
V 	TCE Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia 

eu 

Revista 
O 

k.1 § Gestão Pública e C11 
n; 
~ c Controle 
IL 

§ fin 
VI 

VI 

1" 
cu 
ce 

Revista do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
em associação com o 

Instituto de Direito Administrativo da Bahia 

IDAB 



1 

VÁ 

REVISTA 
GESTÃO PÚBLICA 

E 
CONTROLE 

REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DA BAHIA EM ASSOCIAÇÃO COM O INSTITUTO 

DE DIREITO ADMINISTRATIVO DA BAHIA 

R. GPC 
	

Salvador v.2 
	n. 4 p. 01-180 
	ago. 2008 



Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
COPYRIGHT O 2008 TCE 

PEDIDOS E CORRESPONDÊNCIAS: 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
Avenida 04, Plataforma V — CAB 
EcIE Conselheiro Joaquim Batista Neves 
Telefone: MC(71)3115-4477 
Fax: OXX(71) 3115-4613 
e-mail: biblioteca@tce.ba.gov.br  

Comissão Editorial 
Roberto Carlos Brito do Lago 
Delanise C. Costa 
Denilze Alencar Sacramento 

Composição e Diagramaçáo 
Cristiano Pereira Rodrigues 

Solicita-se permuta 

e Os conceitos e opiniões emitidos em trabalhos doutrinários assinados 
são de inteira responsabilidade de seus autores. 

Revista Gestão Pública e Controle. 
v.2, n. 4,2008. Salvador: Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 2008. 

Semestral. 

Título anterior: Revista Gestão Púb lica e Controle Externo. 

ISSN 1809-8878 
I. Controle Externo — Periódicos — Bahia I. Tribunal de Contas do Estado 

da Bahia 

CDU 336.148(813.8) (05) 

1 



VA 
REVISTA GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE 

Publicação oficial do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em associação 
com o Instituto de Direito Administrativo da Bahia (IDAB) 

TRIBUNAL PLENO: 
Conselheiro MANOEL FIGUEIREDO CASTRO Presidente 
Conselheiro FILEMON NETO MATOS Vice-Presidente 
Conselheiro ZILTON ROCHA Corregedor 
Conselheiro ANTONIO FRANÇA TEIXEIRA 
Conselheiro PEDRO HENRIQUE UNO DE SOUZA 
Conselheiro ANTONIO HONORATO DE CASTRO NETO 
Conselheira RIDALVA CORREA DE MELO FIGUEIREDO 

PRIMEIRA CÂMARA: 
Conselheira RIDALVA CORREA DE MELO FIGUEIREDO — 
Presidente 
Conselheiro FILEMON NETO MATOS 
Conselheiro ANTONIO HONORATO DE CASTRO NETO 

SEGUNDA CÂMARA: 
Conselheiro ANTONIO FRANÇA TEIXEIRA — Presidente 
Conselheiro PEDRO HENRIQUE LINO DE SOUZA 
Conselheiro ZILTON ROCHA 

Representante do Ministério Público: JOSÉ CUPERTINO AGUIAR 
CUNHA 
Representante da Procuradoria Especializada: CLÁUDIA MARIA 
DE SOUZA MOURA 



Instituto de Direito Administrativo da Bahia (IDAS) 

Alice Maria Gonzalez Borges — Presidente 
Paulo Eduardo Garrido Modesto — Vice-Presidente 
Márcia Barrem Alves — Secretária Geral 
José Joaquim Calmon de Passos — Diretor Científico 
José Francisco Carvalho Neto — Diretor Financeiro 
Edite Mesquita Hupsel — Diretora de Eventos 
Ana Lucia Berbert de Castro Fontes — Diretora de Publicações 
Paulo Borba Costa — Diretor de Imprensa e Divulgação 
Rita Rehem Tourinho — Diretora de Cooperação Institucional 

Conselho Editorial 

Manoel Figueiredo Castro 
Alice Gonzalez Borges 
Pedro Henrique Uno de Souza 
Paulo Modesto 
Jayme Beleeiro Neto 
Inaldo da Pahrão Santos Araújo 
Pedro Humberto Teixeira Barretto 



SUMÁRIO 

Apresentação  	7 

Doutrina 

A Comemoração do dia dos tribunais de contas e o esforço dessas 
instituições para o aperfeiçoamento de suas atuações 	 11 

Victor Faccioni 

As fundações estatais de direito privado e o debate sobre a nova 
estrutura orgânica da administração pública 	

 
17 

Paulo Modesto 

Convênios administrativos celebrados com entidades privadas: 
necessidade de rediscussão do cabimento de seleção prévia e da pos- 
sibilidade de aplicação de Sanções Administrativas 	  35 

Alzemeri Martins Ribeiro de Britto 
Perpétua Leal Ivo Valadão 

Da ação civil pública no controle da contratação de empresa para 
realização de concurso público 	  65 

Rita Tourinho 

Novas formas jurídico-institucionais de prestação de serviços públi- 
cos e o controle dos Tribunais de Contas 	  91 

José Francisco de Carvalho Neto 

Auditoria em tecnologia da informação — relato de uma ex- 
periência 	  113 

Augusto Gonçalves de Sousa 
Inaldo da Paixão Santos Araújo 
Luiz Fernando de Argolo Pinheiro 



O papel do Tribunal de Contas do Estado da Bahia no controle 
das políticas sociais 	  127 

Maria do Carmo de Macéclo Cadidé 

A questão do sigilo nas auditorias dos Tribunais de Contas 	 145 
Telma Almeida de Oliveira 

Os contratos de gestão e o TCE/BA: desafio para implementação 
de um controle externo efetivo 	  161 

Morgana Bellazzi de Oliveira Carvalho 



APRESENTAÇÃO 

É de extrema importância a criação de canais de comunicação e de 
debate sobre temas de relevância para a sociedade, em plena vigência e 
consolidação de uma sociedade democrática, alicerçada no conhecimen-
to. É partindo dessa constatação que destacamos a iniciativa e a perma-
nência da publicação da REVISTA GESTÃO PÚBLICA E CONTRO-
LE, agora já na sua quarta edição, e que é fruto da parceria entre o Tribu-
nal de Contas da Bahia e o Instituto de Direito Administrativo da Bahia 
(IDAB). 

Neste número, os aspectos doutrinários da gestão pública foram 
destacados através da publicação de nove artigos. Essas contribuições, de 
modo geral, versaram sobre a importância do aperfeiçoamento das insti-
tuições de controle e da necessidade de rediscussão do arcabouço legal 
para acompanhar a evolução e a implantação de novos padrões de delibe-
ração em torno da ação do Estado. 

Para tanto, abrimos esta edição com o discurso do Presidente da 
ATRICON, Victor Faccioni, proferido na comemoração do dia dos Tri-
bunais de Contas, no qual é ressaltado o esforço de aprimoramento dessas 
Instituições e a importância da sua atividade fiscalizadora. 

É desse modo, afinados em torno de uma preocupação comum, 
que apresentamos as reflexões dos estudiosos de direito administrativo e 
das questões técnicas levantadas pelo acompanhamento e controle das 
contas públicas. 

Manoel Figueiredo Castro 
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
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Doutrina 



I. 



A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS TRIBUNAIS DE 
CONTAS E O 'ESFORÇO DESSAS INSTITUIÇÕES PARA O 

APERFEIÇOAMENTO DE SUAS ATUAÇÕES' 

Victor Faccioni* 

No dia 07-11-2007, hoje, portanto, pela comemoração e lembrança, 
homenageamos a mais insigne figura da história dos Tribunais de Contas, 
Ruy Barbosa, "o maior génio da nacionalidade brasileira, tão eminente 
que encarnava a própria nação no que ela tem de mais alto, mais nobre e 
mais puro", como comentou o jornal carioca A Pátria, no dia de sua 
morte (2-03-1923). Entre os muitos serviços prestados ao país, está a 
criação do Tribunal de Contas da União, em 7-11-1890 — que hoje ani-
versaria — institucionalizado na Constituição de 1891. 

Em 1890, Ruy Barbosa era Ministro da Fazenda, quando também 
idealizou um projeto de Reforma Tributária que, se tivesse sido aplicado, 
"colocaria o Brasil, desde então, no rol dos países com as mais perfeitas 
instituições tributárias", segundo a mestre em Economia da Faculdade 
Ruy Barbosa, de Salvador (BA), Almerinda Andréa P. S. Gomes. 

Esse baiano frágil e de baixa estatura deixou mais de 50 obras sobre 
Direito, Política, Literatura e Jornalismo, tendo sido, inclusive, um dos 
sócios fundadores da Academia Brasileira de Letras. 

Ao justificar a criação da Corte de Contas, disse que ela se coloca 
"entre o Poder I Pgislativo, que aprova o orçamento e autoriza a despesa, e 
o Poder Executivo, a quem compete cotidianamente executá-los. É um 
órgão mediador e independente que, com a mão forte, impedirá as infra-
ções orçamentárias por um veto oportuno aos atos do executivo, que 
discrepassem da linha rigorosa das leis de finanças". 

' Discurso pronunciado durante a Sessão Solene, do Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, comemorativa do Dia dos Tribunais de Contas, em 07 de novembro de 2007. 

* Presidente da ATRICON 
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Mas, na saudação "Oração aos moços", aos formandos em Direito, 
de São Paulo, em 1920, é que aparece sua visão cristalina sobre a Justiça. 
"Justiça atrasada, não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. 
Porque a delação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito das par-
tes, lesando assim o patrimônio, a honra e a liberdade". 

Apelando, depois, para a melhor experiência de sua vida, recomen-
dou aos jovens bacharéis: "Não há justiça onde não haja Deus. Quereríeis 
que vo-lo demonstrasse? Seria perder tempo. O gênero humano afimda-
se na matéria, e no oceano violento da matéria flutuam, hoje, os destro-
ços da civilização destruída". E acrescentou: " De tanto ver triunfar as 
nulidades, de tanto ver crescer as injustiças, o homem chega a desanimar 
da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto"; para concluir: 
"Esse fatal excídio está damando por Deus". Visão de um gênio sempre 
atual. 

