal.

Atenta-se que, ainda que o Tribunal assista o Congresso 
Nacional no controle externo, a ele não é subordinado, pois 
se reveste de independência funcional, financeira e adminis-
trativa. A adoção de determinadas ações em atendimento a 
iniciativas do Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara 
dos Deputados ou de comissões de uma dessas Casas, não 
se realiza com o objetivo de atender às suas ordens, mas por 
determinação do próprio Texto Constitucional (CHAVES, 
2009, p. 37,38).

Quanto à aplicação do artigo 70 da CF/88 às entidades 
do Terceiro Setor, já é pacificado que, a partir do momento 
em que estas firmam contratos com o Estado e passam a 
receber dinheiro publico, estão submetidas ao controle do 
Tribunal de Contas da União. Além de entendimentos 
jurisprudenciais16, dispositivos constitucionais17 e infracons-
titucionais18 corroboram essa afirmação. Deve-se ressaltar, 
no entanto, que o regime jurídico a que respondem não 
é inteiramente de direito público, pois a conservação do 

16 Esse é o entendimento do Tribunal de Contas da União para as 
Organizações Sociais desde 1998, com a decisão de n.º 592, e para 
as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público desde 1999, 
a partir da decisão de n.º 931. (DIAS, 2008, p. 395, 396)

17 Art. 74 Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, 
de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade 
de: [...] II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto 
à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patri-
monial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como 
da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 
(BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988).

18 É o caso do art. 9º da Lei 9.637/98 e do art. 59 da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.
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caráter privado dessas entidades é condição indispensável 
à realização de suas atribuições.

Das atividades conferidas ao TCU pela Constituição 
Federal, apenas incidem diretamente sobre as organizações 
do Terceiro Setor aquelas dispostas no artigo 71, incisos 
II, III, IV, VI, VIII, X e XI19, a saber: julgar a prestação de 
contas (art. 71, II, da CF); apreciar a legalidade da admissão 
de pessoal (art. 71, III, da CF); realizar inspeções e audi-
torias (art. 71, IV, da CF); fiscalizar a aplicação de recursos 
repassados pela União (art. 71, VI, da CF); aplicar sanções 
aos responsáveis por ilegalidade de despesa ou irregulari-
dade de contas (art. 71, VIII, da CF); sustar a execução do 
ato impugnado (art. 71, X, da CF); e representar ao Poder 
competente (art. 71, XI, da CF).

Diversas são as controvérsias referentes ao órgão com-
petente para o recebimento e julgamento das contas das 
ONGs parceiras do Estado. Há o entendimento de que a 
partir da análise da combinação do art. 70, parágrafo único 
e inciso II do art. 71 da Constituição Federal, caberia ao 
Tribunal de Contas da União receber a prestação de con-
tas de entidades do Terceiro Setor que acolhem recursos 
públicos federais e julgá-las, já que estas se enquadram na 
expressão “responsáveis”, trazida pelo mencionado inciso 
(SCHOENMAKER, 2011, p.106). Era esse o posiciona-
mento do Tribunal quanto ao tratamento das organizações 
sociais até o ano de 200820.

19 Arts. 71, II, III, IV, VI, VIII, X e XI, da Constituição Federal.
20 “Nos termos da Decisão n.º 592/1998 – Plenário –, ficou decidido 

que as contas anuais das organizações sociais são submetidas a julga-
mento pelo Tribunal. [...] Já em relação às OSCIPs, diversamente do 
posicionamento tomado em relação às OSs, a Decisão n.º 931/1999 
– Plenário – caminhou no sentido de que o controle do TCU 
sobre as organizações da sociedade civil de interesse público deve 
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Atualmente, de modo diverso, entende o Tribunal de 
Contas da União que cabe aos órgãos contratantes a super-
visão e a avaliação das organizações com quem pactuam, 
ainda que estas sejam organizações sociais, devendo esses 
órgãos, entretanto, apresentar informações sobre o acompa-
nhamento e a avaliação ao Tribunal (SCHOENMAKER, 
2011, p. 111). Assim, as contas seriam prestadas diretamente 
ao órgão ou entidade federal concedente de recursos, ca-
bendo ao TCU fiscalizá-las apenas em caso de auditorias ou 
em processo de tomada de contas especial (BRASIL, TCU, 
2013), verificados os requisitos necessários para tanto21.

Por força do artigo 71, IV, da Constituição da Re-
pública, o Tribunal de Contas vem realizando, em âmbito 
federal, auditorias operacionais ou de gestão. Elas visam 
detectar, entre outros elementos, “a qualidade da gestão, 
seus resultados, a transparência das ações públicas, o alcance 
dos objetivos e metas esperadas com economia e eficiência 
de recursos públicos, ou seja, aquilo que ficou conhecido 
por acountability” (DIAS, 2008, p.392).

Tais auditorias estão diretamente ligadas à Reforma 
do Estado, pois possibilitam uma maior autonomia e flexi-
bilidade aos gestores na utilização dos recursos transferidos 
(QUEIROZ, 2011, p. 62) e, ao mesmo tempo, exercem 
verdadeiro controle de resultados, apresentando recomenda-

ser feito nos mesmos moldes daquele que é realizado em relação a 
entidades privadas que firmam convênio com o Estado”, conforme 
relata Maria Tereza Fonseca Dias (2008, p. 3.462 e 3.463).

21 A tomada de contas especial é instaurada nos casos em que se 
verifica: “omissão no dever de prestar contas; não aplicação de 
recursos repassados pela União [...]; ocorrência de desfalques, 
desvios de dinheiros, bens e valores públicos; ou prática de ato 
ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário”. 
(CHAVES, 2009, p. 345)
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ções e contribuindo para um melhor desempenho no setor 
público. Para que elas funcionem com destreza, entretanto, 
é necessário inicialmente um planejamento das atividades 
na legislação financeira e orçamentária que permita esta-
belecer critérios objetivos para a aferição de resultado, ou 
seja, depende, primordialmente, da boa atuação do governo 
nessa área (DIAS, 2008, p. 392,393).

Verificadas irregularidades, caberá ao órgão em exame, 
então, decidir pela aplicação das sanções previstas em lei (art. 
71, VIII, da CF), atribuição de prazo para adoção das provi-
dências necessárias (art. 71, IX, da CF) ou pela sustação dos 
atos impugnados (art. 71, X, da CF). O último caso se dará 
sempre de forma excepcional e deverá ser acompanhado da 
comunicação imediata da decisão à Câmara dos Deputados 
e ao Senado Federal. Não se admite, todavia, a sustação de 
contratos celebrados pelas entidades com terceiros privados 
ou de quaisquer instrumentos de parceria firmados com 
órgãos públicos (SCHOENMAKER, 2011, p. 129, 130).

3.4.4. Controle pelo Ministério Público

A Constituição Federal de 1988 consagrou a evolução 
do Ministério Público ao longo das anteriores constitui-
ções brasileiras ao defini-lo como instituição permanente 
e essencial à função jurisdicional do Estado. A instituição 
passou a ser considerada, por seus objetivos, defensora da 
ordem jurídica, guardiã do regime democrático e protetora 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis22.

A fim de que se cumpram as suas funções23, são 
pautadas pelos princípios constitucionais da unidade, 

22 Art. 127, caput, da CF.
23 O art. 129 da Constituição Federal traz apenas um rol exemplifi-

cativo das funções do Ministério Público.
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da indivisibilidade e da independência funcional24, e 
possuem a liberdade de promover as medidas necessárias 
à defesa dos direitos constitucionalmente garantidos25. 
Dentre os meios de atuação, destacam-se a ação civil 
pública26 e o inquérito civil, trazidos pelo artigo 129, 
III, da Constituição Federal, sem prejuízo de outros 
instrumentos dispostos na legislação constitucional e 
infraconstitucional aplicáveis.

No tocante às entidades do Terceiro Setor parceiras 
da Administração Pública, o fundamento do controle pelo 
Ministério Público se encontra no dever que constitu-
cionalmente lhe foi atribuído de proteção aos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, sob a forma, nesse caso, 
de defesa do patrimônio público. 

É o que se depreende, inclusive, do art. 10 da Lei 
n.º 9.637/98 (das OSs) e do art. 13 da Lei n.º 9.790/99 
(das OSCIPs), que, em ambos os casos, determina aos 
responsáveis pela fiscalização da entidade a representação 
ao Ministério Público, quando houver indícios fundados 
de malversação de bens ou recursos de origem pública27.

Assim, mesmo que o Código Civil tenha dado trata-
mento diferenciado ao controle das associações e fundações, 
conferindo ao Ministério Público Estadual a obrigação de 
velar pelas fundações, nem sequer mencionando as associa-
ções, a discussão acerca da ampliação do controle para essas 

24 Art. 127, § 1º, da CF.
25 Art. 129, II, da CF.
26 Defende Wallace Martins Junior que a propositura da ação civil 

pública, por si só, não configura controle da Administração Pública, 
já que esta somente se dará quando for apta a impor alguma sanção 
de forma direta; nesse caso, isso não acontece, pois tal imposição está 
sujeita à decisão judicial. (MARTINS JUNIOR, 2002, p. 24-26).

27 Art. 10, da Lei n.º 9.637/98 e art. 13, da Lei n.º 9.790/99.
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instituições aqui não é cabida, pois, independentemente 
dessa regra, encontra-se amparada no texto constitucional 
a hipótese de abertura de inquérito civil para apuração de 
dano ao patrimônio público (DIAS, 2008, p. 399).

Em que pese a falta de estrutura física, a falta de 
pessoal e a limitação dos recursos, presentes em todas 
as instituições públicas do país, o Ministério Público da 
União e os Ministérios Públicos estaduais, na condição 
de guardiões dos interesses da sociedade, vêm tentando 
aprimorar os seus mecanismos de controle, priorizando a 
atuação conjunta desses entes, de forma a conferir maior 
eficiência em seus trabalhos.

Em diversos estados da Federação, foram criadas 
Promotorias especializadas – e Centros de Apoio Ope-
racionais correspondentes28 – no acompanhamento e na 
fiscalização contábil, financeira e finalística das organi-
zações do Terceiro Setor, que, até o presente momento, 
“têm sido capazes de zelar pela regularidade da aplicação 
de recursos públicos e subvenções sociais e doações de 
particulares recebidas pelas entidades, e têm verificado in 
loco o real trabalho que elas efetivamente desenvolvem” 
(PAES, 2000, p. 320, 321).

Dessa forma, é possível verificar a importância do 
controle exercido pelo Ministério Público no âmbito das 
entidades que compõem o Terceiro Setor, especialmente 
quando estas se utilizam também de recursos públicos 

28 São exemplos: Comissão de Organização e Fiscalização de Fundações 
do Estado de Alagoas, Centro de Apoio Operacional às Promo-
torias de Justiça (CAOP) de Fundações e Entidades de Interesse 
Social do Estado de Pernambuco, CAOP de Direitos Humanos e 
Terceiro Setor do Estado de Santa Catarina, CAOP das Fundações 
e do Terceiro Setor do Estado do Paraná e CAOP do Patrimônio 
Público, Fazenda Pública e Terceiro Setor do Estado da Paraíba.
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para realizar as suas atividades. É exatamente o caminhar 
desconfiado da instituição em comento que “concede ao 
cidadão a tranquilidade de um leal aliado, estabelecido 
para que o seu bem seja incansavelmente promovido pelo 
Estado” (FRANÇA, 2010, p. 105).

3.5. CONTROLE SOCIAL

Pode-se conceituar o controle social, para os fins 
do presente trabalho, como a atuação da sociedade civil 
(conjunta ou individual), utilizando-se dos instrumentos 
constitucionalmente previstos, no controle das atividades 
praticadas pela Administração Pública, em especial as ativi-
dades de parceria com as organizações sem fins lucrativos. 
Essa espécie de controle encontra respaldo na própria 
Constituição brasileira de 1988, pois intrínseca à ideia de 
república e de democracia. 

Embora exista a possibilidade de controle social 
desde a proclamação da república brasileira (Constitui-
ção Federal de 1891), este somente passou a se destacar 
após a conhecida reforma do Estado da década de 90, de 
Bresser-Pereira, momento em que houve uma verdadeira 
preocupação em operacionalizar tal controle, criando reais 
mecanismos de participação popular no plano constitu-
cional e infraconstitucional, a fim de que a administração 
gerencial fosse efetivada.

Dentre esses mecanismos, merecem destaque, por 
presente também em legislação específica do Terceiro Setor, 
os conselhos gestores de políticas públicas. Esses conselhos 
funcionam como espaços públicos não estatais, dotados 
de estrutura legalmente definida e institucionalizada, com 
caráter híbrido, pois compostos de integrantes que ali estão 
em nome da sociedade e integrantes em nome do Estado. 
A partir deles, tem-se a possibilidade de representação de 
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interesses coletivos na cena política e na definição da agenda 
pública (CARNEIRO, 2006, p. 151).

A Lei 9.790/99, que rege as organizações da sociedade 
civil de interesse público (OSCIPs), estabelece, em diversos 
artigos, o controle dos termos de parceria pelos Conselhos 
de Políticas Públicas existentes nas áreas correspondentes de 
atuação. Os Conselhos serão consultados para a celebração 
dos termos de parceria29, agentes fiscalizadores da execução 
do seu objeto30 e integrarão a comissão de avaliação de 
seus resultados31.

Ainda que os Conselhos sejam importantes instru-
mentos participativos, eles enfrentam várias dificuldades 
na prática. Em primeiro lugar, o desconhecimento da sua 
relevância e de suas competências tanto pela população 
quanto pelo Poder Público. Depois, a falta de condições 
elementares de funcionamento, visto que muitas vezes a 
Administração limita-se ao simples ato de criação formal. 
Quando em atividade, não é raro que suas decisões não 
sejam consideradas pela autoridade pública ou que aquelas 
sejam influenciadas por estas, ante a ausência de autono-
mia dos representantes do poder público. E, por último, 
a assimetria da condição dos conselheiros, já que apenas 
os representantes da sociedade atuam de forma voluntária 
(REIS, 2015, p. 95, 96). Todas essas deficiências acabam por 
diminuir o poder dos Conselhos de Políticas Públicas como 
instrumentos viabilizadores do controle social.

A Lei 9.790/99 ainda carrega diversos outros instru-
mentos que servem ao exercício do controle social. Ela 
prevê a possibilidade de desqualificação da entidade como 

29 Art. 10, §1º, da Lei 9.790/99.
30 Art. 11, da Lei 9.790/99.
31 Art. 11, § 1º, da Lei 9.790/99.
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OSCIP a partir do requerimento de qualquer cidadão, 
desde que fundado em evidências de erro ou fraude32, e 
possibilita o acesso à informação ao cidadão ao permitir, 
mediante requerimento ao Ministério da Justiça, livre 
acesso a todas as informações pertinentes às OSCIPs33 e ao 
obrigar as organizações a dar publicidade ao seu relatório 
de atividades e demonstrações financeiras34.

A publicidade dos atos da Administração Pública 
como um todo, princípio básico e essencial ao Estado 
Democrático de Direito, é fundamental para a realização 
do controle social, seja a favor do direito individual, seja 
para a tutela impessoal dos interesses públicos (SUNFELD, 
2009, p. 178).

Nota-se na Lei 13.019/14, considerado o novo marco 
legal do Terceiro Setor, a preocupação com a transparência 
das atividades das entidades parceiras do poder público ao 
longo de todo o texto, sendo esta a sua proposta principal 
para a solução do problema da diminuta participação po-
pular verificada. Atualmente, entretanto, ainda que algum 
progresso tenha sido feito nessa seara, o controle social do 
poder público produz um efeito muito mais simbólico do 
que efetivo (DIAS, 2008, p. 404). 

Na execução desse controle na prática, percebe-se 
que o simples estabelecimento de dispositivos legais e 
estruturais, estratégia adotada pelo Plano de Reforma e 
continuada pelas legislações posteriores, não está sendo 
suficiente, pois a sociedade brasileira está em processo de 
democratização e ainda não atingiu o estágio de cidadania 
necessário (SILVA, 2002, p. 39).