Se por um lado o intenso noticiário da imprensa sobre o cresci-
mento da violência e a incapacidade do Poder Público, de reduzi-los ao 
mínimo, preocupa a toda a sociedade brasileira, por outro lado desafia, a 
todos os responsáveis pela segurança pública, a urgência na busca de solu-
ções mais adequadas. 

No que diz respeito à melhor aplicação dos recursos públicos, esse 
problema também preocupa e desafia a própria sociedade, contribuinte 
no pagamento de impostos e sustentáculo da própria Nação, a partir dos 
municípios e estados. 

A esse desafio cumpre aos órgãos públicos de controle das finanças 
fornecer a melhor resposta. Nesse sentido, cabe destacar significativos avan-
ços ocorridos no fortalecimento do sistema de controle das contas públi-
cas em nosso país, desde a criação das Cortes de Contas, até os dias atuais. 

Muito nos urge fazer, e os TCs estão fazendo, na divulgação e co-
brança dos órgãos públicos, na instituição do controle interno, no exame 
da gestão pública e seu equilíbrio financeiro, através da observância dos 
limites legais estabelecidos pela Constituição Federal e pelas leis infra, 
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dentre elas a da Responsabilidade Fiscal, além, é claro, da instituição de 
corregedoria.s, ouvidorias e da própria participação popular. 

Os Tribunais de Contas, instituições voltadas para a fiscalização da 
Administração Pública no que tange à aplicabilidade dos recursos públi-
cos, vêm empreendendo grandes esforços para atender a esse desiderato. 

Se os recursos humanos são escassos — e dados nos mostram que a 
Dinamarca e a Holanda, países com baixo índice de corrupção, têm 100 
auditores por 100 mil habitantes — no Brasil, há apenas oito por 100 mil, 
o que nos dá a idéia de que para alcançarmos a proporção do número de 
auditores desses países, precisaríamos de mais 160 mil auditores. Isto sig-
nifica a necessidade de quase dez vezes mais auditores. Mas para multipli-
car o número existente por dez, não teríamos tal disponibilidade, ou qua-
se nenhuma, de profissionais habilitados para mercado tão promissor. 

Desse modo, resta-nos buscar a eficiência e a eficácia nas ações de 
furnlização e controle das contas públicas, inclusive para compensar o 
reduzido número de auditores. 

Através do Programa de Aperfeiçoamento dos Sistemas de Con-
trole Externo — PROMOEX, os TCs estão aprimorando suas ações com 
vistas a dar plena eficácia ao cumprimento de suas atribuições constituci-
onais. 

Por muito tempo fixada na proposição da "auditoria de conformi-
dade", segundo a qual a fiscalização da aplicação dos recursos públicos 
recaía, essencialmente, no atendimento da legalidade, dos atos praticados 
pelo administrador, hoje não se faz suficiente isto. 

Nesse sentido, em muito se evoluiu, em que pesem as inúmeras 
dificuldades que os Estados e Municípios da Federação vêm enfrentando, 
em especial, quanto ao injusto compartilhamento do "bolo tributário". 

Mesmo assim, o exame das contas públicas vem sofrendo profun-
das transformações, agora com outras modalidades de auditorias, como 
as operacionais, sociais, ambientais e de obras públicas. 
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O instrumento da informatização, que operou grande transforma-
ção na sociedade, afetando diretamente a vida de todos os cidadãos, na 
verdade tornou-se um aliado do sistema de controle externo, inclusive 
pela participação do cidadão através de denúncias de atos e fatos irregula-
res, por meios eletrônicos e telefônicos, como já citamos, pelas ouvidorias, 
concebendo-se, em muitos casos, a antecipação das ações dos Tribunais, 
na verificação de irregularidades e de atos de corrupção. 

Todavia, devido à necessidade de maior eficácia também no com-
bate à corrupção, os Tribunais de Contas do Brasil buscam aprimorar e 
melhor qualificar seu trabalho, através do Programa de Aperfeiçoamento 
dos Sistemas de Controle Externo, denominado PROMOEX, com re-
cursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID. Junto a 
estes, há a interveniência do Governo Federal e a participação da Associa-
ção dos Membros dos Tribunais de Contas, ATRICOM, da Associação 
dos Tribunais de Contas Municipais, ABRACOM, e do Instituto Ruy 
Barbosa. 

Dentre os objetivos desse programa (PROMOEX), está o desen-
volvimento de vínculos interinstitucionais; a ênfase no cumprimento da 
Lei de Responsabilidade Fiscal; o desenvolvimento de políticas e gestão 
de soluções compartilhadas e de cooperação técnica; o desenvolvimento 
de vínculos com poderes e instituições dos três níveis de governo e com a 
sociedade; a integração dos TCs ao ciclo de gestão governamental; a 
redefinição das metodologias, técnicas e procedimentos de controle ex-
terno; o planejamento estratégico e a modernização administrativa; o de-
senvolvimento de política e de gestão de tecnologia da informação e a 
adequação da política e gestão de pessoal. 

O PROMOEX, ao lado de inúmeras outras ações, constitui-se no 
maior instrumento de modernização e aperfeiçoamento técnico dos Tri-
bunais de Contas, na busca não só das suas qualificações, e aqui inclui-se 
o combate à corrupção, como também na uniformização de suas atua-
ções, dando-lhes maior eficiência e eficácia. 

14 
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Se destacamos o empenho máximo pelo aprimoramento do Con-
trole Externo, no que tange aos TCs, cumpre indagar a respeito do Con-
trole Interno, visto que nossa preocupação refere-se ao fato de que ele 
quase inexiste, na maior parte dos municípios brasileiros, ou existe de 
modo insuficiente em alguns estados ou área da própria Administração 
Federal. 

Daí termos lançado, recentemente, o Mutirão Nacional Pelo For-
talecimento do Controle Interno, e estaremos hoje à tarde, aqui na Capi-
tal Baiana, num evento sobre Controle Interno, no COINTER NOR-
TE/NORDESTE, 1° Encontro de capacitação de controladores internos. 

Ocorre que o controle das contas públicas começa através do Con-
trole Interno, determinado pela Constituição Federal de 88, artigos 31/ 
70 e 74, e está na base do próprio CONTROLE EXTERNO, além de 
ser o principal alerta-orientador para o Administrador Público, ordenador 
de despesa. O art. 31 da CF/88 determina que "A fiscalização do Municí-
pio será exercida pelo poder legislativo Municipal, mediante o controle 
externo, e pêlos sistemas de controle interno do Poder Executivo Munici-
pal, na forma da lei.". O art. 70, da nossa CF, estipula que 'A fiscalização 
contábil, financeira, orçamentaria, operacional e patrimonial da União e 
das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legi-
timidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de recei-
tas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder". Por fim, o art. 74 da 
CF/88 leciona que "Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário man-
terão de forma integrada Sistema de Controle Interno com a finalidade 
de:"[..] Inciso IV — apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional". O Controle Interno não é para controlar o Administrador 
Público, mas para auxiliar o Administrador, para que ele não seja surpre-
endido por eventual irregularidade, fraude e corrupção. 

A todos aqueles que labutam na atividade fiscalizatória dos Tribu-
nais de Contas, pois, cada um de nós, sejam os Ministros do TCU, os 
Conselheiros, os Auditores Substitutos, o Ministério Público, os Técni- 
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cos e Servidores dos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, pela sua, 
pela nossa luta e perseverança na construção e engrandecimento do Siste-
ma de Controle Externo do Brasil, legado deixado pelo nosso eminente 
Patrono Ruy Barbosa, nossos mais efusivos parabéns, pelo dia nacional 
dos Tribunais de Contas. 

Muito Obrigado! 
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AS FUNDAÇÕES ESTATAIS DE DIREITO PRIVADO E O 
DEBATE SOBRE A NOVA ESTRUTURA ORGÂNICA DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA' 

Paulo Modesto* 
1 Introdução 

A organização administrativa do Estado constitui o capítulo mais 
inconsistente do direito administrativo nacional. Fçsa afirmação polêmi-
ca tanto vale para o direito administrativo como conjunto de regras e 
princípios normativos (microcosmo normativo, linguagem-objeto ou 
linguagem prescritiva do direito) quanto para o direito administrativo 
como disciplina prática ou hermenêutica (metalinguagem da inter-
pretação, linguagem descritiva ou, sob outro enfoque, linguagem 
criptonormativa da doutrina). É o que se tentará demonstrar a seguir, 
enfatizando a apfirAção dessa premissa às fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público. 

1.1 Inconsistência Normativa 

As disposições jurídicas atinentes à organização administrativa do 
Estado Brasileiro, em particular sobre a organização das entidades da ad- 

' Texto base da conferência realizada pelo autor no XXXIII Congresso Nacional de Procu-
radores de Estado, 9 de outubro de 2007, em Arraial da Ajuda, Porto Seguro, Bahia. 
Parte da exposição foi também utilizada na conferência proferida pelo autor no VI 
Fórum Brasileiro sobre a Reforma do Estado, na cidade do Rio de Janeiro, em 1 de 
outubro de 2007. 

* Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Público. Professor de Direito Administrati-
vo da UFBA e do Centro de Cultura Jurídica da Bahia. Promotor de Justiça. Diretor da 
Revista Brasileira de Direito Público. Conselheiro Técnico da Sociedade Brasileira de 
Direito Público e Membro do Conselho de Pesquisadores do Instituto Internacional de 
Estudos de Direito do Estado. Editor do Site hnp://www.direitodoestado.com.br  
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ministração indireta, caracterizam-se pelo casuísmo e pela imprecisão 
conceitual. 