32 Art. 8º, da Lei 9.790/99.
33 Art. 17, da Lei 9.790/99.
34 Art. 4º, VII, b, da Lei 9.790/99.
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Os veículos de comunicação aqui desempenham 
função essencial, na medida em que são responsáveis por 
noticiar ilegalidades, e consistem no meio mais eficaz de 
divulgação e esclarecimento do papel da sociedade nesse 
contexto, podendo alterar, em certo lapso temporal, a cul-
tura popular, em seus costumes e valores, para engrandecer 
o Estado republicano e democrático.

3.6. ANÁLISE CRÍTICA AO CONTROLE DE 
RESULTADOS E A PLURALIDADE DE 
MECANISMOS DE CONTROLE

A adoção do modelo de administração pública gerencial 
pressupõe a escolha do controle de resultados ou controle 
de eficiência. Ela parte do princípio de que para combater 
o nepotismo e a corrupção não é necessário recorrer a pro-
cedimentos rígidos, devendo ser substituído o controle de 
procedimentos legais, típico da administração pública buro-
crática, pela delegação de autoridade e de responsabilidade ao 
gestor público e pelo rígido controle sobre o desempenho, 
aferido mediante indicadores previamente acordados e de-
finidos por contrato (BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 29).

Em outras palavras, o que se propõe é que seja dado ao 
administrador um voto de confiança, pois a implementação 
do controle de resultados proporciona uma maior liberda-
de para gerenciar os recursos disponíveis e para escolher 
o caminho mais apropriado a fim de atingir os resultados 
esperados. Como o controle de resultados é o modelo 
adotado para as entidades do Terceiro Setor parceiras do 
Estado na administração pública gerencial, esse voto de 
confiança valeria também para seus administradores.

Pretende-se obter, com isso, um governo com a aten-
ção voltada ao crescimento da eficiência dos serviços dispo-
níveis à população, mais preocupado com os resultados que 
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com os próprios meios, questão, inclusive, muito criticada 
por alguns doutrinadores. 

Aqueles que se opõem à primazia desse controle afir-
mam que um governo mais eficiente por si só não significa 
um governo melhor (SCHOENMAKER, 2011, p. 36), a 
exemplo de vários Estados considerados eficientes ao lon-
go da história, como o alemão do período entre guerras 
(GABARDO, 2003, p. 2). O próprio conceito de eficiência, 
por ter natureza eminentemente econômica, quando rela-
tivo a bens com viés público pode não se enquadrar com 
perfeição (FERNANDES, 2009, p. 468, 469).

A fixação de critérios objetivos de avaliação se torna 
difícil pelo próprio objeto da parceria entre o Estado e o 
Terceiro Setor, ou seja, a prestação de direitos sociais. É 
complicado definir, por exemplo, quais critérios devem ser 
utilizados para estabelecer o que significa uma educação 
eficiente ou um atendimento de saúde de qualidade (FI-
GUEIREDO, C. E. R., 2002, p. 172). O controle social, que 
deveria complementar o controle de resultados, é inviabi-
lizado, conforme foi visto, especialmente pela dificuldade 
de acesso à informação.

A grande questão é que para que seja possível uma 
maior flexibilidade nas decisões do administrador, deve 
haver, ao mesmo tempo, a conhecida accountability, termo 
que remete à prestação de contas e à responsabilização do 
administrador. No entanto, verifica-se, na prática, que a 
primeira tem avançado em descompasso com a segunda 
(COUTINHO; ROMERO; MELO, 2009), o que justifica 
a onda de escândalos de corrupção e má gestão envolvendo 
as organizações do Terceiro Setor.

Percebe-se, então, que não é possível saber se o con-
trole de resultados proposto na Reforma é realmente o 
melhor modelo a ser aplicado, pois nunca foi implementado 
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da maneira que deveria. Da forma que está sendo aplicado 
(ou seja, permitindo a flexibilização e inexistindo o efe-
tivo controle), não serve à proteção da população contra 
administradores mal intencionados. 

Por fim, deve-se atentar que a busca pela eficiência 
não pode ser o ponto de partida, mas apenas o ponto de 
chegada, “que, para ser encontrado, precisa de um caminho 
seguro, ou seja, fundamentalmente ético e justo” (GABAR-
DO, 2003, p. 2). Os mecanismos de controle escolhidos 
devem ser capazes de impedir os desvios que porventura 
apareçam nesse caminho.

Outro aspecto que merece destaque é a coexistência 
de diversas formas de controle. Neste ponto, interessa notar 
que a legislação do Terceiro Setor pós-reforma, ao passo que 
prioriza a liberdade de gerenciamento pelo administrador 
dos recursos públicos transferidos, através da diminuição 
de procedimentos rígidos de controle por procedimentos 
incidentes sobre o desempenho ou resultados, apresenta 
um leque de opções à realização do controle das parcerias. 

Diversos doutrinadores, como Di Pietro (2014, p. 582) 
e Roberto dos Anjos Filho (2004, p. 359), apontam para 
a intenção do legislador de burla ao regime jurídico de 
direito público, típica da administração pública, ao conceber 
o modelo das organizações sociais. É o motivo pelo qual, 
cada vez mais, “os argumentos para a aplicação do direito 
público a essas entidades têm sido acatados sem muitas 
ressalvas” (SCHOENMAKER, 2011, p. 37).

No entanto, a previsão excessiva de mecanismos de 
controle das ONGs parceiras pode gerar alguns problemas. 
Ainda que a legislação pretendesse uma ação integrada 
dos órgãos públicos e da sociedade civil ao instituir todos 
esses controles, a realidade brasileira é de sobreposição de 
competências, insegurança jurídica e ineficiência.
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Como não há uma delimitação normativa clara, por 
diversas vezes o que ocorre é uma sobreposição de com-
petências, gerando insegurança jurídica àqueles que têm o 
dever de prestar contas. A legislação não é clara ao definir 
qual órgão fiscalizador tem o poder-dever de agir, resul-
tando na discricionariedade indevida. 

Nessa conjuntura, a pluralidade de controles torna-se 
apenas mais uma forma de facilitar as fraudes, a corrupção 
e a troca de favores, o que leva alguns autores a defen-
derem que a restrição da apresentação de documentos e 
do controle das transferências a um órgão específico é a 
melhor forma de elevar a qualidade do controle (SOUZA, 
2010, p. 228).

Outro grande problema no âmbito do controle é a 
aplicação quase que integral do direito público às orga-
nizações do Terceiro Setor, ocasionando o enrijecimento 
dessas instituições. A flexibilização da gestão, preceituada 
pelo modelo gerencial de Administração Pública, aqui se 
torna bastante comprometida, o que prejudica também toda 
a reforma do Estado, na medida em que a justificativa da 
transferência de atividades de interesse social para o Terceiro 
Setor não mais subsiste.

É claro que com a transferência de recursos públicos 
para tais entidades, estas deverão submeter-se aos preceitos 
do regime jurídico de direito público, já que há interesse 
social envolvido. Essa submissão, porém, precisa ser par-
cial e não total, sob pena de perder a própria sua própria 
condição de ente privado (SCHOENMAKER, 2011, p. 
40, 41). Dessa forma, ainda que os princípios do direito 
administrativo devam ser sempre respeitados, é necessário 
que muitas vezes sejam realizadas ponderações, a fim de 
decidir qual o regime jurídico ideal à resolução do caso 
concreto.
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Com isso, verifica-se que os mecanismos de controle, 
da forma como estão sendo realizados na prática, mais pre-
judicam do que auxiliam o combate aos desvirtuamentos 
das parcerias entre o Estado e o Terceiro Setor, revelando-se 
ineficazes na proteção do patrimônio público e no auxílio 
da implementação da reforma estatal. 

Percebe-se, então, que este é o principal desafio do 
Estado na atualidade: viabilizar instrumentos de controle 
capazes de impedir a corrupção e os desvios de dinheiro 
público, “sem conspurcar a natureza do Terceiro Setor e 
das relações de parceria imaginadas pelos reformistas. Um 
aparente dilema paradoxal, entre a liberdade e o controle” 
(TORRES, 2013, p. 187).

3.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, percebe-se que o controle 
que vem sendo realizado sobre as parcerias entre Estado 
e Terceiro Setor é ineficiente e, com isso, compromete 
não só o objetivo das parcerias realizadas, como também 
todas as instituições do Terceiro Setor, à medida em que 
sua credibilidade é afetada pela vinculação de sua imagem 
a organizações fraudulentas.

Contudo, as distorções nas parcerias com as ONGs 
não devem servir como justificativa para a diminuição do 
fomento estatal, pois estas instituições, em sua maioria, 
desempenham um papel importantíssimo na busca pela 
efetividade dos direitos sociais, à medida que executam 
com destreza os serviços públicos não exclusivos do Estado. 

Não é positivo para a sociedade, sob nenhum aspecto, 
que organizações sérias sejam prejudicadas pela ineficiência 
do Estado em realizar o controle das parcerias e pela utiliza-
ção do dinheiro público por instituições mal intencionadas. 
Com tantos mecanismos de controle, todos apresentando 
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problemas em seu funcionamento, as instituições realmente 
comprometidas com a causa social são prejudicadas pelo 
excesso de burocracia, e as que não o são se beneficiam 
com a desordem.

Assim, deve-se buscar a reformulação dos mecanismos 
de controle existentes, a fim de que se tornem instru-
mentos efetivamente aptos a realizar o acompanhamento 
das atividades exercidas pelas organizações parceiras, na 
tentativa de avaliar os efeitos dessa atuação no meio social 
e, com isso, poder contribuir para o aprimoramento dos 
objetivos traçados pela política de fomento. A Lei 13.019 
de 2014 foi um avanço, mas longo é o caminho que ainda 
nos resta a percorrer.
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4
O FOMENTO NO  
ESTADO REGULADOR 
Lei nº 13.019/2014 – Marco regulatório 
para o terceiro setor

Cristina Maria Vasconcelos Falcão1

4.1. INTRODUÇÃO

O tema - Fomento - tem sido objeto de notícias 
no último ano. Como exemplo, podemos fazer alusão 
às palavras do Ministro da Cultura, que no dia 28 de 
abril de 2015, durante audiência pública na Comissão de 
Educação, Cultura e Esportes no estado do Ceará, apre-
sentou abertamente suas críticas quanto ao atual modelo 
de fomento às atividades culturais, estruturado pela Lei 
Rounet - Lei nº 8.313/1991. Em resumo, o Ministro 
afirmou que a legislação concentra indevidamente os 
incentivos na Região Sudeste, criando uma “pirâmide 
de privilégios”; como consequência, os recursos de pa-

1 Advogada de Furnas Centrais Elétricas SA, atualmente, ocupa o 
cargo de Consultora Técnica I na Empresa de Pesquisa Energética 
– EPE. Mestranda da Escola de Direito do Rio de Janeiro - FGV 
DIREITO RIO.
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trocínio resultante de incentivos fiscais são destinados a 
poucos produtores2. 

Na oportunidade, o Ministro registrou a necessidade 
de alteração da legislação atual, o que se pretende por meio 
do Projeto de Lei da Câmara - PLC 93/20143, que, desde 
o dia 19 de agosto de 2015, se encontra na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania para realização de audi-
ência pública. 

Com o intuito de colaborar com os estudos de uma 
das funções mais relevantes do Estado Regulador, serão 
apresentadas algumas considerações sobre a Lei nº 13.019, 
promulgada em 31 de julho de 2014, e já alterada pela 
Lei nº 13.102, de 26 de fevereiro de 2015 e pela Medida 
Provisória nº 684, de 21 de julho de 2015, convertida na 
Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015. 

A Lei nº 13.019/2014 surge como resultado da busca 
por segurança jurídica e maior eficiência e transparência 
na gestão e no controle de recursos públicos nas relações 
travadas entre o Poder Público e o Terceiro Setor. A Lei, 
com a mudança estabelecida no mês de dezembro de 2015, 
“estabelece o regime jurídico das parcerias entre a admi-

2 http://www.brasil247.com/pt/247/cultura/178886/Juca-Ferreira-
-Lei-Rouanet-gera-’pir%C3%A2mide-de-privil%C3%A9gios’.htm

3 Ementa: Institui o Programa Nacional de Fomento e Incentivo 
à Cultura – PROCULTURA; altera as Leis nºs 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, e 9.250, de 26 de dezembro de 1995; revoga as 
Leis nºs 8.313, de 23 de dezembro de 1991, 9.312, de 5 de novembro 
de 1996, 9.999, de 30 de agosto de 2000, 11.646, de 10 de março 
de 2008, e dispositivos das Leis nºs 8.849, de 28 de janeiro de 1994, 
9.064, de 20 de junho de 1995, 9.065, de 20 de junho de 1995, 
9.874, de 23 de novembro de 1999, e das Medidas Provisórias nºs 
2.189-49, de 23 de agosto de 2001, e 2.228-1, de 6 de setembro de 
2001; e dá outras providências. http://www25.senado.leg.br/web/
atividade/materias/-/materia/118946
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nistração pública e as organizações da sociedade civil, em 
regime de mútua cooperação, para a consecução de finali-
dades de interesse público e recíproco, mediante a execução 
de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em 
planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em 
termos de fomento ou em acordos de cooperação; define 
diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de 
cooperação com organizações da sociedade civil; e altera 
as Leis nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 
de março de 1999” (grifos nossos).

Ressalte-se que, conforme declarado pela Presidência 
da República4, a elaboração e edição desta Lei significou a 
criação de um Marco Regulatório para o Terceiro 
Setor, uma vez que é apresentado um novo regime ju-
rídico para o fomento e colaboração entre o Estado e as 
organizações da sociedade civil que sejam verdadeiramente 
comprometidas com as causas sociais.

A partir da entrada em vigor da referida lei, em 23 
de janeiro de 20165, com alterações impostas pela Medida 

4 “Aprovado em 2014, o novo Marco Regulatório das Organi-
zações da Sociedade Civil é fruto de um esforço conjunto do 
governo federal (por meio da Secretaria de Governo e da extinta 
Secretaria-Geral) e da sociedade civil para modernizar as relações 
do poder público com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), 
agentes fundamentais para a execução de iniciativas de interesse 
público e para o aprofundamento da democracia. A Secretaria de 
Governo vem dialogando com a sociedade civil, órgãos da admi-
nistração pública e especialistas para conscientizar os diversos atores 
envolvidos sobre as mudanças trazidas pela nova lei, que entra em 
vigor no dia 23 de janeiro de 2016”. http://www.relacoesinstitu-
cionais.gov.br/iniciativas/mrosc

5 Excetuados os Municípios, para quem a vigência da lei terá início 
a partir de 1º de janeiro de 2017, caso inexista ato administrativo 
local que determine a implantação dos termos da Lei a partir 
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Provisória nº 684/2015, convertida na Lei nº 13.204, de 
14 de dezembro de 2015, qualquer Organização Não Go-
vernamental, Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público ou outra entidade do tipo que deseje receber a 
colaboração estatal sob a forma de recursos deverá se ade-
quar à disciplina estabelecida nesta lei.

Importante ressaltar que não se pretende esgotar ou 
resolver todas as questões sobre o tema “Fomento”, mas 
apenas apresentar, com um olhar crítico, breves conside-
rações teóricas e práticas sobre o tema, que são ordinaria-
mente relegadas a segundo plano pela doutrina.

Para alcançar o objetivo mencionado, este estudo foi 
dividido nos seguintes itens: Introdução; Intervenção do 
Estado na economia; Conceito, Distinção entre fomento, 
poder de polícia e serviço público, Características, Classi-
ficação das técnicas de fomento, e Conclusões, que serão 
a seguir apresentados.

4.2. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA 
ECONOMIA

A ideia de fomento público nos é apresentada ini-
cialmente como instrumento a ser manejado pelo Estado, 
capaz de proporcionar os meios necessários para o desen-
volvimento ou estímulo de alguma atividade que tenha sido 
previamente indicada como de interesse público6. 

Nesse sentido, o primeiro ponto a ser registrado no 
estudo da atividade do fomento é o de que estamos tra-
tando de uma importante forma de intervenção do Estado 

da data decorrente do disposto no caput do artigo 88 da Lei 
13.019/2014.

6 MELLO, Célia Cunha. O fomento da administração pública. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003. 
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na sociedade, a qual, para ser considerada legalmente váli-
da, deve promover o desenvolvimento do indivíduo e da 
sociedade sem perder de vista o respeito os princípios da 
livre inciativa e da subsidiariedade7. 

Em outras palavras, o fomento surge, no mundo con-
temporâneo, como a necessidade de intervenção estatal 
em determinada área, tendo-se em mente 2 (duas) balizas 
aparentemente contraditórias: a primeira de que é vedado 
ao Estado manter-se inerte quando deve e pode atuar e 
a segunda de que esta atuação deve levar em conta a pri-
mazia da livre inciativa; para conciliar estas fronteiras, o 
Estado é forçado a atuar de forma subsidiária à atividade 
dos particulares. Como bem define Pozas8 o fomento se 
mostra como “um caminho do meio entre a inibição e o 
intervencionismo do Estado”.

Destacamos que o princípio basilar para compreender 
a forma de atuação do Estado nas atividades de fomento é 
o da subsidiariedade, que tem fundamento constitucional, 
podendo ser extraído do caput do art. 173, da Constituição 
Federal de 88:

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando 
necessária aos imperativos da segurança nacio-
nal ou a relevante interesse coletivo, conforme 
definidos em lei.

7 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio da subsidiarie-
dade: conceito e evolução. Rio de Janeiro: Forense, 2000. MELLO, 
Célia Cunha. O fomento da administração pública. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2003. 

8 POZAS, Luis Jordana de. Ensayo de uma teoria general del fomento 
em el derecho administrativo.
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O princípio da subsidiariedade nos mostra que, se 
é verdade que o Estado contemporâneo deve respeitar a 
iniciativa privada e a liberdade da sociedade em se auto 
organizar da melhor forma possível, também é certo que 
há situações em que a contribuição do poder estatal é in-
dispensável para plena realização da sociedade.

Nas palavras de Silvia Torres Faber9: “(...) esse, inclu-
sive, é o conteúdo precípuo da subsidiariedade que, como 
princípio de ajuda (subsidium), exige que o Estado facilite, 
impulsione e oriente a ação dos indivíduos e entes inter-
mediários, sem, contudo, substituí-los”. 

Neste momento, vale iniciar a análise proposta sobre os 
termos da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. Para tanto, 
será indicado e transcrito o artigo afim ao tópico tratado 
para que, então, sejam formuladas breves considerações 
sobre o mesmo.

Em relação ao presente tópico – Intervenção do Es-
tado na economia, trazemos à baila a redação do art.1º da 
Lei 13.019/2014:

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as 
parcerias entre a administração pública e or-
ganizações da sociedade civil, em regime de 
mútua cooperação, para a consecução de 
finalidades de interesse público e recípro-
co, mediante a execução de atividades ou de 
projetos previamente estabelecidos em planos 
de trabalho inseridos em termos de colaboração, 
em termos de fomento ou em acordos de 
cooperação. (grifos nossos)

9 TORRES, Silvia Faber. O Princípio da Subsidiariedade no Direito 
Público Contemporâneo. Biblioteca de Teses. Ed. Renovar.
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A redação original10 informava o âmbito nacional da 
lei, que abarcava não apenas as 3 (três) esferas da Adminis-
tração pública direta (federal, estadual e municipal), como 
também a indireta. 

Após a alteração imposta pela Lei nº 13.204/2015, a 
letra da lei se limitou a fazer referência à figura da “admi-
nistração pública” no caput do art. 2º. Coube ao inciso II, do 
art. 2º, indicar como integrantes da Administração Pública, 
para efeitos desta lei, a “União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios e respectivas autarquias, fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista prestadoras de 
serviço público, e suas subsidiárias, alcançadas pelo disposto 
no § 9º do art. 37 da Constituição Federal”.

Entendemos que o principal motivo pelo qual a lei 
tem sido denominada como um marco regulatório para 
a atividade de fomento junto ao terceiro setor é o fato de 
que, de forma inédita para este setor, são estabelecidas regras 
gerais e padronizados procedimentos em âmbito nacional, 
os quais pretendem não só facilitar a execução de parcerias 
com as organizações sociais, como também viabilizar um 
controle mais rígido e eficiente sobre as mesmas.

Tendo em vista a premissa de que o dever de atuação 
estatal encontra-se limitado pelos princípios da livre in-

10 “Esta Lei institui normas gerais para as parcerias voluntárias, envol-
vendo ou não transferências de recursos financeiros, estabelecidas 
pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas 
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia 
mista prestadoras de serviço público, e suas subsidiárias, com orga-
nizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para 
a consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes 
para a política de fomento e de colaboração com as organizações 
da sociedade civil; e institui o termo de colaboração e o termo 
de fomento”.
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ciativa e da subsidiariedade, ofereceremos a conceituação 
da atividade do fomento.

4.3. CONCEITO

Ao longo dos anos, a doutrina tem oferecido con-
ceitos diversos acerca da função pública ora tratada. Nas 
linhas abaixo, são apresentados conceitos considerações a 
respeito do fomento.

Por ordem cronológica, nos idos do ano de 1949, 
observamos as lições de Luis Jordana de Pozas11, para quem 
a “atividade de fomento é o meio termo entre a inibição 
e o intervencionismo estatal, revelando a possibilidade 
de conciliar a liberdade individual com o bem comum, 
mediante influência indireta que atua sobre a vontade do 
indivíduo, convencendo-o a querer o que convém para a 
satisfação da necessidade pública”. 

Na doutrina brasileira, importa registrar o ensinamento 
de Marcos Juruena12, entre os anos de 2002 e 2003, que 
caracterizava o fomento como uma função pública, por 
meio da qual “o Estado procura, por todos os meios a seu 
alcance, pôr à disposição do maior número possível de in-
divíduos os instrumentos de desenvolvimento econômico 
e do progresso sociocultural, adotando medidas capazes de 
incentivar a iniciativa privada de interesse coletivo nesses 
campos”. Ainda nas palavras do autor, o fomento “representa 
uma das principais técnicas de intervenção regulatória, pois 
influi no mercado com vistas à opção pelo empresário no 
sentido de setores incentivados”. 

11 POZAS, Ensayo de uma teoria del fomento em el derecho admi-
nistrativo - citado na obra de Célia Cunha Mello (O fomento da 
administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, pag. 20) 

12 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo regulatório. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. (Capítulo III). 
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Célia Cunha13, por sua vez, destaca que o fomento 
é um poderoso instrumento de intervenção econômica 
e social. 

Na busca da melhor caracterização do instituto, no-
tamos que Diogo de Figueiredo Moreira Neto14, apresenta 
um diferencial do conceito apresentado por Juruena, espe-
cificamente quanto ao sujeito para quem serão oferecidos 
os incentivos. Para o doutrinador, a atividade de fomento 
pode ser identificada como “função administrativa através 
da qual o Estado ou seus delegados estimulam ou incen-
tivam, direta, imediata e concretamente, a iniciativa dos 
administrados ou de outras entidades, públicas e pri-
vadas, para que estas desempenhem ou estimulem, por seu 
turno, as atividades que a lei haja considerado de interesse 
público para o desenvolvimento integral e harmonioso da 
sociedade”. (grifos nossos) 

Note-se que Moreira Neto, em consonância com 
o pensamento exposto por Garrido Falla15, apresenta em 
sua conceituação a possibilidade de estímulo e incentivo 
dirigido não só a entes privados, como também a órgãos 
públicos.

A questão não é pacífica na doutrina; sendo possível 
listar 4 (quatro) posicionamentos distintos sobre a matéria, 
que assim se posicionam:

A primeira corrente defende a possibilidade de fo-
mento em relação a órgãos públicos, conforme observações 

13 MELLO, Célia Cunha. O fomento da administração pública. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003

14 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Ad-
ministrativo. 14. ed. R.J. Forense, 2006. p. 524.

15 FALLA, Garrido. Tratado de derecho administrativo - citado na 
obra de Célia Cunha Mello (O fomento da administração pública. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2003, pag. 20)
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apresentadas por Célia Cunha: “é perfeitamente possível 
que o ente público competente para fomentar determi-
nada atividade conceda vantagens e incentivos capazes de 
convencer outro ente público a proteger ou promover o 
objeto fomentado, presentes, nesse caso, todos os requisitos 
da atividade de fomento, inclusive a satisfação indireta das 
necessidades públicas”16. 

Vale notar que a legislação pátria segue neste sentido. 
Para ratificar tal afirmação, basta a leitura do art. 106, § 1º, 
da Lei Orçamentária de 2015 (Lei 13.080/2015), a qual 
dispõe que:

“A concessão ou renovação de quaisquer em-
préstimos ou financiamentos pelas agências fi-
nanceiras oficiais de fomento não será permitida:

I - às empresas e entidades do setor privado ou 
público, inclusive aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, bem como às 
suas entidades da administração pública 
indireta, fundações, empresas públicas, socieda-
des de economia mista e demais empresas em 
que a União, direta ou indiretamente, detenha 
a maioria do capital social com direito a voto, 
que estejam inadimplentes com a União, seus 
órgãos e entidades das Administrações direta e 
indireta e com o FGTS; (grifos nossos)

A segunda corrente, contrária à ideia de que o fomento 
pode ser direcionado aos órgãos públicos, é capitaneada por 
Jordana de Pozas e Augusto de Ataíde, sob o argumento de 
que “os auxílios prestados por um sujeito administrativo a 
outro (por exemplo, pelo Estado a uma autarquia local) não 

16 Idem 5, pág. 32.
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se podem, portanto, qualificar como medidas de fomento, 
como pretende Garrido Falla. A necessidade que um sujeito 
público satisfaz – mesmo quando auxiliado por outro – é 
sempre uma necessidade pública diretamente satisfeita 
pela Administração” 17. Seguindo este entendimento, toda 
e qualquer atividade do Estado, por meio de seus órgãos, 
que atenda um interesse público não pode ser entendido de 
outra forma senão como uma simples realização do dever 
estatal de concretizar o interesse público, razão primeira 
da própria existência do Estado. 

A terceira corrente encontrada sob a matéria pode 
ser definida como intermediária, pois admite a existência 
de fomento na seara pública, desde que, nas palavras de 
Cortés18, “(...) o fomentado, integrante da Administração 
Pública, pudesse ser legitimamente tido como terceiro em 
relação ao sujeito ativo da relação”. Em outras palavras, 
admite-se o fomento entre órgãos do poder público desde 
que o beneficiado seja de outro nível federativo daquele 
que oferece o fomento, ou, se no mesmo nível, seja bastante 
distanciado da entidade fomentadora. Nesta hipótese, seria 
possível registrar a figura do fomento e não mera transfe-
rência orçamentária. 

Por fim, ressaltamos a existência de uma quarta cor-
rente, defendida no Brasil por José Vicente Santos de Men-
donça19, por meio da qual é proposta uma nova conceitu-
ação - diferente do fomento - para as eventuais vantagens 

17 ATAÍDE. Elementos para um curso de direito administrativo da 
economia, pág. 110-111

18 CORTÉS. Aproximación al concepto de subvención y su adecuación 
em la Ley. Pág. 3/87.

19 MENDONÇA, José Vicente. Direito constitucional econômico. 
Belo Horizonte: Fórum, 2014. 



116

concedidas de um órgão público para outro. Seguindo a 
visão de Ignacio de la Riva, apresentada por Mendonça, tais 
vantagens deveriam ser nomeadas como “Ajudas Públicas 
Interadministrativas”. 

Retornando à conceituação encontrada sobre fomen-
to, nos deparamos com a obra de José Vicente Santos de 
Mendonça20, editada no ano de 2014, no sentido de que 
“o fomento público é o resultado de uma ponderação, 
entendida em sentido amplo, entre os impulsos planejado-
res do Estado e a proteção ao espaço privado de atuação 
empreendedora”.

A despeito de suas diferenças, todos os conceitos aci-
ma expostos demonstram que o Estado, ao se deparar, por 
um lado, com a premência de desenvolvimento de uma 
área específica e de outro, com a obrigação de respeitar a 
organização social, deve sim promover o desenvolvimento 
da área desejada, mas por meio de sugestões e incentivos 
a determinada forma de atuação, oferecendo à sociedade, 
como forma de convencimento, uma série de vantagens 
associadas em prol daquele (particular ou público) que 
pode atuar diretamente no campo de interesse indicado 
pelo poder estatal. 

Prevendo a necessidade de atuação indireta do Estado, 
em respeito ao princípio da subsidiariedade, o constituinte 
faz menção à atividade de fomento em vários dispositivos, 
como, por exemplo, os artigos 23, 151, 165, 21321, 216, 

20 MENDONÇA, José Vicente. Direito constitucional econômico. 
Belo Horizonte: Fórum, 2014. 2ª. Parte, Capítulo III.

21 Recentemente, a Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro 
de 2015, que alterou e adicionou dispositivos na Constituição Fede-
ral para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia 
e inovação, determinou nova redação para o § 2º, do art. 213 da 
CR/88, que passou a vigorar com a seguinte alteração:



117

216-A e 218; não havendo dúvida sobre o fundamento 
constitucional do instituto.

Quanto ao conceito infra legal do instituto, observa-
mos que a Lei 13.019/2014 não se preocupou em apre-
sentar uma definição clara do instituto, se limitando a 
apresentar, em seu artigo 6º, as diretrizes fundamentais para 
realização do fomento, quais sejam:

Art. 6º São diretrizes fundamentais do regime 
jurídico de fomento ou de colaboração:

I - a promoção, o fortalecimento institucional, 
a capacitação e o incentivo à organização da 
sociedade civil para a cooperação com o poder 
público;

II - a priorização do controle de resultados;

III - o incentivo ao uso de recursos atualizados 
de tecnologias de informação e comunicação;

IV - o fortalecimento das ações de cooperação 
institucional entre os entes federados nas relações 
com as organizações da sociedade civil;

V - o estabelecimento de mecanismos que am-
pliem a gestão de informação, transparência e 
publicidade;

VI - a ação integrada, complementar e descen-
tralizada, de recursos e ações, entre os entes da 

 Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, 
podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas, definidas em lei, que:

 (...)§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e 
fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por insti-
tuições de educação profissional e tecnológica poderão receber 
apoio financeiro do Poder Público. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 85, de 2015)



118

Federação, evitando sobreposição de iniciativas 
e fragmentação de recursos;

VII - a sensibilização, a capacitação, o aprofun-
damento e o aperfeiçoamento do trabalho de 
gestores públicos, na implementação de ativida-
des e projetos de interesse público e relevância 
social com organizações da sociedade civil;

VIII - a adoção de práticas de gestão adminis-
trativa necessárias e suficientes para coibir a 
obtenção, individual ou coletiva, de benefícios 
ou vantagens indevidos; 

IX - a promoção de soluções derivadas da apli-
cação de conhecimentos, da ciência e tecnologia 
e da inovação para atender necessidades e de-
mandas de maior qualidade de vida da população 
em situação de desigualdade social.

Não obstante a sentida ausência de um conceito, den-
tre o rol de diretrizes trazidas pela lei, é possível encontrar 
elementos inerentes aos conceitos acima transcritos, quais 
sejam: incentivo à cooperação com o poder público, foco 
no resultado a ser alcançado a partir da implementação 
de atividades e projetos de interesse público e relevância 
social e promoção de soluções derivadas da aplicação de 
conhecimentos, da ciência e tecnologia e da inovação para 
atender necessidades e demandas de maior qualidade de 
vida da população em situação de desigualdade social.