Há marcado casuísmo, no sentido técnico, a partir da própria 
normatividade constitucional. A Constituição Brasileira, por um lado, 
estabeleceu que "somente por lei específica poderá ser criada autarquia 
e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia 
mista e de fundação 	(Art. 37, XIX), estabelecendo ainda que "depen- 
de de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das 
entidades mencionadas" [...I ou a "participação de qualquer delas em em-
presa privada" (Art. 37, XX); por outro lado, a Constituição aparente-
mente não reclamou a existência de uma lei orgânica geral da admi-
nistração pública, destinada a conceder sistematicidade, previsibilidade 
e clareza conceituai às diferentes formas organizacionais de expressão do 
Poder Público. 

A ausência de uma norma geral em matéria de organização admi-
nistrativa permitiu e permite que em cada lei ordinária se redefinam 
conceitualmente as entidades da administração indireta do Esta-
do. A lei específica que cria ou autoriza a criação de entidade pública 
pode estabelecer disciplina que vale casuisticamente para aquela entida-
de criada ou autorizada, mas não para as demais, em aspectos sensíveis, 
como o âmbito de autonomia da entidade, a composição dos seus qua-
dros dirigentes e o controle ou supervisão de sua atuação pela Administra-
ção Direta. O risco constante de fragmentação e fluidez dos arranjos 
organizacionais, ao contrário de ser algo positivo, terminou por produ-
zir grave confitsão no próprio legislador, no administrador, na juris-
prudência dos Tribunais e entre juristas, gerando incerteza e inefici-
ência no que se refere ao modus operandi específico de cada tipo de 
entidade, o seu regime jurídico predominante e a sua forma de relaciona-
mento com os órgãos de controle interno e externo. Falta um quadro 
normativo nítido do regime jurídico das entidades públicas e sobram 
soluções originais, desencontros conceituais e mal entendidos em 
matéria essencial para o funcionamento regular e ágil da Administração 
Pública. 
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O casuísmo certamente gera imprecisão, mas também é 
reuoalimentado por vacilações conceituais e terminolágicas da pró-
pria legislação, lamentavelmente a partir da Lei Fundamental, mas com 
reforço especial na legislação ordinária, em particular no Decreto-Lei 200, 
de 25/2/1967, expedido com fundamento no Ato Institucional 4, de 
1966, em plena ditadura, composto por nada menos de 215 artigos. 
Não é preciso buscar muito: o inciso XX, do art. 37, da Constituição 
Federal, já referido, ainda em sua redação original, reclama autorização 
legislativa específica tanto para criação de subsidiária como para a par-
ticipação em empresa privada de qualquer das entidades referidas no 
inciso IX da art. 37, o que é tecnicamente uma impropriedade evidente, 
pois não parece concebível que autarquias e fundações constituam 
subsidiárias ou participem do capital de empresas privadas! O De-
creto-Lei 200/67, de sua parte, confunde, com freqüência, institutos 
díspares, como a descentralização e a desconcentração (v.g, art. 10), além 
de adotar conotações problemáticas para definir autarquia e fundação 
pública, entre outras graves inconsistências, assinaladas reiteradamente pela 
doutrina. 

Essa conclusão vale também para o âmbito estadual e municipal 
que, embora detentores de autonomia para disciplinar a própria organiza-
ção administrativa, habitualmente têm adotado, em grande medida, o 
modelo da legislação federal. 

No texto constitucional vigente, já com sucessivas emendas, no 
caso específico das fundações, que nos interessa aqui mais de perto, a 
vacilação conceituai e terminológica pode ser qualificada como dra-
mática. São adotadas nada menos do que quatro formas de referência 
a fundações no tato constitucional: 

"fundação" (art. 37, XVII, XIX; 39, 470; art. 40, caput; 163, II, 
167, VIII; 202, §43° e 4°, da CF e art. 8° e 61, do ADCT); 
"fundação pública" (art. 39, caput, original, repristinado por re-
cente decisão do STF; art. 19, do ADCT); 
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"fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público" (art. 71, 
II e III; 150, §2°; 157, 1; 158,. I; 165, §50, 11  e III; 169, §1°, da 
CF e art. 18; 35, 41°, V, e 61 do ADCT); 
"fundações sob controle estatal" (art. 163, II, da CF e art. 8°, 
§5°, da ADC1 "). 

Em algumas dessas disposições, a "fundação" referida emparelha 
perfeitamente com as autarquias e com a própria administração 
direta, pessoas de direito público, a revelar semelhança de discipli-
na jurídica. É o caso, por exemplo, do art. 19 do ADCT, pois o dispo-
sitivo garante aos "servidores públicos civis" dessas pessoas administrativas 
o direito à estabilidade extraordinária se em exercício continuado há 
pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição e, me-
diante concurso de efetivação, a própria integração em cargo públi-
co. É a hipótese também do art. 40, caput, da Constituição, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional n° 41/2003, que determina a 
aplicação do regime de previdência específico dos titulares de cargos 
efetivos para servidores da administração direta, das autarquias e das fim-
dações. Pode-se referir também o disposto no art. 169, §1°, da CF, que 
ressalva apenas as empresas estatais da exigência de autorização 
específica na lei de diretrizes orçamentárias para a concessão de van-
tagens ou aumentos de remuneração de pessoal. É a hipótese igual-
mente do art. 39, caput, da Constituição, na redação original, repristinada 
por recente decisão do STF, que reestabeleceu a obrigatoriedade do regi-
me jurídico único para a administração direta, das autarquias e das fun-
dações públicas. 

Em outros dispositivos, a "fundação" referida recebe tratamen-
to equivalente ao concedido a empresas estatais, pessoas submeti-
das predominantemente a regime jurídico privado, como no art. 
37, XIX e 167, VIII, da Constituição Federal. Na primeira disposi-
ção, também já referida, na redação da Emenda Constitucional n° 19/98, 
reclama-se lei específica para criar autarquia e, de modo claramente dis-
tinto, reclama-se lei específica para autorizar a criação de empresa públi-
ca, sociedade de economia mista e fundação. No art. 61 do ADCT, que 
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cuida especialmente de dispor sobre o fomento de entidades privadas 
de ensino, inclui-se também referência à manutenção de recursos para 
fundações de ensino e pesquisa "cuja criação tenha sido autorizada por 
lei". No art. 167, VIII, proíbe-se a utilização, sem autorização legislativa 
específica, de recursos dos orçamentos fiscais e da seguridade social 
para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. 

Francisco Gaetani denomina essa fluidez e incerteza das formas 
estruturais da organização administrativa de "cacofonia organizacional", 
afirmando que a administração pública brasileira é correntemente caracte-
rizada por uma cacofonia organizacional devido à co-existência de múlti-
plas formas jurídicas referentes a como se estruturam os variados tipos de 
atividade governamental. Essa cacofonia, que também reconhecemos, não 
traria problemas se o quadro geral fosse nítido, com cada forma es-
trutural bem definida, a ser utilizada e compreendida por todos, sem va-
cilações e mal entendidos. Não é o que ocorre. 

No segmento das fundações, saliente-se novamente, a Consti-
tuição refere ora a "administração fundacional" como segmento à parte 

da administração indireta (art. 38, caput; 37, XI, da CF), ora encarta 

as fimdaçéses no âmbito da administração indireta (art. 37, caput, 
XVII e XIX). Desse modo reproduz, no plano constitucional, as vacila-
ções do legislador ordinário. 

Na EC 19/98, em norma especifica, o legislador da reforma dei-
xou assinalado que esse estado de coisas reclamava revisão abrangente, 

global, sistemática, abrangente de todas as entidades da adminis-

tração indireta. No art. 26, da Emenda Constitucional n. 19, prescre-

veu-se: 

Art. 26. No prazo de dois anos da promulgação 
desta Emenda, as entidades da administração in-
direta terão seus estatutos revistos quanto à res-
pectiva natureza jurídica, tendo em conta a fina-
lidade e as competências efetivamente realizadas. 
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A disposição não foi regulamentada nem foi efetivamente aplicada, 
não tendo ocorrido a revisão dos estatutos nem um programa para análise 
da transformação da natureza jurídica de entidades em dissonância 
organizacional com as suas finalidades ou competências efetivamente rea-
lizadas. Essa revisão, imposta em norma constitucional de cumprimento 
obrigatório, no entanto, somente parece viável se existente um quadro 
coerente e global sobre a tipologia das formas estruturais da orga-
nização administrativa, referencial para as revisões reclamadas. É d  
o art. 26 da Emenda Constitucional n° 19/98 pode ser considerado base 
para a exigência não apenas para a revisão da forma jurídica das 
entidades da administração indireta, mas base de exigência para 
uma nova lei orgânica da administração pública, apta a revogar o 
Decreto-Lei 200/67 e oferecer sistematicidade e alguma clareza conceituai 
à organização administrativa brasileira. 

Essa inteligência encontra reforço também em outras alterações re-
alizadas pela Emenda Constitucional n° 19/98 em sede de organização 
administrativa. Com  eficácia imediata, o legislador da reforma de 1998 
promoveu alteração no art. 37, XIX, da Constituição, para diminuir, em 
parte, a imprecisão técnica do texto, mas foi além, revelando também a 
sua preocupação com a sistematização dos entes da administração indire-
ta. Na versão original do art. 37, XIX, dizia-se: "XIX - somente por lei 
específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia 
mista, autarquia ou fundação pública". A imprecisão era patente: as 
autarquias eram e são criadas por lei, que as constitui, sem reclamarem 
qualquer outro ato adicional de instituição; as empresas públicas, socieda-
des de economia mista e as fundações de direito privado, reversamente, 
sempre reclamaram, ao menos em nosso direito, atos constitutivos e re-
gistros adicionais para a efetiva instituição, consoante a legislação regente. 
Por outro lado, as fundações de direito público, ou fundações pú-
blicas, na dicção constitucional, entendidas como simples autar-
quias ou fundações autárquicas, deveriam ser substunidas no pró-
prio conceito de autarquia e, portanto, não deveriam demandar 
uma dupla referência no interior de um mesmo dispositivo consti- 
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tucional. Com  a Emenda no 19/1998, o texto assumiu outra feição: 
"somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a ins-
tituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fiinda-
ção, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua 
atuação". 