Registre-se que, respeitando as acepções acima apresen-
tadas, a Lei nº 13.019/2014 apresenta um conceito específico, 
não para o instituto, mas sim para o “termo de fomento”, 
registrando que o mesmo será: “deve ser adotado pela ad-
ministração pública para consecução de planos de trabalho 
propostos por organizações da sociedade civil que envolvam 
a transferência de recursos financeiros” (artigo 17).
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4.4. DISTINÇÃO ENTRE FOMENTO, PODER 
DE POLÍCIA, SERVIÇO PÚBLICO

De forma a melhor registrar o conceito e o campo 
de atuação do fomento, apresentamos, neste momento, as 
diferenças entre este e o poder de polícia, uma vez que 
ambos se apresentam como forma de intervenção do Estado 
na sociedade; e em relação ao serviço público, pesando a 
importância de delimitar e distinguir os campos reservados 
para cada função na medida em que se submetem a regimes 
jurídicos distintos.

Quanto ao serviço público, tanto este como o fomento 
atuam para satisfazer necessidades e oferecer utilidade ou 
comodidade à população. Por este motivo, existem 2 (dois) 
entendimentos a respeito da independência das funções 
públicas: o primeiro de que o fomento se situa na órbita 
do serviço público (doutrina francesa) e o segundo de que 
persiste a autonomia dos conceitos22.

Não nos filiamos ao primeiro entendimento, por 
entender que a diferença entre as duas funções reside na 
atuação direta ou indireta do Estado. 

Para prestação de um serviço público, conta-se com 
uma atuação estatal direta (o próprio Estado atua em seu 
nome ou delega a terceiro poderes para que aja em seu 
nome), enquanto no caso do fomento, cabe ao Estado pro-
mover ou incentivar o particular para que este decida pra-
ticar determinada atividade em benefício da coletividade; a 
atuação do Poder Público é, neste caso, indireta, por 

22 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos Vinicius Alves. 
(Org.). Supremacia do Interesse Público e Outros Temas Relevantes 
do Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010. MEDAUAR, 
Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein. Poder de Polícia na atualidade. 
Belo Horizonte: Fórum, 2014. P. 13 a 44.
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meio da concessão de incentivos (transferências correntes, 
auxílios e outros).

Além disso, encontramos outra diferença substancial: 
no caso de prestação de serviço público identificamos a 
figura do direito adquirido, e de mera expectativa de direito 
no que se refere aos incentivos e vantagens oferecidas na 
situação de fomento.

No que diz respeito ao poder de polícia, para a dou-
trina clássica, as funções se distinguem, pois, enquanto 
aquele previne e reprime, com uma clara carga negativa, o 
fomento protege e promove sem fazer o uso imediato da 
coação, ganhando ares de uma atuação positiva do Estado.

Na prática, entendemos que esta distinção é um pouco 
mais sutil, uma vez que após a aceitação livre e prévia do 
sujeito fomentado, o Poder Público pode coagi-lo, por 
meios diversos, a cumprir com as regras existentes ao tempo 
da formalização do fomento. Vale lembrar, ainda, da exis-
tência de meios coativos que objetivam a plena realização 
do compromisso acatado pelo sujeito fomentado, que se 
mostra como a própria razão de existência do fomento. É 
o caso, por exemplo, da “cota da tela”23 – imposição legal 
de exibição, nas salas de cinema, por número mínimo de 
dias ao ano, de filmes nacionais.

Importante notar que, em relação ao “fim” desejado, 
compreendido em sentido amplo, estas funções se asseme-
lham, pois todas buscam a satisfação do interesse público. Se 
para alguns casos a diferença está nos detalhes, neste caso, 
a encontramos nos meios disponíveis para realização do 
fim almejado: como “meio operativo”, a polícia funciona 

23 Decreto nº 7.647, de 21 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de exibição de obras audiovisuais cinematográficas 
brasileiras.
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em regra por restrições e limitações a direitos, enquanto o 
fomento se utiliza de convites e sugestões premiais.

José Vicente Santos de Mendonça24 alerta para os casos 
em que o fomento público seja tão intenso que, “na prática, 
o particular acabe não possuindo qualquer condução de 
atividade”, quando poderemos estar diante não da figura do 
fomento, mas, sim, de uma “terceirização (provavelmente 
irregular) ou de alguma delegação pública atípica”.

Vale questionar a situação de atividade que persegue 
fins de fomento mediante o emprego de técnicas de polícia 
ou quando se persegue fins de polícia empregando técnicas 
de fomento. A questão é se, nestes casos, atuaria o princípio 
da intercambialidade das técnicas administrativas. A resposta 
dependerá da corrente escolhida. 

Vale, no entanto, questionar em que momento uma 
atividade pode ser conceituada de forma segura. Para En-
trena Cuesta25, a finalidade determina a atividade estatal. 
Para Garrido Falla26, importa o modus operandi utilizado pela 
Administração, o que nos parece fazer mais sentido na busca 
pelas características e conceituação própria de um institu-
to. Ao operar por meio do oferecimento de incentivos e 
vantagens, para que determinado indivíduo age em acordo 
com a vontade estatal, o fomento se distingue profunda e 
materialmente das outras funções públicas.

Ainda tendo em mente a importância do modus ope-
randi para a classificação da função pública, é interessante 

24 MENDONÇA, José Vicente. Direito constitucional econômico. 
Belo Horizonte: Fórum, 2014. 2ª. Parte, Capítulo III.

25 CUESTA. Apuntes de derecho administrativo, p. 142 - citado na 
obra de Célia Cunha Mello (O fomento da administração pública. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2003, pag. 46)

26 FALLA, Garrido. Tratado de derecho administrativo. 
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observar que, no caso do fomento, tradicionalmente os 
doutrinadores alegam que “o Estado age despido de im-
peratividade, empregando meios persuasivos, igualando-se 
ao particular”. 

Questionamos, no entanto, a procedência desta afirma-
ção, pois como o Estado pode se igualar ao particular, se lhe 
é garantido, e somente a ele, optar por uma área de interesse 
na qual entenda estar presente interesse público, escolher 
os meios utilizados para alcançar ao objetivo previamente 
definido, e, ainda, impor previamente o resultado esperado. 
Note-se que nenhuma destas etapas pode ser superada por 
meio de negociação entre partes. 

Repita-se: ao lançar mão do fomento para alcançar 
determinados resultados, observamos que o Estado não 
abre ao particular qualquer margem para negociação: ele 
deve, isto sim, se limitar aos parâmetros impostos pelo 
poder público.

Neste sentido, ou seja, de que o Estado não necessaria-
mente se iguala ao particular quando tratamos do fomento, 
mas sim se utiliza de prerrogativas, caminha a legislação 
ora sob análise, a Lei 13.019/2014, cujos termos preveem 
a seleção das organizações da sociedade civil, em regime 
de cooperação com a administração pública, por meio de 
chamamento público (artigo 23 e seguintes da referida lei).

Observe-se que, ao utilizar tal mecanismo, na redação 
original da lei, o poder público estabelecia uma série de 
critérios para escolha e admissão de uma organização civil 
como apta para execução do objeto da parceria preten-
dida já no procedimento do chamamento público. Senão 
vejamos.

Art. 24. Para a celebração das parcerias previstas 
nesta Lei, a administração pública deverá realizar 
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chamamento público para selecionar organiza-
ções da sociedade civil que torne mais eficaz a 
execução do objeto.

(...)

VII - a exigência de que a organização da 
sociedade civil possua:

a) no mínimo, 3 (três) anos de existência, com 
cadastro ativo, comprovados por meio de do-
cumentação emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacio-
nal da Pessoa Jurídica - CNPJ;

b) experiência prévia na realização, com efe-
tividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante;

c) capacidade técnica e operacional para o de-
senvolvimento das atividades previstas e o cum-
primento das metas estabelecidas. (grifos nosso)

No entanto, com as alterações impostas pela Lei nº 
13.204/2015, foram revogadas, na íntegra, as exigências do 
inciso VIII. A obrigação de comprovar o tempo de exis-
tência das organizações civis, e ainda outros requisitos, para 
celebração de parcerias, passou a ser regulada pelo artigo 
33 da norma legal em comento:

Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta 
Lei, as organizações da sociedade civil deverão 
ser regidas por normas de organização interna 
que prevejam, expressamente: 

(...)

V - possuir

a) no mínimo, um, dois ou três anos de existên-
cia, com cadastro ativo, comprovados por meio 
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de documentação emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, 
respectivamente, a parceria seja celebrada no 
âmbito dos Municípios, do Distrito Federal 
ou dos Estados e da União, admitida a redução 
desses prazos por ato específico de cada ente na 
hipótese de nenhuma organização atingi-los;

b) experiência prévia na realização, com efe-
tividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante;

c) instalações, condições materiais e capacidade 
técnica e operacional para o desenvolvimento 
das atividades ou projetos previstos na parceria 
e o cumprimento das metas estabelecidas.

Note-se que a criação de requisitos, previstos nos ar-
tigos 33 e 3427 da Lei 13.019/2014, para o estabelecimento 

27 Art. 34. Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organi-
zações da sociedade civil deverão apresentar:

 I - (revogado);
 II - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de 

contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável 
de cada ente federado;

 III - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro 
civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, 
tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida 
por junta comercial;

 IV - (revogado);
 V - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
 VI - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com 

endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e 
número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secre-
taria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles;

 VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona 
no endereço por ela declarado; 
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de futuras parcerias se fundamenta no próprio interesse 
público, visando garantir a capacidade da organização social 
eventualmente escolhida para cumprir com as obrigações 
que livremente vier assumir. Desta feita, vislumbramos a 
presença do órgão público como tal, e não como simples 
particular.

Vale ressaltar ainda que não há qualquer direito adqui-
rido ou expectativa de direito do particular em relação ao 
aproveitamento da ideia originalmente trazida por ele ao 
poder público. O Estado, usando de suas prerrogativas, se 
resguarda o direito de convocar aquele que melhor tiver 
preparado para alcançar o resultado previamente indicado. 

4.5. CARACTERÍSTICAS

Ao tratar das especificidades que diferenciam o fomen-
to de outros institutos, podemos indicar 6 (seis) caracterís-
ticas principais, que serão abaixo listadas. Na mesma opor-
tunidade, considerando os termos da Lei nº 13.019/2014, 
também objeto de nosso estudo, serão indicadas, a título 
de ilustração, as disposições legais do referido normativo 
legal que revelam as principais características do fomento.

1) O exercício do fomento se dá, inicialmente, sem 
coerção, utilizando-se de técnicas persuasivas e indutivas, o 
que claramente diferencia o fomento do poder de polícia.

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as 
parcerias entre a administração pública e organi-
zações da sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, mediante a exe-
cução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em 
termos de colaboração, em termos de fomento 
ou em acordos de cooperação. (grifos nossos)
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Em seu primeiro artigo, a Lei 13.019/2014 ressalta que 
toda e qualquer parceria efetivada deve ser dar em regime 
de mútua cooperação. Em pleno acordo com o conceito 
de fomento, como não poderá deixar de ser, cabe ao par-
ticular se habilitar a realizar o fim desejado pelo Estado de 
forma espontânea.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se: 

(...)

III – parceria: conjunto de direitos, responsa-
bilidades e obrigações decorrentes de relação 
jurídica estabelecida formalmente entre a ad-
ministração pública e organizações da sociedade 
civil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse público 
e recíproco, mediante a execução de atividade 
ou de projeto expressos em termos de colabo-
ração, em termos de fomento ou em acordos 
de cooperação; 

(...)

VIII - termo de fomento: instrumento por 
meio do qual são formalizadas as parcerias es-
tabelecidas pela administração pública com or-
ganizações da sociedade civil para a consecução 
de finalidades de interesse público e recíproco 
propostas pelas organizações da sociedade civil, 
que envolvam a transferência de recursos 
financeiros;

A legislação ora referida, mais do que oferecer in-
centivos (como regra, a transferência de recursos) para a 
adesão do particular, pressupõe que a própria existência da 
organização civil seja um indicativo da vontade do parti-
cular em cooperar com a realização do interesse público, 
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que podem se referir, por exemplo, à construção de valores 
de cidadania e de inclusão social e produtiva e à promoção 
do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e 
sustentável (incisos II e III do art. 5º, da Lei 13.019/2014). 
Neste sentido, o art. 33 informa que:

Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta 
Lei, as organizações da sociedade civil deverão 
ser regidas por normas de organização interna 
que prevejam, expressamente: 

I - objetivos voltados à promoção de atividades 
e finalidades de relevância pública e social; (...)

Para formalizar as parcerias entre a Administração e 
a entidade privada, o legislador optou pelo instrumento 
denominado “termo de fomento”, estabelecendo regras e 
critérios para sua validade.

Art. 17. O termo de fomento deve ser adotado 
pela administração pública para consecução de 
planos de trabalho propostos por organizações 
da sociedade civil que envolvam a transferência 
de recursos financeiros. (grifos nossos)

Note-se que se o plano de trabalho foi proposto pela 
própria Administração, o instrumento sofre alteração em 
sua denominação e passa a ser conhecido como “termo de 
colaboração”, não havendo qualquer outra mudança em 
relação ao termo de fomento.

Art. 16. O termo de colaboração deve ser 
adotado pela administração pública para con-
secução de planos de trabalho de sua ini-
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ciativa, para celebração de parcerias com or-
ganizações da sociedade civil que envolvam a 
transferência de recursos financeiros.

2) o particular não é obrigado a aderir ao fomento 
oferecido, é preciso que a inciativa privada se engaje no 
projeto apresentado pelo Poder Público de forma espon-
tânea, graças ao seu interesse no resultado pretendido e aos 
incentivos oferecidos;

Art. 6o São diretrizes fundamentais do regime 
jurídico de parceria:

I - a promoção, o fortalecimento institucio-
nal, a capacitação e o incentivo à organização 
da sociedade civil para a cooperação com o 
poder público;

(...)

Art. 18. É instituído o Procedimento de Mani-
festação de Interesse Social como instrumento 
por meio do qual as organizações da sociedade 
civil, movimentos sociais e cidadãos poderão 
apresentar propostas ao poder público para 
que este avalie a possibilidade de realização de 
um chamamento público objetivando a cele-
bração de parceria.

(...)

Art. 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta 
Lei, a celebração de termo de colaboração ou 
de fomento será precedida de chamamento 
público voltado a selecionar organizações da 
sociedade civil que tornem mais eficaz a exe-
cução do objeto. (grifos nossos)
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A partir dos artigos acima colacionados, apenas a título 
de ilustração, destaca-se a total liberdade dos particulares, 
os quais, ao seu critério, podem oferecer propostas para 
realização do interesse público - “Do Procedimento de 
Manifestação de Interesse Social” – e, ainda, se apresentar 
como organizações capazes de gerir os recursos públicos 
para o estabelecimento de parcerias, visando à consecução 
de um resultado previamente estabelecido – “Do Chama-
mento Público”. 

As organizações civis, agindo estritamente de acordo 
com sua vontade, poderão ainda optar pela sua participa-
ção no processo seletivo previsto no art. 2, inciso XII da 
legislação especial, denominado “Do Chamamento Pú-
blico”, o qual será regido precipuamente pelos seguintes 
princípios: da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo.

3) não se trata de liberalidade pública, no que a dou-
trina é uniforme, mesmo para aqueles que defendem a 
existência, no fomento, de uma doação modal ou ob caussam 
futuram28 realizada pelo poder público;

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:

(...)

XIV - prestação de contas: procedimento em 
que se analisa e se avalia a execução da parceria, 
pelo qual seja possível verificar o cumpri-
mento do objeto da parceria e o alcance 

28 MENDONÇA, José Vicente. Direito constitucional econômico. 
Belo Horizonte: Fórum, 2014. 2ª. Parte, Capítulo III, pág. 371 - 
citando Julio Nieves Borrego.
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das metas e dos resultados previstos, com-
preendendo duas fases: 

(...)

Art. 5º O regime jurídico de que trata esta Lei 
tem como fundamentos a gestão pública demo-
crática, a participação social, o fortalecimento da 
sociedade civil, a transparência na aplicação 
dos recursos públicos, os princípios da legali-
dade, da legitimidade, da impessoalidade, da mo-
ralidade, da publicidade, da economicidade, da 
eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar: 

(...)

Art. 12. A administração pública deverá divulgar 
pela internet os meios de representação sobre a 
aplicação irregular dos recursos envolvidos 
na parceria. (grifos nossos)

No que se refere aos recursos públicos, quando esta-
belecido o termo de fomento, existem deveres específicos, 
tanto do poder público como do particular, em consonância 
com a Lei 13.019/2014. 

Se ao Estado é exigida total transparência para o uso 
apropriado dos recursos públicos, em relação ao particular, 
a lei impõe, de forma salutar, o dever de prestar contas dos 
valores recebidos e do resultado alcançado; tal a importância 
desta obrigação, que a mesma ganhou um capítulo próprio 
na Lei em referência (art. 63 e seguintes).

Comprovado, então, que o repasse de verbas públicas 
no momento da celebração gera deveres para ambas as 
partes – poder público e particular – afastando definitiva-
mente sua possível caracterização como mera liberalidade.

4) se caracteriza por ser seletivo, uma vez que o Poder 
Público deve decidir previamente as áreas de seu interesse. 
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O fomento, diferentemente do que ocorre com os bene-
fícios assistenciais, possui objeto econômico definido;

Art. 18. É instituído o Procedimento de Mani-
festação de Interesse Social como instrumento 
por meio do qual as organizações da sociedade 
civil, movimentos sociais e cidadãos poderão 
apresentar propostas ao poder público para 
que este avalie a possibilidade de realização de 
um chamamento público objetivando a cele-
bração de parceria.

(...)

Art. 22. Art. 22. Deverá constar do plano de 
trabalho de parcerias celebradas mediante termo 
de colaboração ou de fomento: 

I - descrição da realidade que será objeto 
da parceria, devendo ser demonstrado o nexo 
entre essa realidade e as atividades ou projetos e 
metas a serem atingidas; 

II - descrição de metas a serem atingidas e de 
atividades ou projetos a serem executados; (grifos 
nossos)

No caso do termo de fomento previsto na Lei 
13.019/2014, a atividade que se pretende incentivar com 
o oferecimento de incentivos – repasses patrimoniais, ou 
não, - passa por um duplo crivo de aprovação: na apresen-
tação da proposta e no chamamento público. 

O poder público, ao receber a proposta encaminhada 
pelo particular, na forma do art. 19, deve considera-la em 
conformidade com seus planos para determinada “reali-
dade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver”; se 
a proposta for considerada pertinente pela Administração, 
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poderá ser realizado chamamento público para a futura 
celebração de parceria.

5) pode ser entendido como unilateral, bilateral ou 
instrumento de natureza jurídica complexa, de acordo com 
o entendimento doutrinário acerca da presença, após a 
formalização do fomento, de dever jurídico, ônus ou obri-
gação jurídica na relação entre as partes – Poder Público e 
particular. 

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:

(...) 

VIII - termo de fomento: instrumento por 
meio do qual são formalizadas as parce-
rias estabelecidas pela administração 
pública com organizações da sociedade 
civil para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco propostas pelas 
organizações da sociedade civil, que envol-
vam a transferência de recursos financeiros; 
(grifos nossos)

A despeito das conhecidas divergências sobre o tema, 
entendemos pelo caráter bilateral do fomento, por iden-
tificarmos o estabelecimento de uma obrigação jurídica 
entre a Administração Pública e o particular. 

Após a formalização do fomento, o Poder Público 
disponibilizará o incentivo prometido, seja ele qual for, en-
quanto o particular necessariamente se vincula à atividade 
que voluntariamente se predispôs, visando à realização de 
um fim público previamente determinado.

Não nos parece capaz de afastar o caráter bilateral 
do fomento a afirmação, feita por José Vicente Santos de 
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Mendonça29 de que, por não haver beneficiário preciso 
que se favoreça da atividade incentivada pelo fomento, não 
haveria quem pudesse exigir o cumprimento da exigência 
imposta pela Administração. No entendimento defendido 
pelo doutrinador, em caso de inércia do particular, caberia 
ao Poder Público tão-somente cessar o fomento e demandar 
o ressarcimento de quantias despendidas e, eventualmente 
impor sanções.

Este entendimento não merece acolhida, sob pena de 
relegar a Administração Pública, em sua busca pela realiza-
ção de um fim público, a uma posição de indevida inércia. 
Vale ainda lembrar que a doutrina é firme ao afirmar que, 
após a formalização do fomento, a Administração retoma 
sua posição de superioridade em relação ao particular. Por 
mais este motivo, seria incongruente defender a ideia de 
que é vedado ao Estado exigir o cumprimento dos com-
promissos tomados livremente pelo ente privado.

Sobre o tema, a Lei 13.019/2014, ao tratar da for-
malização e da execução das parcerias, estabelece em seu 
artigo 42 as cláusulas essenciais do termo de fomento ou 
de colaboração. Senão vejamos.

Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante 
a celebração de termo de colaboração, de termo 
de fomento ou de acordo de cooperação, con-
forme o caso, que terá como cláusulas essenciais:

I - a descrição do objeto pactuado;

II - as obrigações das partes;

III - quando for o caso, o valor total e o crono-
grama de desembolso

29 MENDONÇA, José Vicente. Direito constitucional econômico. 
Belo Horizonte: Fórum, 2014. 2ª. Parte, Capítulo III. 
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IV -(revogado);

V - a contrapartida, quando for o caso, observado 
o disposto no § 1o do art. 35;

VI - a vigência e as hipóteses de prorrogação;

VII - a obrigação de prestar contas com 
definição de forma, metodologia e prazos;

VIII - a forma de monitoramento e avaliação, 
com a indicação dos recursos humanos e tec-
nológicos que serão empregados na atividade 
ou, se for o caso, a indicação da participação de 
apoio técnico nos termos previstos no § 1o do 
art. 58 desta Lei;

IX - a obrigatoriedade de restituição de recursos, 
nos casos previstos nesta Lei;

X - a definição, se for o caso, da titularidade 
dos bens e direitos remanescentes na data da 
conclusão ou extinção da parceria e que, em 
razão de sua execução, tenham sido adquiridos, 
produzidos ou transformados com recursos re-
passados pela administração pública;

XI - (revogado);

XII - a prerrogativa atribuída à administração 
pública para assumir ou transferir a responsabi-
lidade pela execução do objeto, no caso de pa-
ralisação, de modo a evitar sua descontinuidade; 

XIII - (revogado);

XIV - quando for o caso, a obrigação de a orga-
nização da sociedade civil manter e movimentar 
os recursos em conta bancária específica, obser-
vado o disposto no art. 51; (Redação dada pela 
Lei nº 13.204, de 2015)

XV - o livre acesso dos agentes da administra-
ção pública, do controle interno e do Tribunal 
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de Contas correspondente aos processos, aos 
documentos e às informações relacionadas a termos 
de colaboração ou a termos de fomento, bem como 
aos locais de execução do respectivo objeto;

XVII - a indicação do foro para dirimir as dú-
vidas decorrentes da execução da parceria, esta-
belecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa 
de solução administrativa, com a participação 
de órgão encarregado de assessoramento jurí-
dico integrante da estrutura da administração 
pública; 

XX - a responsabilidade exclusiva da organização 
da sociedade civil pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
relacionados à execução do objeto previsto no 
termo de colaboração ou de fomento, não im-
plicando responsabilidade solidária ou subsidiária 
da administração pública a inadimplência da 
organização da sociedade civil em relação ao 
referido pagamento, os ônus incidentes sobre o 
objeto da parceria ou os danos decorrentes de 
restrição à sua execução

Parágrafo único. Constará como anexo do ter-
mo de colaboração, do termo de fomento ou 
do acordo de cooperação o plano de trabalho, 
que deles será parte integrante e indissociável.

Após a leitura do dispositivo legal acima transcrito, 
notamos a prescrição de obrigações outras, impostas às 
organizações civis, que não somente a consecução da uti-
lidade pública – fim último da formalização do fomento. 

Desta forma, ainda que se diga que é impossível à 
Administração Pública exigir o cumprimento da principal 
atividade a que o particular se vinculou, outras obrigações 
impostas às partes, tais como o de prestar contas, o de per-
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mitir o livre acesso da Administração aos documentos, às 
informações referentes aos instrumentos de transferências 
regulamentados, dentre outras, mais do que confirmam a 
natureza bilateral do fomento.

6) em princípio, transitório.

Art. 22. Art. 22. Deverá constar do plano 
de trabalho de parcerias celebradas mediante 
termo de colaboração ou de fomento: 

Deverá constar do plano de trabalho, sem 
prejuízo da modalidade de parceria adotada:

(...)

III - forma de execução das atividades ou dos 
projetos e de cumprimento das metas a eles 
atreladas; (grifos nossos)

Ao tratar desta característica em sua obra, José Vicente 
Santos de Mendonça30 questiona se existe um meio termo 
entre a concepção de que o fomento deve ser instituído 
sem prévia limitação temporal e a de que a concessão de 
incentivos deve pressupor o estabelecimento de um prazo 
final. Para tanto, pondera que, por um lado, o estabelecimen-
to de fomento ad eternum para uma determinada área pode 
fazer com que a atividade privada se assemelhe às funções 
exercidas pelo poder público, por outro, o estabelecimento 
prévio de um prazo, sem avaliação dos resultados do tra-
balho desenvolvido, poderia impedir o desenvolvimento 
adequado esperado pelo Estado.

Sobre este ponto, nos parece que o melhor caminho 
seja, sim, o do estabelecimento prévio de prazo para início 
e fim do estabelecimento do fomento.

30 MENDONÇA, José Vicente. Direito constitucional econômico. 
Belo Horizonte: Fórum, 2014. 2ª. Parte, Capítulo III.
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Note-se que a existência de marcos temporais para 
concessão dos incentivos não significa, necessariamente, 
desconhecer as peculiaridades de cada caso concreto. En-
tendemos que para o sucesso do fomento, o poder públi-
co deve avaliar de forma cuidadosa a área que pretende 
desenvolver e incentivar, de forma a não só perceber as 
demandas especiais de cada conjuntura, mas também o grau 
de investimento necessário para alcançar os resultados de-
sejado; dentro desta avaliação, o estabelecimentos de limites 
temporais surge naturalmente, pois há que se estabelecer 
prazos razoáveis para o aparecimento de resultados, ainda 
que preliminares, frutos do trabalho desenvolvido pela 
iniciativa privada sob a guarida do Estado.

Ao final do prazo estipulado pelo Estado – o que pode 
se dar em meses ou anos – nada impede que sejam solicita-
dos mais estudos ou avaliações e que, a partir de um novo 
resultado, se conclua que o setor ou área beneficiados pelo 
instituto do fomento ainda carecem de cuidados especiais, 
o que levaria à manutenção do fomento.

Seguindo este entendimento, a Lei 13.019/2014 
dispõe que os planos de trabalho devem conter o prazo 
para a execução das atividades e o cumprimento das metas 
desejadas e incentivadas pelo poder público, o que nos 
parece estar de acordo com os princípios constitucionais 
e administrativos, especialmente, os da economicidade, 
eficiência, eficácia e transparência na aplicação dos re-
cursos públicos.

Por fim, ainda em relação às características, Marcos 
Juruena também identificava o fomento como uma ati-
vidade vinculada, e não discricionária, pois não caberiam 
privilégios, preferências ou favores, exigindo-se do poder 
público justificativa para, não só a escolha da área de inte-
resse do resultado que se almeja como da própria escolha do 
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particular que será responsável pela consecução do objeto 
previamente estipulado.

4.6. CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS  
DE FOMENTO

Seguindo a classificação sugerida por Célia Cunha 

Mello31, dividimos as técnicas do fomento em 2 (duas) 
categorias: a primeira leva em consideração a vontade do 
sujeito, e a segunda, as vantagens concedidas ao particular.

Em relação à vontade do sujeito, é correto distinguir 
como finalidades últimas do fomento o incentivo ao par-
ticular para que ele ou realize atividade socialmente dese-
jável, ou para que seja impedido de concretizar atividade 
socialmente repelida e não desejada pelo poder público.

Nesta concepção, tendo-se clareza do que se espera do 
indivíduo, com vistas a um bem maior – alcançar um fim ou 
utilidade pública, o poder público deverá optar por meios 
positivos (oferecimento de bens ou vantagens) ou negativos 
(imposição de obstáculos a determinado comportamento).

Vale nota especial quanto aos eventuais meios ne-
gativos que a Administração deseje impor para proibir 
determinada atividade ou comportamento. Considerando 
as diferenças estabelecidas entre as funções públicas, há 
que se ter cautela para que a atividade estatal, neste caso, 
não acabe por se caracterizar como poder de polícia. Para 
tanto, o Estado deve atuar por meio de técnicas persuasivas.

Quanto às vantagens concedidas, podemos enumerar 
os seguintes meios: 1) Psicológicos, que tem na propagan-
da seu principal exemplo; 2) Honoríficos, concedendo 
ao particular honras e glória (condecoração); 3) Jurídicos, 

31 MELLO, Célia Cunha. O fomento da administração pública. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003. 
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impondo, por exemplo, o consumo obrigatório de deter-
minados produtos; e 4) Econômicos, com o oferecimento 
de vantagem patrimonial.

Os meios econômicos se subdividem em:

4.1 - Vantagens econômicas de caráter real: não impli-
cam em um desembolso efetivo de dinheiro, mas são 
passíveis de serem dimensionados economicamente. 
Pode se dar com o uso de bem público ou de serviços 
técnicos; e,

4.2 - Vantagens econômicas de caráter financeiro: 
auxílios econômicos concedidos ao sujeito fomen-
tado. Estas, por sua vez, tornam a se subdividir em 
auxílios diretos, que retratam o desembolso efetivo de 
dinheiro pelo erário público, modalidades de apoio 
ao desenvolvimento científico e tecnológico; e, au-
xílios indiretos, que se apresentam como formas de 
exoneração tributária, como por exemplo redução de 
alíquota, remissão, anistia, isenção, imunidade. Neste 
caso, o Estado utiliza os tributos com fins extrafiscais.

Para melhor compreender os auxílios diretos e indi-
retos, os mesmos podem ser assim enumerados32:

- Benefícios ou incentivos tributários;

- Garantias representadas por meio aval, fiança ou até 
mesmo a emissão de debêntures ou obrigações

32 Rol e exemplos extraídos da Dissertação de Mestrado “Agências 
De Fomento - Intervenção Estatal e Desenvolvimento Social” de 
autoria de Daniel Ribas Galvão. http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/
bitstream/handle/1884/31101/DANIEL%20RIBAS%20GALVAO.
pdf?sequence=1
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- Subsídio, também conhecida como subvenção; 

- Empréstimos em condições favoráveis destinados 
às atividades econômicas onde o Estado julgue haver 
necessidade de apoio oficial. Podem ser concedidos: a) 
diretamente pelo Tesouro Nacional ou pelos Tesouros 
Estaduais; b) por Créditos Facultados de fundos espe-
ciais (como exemplo, fundos regionais de desenvolvi-
mento); c) empréstimos concedidos pelas sociedades 
de economia mista e também pelas empresas públicas 
(Caixa Econômica Federal, BNDES); 

- Privilégios especiais;

- Desenvolvimento do mercado de títulos;

- Protecionismos à produção nacional. 

No que se refere às técnicas de fomento, a Lei 
13.019/2014 dispôs que qualquer modalidade de parceria 
prevista nesta Lei poderá envolver, ou não, transferências 
de recursos financeiros entre administração pública e 
organizações da sociedade civil, com vistas à realização 
de ações de interesse recíproco em regime de mútua 
cooperação.

Após as alterações impostas em dezembro de 2015, 
o artigo 84-B passou a prever outros possíveis benefícios 
às organizações da sociedade civil, independentemente 
de certificação, que podem ser oferecidos seja por entes 
privados, seja diretamente pelo poder público, quais sejam:

Art. 84-B. As organizações da sociedade civil 
farão jus aos seguintes benefícios, independen-
temente de certificação:

I - receber doações de empresas, até o limite 
de 2% (dois por cento) de sua receita bruta;
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II - receber bens móveis considerados irre-
cuperáveis, apreendidos, abandonados ou dispo-
níveis, administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil

III - distribuir ou prometer distribuir prê-
mios, mediante sorteios, vale-brindes, concursos 
ou operações assemelhadas, com o intuito de 
arrecadar recursos adicionais destinados à sua 
manutenção ou custeio.