A redação vigente ainda é imperfeita. Coerente com a idéia de 
uma melhor sistematização das entidades da administração indireta, a exi- 
gência de lei complementar para definição das áreas de atuação de certas 
entidades é louvável, especialmente se a medida contribuir para ordenar as 
entidades conforme "a finalidade e as competências efetivamente realiza-
das", nos termos do art. 26 da Emenda Constitucional no 19/98. Mas a 
forma como essa exigência foi posta no texto, lamentavelmente, permite 
a ambigüidade sobre a abrangência da lei complementar, isto é, dei-
xou incerto se devem ser definidas as áreas de atuação das fundações ape-
nas ou, por igual, também a área de atuação das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista. Com  efeito, o texto da norma divide em 
dois os modos de emprego da lei específica na criação de entidades da 
administração indireta. Se com a expressão "neste último caso" está a refe-
rir o segundo modo de emprego da lei, a simples autorização para a insti-
tuição das entidades, então a abrangência é ampla e alcança todas as for-
mas de entidade referidas na segunda parte da norma. Se a expressão refere 
a última entidade mencionada na relação de entidades apresentada, cir-
cunscreve-se às fundações referidas na segunda parte do dispositivo. Con-
sidero esta última a melhor compreensão do texto, especialmente sob um 
ângulo sistemático, pois a própria Emenda Constitucional no 19/98 
estabelece, no art. 173 da Constituição, §1 o e seguintes, a exigência de lei 

ordinária para disciplinar o estatuto jurídico da empresa pública, da so- 
ciedade de economia mista e subsidiárias que explorem atividade econô-
mica de produção ou comercialização de bens. Se esta última matéria é 
entregue à lei ordinária, reserva-se o objeto da lei complementar referida 
na parte final do art. 37, XIX, apenas a disciplinar o campo de atividades 
das fiuidações criadas por autorização legal, isto é, as fundações estatais de 
direito privado. 
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A Emenda Constitucional 19, além disso, suprimiu da cabeça do 
art. 37 a expressão "administração finidacional", mantendo apenas a refe-
rência à administração direta e indireta, esta última suficiente para abran-
ger todas as entidades personalizadas criadas pelo Estado. Mas, paradoxal-
mente, introduziu a expressão referida na cabeça do art. 38. Na EC n°41/ 
2003, a mesma expressão ressurge no sempre instável inciso XI do art. 37. 

1.2 Inconsistência da Doutrina 

A doutrina brasileira tradicionalmente dispensou uma atenção se-
cundária ao tema da organização administrativa. Por razões pragmáticas, 
diante da vertente autoritária de nossa administração pública, dominante 
na história do país, a doutrina concentrou atenção no estudo das "formas 
de expressão" da função administrativa (por exemplo, no regime do ato 
administrativo, do contrato administrativo, do regulamento) e nas garan-
tias dos administrados (princípios jurídicos condicionantes da adminis-
tração, processo administrativo e o controle administrativo), com o obje-
tivo de precisar os limites e condicionamentos do agir da Administração. 
A estruturação do aparato administrativo, a organização da administração 
no seu sentido subjetivo ou orgânico, recebeu muito menor atenção. 
Contamos, ainda assim, com estudos valiosos na matéria, verdadeiramente 
magistrais, especialmente sobre o regime das autarquias (v.g., a clássica 
tese de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre a Natureza e o Regime 
Jurídico das Autarquias, publicada em 1968), mas são estudos em peque-
no número, o que apenas confirma a tendência geral. 

Esse fato explica em parte o grande desencontro de classificações e 
de conceitos entre os estudiosos da matéria. 

Podemos exemplificar essa inconsistência da doutrina, por igual, 
com o conceito de fundação. 

Todos concordam que fundação é categoria jurídica aplicada tan-
to no direito civil quanto no direito administrativo. Em qualquer dos 
ramos, fundação é patrimônio (conjunto de bens) personalizado, afe- 
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tado a uma finalidade específica e não lucrativa definida pela von-
tade do instituidor, submetido a controle e fiscalização pelo Poder 
Público. 

No atual Código Civil, ao contrário do que ocorria na vigência do 
Código de 1916, essa finalidade do instituidor vem demarcada, pois so-
mente poderá constituir-se fundação para "fins religiosos, morais, cultu-
rais ou de assistência". 

Mas cessam, neste ponto, as concordâncias. 

Podemos classificar as orientações doutrinárias em matéria de fun-
dações em três: 

Para a primeira, monista, toda fundação instituída e mantida 
pelo Poder Público é fimdação de direito público, é autarquia 
ou fundação autárquica, apenas com a peculiaridade da criação 
ser realizada ou autorizada por lei e área delimitada por lei com-
plementar (Celso Antônio Bandeira de Mello após a Constitui-
ção Federal de 1988, Lucas Rocha Furtado, Lúcia Valle 
Figueiredo); 
Para a segunda, monista também, tradicional e quase desapare-
cida após 1984, com a decisão no STF no RE 101.126-RJ, Rel. 
Moreira Alves, é impróprio falar-se em fundação de direito pú-
blico, pois toda fundação é forma civil, isto é, de direito privado 
(Manoel Franco Sobrino, Seabra Fagundes, Hely Lopes Meirelles 
antes da Constituição de 1988); 
Para a terceira, dualista, o texto constitucional vigente refere a 
dois tipos de fundação, como explicitou a nova redação do art. 
37, XIX, sendo possível falar-se tanto em fundações de direi-
to público, autênticas autarquias, como em fundações de di-
reito privado, desde que a denominação tenha coerência com a 
finalidade e as competências efetivamente realizadas (Maria Sylvia 
Zanella di Pietro, Diogenes Gasparini, Alice Gonzalez Borges). 

Adoto, desde há muito, a concepção dualista. 
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As fundações são de direito público se manejam prerrogativas de 
direito público, se titularizarn poderes de autoridade, independen-
temente da atividade que desempenham, pois semelhante autoriza-
ção legal é incompatível com a aplicação geral do regime das entidades de 
direito privado. Neste caso, devem receber tratamento equivalente ao das 
autarquias, em sintonia com diversas disposições constitucionais, antes 
referidas (Art. 39, caput; 40, caput; 169, 41°4 19, ADCT). Se são 
autarquias fundacionais, por oposição às autarquias corporativas, 
são disciplinadas integralmente por normas de direito público, em 
especial: 

seus bens são inalienáveis (art. 67, CC), Suscetíveis de usucapião 
(art. Art. 200 do Decreto-Lei 9.700/1946), imprescritíveis e 
impenhoráveis; 
o pagamento de dívidas decorrentes de condenações judiciais se 
faz mediante precatório (art. 100, CF); 
a cobrança de seus créditos se faz por executivos fiscais; 
gozam do foro privilegiado do juízo federal (art. 109, CF); 
criação e extinção por lei (art. 37, XIX, CF); 
capacidade de auto-administração; especialização dos fins ou ati-
vidades; 
sujeição a controle ou tutela pela administração direta nos mes-
mos termos das demais autarquias, salvo regime especial (v.g., 
autarquias executivas). 

Se a fundação estatal é de direito privado, predominam, no seu 
funcionamento, normas de direito privado, em sintonia também com 
diversas normas constitucionais antes referidas (art. 37, XIX; 167, VIII; 
61, ADCT), porém com diversas derrogações de direito público, 
especialmente: 

a) não-aplicação das regras do direito civil sobre as áreas em que as 
fundações privadas podem atuar (CC, art. 62, parágrafo único) 
em face da existência de previsão constitucional específica (CF, 
art. 37, XIX); 
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extinção somente autorizada por lei, o que excepciona a regra do 
art. 69 do Código Civil; 
aplicação aos seus servidores de diversas regras gerais dos servi-
dores públicos, inclusive efetivos, como o teto constitucional 
de remuneração, analogia também empregada para fins crimi-
nais (art. 327, CP) e para fins de improbidade administrativa 
(Lei 8.429/92); 
sujeição dos seus dirigentes ao mandado de segurança quando 
exerçam funções delegadas, no que dizem respeito a essas fun-
ções (art. 1, § 1, Lei 4.717/65); 
cumprimento, em matéria de finanças públicas, das exigências 
dos art. 52, VII, 169, 165, §5 e 9, da CF. 

São obviamente comuns aos dois tipos de fundações: 
imunidade tributária do art. 150, § 2 da CF; 
vedação de acumulação de cargos ou de empregos públicos (CF, 
art. 37, XVII); 
obrigatoriedade da licitação (art. Art. 22, XXVII); concurso pú-
blico (art. 37, II); 
controle pelo Tribunal de Contas (art. 71, II e IV); 
controle do Ministério Público em termos gerais (ações civis 
públicas, ações de improbidade etc.), entre outros aspectos, que 
não cabe aqui detalhar. 

2 Projeto de Lei Complementar n. 92/2007 

Na tentativa de dar cumprimento ao disposto no art. 37, XIX, da 
Constituição Federal, e com o objetivo de renovar a aplicação da forma 
"fundação" no âmbito da Administração Pública, o atual governo apre-
sentou, no último mês de junho, o projeto de Lei Complementar no 92/ 
2007, cuja transcrição integral se impõe: "Regulamenta o inciso XIX do 
art. 37 da Constituição Federal, parte final, para definir as áreas de atua-
ção de fundações instituídas pelo poder público". 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art. 1°. Poderá, mediante lei específica, ser insti-
tuída ou autorizada a instituição de fundação sem 
fins lucrativos, integrante da administração pú-
blica indireta, com personalidade jurídica de di-
reito público ou privado, nesse último caso, para 
o desempenho de atividade estatal que não seja 
exclusiva de Estado, nas seguintes áreas:I — saúde; 
II — assistência social; 
III — cultura; 
IV — desporto; 
V — ciência e tecnologia; 
VI — meio ambiente; 
VII — previdência complementar do servidor pú-
blico, de que trata o art. 40, §§ 14 e 15, da Cons-
tituição; 
VIII — comunicação social; e 
IX — promoção do turismo nacional. 
§ 1°. Para os efeitos desta Lei Complementar, com-
preendem-se na área da saúde também os hospi-
tais universitários federais. 
§ 2°. O encaminhamento de projeto de lei para 
autorizar a instituição de hospital universitário 
federal sob a forma de fundação de direito priva-
do será precedido de manifestação pelo respecti-
vo conselho universitário. 
Art. 2°. Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data da sua publicação. 