Para fazer jus tais benefícios, as organizações devem 
apresentar, entre seus objetivos sociais, pelos menos uma 
das finalidades indicadas no artigo 84-C.

4.7. CONCLUSÕES

Esperamos ter cumprido com o objetivo proposto 
ao início deste trabalho: a exposição do fomento e de suas 
características básicas como pano de fundo para apresenta-
ção, ainda que de forma concisa, de algumas considerações 
sobre a Lei nº 13.019, promulgada em 31 de julho de 2014.

Como se sabe, o fomento é uma importante função 
pública, ainda que tenha sido relegada, por muito tempo 
pela doutrina a um segundo plano. Atualmente, não se 
permite mais tal omissão acadêmica e doutrinária, pois a 
capacidade de participação dos particulares na vida social, 
com reflexos sociais, jurídicos e econômicos, é cada vez 
maior. Não é por outro motivo que novas leis tem sido 
editadas com o intuito de aprimorar os procedimentos 
necessários para formalização do fomento. 

É importante registrar que o incremento da partici-
pação social é mais do que desejável, pois o compromisso 
com a realização de um bem maior não pode e nem deve 
ser adstrito unicamente aos interesses do Estado. Nesse 
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sentido, o Direito deve acompanhar as alterações no com-
portamento social. 

REFERÊNCIAS

BACELLAR FILHO, Romeu Felipe e HACHEM, Daniel 
Wunder. Transferências voluntárias na Lei de Responsabi-
lidade Fiscal: limites à responsabilização pessoal do ordenador 
de despesas. Interesse Público. Belo Horizonte: Fórum, a. 12, n. 
60, p.25-62, abr./abr. 2010.

BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio da subsi-
diariedade: conceito e evolução. Rio de Janeiro: Forense, 2000.

BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; SILVA, Guilherme Amintas 
Pazinato da. Direito Administrativo e integração regional. 
Belo Horizonte: Fórum, 2010.

CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de. Sistema de Controle 
Interno: uma perspectiva do modelo de gestão pública 
gerencial. Belo Horizonte: Fórum, 2007. http://www.domi-
niopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp024862.pdf

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos Vinicius 
Alves. (Org.). Supremacia do Interesse Público e Outros 
Temas Relevantes do Direito Administrativo. São Paulo: 
Atlas, 2010.

DIAS, Maria T. Fonseca. Políticas públicas e terceiro setor. 
In: FORTINI, Cristiana; http://www.conpedi.org.br/manaus/
arquivos/anais/brasilia/10_598.pdf

ESTEVES, Júlio C. dos Santos; DIAS, Maria T. Fonseca (Org.). 
Políticas públicas: possibilidades e limites. Belo Horizonte: 
Fórum, 2008.

FERRARI, Paola Nery; FERRARI, Regina Maria Macedo 
Nery. Controle das Organizações Sociais. Belo Horizonte: 
Fórum, 2007.



143

FIGUEIREDO, Carlos Mauricio e NÓBREGA, Marcos. Lei 
de Responsabilidade Fiscal: aspectos polêmicos. Belo Ho-
rizonte: Fórum, 2006.

FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os 
princípios fundamentais. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

GABARDO, Emerson. Eficiência e legitimidade do Estado. 
Barueri: Manole, 2003. Interesse público e subsidiariedade. Belo 
Horizonte: Fórum, 2009. Princípio constitucional da eficiência. 
São Paulo: Malheiros, 2002.

GONÇALVES, Pedro Antônio Pimenta da. Entidades privadas 
com poderes públicos: o exercício de poderes públicos de 
autoridade por entidades privadas com funções administrativas. 
Coimbra: Edições Almedina, 2008.

GORDILLO, Augustín. Tratado de Derecho Administrativo. 6. 
ed. Buenos Aires:F. D. A., 2002.GRAU, Eros Roberto. Ensaio 
e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 5. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo 
y obras selectas. Tomo 2, La defensa del usuario y del admi-
nistrado. 9ª edición, Buenos Aires, F.D.A., 2009 (Capítulo V). 

MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein. Poder de Po-
lícia na atualidade. Belo Horizonte: Fórum, 2014. P. 13 a 44. 

MELLO, Célia Cunha. O fomento da administração pú-
blica. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 

MENDONÇA, José Vicente. Direito constitucional eco-
nômico. Belo Horizonte: Fórum, 2014. 2ª. Parte, Capítulo III. 

MOTTA, Fabrício. Notas sobre publicidade e transparên-
cia na Lei de Responsabilidade Fiscal. Salvador, Instituto 
Brasileiro de Direito Público, n. 14,abril/maio/junho, 2008. 
Disponível em: http://www.direitodoestado.com/revista/RE-
DE-14-ABRIL-2008-FABRICIO%20MOTTA.PDF 



144

SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo da 
economia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. (Capítulo III). 

SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo 
regulatório. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. (Capítulo III). 

SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador. 
1ª. ed. 3ª. T. São Paulo: Malheiros, 2003.



145

5

PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA COM AS ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL: 
Análise da lei nº 13.019/2014 como  
norma geral de contratação pública

Maria Tereza Fonseca Dias1

Stefânia de Matos Bonin2

5.1. INTRODUÇÃO

O advento da Lei nº 13.019/2014 trouxe inúmeras 
mudanças na matéria da contratação pública. O referido 
normativo instituiu normas gerais para as parcerias voluntá-
rias, envolvendo ou não transferências de recursos financei-
ros, aplicável a todos os entes federados. Anteriormente, as 
parcerias entre a Administração e as entidades privadas sem 
fins lucrativos eram reguladas por normas jurídicas esparsas 
que se mostravam muitas vezes lacunosas. Dessa forma, o 
novo marco regulatório das parcerias entre a Administra-
ção Pública e as organizações da sociedade civil (OSCs), 

1 Mestre e doutora em Direito Administrativo pela UFMG. Professora 
do Departamento de Direito Público da UFMG e dos cursos de 
Graduação e Mestrado em Direito da Universidade Fumec. Co-
ordenadora do Mestrado em Direito da FUMEC. Pesquisadora de 
Produtividade PQ2 do CNPq.

2 Advogada. Graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).
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introduzido pela Lei nº 13.019/2014, representou certo 
avanço na busca de maior segurança jurídica e eficiência 
na atuação da Administração brasileira. O art. 1º da Lei nº 
13.019/2014 afirma, expressamente, a instituição de normas 
gerais aplicáveis a todos os entes federados.

O art. 2º da Lei nº 13.019/2014, definiu diretrizes 
para a política de fomento e de colaboração com as OSCs 
e institui o termo de colaboração, o termo de fomento e 
o acordo de cooperação. Tais espécies de parceria entre a 
Administração e as entidades sem fins lucrativos receberam 
denominação distinta pelo legislador, tendo sido ainda 
mantida, na alteração promovida pela Lei nº 13.204/2015 
à Lei nº 13.019/2014, o convênio como parceria específica 
para a área da saúde.

Considerando as diferenças que até então a doutrina e 
a jurisprudência brasileiras se utilizam para distinguir con-
trato e convênio - no contrato há interesses contrapostos e 
no convênio, interesses comuns3 – uma das questões centrais 
levantadas pelo trabalho é quanto a natureza jurídica dos 
termos de colaboração e de fomento e suas consequências 
jurídicas.

O estudo desenvolveu-se a partir da interpretação 
dos dispositivos do ordenamento jurídico que tratam da 
competência da União para legislar, com enfoque para 
o termo “contratação”, trazido pelo art. 22, XXVII, da 
CF/1988, a fim de se determinar a abrangência nacional 
da Lei nº 13.019/2014. 

O estudo deste tema é de notória relevância, não 
só em função do espaço que as OSCs vêm ocupando no 

3 Cf. a revisão bibliográfica do tema em DIAS, Maria Tereza Fonseca. 
Terceiro setor e estado: legitimidade e regulação – por um novo marco 
jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 286-292. 



147

âmbito das atividades administrativas, mas, sobretudo, pelo 
fato da abrangência federativa da Lei nº 13.019/2014 ser 
o ponto inicial a ser definido para que se possam discutir 
os demais aspectos da norma. Sem contar que o posicio-
namento adotado nesse aspecto influenciará diretamente 
a postura que os Estados e Municípios poderão adotar, 
devendo cumprir estritamente os dispositivos contidos 
na norma ou exercendo competência para legislar sobre 
a matéria.

Diante desse contexto, procurou-se analisar, como ob-
jetivo geral do trabalho, a competência da União para editar 
a Lei nº 13.019/2014 como norma geral de contratação 
pública, à luz da interpretação das normas constitucionais.

Como objetivos específicos, procurou-se levantar os 
conceitos doutrinários de normas gerais, contratos admi-
nistrativos e convênios, bem como determinar a natureza 
jurídica dos referidos instrumentos.

O principal questionamento do trabalho centrou-se na 
seguinte indagação: tais instrumentos de parceria possuem 
natureza jurídica contratual?

Adotaram-se como hipóteses as seguintes afirmações: 
a) o caráter geral da norma deve estar mais vinculado ao 
seu âmbito territorial de aplicação do que ao objeto a ser 
regulado ou ao grau de abstração com que a matéria pode 
ser disciplinada; b) os convênios administrativos, termo de 
colaboração e termo de fomento possuem natureza jurí-
dica contratual. O referencial teórico utilizado para tal foi 
a definição construída por Marçal Justen Filho, na qual a 
expressão “contrato administrativo” indica um gênero que 
comporta como espécies os contratos administrativos em 
sentido restrito e os acordos de vontade da Administração. 
Estes, por sua vez, abarcam os convênios, os termos de cola-
boração e de fomento. Dessa forma, afirma-se inicialmente 
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que “contratações” públicas, na Constituição, abrangem não 
só os contratos administrativos.

No que se refere à metodologia, o trabalho inseriu-se 
na vertente dogmático-jurídica e hermenêutica, portanto 
valeu-se do levantamento e análise de dados secundários, 
como material bibliográfico sobre o assunto e dados pri-
mários, como as legislações aplicáveis. Para tratar da questão 
das normas gerais, foram utilizados obras e trabalhos aca-
dêmicos de direito constitucional. Já as normas específicas 
do campo da contratação pública foram estudadas a partir 
de bibliografia do campo do direito administrativo.

O trabalho foi dividido em quatro seções, além desta 
introdução. A segunda seção foi destinada a realizar levanta-
mento conceitual de normas gerais de contratação pública 
segundo a doutrina, ressaltando a dificuldade de se formar 
uma definição única e tratou da competência da União para 
editar normas gerais em matéria de licitação e contratação. 
Diante disso, atentou-se para as razões motivadoras do estabe-
lecimento da Lei nº 13.019/2014 como disciplina uniforme.

A terceira seção tratou dos instrumentos de parceria da 
Lei nº 13.019/2014. O convênio, abarcado pelos acordos de 
vontade da Administração, foi definido como instrumento 
tendente à consecução de finalidade comum dos celebran-
tes, sem, contudo, deixar de ser acordo de vontade, tal como 
os contratos. Discutiu-se aqui sua natureza contratual, para 
verificar seu enquadramento como uma espécie do gênero 
contrato. As últimas considerações da terceira seção dizem 
respeito ao tratamento dos acordos administrativos como 
modalidade de contrato. A seção quatro, das considerações 
finais, relacionou os temas das seções anteriores ao definir 
a natureza contratual dos instrumentos de parceria com a 
consequente competência da União para editar normas 
gerais sobre a matéria. 
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5.2. NORMAS GERAIS DE CONTRATAÇÃO 
PÚBLICA

5.2.1.	Definição	de	normas	gerais

Embora a Lei nº 13.019/2014 seja recente, a com-
preensão acerca do que sejam normas gerais é objeto 
de clássicos estudos, sendo ainda tema controverso em 
diversos trabalhos doutrinários. Isso, diante da dificul-
dade de se fornecer uma definição capaz de conferir ao 
aplicador do Direito, no caso concreto, total segurança 
na classificação, como gerais, das normas editadas pelo 
Congresso Nacional.

Ressalta-se aqui que não há que se confundir lei na-
cional com lei federal. Diferente da primeira, que, como já 
exposto anteriormente, vincula a todos os entes federativos, 
com aplicabilidade em todo território nacional, a lei federal 
incide apenas no âmbito da Administração federal. Assim, 
as leis federais referem-se à regulamentação de situações 
que envolvam exclusivamente a União.

Nas lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, “[...] 
quando o Texto Constitucional reporta-se a ‘normas ge-
rais’, está, por certo, referindo-se a normas cujo ‘nível de 
generalidade’ é peculiar em seu confronto com as demais 
leis”.4 Dessa forma, considera que as normas gerais veicu-
lam preceitos que estabelecem princípios, os fundamentos, 
as diretrizes, os critérios básicos, conformadores das leis 
que necessariamente terão de sucedê-las para completar 
a regência da matéria. Além disso, são veiculados também 
preceitos que podem ser aplicados uniformemente em todo 
país - por adscreverem a aspectos nacionalmente indife-

4 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Admi-
nistrativo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 540.



150

renciados - de tal sorte que repercutem com neutralidade, 
em quaisquer de suas regiões ou localidades. 

Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, as nor-
mas gerais 

[...] devem ser regras nacionais, uniformemente 
aplicáveis a todos os entes públicos [...]; devem 
ser uniformes para todas as situações homogêne-
as [...]; e não podem entrar em pormenores ou 
detalhes nem, muito menos, esgotar o assunto 
legislado.5 

Nesse sentido, é o entendimento da doutrina que, 
em sua maioria, tende a considerar que, se tratando de 
normas gerais, a matéria regulada deve possuir certo grau 
de abstração, rejeitando a ideia de que possam dispor sobre 
detalhes e minúcias da matéria regulada, esgotando seu 
tratamento normativo.6 

Contudo, Renato Monteiro de Rezende, em estudo 
mais recente sobre o tema, apresentou importantes argu-
mentos em sentido contrário. O autor defende a possi-
bilidade de as normas gerais regularem pormenores e se 
aplicarem diretamente às relações jurídicas, não só dispen-
sando a atuação do legislador estadual, como impedindo 
que este disponha de maneira diversa.7

5 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Competência concorren-
te limitada: o problema da conceituação das normas gerais. Revista 
de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, n. 100, out/dez 1988, pp. 
127-162. p. 149.

6 REZENDE, Renato Monteiro de. Normas gerais revisitadas: a 
competência legislativa em matéria ambiental. 2013. Texto para 
Discussão nº 121. Brasília: Senado Federal, 2013. p. 15

7 Idem p. 27.
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Rubens Gomes de Souza, ao examinar a competência 
da União para expedir normas gerais de Direito Financeiro, 
sob a égide da Constituição de 1946, concluiu que:

Casos haverá em que a regulamentação do de-
talhe estará na própria essência da norma geral, 
a fim de assegurar a observância do princípio 
no próprio funcionamento do instituto jurídico 
por ele regulado. Em suma, a norma geral não é 
necessariamente regra de conceituação apenas, 
mas também regra de atuação.8 

A mesma tese foi adotada por Alice Gonzalez Borges, 
já na vigência da Constituição Federal de 1988, que assim 
aduziu:

A exigência de generalidade e abstração da nor-
ma há de ser atenuada, quando a enunciação de 
alguns detalhes seja essencialmente necessária 
para assentar regras de atuação, de maneira a 
prevenir possíveis conflitos de atribuições entre 
as entidades locais, nos assuntos de competência 
concorrente das ordens federadas. [...] Ainda 
quando certos pormenores e minúcias sejam, 
então, editados pela norma, trata-se, em tais casos, 
de atendimento à plena realização do preceito 
constitucional que o fundamenta – o que é, se-
gundo vimos, o precípuo objetivo que justifica 
a própria existência da norma geral.9 

8 SOUZA, Rubens Gomes de. Normas gerais do Direito Finan-
ceiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 37, jul./
set. 1954, p. 15.

9 BORGES, Alice Gonzalez. Normas gerais no Estatuto de Licitações e Con-
tratos Administrativos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 42-43. 
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Renato Monteiro Rezende ainda aponta que dado o 
interesse público envolvido e a necessidade de uniformiza-
ção das medidas estatais em relação a determinados temas, 
dificilmente se poderá recusar competência legislativa à 
União para discipliná-los, ainda que, em determinadas 
situações, o caráter geral da norma esteja mais vinculado 
ao seu âmbito territorial de aplicação do que ao objeto 
regulado. Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello 
afirma que:

Cumpre reconhecer como incluído no cam-
po das normas gerais a fixação, pela União, de 
padrões mínimos de defesa do interesse públi-
co concernente àquelas matérias em que tais 
padrões deveriam estar assegurados em todo 
o País, sob pena de ditos interesses ficarem à 
míngua de proteção. É que este malefício evi-
dentemente poderia ocorrer, seja por inércia 
de certos Estados, seja em determinados casos 
mais específicos, por carecerem alguns deles 
de preparo ou informação técnica suficientes 
para o reconhecimento e definição dos ditos 
padrões mínimos indispensáveis ao resguardo 
do interesse público quando envolvida matéria 
técnica. [...] Por sem dúvida, se adotada inte-
lecção que limitasse a competência da União 
à simples enunciação de princípios, os riscos 
para a salvaguarda de interesses capitais seriam 
evidentíssimos, prescindindo mesmo de qualquer 
esforço demonstrativo.10

Diante do exposto, a conclusão que se pode chegar é 
que, indiscutivelmente, as normas gerais apresentam como 

10 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Admi-
nistrativo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 541.
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característica comum serem regras nacionais, aplicáveis a to-
das aos entes da federação. Contudo, o conceito de normas 
gerais, nem sempre deve estar atrelado ao grau de abstração 
referente à matéria disciplinada. É preciso atentar-se para a 
existência das razões que motivaram o estabelecimento de 
uma disciplina uniforme, ainda que o objeto seja regulado 
de forma minuciosa.11 

Ademais, diante de toda problemática em se construir 
uma definição de normas gerais, tendo em vista a comple-
xidade dos temas envolvidos, a solução seria examinar cada 
tema e cada norma jurídica posta em questionamento para 
que se possa verificar sua pertinência com um interesse 
comum padronizado ou com um interesse local específico.12 

Assim, a Lei nº 13.019/2014, muito embora apresente 
maior grau de detalhamento, foi devidamente editada como 
norma geral, se considerada a necessidade de uniformizar 
o tema em todo território nacional.

Por fim, a compreensão do conceito de norma geral 
deve ser buscada à luz do Texto Constitucional e não des-
vencilhada deste. A Constituição Federal de 1988 remete 
às normas gerais uma série dos seus dispositivos, entre os 
quais podem ser citados o art. 22, XXVII, que será estu-
dado adiante, segundo o qual compete privativamente à 
União legislar sobre normas gerais de licitação e contrata-
ção. Assim, cabe investigar o que esse texto diz a respeito 
da repartição da competência legislativa entre a União e 
demais entes federados.

11 Nesse sentido REZENDE, Renato Monteiro de. Normas gerais 
revisitadas: a competência legislativa em matéria ambiental. 2013. 
Texto para Discussão nº 121. Brasília: Senado Federal, 2013. p. 18.

12 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. 16.ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2014. p. 23.
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5.2.2. Competência legislativa para  
edição de normas gerais

Segundo Tércio Sampaio Ferraz Júnior, competência 
“[...] trata-se de uma forma de poder jurídico, isto é, de 
exercício impositivo de comportamentos e relação de 
autoridade regulado por normas.”13 

No entendimento de Borges Netto, competência 
legislativa é a faculdade, aptidão ou poder concedido às 
pessoas políticas para a edição de normas jurídicas in-
fraconstitucionais, por intermédio das respectivas Casas 
Legislativas, inovando a ordem jurídica mediante criação 
de preceitos jurídicos que estabelecem direitos e deveres 
que lhe são correlatos.14 

A repartição de competência dos entes federados na 
Constituição de 1988 é dada horizontal e verticalmente. 
A repartição horizontal ocorre pela atribuição a cada ente 
federativo de uma área reservada, a qual lhe cabe discipli-
nar em toda a sua extensão. Nesse caso, as competências 
ou são comuns ou são privativas. Já a repartição vertical 
distribui uma mesma matéria em diferentes níveis (do geral 
ao particular) e a reparte entre os entes federativos. Aqui, 
tem-se a competência concorrente.15 

Essa distribuição de competências legislativas entre 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios é tratada 

13 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Normas gerais e competência 
concorrente. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, v. 90, 1995, p. 247.

14 BORGES NETTO, André Luiz. Competências legislativas dos estados 
membros. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

15 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Normas gerais e competência 
concorrente. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, v. 90, 1995, p. 247
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em diversos dispositivos constitucionais. Renato Monteiro 
de Rezende16, de forma resumida, identifica o seguinte 
esquema de repartição:

1) competências privativas da União (art. 22): sobre 
determinadas matérias, somente à União é dado legislar, 
admitindo-se, contudo, que, por lei complementar, o ente 
central autorize os Estados e o Distrito Federal a legislarem 
sobre tópicos específicos dessas matérias;

2) competências concorrentes da União, dos Estados 
e do Distrito Federal (art. 24): em determinadas matérias, 
compete à União estabelecer normas gerais, cabendo a 
Estados e ao Distrito Federal editar legislação suplementar, 
a qual pode ser de dois tipos – complementar (que, como o 
próprio nome diz, complementa as normas gerais editadas 
pela União) e supletiva (que dispõe amplamente sobre a 
matéria, na ausência de normas gerais editadas pela União);

3) competência exclusiva dos Municípios e do Distrito 
Federal (arts. 30, I, e 32, § 1º): exercitável nos assuntos de 
interesse predominantemente local;

4) competência suplementar dos Municípios (art. 30, 
II): para complementar a legislação federal e estadual em 
assuntos que também sejam de interesse local;

5) competência remanescente dos Estados e do Dis-
trito Federal (art. 25, 32, § 1º): Estados e Distrito Federal 
podem legislar sobre todas as matérias que não lhe tenham 
sido interditadas, ou seja, que não sejam da competência 
privativa ou exclusiva de outros entes.

O art. 24, § 1º, da CF/1988, estabeleceu que, havendo 
competência concorrente, cabe à União editar normas 

16 REZENDE, Renato Monteiro de. Normas gerais revisitadas: a 
competência legislativa em matéria ambiental. 2013. Texto para 
Discussão nº 121. Brasília: Senado Federal, 2013. p. 7
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gerais e aos Estados e Distrito Federal produzir as normas 
especiais. Ademais, o § 2º do referido dispositivo, esta-
beleceu que na omissão do exercício pela União da sua 
competência para editar normas gerais, os Estados e Distrito 
Federal exercitarão competência plena.

O art. 22, XXVII, da CF/1988, por sua vez, disciplinou 
especificamente que a União Federal possui competência 
legislativa privativa para editar normas gerais sobre con-
tratações administrativas e licitações. Contudo, eventual 
omissão da União em editar normas gerais sobre a matéria, 
não pode constituir obstáculo ao exercício pelos demais 
entes federativos de suas competências, que poderão assim 
ter competência legislativa plena. Pode-se elencar como 
exemplo as leis nº 8.987/1995 (Lei das Concessões) e Lei 
nº 8.666/1993 (Lei de Licitações).

Questiona-se, então, se a União pode editar norma 
geral de parcerias com a Administração Pública com base no 
art. 22, XXVII, CF/88 aplicável a todos os entes federados 
ou se estaria usurpando competência dos Estados-membros, 
Distrito Federal e Municípios.

Para resolver tal controvérsia, imperioso determinar 
o conceito e a abrangência da expressão “contratações” 
públicas constante do citado dispositivo constitucional. 
Nesse percurso destaca-se a previsão de que as normas 
gerais abrangem “todas as modalidades” de contratações 
e licitações. Percebe-se, aqui, a ampliação do conceito de 
norma geral para que abrangesse a disciplina dos dife-
rentes procedimentos licitatórios e das diversas espécies 
contratuais.17 

17 Nesse sentido: JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações 
e contratos administrativos. 16.ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2014. p. 23.
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Concomitantemente discute-se a possibilidade de uma 
definição ampla do termo “contratações”, capaz de abarcar 
o convênio, o termo de colaboração e o termo de fomen-
to. Será preciso então fazer um estudo mais aprofundado 
acerca dos conceitos de contratos administrativos e do seu 
contraste com a noção de acordo administrativos.

5.2.3. A abrangência federativa da  
Lei nº 13.019/2014

Após a edição da Lei nº 13.019/2014, emergiram 
discussões acerca da abrangência federativa da referida le-
gislação e sua interpretação tendo em vista a autorização 
constitucional da União para elaborar normas gerais.

Um dos principais pontos, senão o principal, para 
que se inicie a interpretação da Lei nº 13.019/2014 é 
justamente sua abrangência federativa. O art. 1º afirma, 
expressamente, tratar-se de norma geral aplicável a todas 
as esferas federativas e seus respectivos poderes.18 Dessa 
forma, a norma é considerada lei nacional, podendo ser 
editada pela União e obrigatória, além desta, para Estados, 
Municípios e Distrito Federal.

Assim, necessário analisar a autorização constitucio-
nal para a União elaborar normas gerais sobre parcerias 
entre a Administração Pública com as entidades sem 
fins lucrativos.

18 Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a 
administração pública e organizações da sociedade civil, em re-
gime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades 
ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho 
inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou 
em acordos de cooperação. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
2015) (BRASIL, 2016)
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A Constituição Federal, na forma do art. 22, XXVII, 
estabelece a competência da União para elaborar normas 
gerais sobre licitação e contrato:

Art. 22. Compete privativamente à União le-
gislar sobre: [...]

XXVII – normas gerais de licitação e contra-
tação, em todas as modalidades, para as admi-
nistrações públicas diretas, autárquicas e fun-
dacionais da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, 
XXI, e para as empresas públicas e sociedades 
de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, 
III; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)19 

A literalidade da norma supracitada, ao tratar da com-
petência legislativa para “contratação”, levanta outro ponto 
de discussão no que diz respeito à distinção entre convênios 
e contratos.

As parcerias entre a Administração Pública e as OSCs, 
reguladas na Lei nº 13.019/2014, são instrumentaliza-
das por meio do termo de colaboração e do termo de 
fomento, que possuem, como já adiantado, característi-
cas comuns com os tradicionais convênios. Diga-se de 
passagem, tornou-se prática comum do legislador criar 
nomeclaturas diversas para instrumentos jurídicos que se 
enquadram na categoria dos acordos administrativos, sem 
que haja a identificação de suas semelhanças e diferenças. 
É o que ocorre com os acordos de cooperação, contra-

19 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. DE 1998. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constitui-
cao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 20 dez. 2016.
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tos de gestão, termos de parceria, termos de cooperação, 
contratos de repasse.

Outrossim, a natureza jurídica dos acordos adminis-
trativos formalizados pela Administração deve ser estabele-
cida a partir da análise do seu conteúdo, sendo irrelevante 
a nomenclatura fixada pelo legislador. Nesse diapasão, 
poder-se-ia indagar: tais acordos (convênios, termos de 
colaboração e termos de fomento) possuem natureza ju-
rídica de contrato?

Foram encontradas duas possíveis respostas a esta in-
dagação na literatura sobre o tema.

Partindo-se da premissa de que os acordos e os con-
tratos são instrumentos jurídicos distintos, a conclusão 
que se chega é que a Constituição atribui competência à 
União apenas para elaborar normas gerais sobre contra-
tos, não havendo autorização semelhante em relação aos 
convênios. Assim, Estados e Municípios teriam autonomia 
para estabelecerem suas próprias normas sobre o assunto.

Por outro lado, considerando os convênios espécies 
do gênero contratos, há expressa autorização constitu-
cional para a União editar normas gerais sobre parcerias 
entre a Administração Pública e as entidades privadas sem 
fins lucrativos. Dessa forma, a Lei nº 13.019/2014 deverá 
ser observada por todos os entes da federação, como será 
tratado adiante.

Importante lembrar ainda que não é a primeira vez 
que se levanta tal questionamento sobre o abuso ou não por 
parte do Congresso Nacional, na fixação de normas sem 
respaldo expresso da Constituição. A Lei nº 8.666/1993, por 
exemplo, também possui caráter de norma gral, estabelecido 
no seu art. 1º. Contudo, o Supremo Tribunal Federal já 
se posicionou no sentido de declarar que alguns dos seus 
dispositivos devem ser considerados apenas federais, o que 
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vincula a União e sua Administração Direta e Indireta, mas 
não os demais entes. 

A definição de quais dispositivos são normas especí-
ficas é assunto de grande divergência doutrinária, que não 
serão tratadas neste trabalho.

5.3. INTRUMENTOS DE PARCERIA  
DA LEI Nº 13.019/2014

5.3.1. Convênios

Os convênios, segundo a doutrina, constituem ajustes 
entre dois ou mais partícipes, sendo ao menos um deles 
integrante da Administração Pública, em que atuam harmo-
nicamente para satisfazer necessidades de interesse coletivo, 
sem fins lucrativos.20 

Na perspectiva de Odete Medauar,

Convênio pode ser conceituado como o ajuste 
entre órgão ou entidades do poder público ou 
entre estes e entidades privadas, visando à re-
alização de projetos ou atividades de interesse 
comum, em regime de mútua cooperação.21 

O Decreto-lei 200/67 já previa a celebração de con-
vênios pela União (arts. 10, §§ 1º a 5º), com outros entes 
públicos (art. 160) e com entidades públicas e privadas para 
assistência médica (art. 156, § 2º).

Na Constituição de 1988, a redação dada ao art. 23, 
Parágrafo Único, permite deduzir a possibilidade de con-

20 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 11. ed., rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p.454.

21 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014.
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vênios e consórcios firmados por entes federativos. Já o 
art. 241, com a nova redação dada pela EC 19/1998, prevê 
expressamente a possibilidade de celebração de tais ajustes 
pra a gestão associada de serviços. Ainda na CF, o art. 199, 
§ 1º, traz os convênios como forma de participação das 
instituições privadas no sistema único de saúde. O art. 71, 
VI, fixa a competência do Tribunal de Contas para fiscalizar 
a aplicação de recursos repassados pela União mediante 
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

O art. 116, da Lei nº 8.666/199322 e o art. 27, § 3º 
da Lei nº 13.303/201623 trazem preceitos genéricos sobre 

22 Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos 
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres cele-
brados por órgãos e entidades da Administração. §1º A celebração 
de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Admi-
nistração 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 com-
plementar 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 periodica-
mente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo 
órgão competente do sistema de controle interno da Administração 
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convênios, acordos, ajustes, contratos de patrocínio e outros 
instrumentos congêneres.23

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 pratica-
dos 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 inte-
grará 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 re-
ceitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos 
à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogá-
vel 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, 2016)

23 Art. 27. A empresa pública e a sociedade de economia mista terão a 
função social de realização do interesse coletivo ou de atendimento 
a imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de 
autorização legal para a sua criação. [...] § 3º A empresa pública e a 
sociedade de economia mista poderão celebrar convênio ou con-
trato de patrocínio com pessoa física ou com pessoa jurídica para 
promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e 
de inovação tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas 
ao fortalecimento de sua marca, observando-se, no que couber, as 
normas de licitação e contratos desta Lei. (BRASIL, 2016b)
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A Lei dos consórcios públicos – Lei nº 11.107/2005 
– menciona os convênios de cooperação, no art. 13, §§ 3º 
e 4º e a possibilidade de celebração dos convênios pelos 
consórcios, no art. 2º, § 1º.

Os convênios podem ser celebrados entre entidades 
públicas ou entre estas e entidade particulares (pessoas 
físicas ou jurídicas).