Na exposição de motivos (EM n° 00111/2006/MP, datada de 04 
de junho de 2007), assinada pelo Ministro Paulo Bernardo, Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, é afirmado que: 

[...] o Projeto prevê que somente poderá ser insti-
tuída para desempenho de atividades estatais que 
não sejam exclusivas de Estado, de forma a vedar 
a criação de entidade de direito privado para exer-
cício de atividades em áreas em que seja necessá-
rio o uso do poder de polícia. 
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O texto do projeto é contido e merece elogios por isso. Além dis-
so, é positivo o fato de explicitar em norma entendimento de que persis-
tem no sistema jurídico nacional as duas alternativas de configuração das 
fundações no âmbito da Administração Pública, a fundação estatal de 
direito público e a fundação estatal de direito privado. 

No entanto, no interior do Governo, duas orientações se apresen-
tam neste momento: alguns acreditam que projeto deve ser ampliado, 
para detalhar melhor o modo de funcionamento e estruturação das fun-
dações estatais de direito privado (sinal disso é a previsão, aparentemente 
fora dos esquadros constitucionais, de norma de natureza processual no 
art. 1.., §2°, do Projeto de Lei Complementar); outros, consideram que 
o projeto deve permanecer geral, cuidar exclusivamente de definir áreas de 
atuação das fundações estatais de direito privado, ser aprovado, e nas leis 
especiais de autorização de criação ou transformação das autarquias exis-
tentes para fundações de direito privado deve ser especificada a forma de 
funcionamento e estruturação das fundações de direito privado criados 
pelo Estado, inclusive mediante detalhamento de normas processuais. As 
duas orientações preocupam. A primeira, pois colocará o projeto em si-
tuação de fragilidade jurídica, dado que a inclusão de temas 
organizatários e processuais na lei complementar requerida pelo 
art. 37, XIX, parece aceder o âmbito previsto neste comando para 
a lei complementar, que unicamente está autorizada a definir as 
áreas de atuação das fundações estatais de direito privado. A segun-
da orientação igualmente preocupa, pois pode ensejar urna grande varie-
dade de soluções de organização e funcionamento das fundações a serem 
criadas ou transformadas, a tornar mais fragmentário e fluido ainda a 
tipologia dos entes da administração indireta, na ausência de uma 
norma geral de enquadramento das entidades públicas. 

A segunda preocupação não é excessiva. O Supremo Tribunal Fe-
deral, por exemplo, tem mantido uma jurisprudência dúbia em relação 
às entidades da administração pública indireta, de direito privado. 

Por um lado, podem ser referidos diversos pronunciamentos da 
Corte, admitindo a possibilidade de convivência no atual sistema 
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constitucional de fundações estatais de direito privado e funda-
ções estatais de direito público. 

Recolho, em particular, uma decisão em que o tema foi o centro 
do debate. Tratava-se do mandado de segurança no 24.427-3, Distrito 
Federal, em que se debatia validade de ato emitido pelo TCU, que deter-
minara ao Banco do Brasil que providenciasse, junto ao Chefe do Poder 
Executivo, o encaminhamento de projeto de lei ao Congresso Nacional 
para formalizar a criação da Fundação Banco do Brasil, dado que a insti-
tuição da entidade, ocorrida em 1986, não decorrera de lei autorizativa. 
O Supremo, por unanimidade de votos, considerou que a decisão do 
TCU era inexeqüível, pois determinava providência que somente poderia 
ser tomada pelo Presidente da República, mas, além disso, afirmou clara-
mente tratar-se de entidade privada, que n'ão exerce função peculiar e ex-
clusiva da administração pública, chegando a afirmar, para mim em evi-
dente excesso, que impossível qualificá-la como "entidade da administra-
ção indireta". Leia-se com atenção a correspondente ementa: 

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINIS-
TRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL. INSTI-
TUIÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO DIS-
POSTO NOS INCISOS XIX E XX DO ART. 
37 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL DE 
1.988. SUJEIÇÃO AO DECRETO-LEI N. 900/ 
69. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADES EMI-
NENTEMENTE PRIVADAS. AUSÊNCIA DE 
FUNÇÃO PECULIAR E EXCLUSIVA DA AD-
MINISTRAÇÃO OU DE ATRIBUIÇÃO PÚ-
BLICA. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICÁ-
LA COMO ENTIDADE DA ADMINISTRA-
ÇÃO INDIRETA. DESNECESSIDADE DE 
CRIAÇÃO POR LEI. BANCO DO BRASIL. 
ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRE-
TA DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍ-
DICA DE DIREITO PRIVADO. IMPOSSIBI- 
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LIDADE DE CONCEBE-LO COMO PODER 
PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECU-
ÇÃO DO ACÓRDÃO DO TCU QUANDO A 
DETERMINAÇÃO DEPENDE DA VONTA-
DE DE TERCEIRO. 1. A Fundação Banco do 
Brasil — FBB foi instituída em 16 de maio de 
1.986, anteriormente à vigência do disposto nos 
incisos XIX e XX do art. 37 da Constituição de 
1.988. Também não era vigente a Lei n. 7.596/ 
87. Não poderia, portanto, sujeitar-se a preceitos 
normativos inexistentes à época de sua criação. 2. 
O art. 2° do decreto-lei n. 900/69 estabelecia os 
requisitos e condições para a instituição de fun-
dações pelo Poder Público. A inserção dessas fun-
dações no quadro da Administração Indireta ope-
rou-se mercê do disposto no art. 1° do decreto-
lei n. 2.229/86 e no art. 1. da Lei n. 7.596/87, 
nos termos dos quais a fundação pública será ins-
tituída para o desenvolvimento de atividades es-
tatais que não exijam execução por órgãos ou en-
tidades de direito público. 3. A Fund.ção Banco 
do Brasil persegue finalidades privadas. Não de-
sempenha função que se possa ter como peculiar 
e exclusiva da Administração nem exerce atribui-
ção pública. Não pode ser incluída entre aquelas 
às quais dizia respeito o art. 2° do decreto-lei n. 
900/69. 4. O Banco do Brasil, entidade da Ad-
ministração Indireta dotada de personalidade ju-
rídica de direito privado, voltada à exploração de 
atividade econômica em sentido estrito, não pode 
ser concebida como poder público. 5. A determi-
nação do TCU, no sentido de que o impetrante 
providencie junto ao chefe do Poder Executivo o 
encaminhamento de projeto de lei ao Congresso 
Nacional, é inexeqüível. O impetrante não pode 
ser compelido a fazer o que depende da vontade 
de terceiro. Segurança concedida. (STF, MS 
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24427, Data de Julgamento: 30/08/2006, 
Relator: EROS GRAU, DJ 24/11/2006 PP/ 
00064). 

O tema voltou à baila na ADI 2794-DF, julgada pelo Supremo 
Tribunal, em 14/12/2006, relatada pelo eminente Ministro Sepálveda 
Pertence, publicada no DJ 30/03/2007. Vale dizer, a segunda decisão re-
levante foi proferida quase quatro meses após a decisão no mandado de 
segurança n° 24.427-5, Distrito Federal. 

Tratava-se de um debate sobre a demarcação de atribuições de seg-
mento do Ministério Público Federal e do Distrito Federal na tutela das 
fundações. Questionava-se o §1° do art. 66 do Código Civil, na parte 
que encarregava o Ministério Público Federal de velar pelas fundações, 
"se funcionarem no Distrito Federal". 

O Tribunal considerou a disposição inconstitucional, por haver 
adotado, no dizer da corte, um critério que pecava, a um só tempo, "por 
escassez e por excesso". Transcrevo, nesta parte, a ementa: 

Por escassez, de um lado, na medida em que há 
fundações de direito público, instituídas pela 
União — e, portanto, integrantes da Administra-
ção Pública Federal e sujeitas, porque autarquias 
fundacionais, â jurisdição da Justiça Federal ordi-
nária, mas que não tem sede no Distrito Federal. 

5. Por excesso, na medida em que, por outro lado, 
a circunstância de serem sediadas ou funciona-
rem no Distrito Federal evidentemente não é bas-
tante nem para incorporá-las à Administração 
Pública da União — sejam elas fundações de direi-
to privado ou fundações públicas, como as insti-
tuídas pelo Distrito Federal —, nem para submete-
las à Justiça Federal. 

Por isso, concluía: 

Declarada a inconstitucionalidade do §, 1. do art. 
66 do Código Civil, sem prejuízo, da atribuição 
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ao Ministério Público Federal da veladura pelas 
fundações federais de direito público, funcionem, 
ou não, no Distrito Federal ou nos eventuais Ter-
ritórios. 

A decisão da corte merece diversas ressalvas: 
É correto dizer que não cabe ao Ministério Público Federal velar 
por fundações privadas ou fundações privadas instituídas pelo 
Poder Público simplesmente por terem sede no Distrito Fede-
ral. 

Porém, é preciso reparar que: 
As fundações estatais de direito privado também compõem a 
administração pública indireta. Por isso, podem ser aplicadas a 
elas disposições constitucionais diversas, tais como a (1) exigên-
cia de concurso público para os seus servidores; (2) a aplicação 
do teto de remuneração; (3) a exigência de licitação; (4) a proi-
bição de acumulação de seus servidores; (5) o controle do Tribu-
nal de Contas, entre outras disposições gerais, aplicáveis aos di-
versos organismos criados ou mantidos pelo Poder Público. 
As fundações estatais de direito público são autarquias, sujeitas a 
controle interno e externo, criadas diretamente por lei. Logo, 
dispensável, a "veladura" do Ministério Público, pensada desde 
sempre para as fundações de direito privado, criadas por particu-
lares, com o objetivo de fisrAlizar a fidelidade dessas entidades a 
vontade indisponível do instituidor. 