Os convênios consistem num gênero que abarcam al-
gumas modalidades específicas que recebem denominação 
e tratamento próprios em lei. Tais figuras podem ser carac-
terizadas pelo acordo de vontades e o intuito associativo 
entre Administração e sujeitos públicos ou privados. É o que 
ocorre, por exemplo, com o termo de colaboração e termo 
de fomento, figuras previstas na Lei nº 13.019/2014. Esses 
instrumentos apresentam natureza jurídica de convênio, mas 
sua utilização e disciplina estão subordinados a regras próprias.

No que tange à natureza jurídica, embora os con-
vênios sejam acordos de vontade por meio dos quais se 
criam relações jurídicas entre partícipes, ou seja, direitos 
e obrigações, parte da doutrina entende que tais acordos 
não possuem natureza contratual.24 

Os que adotam essa linha doutrinária apontam a 
diversidade de interesses dos partícipes como a base da 
distinção entre os convênios e os contratos. Segundo Hely 
Lopes Meirelles,

Convênio é acordo, mas não é contrato. No con-
trato as partes têm interesses diversos e opostos; 
no convênio os partícipes têm interesses comuns 

24 ARAÚJO, Florivaldo Dutra de; MAGALHÃES, Gustavo Alexan-
dre. Convênios e consórcios como espécies contratuais e a Lei nº 
11.107/2005. Fórum de Contratação e Gestão Pública — FCGP, Belo 
Horizonte, ano 8, n. 93, p. 28-38, set. 2009.
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e coincidentes. Por outras palavras: no contrato 
há sempre duas partes (podendo ter mais de 
dois signatários), uma que pretende o objeto do 
ajuste (a obra, o serviço etc.), outra que preten-
de a contraprestação correspondente (o preço, 
ou qualquer outra vantagem), diversamente do 
que ocorre no convênio, em que não há partes, 
mas unicamente partícipes com as mesmas pre-
tensões. Por essa razão, no convênio a posição 
jurídica dos signatários é uma só, idêntica para 
todos, podendo haver apenas diversificação na 
cooperação de cada um, segundo suas possibi-
lidades, para a consecução do objetivo comum, 
desejado por todos.25 

No mesmo sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

[...] o principal elemento que se costuma apon-
tar para distinguir o contrato e o convênio é o 
concernente aos interesses que, no contrato, são 
opostos e contraditórios, enquanto no convênio 
são recíprocos.26 

Além do aspecto dos interesses comuns, outras carac-
terísticas peculiares ao vínculo são apontadas para distinguir 
o convênio do contrato: a) os conveniados têm objetivos 
institucionais comuns e se reúnem, por meio do convênio, 
para alcançá-los; b) no convênio, os partícipes objetivam 
um mesmo resultado para todos, diferentemente dos con-

25 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 23. ed. 
São Paulo: Malheiros, 1998. p. 343.

26 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: 
concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada 
e outras formas. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 235.
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tratos; c) no convênio há mútua colaboração (por isso não 
se cogita preço ou remuneração), enquanto no contrato 
há prestações contrapostas; d) nos contratos as vontades são 
antagônicas (se compõe, mas não se adicionam), ao passo 
que, no convênio, as vontades se somam para alcançarem 
objetivos comuns.27 

Contudo, há que se observar os argumentos em oposi-
ção a tal diferença. Primeiramente, em relação aos interesses, 
considerando a presença do poder público num dos polos, 
levaria a raciocinar que o interesse público será necessa-
riamente o fim visado tanto pelos convênios quanto pelos 
contratos. Por um outro lado, em se tratando dos convê-
nios celebrados com particular, tem-se o argumento de 
que este não atua com fim de interesse público, havendo, 
assim, interesses contrapostos. Considerando esses pontos 
de vista, não seria possível fixar tal distinção. Ademais, é 
possível citar como exemplo a existência, no setor privado, 
de contratos de sociedade em que o interesse dos sócios é 
comum, o que significa que não há contraposição, e ainda 
assim revestem-se de natureza contratual.28 

Tratando-se da remuneração, imperioso ressaltar que 
nos contratos administrativos nem sempre umas das partes 
remunera a outra. Exemplo disso ocorre na concessão de 
serviço público, na concessão de serviço antecedida de obra, 
em que inexiste preço como contraprestação recíproca. De 
forma ainda mais peculiar é possível citar a concessão para 
radiodifusão sonora e por imagem, na qual nem existe tarifa 
paga pelo usuário e, mesmo assim, tais tipos incluem-se 
entre os contratos administrativos. 

27 Idem p. 236
28 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 18. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2014. p. 267.
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No entendimento de Florivaldo Dutra de Araújo e 
Gustavo Alexandre Magalhães29, os elementos apresentados 
para distinguir os contratos dos convênios não encontram 
embasamento na teoria geral dos contratos. Para tanto, 
utilizam a definição de contrato como negócio jurídico 
bilateral em que a vontade de cada parte deve refletir na 
esfera jurídica dos outros partícipes. Para a delimitação do 
objeto, tem-se utilizado o fato de que para ser contrato deve 
haver contraposição de interesses. Entretanto, tal caracte-
rística não se presta a explicar, por exemplo, os contratos 
que tenham por objeto uma liberalidade.

Ainda no âmbito da teoria geral do direito, os autores 
destacam a distinção entre contrato bilateral e contrato plu-
rilateral, em que o principal ponto consiste na coincidência 
ou não de interesses das partes contratantes, consideradas 
individualmente. Ademais, o contrato plurilateral caracte-
riza-se primordialmente pela liberdade de entrada e saída 
dos pactuantes, sem que isso afete a existência do vínculo 
estabelecido pelo contrato.

Voltando ao caso da sociedade e analisando sua na-
tureza jurídica, é possível diferenciar o objeto social (fim 
comum dos sócios) das contribuições individuais de cada 
sócio. O objetivo comum é atingido através de uma série de 
atos da sociedade, ou seja, o agrupamento de condutas dos 
sócios. Cada sócio tem interesse na contribuição individual 
dos demais, o que evidencia a existência de reciprocidade 
de interesses entre os partícipes. Esse interesse comum na 
execução do contrato de sociedade (característica típica do 
contrato plurilateral) não afasta a existência de interesses 

29 ARAÚJO, Florivaldo Dutra de; MAGALHÃES, Gustavo Alexan-
dre. Convênios e consórcios como espécies contratuais e a Lei nº 
11.107/2005. Fórum de Contratação e Gestão Pública — FCGP, Belo 
Horizonte, ano 8, n. 93, p. 28-38, set. 2009.
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recíprocos entre as partes contratantes. Por essa razão é que 
o acordo continua tendo natureza contratual.30 

Diante dessa dificuldade em estabelecer diferenças 
rígidas entre contratos administrativos e convênios leva a 
concluir que são figuras da mesma natureza, pertencentes 
a uma mesma categoria, a contratual.

5.3.2. Acordos administrativos como espécies 
de contrato administrativo

Tomando como base a discussão anterior para diferen-
ciar convênios e contratos administrativos, bem como sua 
natureza, conclui-se que tais figuras possuem natureza de 
contrato. A expressão contrato administrativo, aqui, indica 
um gênero que comporta espécies diversas entre si. Como 
espécies tem-se os contratos administrativos em sentido 
restrito e os acordos administrativos. Como modalidades 
dos acordos de vontade tem-se, dentre outros, o convênio, 
o acordo de cooperação, termo de colaboração e termo 
de fomento.

O acordo de cooperação, o termo de colaboração e o 
termo de fomento são nomenclaturas específicas instituídas 
pela Lei nº 13.019/2014 para os instrumentos de parcerias 
entre o poder público e as OSC.

Entende-se por acordo de cooperação o instrumento 
por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas 
pela administração pública com organizações da sociedade 
civil para a consecução de finalidades de interesse público 
e recíproco que não envolvam a transferência de recursos 

30 ARAÚJO, Florivaldo Dutra de; MAGALHÃES, Gustavo Alexan-
dre. Convênios e consórcios como espécies contratuais e a Lei nº 
11.107/2005. Fórum de Contratação e Gestão Pública — FCGP, Belo 
Horizonte, ano 8, n. 93, p. 28-38, set. 2009.
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financeiros. O presente trabalho, no entanto, tem enfoque 
apenas dos instrumentos que têm repasse de recursos fi-
nanceiros.

O art. 2º, VII, define o termo de colaboração como o
 

[...] instrumento por meio do qual são forma-
lizadas as parcerias estabelecidas pela adminis-
tração pública com organizações da sociedade 
civil para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco propostas pela administração 
pública que envolvam a transferência de recursos 
financeiros.31

O termo de fomento foi definido pelo art. 2º, VIII, 
como o 

[...] instrumento por meio do qual são forma-
lizadas as parcerias estabelecidas pela adminis-
tração pública com organizações da sociedade 
civil para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco propostas pelas organizações 
da sociedade civil, que envolvam a transferência 
de recursos financeiros.32

Diante dessas definições, é possível constatar seme-
lhanças nos seguintes aspectos: ambos os termos são ins-
trumentos de parcerias entre a Administração Pública e as 
organizações da sociedade civil; exigem o procedimento 
do chamamento público para sua formalização; têm por 

31 BRASIL. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm>. 
Acesso em: 20 dez. 2016.

32 Idem. 
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finalidade a consecução de atividades de interesse públi-
co; nas duas definições são mantidos como instrumentos 
distintos e regidos por leis próprias, o contrato de gestão 
(com as organizações sociais) e os termos de parceria (com 
as Oscips).33

A diferença formal entre os instrumentos circunscre-
ve-se à iniciativa do projeto de parceria: quando a iniciativa 
for da própria Administração, o instrumento denomina-se 
termo de colaboração; por outro lado, se a iniciativa for 
da organização da sociedade civil, o instrumento é deno-
minado termo de fomento.

Pode-se considerar que tal diferenciação não possui 
relevância jurídica, pois os dois termos são, na essência, 
idênticos. Tanto quanto ao conteúdo (ambos têm por 
objetivo a viabilização de parcerias entre a Administração 
e entidades privadas sem fins lucrativos), como quanto 
à formalização (ambos são procedidos de chamamento 
público).

Em verdade, mais uma vez o legislador instituiu no-
menclaturas diversas com forte influência conceitual dos 
tradicionais convênios, cuja característica básica é a for-
malização de parcerias entre a Administração e entidades 
privadas para consecução de objetivos comuns. Deve-se 
registrar que, por força das alterações promovidas pela 
Lei nº 13.204/2015 na Lei nº 13.019/2014, os convênios 
na área da saúde foram mantidos como outra espécie de 
parceria aos quais não se aplicam a nova lei.

Feitas essas considerações, é perceptível que, atualmen-
te, há certo esgotamento do vigor conceitual das noções de 
contrato administrativo e convênio para explicar as varie-

33 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 28. ed. São 
Paulo: Atlas, 2015. p. 634. 
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dades das relações entabuladas pela Administração Pública, 
nascidas com preeminência de acordo de vontades.34 

Sob o aspecto estrutural, o convênio sempre será um 
negócio bilateral (plurilateral), razão pela qual é definido 
como uma espécie de contrato.35 Nesse sentido, é também 
o entendimento de Marçal Justen Filho, quanto aos convê-
nios, o que pode ser estendido aos termos de colaboração 
e de fomento. Para autor:

O convênio é uma manifestação contratual. Por 
isso, os princípios basilares contidos na legislação 
sobre contratações administrativas deverão ser 
obrigatoriamente observados mesmo quando 
o vínculo jurídico se estabelecer entre órgãos 
estatais diversos, ainda quando não integrante 
do Poder Executivo. 36

Assim, pode-se afirmar que os convênios, termos de 
colaboração e termos de fomento são acordos administra-
tivos de natureza contratual.

34 Cf. nesse sentido ALMEIDA, Fernado Dias Menezes de. Contrato 
Administrativo. São Paulo: Quartier Latin, 2012 e SOARES, Leo-
nardo Romano. Contrato administrativo, convênio e contrato de 
gestão: uma nova perspectiva à luz do pensamento de Fernando 
Dias Menezes de Almeida. Revista Jurídica da ESMP. [on line]. 
Disponível em: <http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.
php/RJESMPSP/article/view/185>. Acesso em: 20 dez. 2016.

35 Essa é a tese defendida por Gustavo Alexandre Magalhães, cf: MA-
GALHÃES, Gustavo Alexandre. Convênios administrativos: uma 
proposta de releitura do seu regime jurídico à luz de sua natureza 
contratual. 2011. 431 f., enc Tese (doutorado) - Universidade Federal 
de Minas Gerais, Faculdade de Direito

36 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. 16.ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2014. p.
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5.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, viu-se que o novo marco regulatório 
das parcerias entre a Administração Pública e as organiza-
ções da sociedade civil (Lei nº 13.019/2014) veio disciplinar 
de forma mais rigorosa as parcerias voluntárias diante da 
necessidade de uniformização do tema.

A lei contém normas gerais e, como tais, aplicáveis a 
todas as esferas de governo (União, Estados, Distrito Federal 
e Município), bem como às respectivas entidades da admi-
nistração indireta. Tomando por base o caso concreto, ou 
seja, o caráter de norma geral da Lei nº 13.019/2014, não 
deve ser considerado o nível de generalidade e abstração 
trazido pela norma. Percebe-se que certo grau de detalha-
mento é necessário para assentar as regras de atuação. Diante 
disso, é possível concluir que o caráter geral da norma nem 
sempre deve estar atrelado ao grau de abstração referente 
à matéria disciplinada, mas sim ao seu âmbito territorial 
de aplicação.

A definição da Lei como norma geral é justificada por 
tratar-se de matéria de contratação e licitação, inserida na 
competência privativa da União, pelo artigo 22, XXVII, da 
CF/1988. Como foi visto, o termo “contratação”, presente 
na redação do artigo supracitado, deve ser interpretado de 
forma ampla comportando assim os termos de colaboração 
e o termo de fomento. Tais instrumentos jurídicos tratam 
simplesmente de modalidade de convênio que o legislador 
optou por conferir denominação e tratamento peculiares 
na nova legislação.

No que tange ao estudo dos acordos administrativos, 
duas conclusões podem ser apontadas: contrato, convênio, 
termo de colaboração e de fomento possuem natureza 
contratual; contrato e convênio constituem modalidade de 
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“acordo administrativo”, sendo o convênio uma espécie 
do gênero contrato.

Conforme restou demonstrado, firmou-se no Brasil, 
a concepção equivocada de contrato administrativo como 
aquele em que há cláusulas que garantem prerrogativas 
de atuação unilateral e autoexecutória à Administração 
Pública. Contudo, esse regime especial refere-se ao objeto 
contratual e não ao contrato em si mesmo. Dessa forma, 
a razão de ser desse regime, a justificar sua incidência não 
é a presença da Administração Pública como parte, mas a 
natureza do objeto contratual.

No que tange ao convênio, foi definido como acordo 
de vontade por meio do qual são estabelecidas relações jurí-
dicas entre duas ou mais partes, sendo inegável sua natureza 
contratual. Sendo assim, o regime jurídico do convênio é 
composto por todas as normas aplicáveis ao gênero contrato 
administrativo, com derrogações decorrentes das normas 
jurídicas especiais. Tal conceito, considerando a redação 
da Lei nº 13.019/2014, pode ser aplicado para definir a 
natureza jurídica do termo de colaboração e de fomento. 

Ressalta-se aqui que a Lei nº 13.204/2015 manteve os 
convênios para assistência à saúde. A Lei nº 13.019/2014, 
entretanto, não se aplica a esses convênios (art. 3º, da Lei 
nº 13.019/2014), nem aos contratos de gestão celebrados 
com organizações sociais e nem aos termos de parceria 
celebrados com organizações da sociedade civil de inte-
resse público. Logo, cada ente federativo poderá continuar 
legislando sobre convênio na área da saúde, OS e Oscip.

Diante das razões expostas ao longo do presente traba-
lho, resta claro autorização constitucional para União editar 
a Lei nº 13.019/2014 como norma geral de parceria entre 
a Administração Pública com as entidades privadas sem fins 
lucrativos, aplicável a todos os entes federados.
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