A confusão na jurisprudência, já se vê, não é pequena em relação às 
fundações. 

Por outro lado, o Supremo Tribunal tem manifestado uma ten-
dência à aplicação integral do regime de direito público a entidades 
privadas que realizam serviço público, sem isolar a atividade de 
prestação de serviço público e outras atividades da entidade, inclu-
sive o regime de seu funcionamento interno. 
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Em caso famoso, o Supremo Tribunal determinou a equiparação 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos à Fazenda Pública, inclu-
sive para assegurar a observância do regime de precatório e o regime da 
impenhorabilidade e imprescritibilidade de bens. O argumento foi o exer-
cício, pela ECT, de serviço público (STF, RE 229.696/DF). 

Em que medida pode-se aplicar o regime da Fazenda Pública a en-
tidades instituídas sob regime de direito privado por realizarem serviço 
público? As prerrogativas reconhecidas devem dizer respeito a todos os 
campos de atividade das entidades, a um segmento destes ou, além disso, 
a todo funcionamento da entidade? Se as entidades realizam atividades 
mistas, complexas, em parte realização de serviço público, em parte ativi-
dade eminentemente privada, também devem ser enquadradas de modo 
simples no regime das autarquias? 

São muitas perguntas, maiores perguntas, que espero sejam res-
pondidas por uma nova Lei Orgânica da Administração Pública ou pelo 
trabalho e pesquisa dos senhores, procuradores de todo o Brasil, presentes 
a este importante evento científico. 

Afinal, como dizia Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas: 
"Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, mais, é só a fazer ou-
tras maiores perguntas". 
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CONVÉNIOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS COM 
ENTIDADES PRIVADAS: NECESSIDADE DE 

REDISCUSSÃO DO CABIMENTO DE SELEÇÃO PRÉVIA E 
DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS' 

Alzemeri Martins Ribeiro de Britto 
Perpétua Leal Ivo Valadão* 

I Introdução 

A nossa realidade político-administrativa tem se mostrado como 
fruto de uma história, por todos conhecida, que mistura o jeitinho brasi-
leiro, como marca do homem na sociedade e o patrimonialismo, como 
forma de Administração em que a coisa pública é tratada como parte dos 
bens pessoais do administrador. 

Na nossa atividade como Procuradoras, não foram poucas as vezes 
em que tivemos de examinar convênios, para celebração ou aditamento, 
em que ficavam implícitos ou explícitos laços parentais ou afetivos entre 
os gestores e os partícipes, situações outras em que as entidades convenentes 
eram basicamente sustentadas pelo Erário e os salários dos empregados 
bem maiores que os vencimentos dos servidores estaduais, ainda outras 
hipóteses de ajustes em que, às vésperas de eleição, os conveniados eram 
apenas municípios cujos prefeitos integravam a mesma coligação partidá-
ria do governador de então. 

Ao exemplificar tais ocorrências (ainda que a última não tenha a ver 
com o objeto específico, mas ligada ao geral), temos certeza de que não 
estamos versando sobre assunto estranho ao cotidiano dos controladores 
internos e externos de legalidade dos atos administrativos, posto que 

1  Tese aprovada pelo XXXIII Congresso Nacional de Procuradores do Estado. 
* Procuradoras do Estado da Bahia 
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grassam como filhotes de roedores no cenário público brasileiro. Talvez 
por estes revezes, a figura do convênio administrativo brasileiro, longe de 
representar um instrumental voltado unicamente ao muito apregoado 
consensualismo e de ser técnica que se deve empregar no Estado Subsidi-
ário como uma das ideais, tem sido, em muitos casos, uma vala aberta 
para irregularidades tamanhas que merecem ser coibidas enérgica e urgen-
temente. 

Não estamos aqui versando sobre contratos com nome de convê-
nios — que já têm seu tratamento no sistema legal -, mas de convênios 
administrativos com entidades privadas que podem servir de "cabides de 
empregos", de "caixas de campanhas", ou mesmo de maus realizadores de 
atividades sociais ou de serviços que o Estado pretendia fomentar para 
atender os mais destacados reclamos sociais. 

As respostas relativas tanto ao cabimento dos institutos da licitação 
para a celebração de convênios administrativos com entidades privadas, 
quanto à aplicação de penalidades nesta seara indubitavelmente passam 
pela eficiência do dispêndio estatal com as atividades do Terceiro Setor e 
já não são novas para o enfrentamento da doutrina brasileira, muito em-
bora tais discussões não tenham sido objeto de um debate mais 
aprofundado, como, por exemplo, o que ocorre recentemente acerca das 
parcerias público-privadas. 

Cremos que esse "abandono doutrinário" poderá encontrar sua ra-
zão de ser na relativa harmonia dos pensadores em considerar tais ajustes 
como instrumentos da cooperação entre Estado e sociedade, o que signi-
ficaria uma ação destes em pé de igualdade, que desnaturaria a viabilidade 
de aplicação de sanção pelo partícipe Estado e a competitividade que pres-
supõe o certame. 

O nosso objetivo neste modesto estudo é demonstrar que esses 
acordos públicos, os quais chamamos de "convênios administrativos", em 
especial aqueles que, avençados com entidades privadas pelo ente deten-
tor das verbas públicas a título de transferências voluntárias, comportam, 
certamente, um procedimento prévio de seleção, na hipótese de existirem 
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várias entidades com a mesma qualificação e vocação, demais de ser pos-
sível aplicarem-se penalidades administrativas pelo descumprimento das 
obrigações em seu bojo, sem que, contudo, os interessados em ajustar tais 
instrumentos se retraiam em fazê-lo. 

Iniciaremos o trabalho pelo que pensamos ser parte da causa dos 
problemas expostos: a falta de planejamento estatal, seguindo pela expo-
sição acerca da atividade administrativa de fomento, que serve de sucedâ-
neo ao convênio administrativo. Em seguida, passamos pelo conceito 
daquela avença, confrontando-a com o contrato e abordando as similari-
dades com os termos de parceria e os contratos de gestão com organiza-
ções sociais, para, então, falarmos da viabilidade da aplicação de sanções 
aos partícipes particulares e da necessidade de prévia seleção pública para a 
celebração do convênio administrativo. Ao final, propomos soluções às 
problemáticas presentes e às futuras em relação às hipóteses. 

Agora, vamos a uma breve digressão acerca do planejamento esta-
tal, parte da causa da atual sistemática relativa aos convênios com entida-
des privadas. 

2 Administração improvisada e Administração planejada 

É especialmente a partir do exercício da consultoria e da assessoria 
jurídica de Estado, que pudemos perceber o fato de a Administração ficar, 
quase sempre, a reboque da iniciativa privada no tocante ao conceber quais 
atividades de interesse geral devem ser realizadas. 

Explicamos sobre o que estamos falando. Não raras vezes, os proje-
tos de repercussão social e econômica são apresentados ao Estado pelos 
movimentos sociais organizados ou por setores do empresariado nacio-
nal, não sendo fruto da expertise dos técnicos servidores públicos. Talvez, 
por desconhecimento nosso em relação à Ciência da Administração ou à 
Sociologia, não sabemos se isso advém da falta de profissionalismo no 
serviço público ou de cultura gerencial, até mesmo se isto decorre de uma 
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deficiência ou de atraso no desenvolvimento social brasileiro, que chegue 
à formação de quem é encarregado de iniciar os projetos do Estado. 

O que sabemos é que os convênios, enquanto instrumentos de re-
passe de verbas para entidades particulares, e, especialmente no caso de 
transferências voluntárias, são celebrados, em sua maioria, por provoca-
ção dos interessados, que planejam a atividade social (educacional, 
assistencial etc) e a apresentam ao órgão da Administração que, de posse 
do projeto, analisa seu cabimento dentro da esfera de sua competência, 
opinando pela sua viabilidade ou não e consultando sobre a disponibili-
dade de verbas para a sua consecução. Não que isso seja algo a ser descar-
tado, já que o voluntariado, em países mais desenvolvidos, tende a ser a 
resposta para questões de interesse mais restrito e imediato das comunida-
des, além de que o ideal de Estado Subsidiário convive com a sociedade 
participando ativamente das decisões públicas e realizando muitos dos 
projetos que antes eram de atribuição estatal. Por outro lado, fazer do 
fomento público um improviso constante, longe de realmente atender às 
vicissitudes e às mazelas sociais, torna-o uma atividade vazia, por não ca-
nalizar recursos preciosos e escassos para os problemas prioritários e emer-
gentes. 

É um dos maiores juristas brasileiros da contemporaneidade, o Prof. 
Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2001, p.516), que discorre, num 
capítulo destinado a Fomento Público, sobre o Planejamento Estatal, ali 
dizendo que o sistema constitucional brasileiro adotou o modelo do pla-
nejamento democrático com o fito de servir de "fundamento racionalizador 
para o exercício da função administrativa de fomento (art. 174, CF), de 
modo que a indicatividade do planejamento estatal suscite as esperadas 
respostas de adesão por parte dos segmentos visados da sociedade, sem, 
contudo, obrigatoriedade por parte dos demais, conciliando-se, destarte, 
as vantagens técnicas do planejamento com as liberdades democráticas". 
(Grifos do autor) 

Preconizamos, então, a adoção do planejamento democrático a ser 
capitaneado pelo Estado e discutido com a sociedade, permitindo que os 
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instrumentos de fomento, como apregoado pelo percuciente jurista, "ren-
dam os melhores resultados, exatamente pelas possibilidades abertas de 
coordenação de esforços, tanto através da cooperação, quanto da colabo-
ração, sobretudo pela indução da solidariedade e pela promoção da 

integração, que produz entre o Estado e sociedade". (MOREIRA NETO, 
2001, p. 516-517). 

3 A Atividade administrativa de fomento 

Primeiro, faz-se conveniente realçar que, para a Administração po-
der celebrar convênio administrativo com entidades de natureza privada, 
terá que, em concreto, delimitar se está diante da atividade administrativa 
de fomento. 

Então, deixaremos de lado as demais definições, que, além de mais 
versadas nos tratados, menos nos interessam neste estudo, agora citando 
Silvio Luís Ferreira da Rocha (2003, p.19), monografista sobre Terceiro 
Setor, que conceitua a atividade administrativa de fomento como a 

[...I ação da Administração com vista a proteger 
ou promover as atividades, estabelecimentos ou 
riquezas dos particulares que satisfaçam necessi-
dades públicas ou consideradas de utilidade co-
letiva sem o Ligo da coação e sem a prestação de 
serviços públicos; ou mais concretamente; a ati-
vidade administrativa que se destina a satisfazer 
indiretamente certas necessidades consideradas de 
caráter público, protegendo ou promovendo; sem 
empregar coação, as atividades dos particulares. 
(p. 19). 

O fomento é, pois, uma atividade do Estado, de estímulo, incre-
mento, incentivo de atividade particular que seja de interesse público, que 
não emprega coação para o seu exercício, já que nascida no seio da socie- 
dade. 
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É o mesmo autor que, depois de tratar de fomento na doutrina 
estrangeira, aduz que esta atividade somente se afigura legítima se a 
finalidade do bem comum acaso se encontre nela observável de 
maneira clara, sendo, a contrario senso, discriminatória e injusti-
ficável, com o que concordamos inteiramente. Lembra, então, que o 
fomento tem a vantagem de não expandir a máquina estatal e, ao mesmo 
tempo, incitar a ação da sociedade em prol de seus pares. Assevera, no 
entanto, que as atividades, objeto de fomento, são escolhidas de acordo 
com o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não sen-
do, a princípio, obrigatórias de serem exercidas, motivo pelo qual mais 
avulta a necessidade de planejamento. 

Distingue o fomento do serviço público, com apoio no magistério 
de Hector Jorge Escola, utilizando os critérios da forma e da necessidade 
de atuação do Estado para alcançar suas finalidades e objetivos em cada 
caso, de modo que, no fomento, a maneira de agir estatal é indireta e 
mediata, inexistindo obrigatoriedade, diversamente do que ocorre no ser-
viço público, cuja prestação tem-se, assentemente, por direta, imediata e 
imprescindível. (Ibid, p. 21 apud El Interés Público como Fundamento 
Dei Derecho Administrativo, p. 185). Prossegue, ainda, referindo ao fo-
mento negativo, que consiste no desestimai°, pela Administração, de 
atividades que ao interesse público interessa fazer diminuir ou cessar e ao 
fomento positivo, sobre o qual tratamos, o qual tem por finalidade a 
ação dos particulares em contrapartida às vantagens, prestações ou bens 
oferecidos pelo Estado. 

No que concerne a tais propaladas vantagens, subdivide o fomento 
em honorífico, jurídico ou econômico. (Ibid., p. 22/29) O fomento 
honorífico faz-se mediante concessão de títulos, distinções e condecora-
ções, as quais têm efeito subjetivo, psicológico de incentivo. O fomento 
jurídico tem a ver com concessão de privilégio ou de situação jurídica 
excepcional, podendo, até, representar dispensa, isenção ou suspensão de 
proibição legal ou administrativa. Enxergamos na qualificação da organi-
zação social, da organização da sociedade civil de interesse público e da 
agência executiva fomentos jurídicos, apesar de, em alguns casos, isto re- 
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presentar vantagens econômicas. O fomento econômico — que aqui 
merece mais atenção, posto que mais ligado ao tema aqui proposto -, 
funciona com outorga de vantagens patrimoniais aos particulares 
que realizam atividades de interesse público. Por seu turno, exterioriza-
se mediante benefícios reais (prestação ou dação de coisas ou serviços da 
Administração aos particulares) ou financeiros (transferência direta ou 
indireta de pecúnia, neste caso, através de privação de receita). 

É na Lei de Contabilidade Pública (Lei Federal n. 4.320/64) e no 
Decreto Federal n. 93.872/86 que podem ser visualizadas as várias das 
espécies de fomento econômico direto. (VIOLIN, 2006, p41-42) 

As subvençôes são tidas por transferências correntes destinadas a 
cobrir despesas de custeio operacional (serviços, aluguel, pessoal, conser-
vação de bens) de entidades públicas ou privadas, podendo ser sociais 
(para custeio de atividades de assistência social, culturais, médicas ou edu-
cacionais sem fins lucrativos) ou econômicas (para custeio de empresas 
com fins lucrativos e estatais, desde que autorizado por lei). 

Há controvérsia jurídica em torno da abrangência do conceito de 
subvenção e da sua natureza, mas ficaremos neste passo com a idéia de 
que se trata de ato administrativo de caráter precário, o que exclui o en-
tendimento de que a abertura de crédito geral sem designação de beneficiário 
pode ser encartada neste espécime. (ROCHA, ano, p.24-46) 

Ainda sobre subvenção, é mister registrar que a subvenção social 
deverá ser concedida "sempre que for mais econômico para o Estado re-
passar os recursos à iniciativa privada do que prestar diretamente os servi-
ços, e o seu valor, sempre que possível, deve ser calculado com base em 
unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos 
interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência". (VIOLIN, 
2006, p.41) 

Silvio Luís da Rocha alude aos requisitos para instituição privada 
fazer jus à subvenção, enfatizando o de dispor de patrimônio ou renda 
regular, apesar de insuficiente para fazer face à manutenção ou à amplia-
ção dos seus serviços, circunstâncias que excluem a dependência completa 
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do Estado, mas acentuam a dependência parcial, operada, então, por meio 
deste tipo de fomento econômico. 

Numa obra que comenta a Lei Federal n. 4.320/64, Afonso Go-
mes de Aguiar chama a atenção para um aspecto de relevo, qual seja o de 
quando estas ajudas financeiras são precedidas de autorização legislativa 
na LDO para suas concessões, demais de serem previstas na LOA com 
dota& própria, apesar de inexistir empecilho de previsão em lei específica. 

No caso dos municípios, além dos requisitos acima propostos, en-
tende-se que a subvenção deve ser disciplinada por ajuste previsto na legis-
lação, a exemplo, de convênio administrativo. 

Os auxílios derivam diretamente da Lei Orçamentária e as contri-
buições de lei especial e têm como característica principal o custeio de 
despesas de capital (que podem gerar incremento de serviços e receitas), 
sendo concedidos mediante apresentação prévia de plano de aplicação. 

Os convênios, contratos de gestão e termos de parceria são 
considerados como instrumentos de fomento econômico, sendo que fi-
caremos, a seguir, as bases do primeiro deles, objeto deste modesto estu-
do. (Tarso Cabral Violin, op. cit.: p. 41 e 42). 

4 Os convênios administrativos celebrados com entidades privadas 

O conceito, que pode ser tido por clássico, de convênio adminis-
trativo, é o de Hely Lopes Meirelles, muitas vezes reproduzido na doutri-
na acerca do tema. 

Dizia o pranteado mestre paulista que "convênios administrativos 
são acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre 
estas e organizações particulares, para a realização de objetivos de interesse 
comum dos partícipes". (MEIRELLES, 1994, p. 354) 

Na mesma senda caminhou a elogiável Lei Baiana de licitações e 
Contratos, que, em seu art. 170, definiu convênio como uma forma de 
ajuste entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas, buscando a 

42 	 Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 4, ago /2008 



consecução de objetivos de interesse comum por colaboração recíproca. 
Não é demais lembrar que usualmente a conceituação do convênio admi-
nistrativo norteia-se também pela diferenciação deste em relação ao con-
trato administrativo. 

Para apresentá-la, melhor recorrer às lições de Maria Sylvia Zanella 
Di Pietro, em especial às registradas na obra Parcerias da Administração 
Publica, segundo a qual nisto o convênio distancia-se do contrato: os 
conveniados teriam objetivos institucionais e competências comuns, 
objetivam obter resultado comum, há mútua colaboração, as vontades se 
somam e atuam paralelamente; existem partícipes e não partes; inexiste 
cláusula de permanência obrigatória e cplaisquer sanções por inadimplência 
previstas na avença. (PIETRO, 2002, p. 190-191). 

A Lei Estadual da Bahia n. 9.433/2005, acima aludida, também 
cuidou de indicar em quais pontos o convênio destoa do contrato, dizen-
do ser tais: igualdade jurídica dos partícipes, não-persecução da 
lucratividade, possibilidade de denúncia unilateral por qualquer dos 
partícipes, na forma prevista no ajuste, diversificação da cooperação ofe-
recida por cada partícipe, responsabilidade dos partícipes limitada, exclu-
sivamente, às obrigações contraídas durante o ajuste. 

Mesmo de modo preliminar, faz-se conveniente anotar que a carac-
terística do convênio de não cogitar de sanções por inadimplemento de 
suas obrigações, não nos passa por defensável, pois compreendemos que 
tal acordo não tem a natureza de ato da Administração, como, por exem-
plo, um contrato de locação, de modo que, ao nosso juízo, o Estado 
conserva prerrogativas de império, como adiante veremos. 

No que atina aos instrumentos congéneres e seu tratamento 
jurídico, se por um lado os contratos se contrapõem aos convênios, os 
contratos de gestão com as organizações sociais (OS) e os termos de par-
ceria com as organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) 
comportam identificações com aqueles, podendo, até, para parte da dou-
trina, ser tidos essencialmente como convênios. 
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Conforme Di Pietro (2002), na obra já referenciada, o objetivo das 
OS e das OSCIP é o de "instituir parceria entre o poder público e uma 
organização não governamental qualificada pelo poder público, sob cer-
tas condições, para prestar atividade de interesse público mediante varia-
das formas de fomento pelo Estado". 

No dizer da admirada autora, o contrato de gestão das OS e o 
termo de parceria das OSCIP são instrumentos praticamente idênticos, 
mas que recebem denominações diversas. Todavia, considera mais apro-
priado o tratamento jurídico conferido ao último. 

Cremos que as semelhanças que unem os convênios aos contratos 
de gestão com as organizações sociais e os termos de parceria dizem mais 
da atividade administrativa que lhes serve de mote, sendo todos instru-
mentos de fomento, daí a necessidade de se lhes aplicar o semelhante 
regime de outorga e de penalização por faltas, a fim de manter coerente e 
harmônico todo o regramento atinente a tais ajustes. Por outro lado, as 
diferenças entre contratos e convênios não são suficientes para afastar cer-
tas exigências contidas no sistema jurídico contratual público, porquanto 
a simples participação do Estado nestes pactos atrai a aplicação dos princí-
pios que regem a Administração Pública, dentre os quais a isonomia, a 
economicidade, a legalidade, a impessoalidade e a moralidade. 

5 As sanções penais e administrativas em sede de convênios com 
entidades privadas 

No nosso cotidiano profissional, além das irregularidades encon-
tradas para a celebração do convênio, muitas foram detectadas na execu-
ção propriamente dita do ajuste, a exemplo de prestações de contas não 
entregues ou falseadas, ou mesmo, entregues com impropriedades 
insanáveis, com o que ou a fiscalização estatal determinou providências 
não atendidas ou simplesmente se omitiu na condescendência ou no te-
mor de represálias. Isto sem falar nas situações extremas em que inexistia 
qualquer entidade no endereço indicado ou que a atividade exercida não 
representava aquela descrita no convênio. 
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À vista da realidade acima apontada, tem-se como objetivo demons-
trar a necessidade e a viabilidade da aplicação de sanção penal e/ou admi-
nistrativa às empresas conveniadas que cometerem ilícitos desses gêneros 
na celebração ou execução do convênio administrativo. Isto porque as 
medidas administrativas não se têm apresentado suficientes a obstar a re-
petição de atos violadores do quanto pactuado nos convênios administra-
tivos, atos esses que, não raro, assumem feição grave e danosa ao Erário. 

Na mesma esteira do raciocínio, em tese apresentada e aprovada no 
XXVI Congresso Nacional de Procuradores do Estado realizado em Cal-
das Novas, intitulada "Aplicação da teoria da desconsideração da per-
sonalidade jurídica no âmbito do Direito Administrativo — exten-
são de penalidade à empresa criada com o fim de fraudar a aplica-
ção da Lei de Licitações", a Procuradora do Estado Perpétua Leal Ivo 
Valadão pqsicionou-se quanto às razões justificadoras de uma posição 
repreendora da Administração Pública, concluindo pela possibilidade de 
aplicação da disregard doctrine às hipóteses em que restar comprovado 
que uma segunda empresa teria sido criada pelos mesmos sócios da que 
fora punida pelo Estado, após o devido processo legal, por inadimplência 
contratual ou por haver se tornado inidõnea para licitar e contratar com o 
mesmo, com o fim de continuar participando de licitação ou de contratar 
com a Administração, ludibriando, assim, a sanção imposta: 

Dessa triste realidade aqui tratada advém, inexo-
ravelmente, conseqüências imediatas, contra as 
quais o Estado tem o dever de empenhar-se, va-
lendo citar, apenas a título ilustrativo, algumas 
delas: 

desfalque do patrimônio público; 

abalo de credibilidade da Administração Pú-
blica perante a sociedade; 

responsabilidade subsidiária do Estado em 
ações intentadas por terceiros prejudicados pela 
má prestação do serviço público que lhe tenham 
causado dano; 
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não prestação do serviço público pelo contra-
tado de forma eficiente, como preconiza a Cons-
tituição Federal/88; 

ofensa ao princípio da moralidade administra-
tiva; 

desobediência ao princípio da razoabilidade. 

Por tais motivos é que cabe ao Estado posicionar-se 
ativamente, de forma a impedir que a atuação de 
forma deturpada e abusiva da iniciativa privada ve-
nha a dilapidar o erário público e a prejudicar a 
prestação do serviço público. Deve assim orientar-
se, mormente em se considerando que a Constitui-
ção Federal de 1988 erigiu como princípio norteador 
da Administração Pública a eficiência. 

Logicamente, o cogitado princípio restará olvidado 
acaso se permita a prestação de serviço por empresas 
criadas pelos mesmos sócios de uma outra que já 
esteja sendo penalizada pela Administração Públi-
ca, quando evidente que o surgimento da segunda 
sociedade somente deveu-se ao objetivo de furtar-se 
à sujeição da sanção imposta. 

Seria aviltante à boa prestação do serviço público 
a contratação pelo administrador público de em-
presa nestas condições, por ser patente a sua ine-
ficiência. (Livro de Teses, p. 200) 

Concluiu a autora afirmando que "deixar de adotar medidas efica-
zes contra o abuso de direito consistente na utilização deturpada da perso-
nalidade societária, com o único fim de elipsar a aplicação da lei, equivale 
a dizer que há conivência, ou pelo menos omissão, do Estado diante de 
tal realidade". (Idem, ibidem) 

Também em sede dos convênios administrativos, há de se munir o 
Estado de mecanismos inibitórios da maléfica atuação das entidades 
conveniadas. E um mecanismo a ser utilizado é a previsão legal de possi- 
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bilidade de aplicação das sanções penal e administrativa àquelas entidades 

conveniadas que perpetrarem ato previsto como ilícito penal. 

Não se tem aqui como objetivo apresentar "tipos penais" incursos 
nos quais deveriam ser apenadas as entidades infratoras. De idêntica for-
ma, também não se pretende estabelecer quais sanções seriam aplicadas. 

Objetiva-se, sim, apontar para a necessidade de que o Estado se municie 
de legislação que preveja a possibilidade de aplicação de pena em havendo 
grave infração que seja considerada ilícito penal ou sanção administrativa, 
tal como já se prevê na Lei de Licitações Federal. 

A Constituição Federal já institui a responsabilização penal do ente 

corporativo em seu art 225, parágrafo 30, e os artigos 173 parágrafo 50, 
restando consolidado o antigo dogma do societas delin quere non pote,st: 

Art.225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presen-
tes e futuras gerações. 

E. 

§.3.. As condutas e atividades consideradas lesi-
vas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obriga-
ção de reparar os danos causados, aplicando-se 
relativamente os crimes contra o meio ambiente, 
o disposto no art. 202, parágrafo 50. 

Art.173. Ressalvados os casos previstos nesta Cons-
tituição, a exploração direta de atividade econô-
mica pelo Estado só será permitida quando ne-
cessária aos imperativos da segurança nacional ou 
a relevante interesse coletivo, com forme defini-
dos em Lei. 

[—] 
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§50. A lei, sem prejuízo da responsabilidade in-
dividual dos dirigentes da pessoa jurídica, esta-
belecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às 
punições compatíveis com sua natureza, nos atos 
praticados contra a ordem econômica e financei-
ra e contra a economia popular" (Grifamos). 

A responsabilidade penal da pessoa jurídica no Direito Brasileiro 
por delitos ambientais está cabalmente prevista na Lei n° 9.605/98, a 
qual, no art. 3°, estatui que: "As pessoas jurídicas serão responsabilizadas 
administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos 
casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante 
legal ou contratual, ou de seu órgão colegádo, no interesse ou benefício 
da sua entidade", estabelecendo no parágrafo único que "a responsabilida-
de das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras 
ou partícipes do mesmo fato". 

À frente, o art. 4° refere-se à possibilidade de ser desconsiderada a 
pessoa jurídica "sempre que sua personalidade for obstáculo ao res-
sarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente". (Gri-
famos) 

É indiscutível que os poderes administrativos, inerentes à Admi-
nistração Pública, são indisponíveis. Sua existência se justifica na prote-
ção do interesse público. As prerrogativas de autoridade, exercidas nos 
limites da lei, não retratam mera faculdade do administrador público, 
valendo como indispensáveis ferramentas à garantia e à proteção do inte-
resse público. Do mesmo modo é a imposição de penalidade administra-
tiva às entidades conveniadas, oriunda, portanto, do dever-poder discipli-
nar, na apuração de infrações e aplicação de sanções, quer aos servidores 
públicos, quer às pessoas que travem relação com o Poder Público. 

Obviamente, seja a "relação" travada contratual ou resultante de ato 
administrativo diverso dessa natureza, não há de se despir o Estado desses 
atributos a ele inerentes. Não é porque no convênio os partícipes estão 
em cooperação que deixa o Estado de gizar-se pelo interesse público. 
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Punir entidades que cometem graves irregularidades ao infringir 
regras estabelecidas no convênio, ou mesmo ao atuar de forma a prejudi-
car o processo seletivo para a sua celebração, é uma das formas de exercer 
o poder disciplinar. Isto atende ao interesse público, pois evita que atos 
temerários e nocivos novamente ocorram e também pune os agressores 
dos interesses públicos individualindos. Deixar de punir, ao revés, repre-
senta uma omissão, uma aceitação da conduta contrária ao direito. 

Cotejando o interesse público e os poderes e atributos ineren-
tes à administração pública com a situação de "equiparação de con-
dições da entidade conveniada com o Estado", há de prevalecer o 
primeiro. E se for necessária ao interesse geral a imposição de sanção ao 
conveniado, assim deve ser procedido, pois não é o fato de haver coopera-
ção entre entidade conveniada e Estado que este deixa de ser Estado, nem 
deixa de possuir e dever exercer os poderes administrativos. 

Pelo mesmo raciocínio, também não deixa de, obrigatoriamente, 
pautar-se pelos princípios constitucionais da moralidade, publicidade, le-
galidade, impessoalidade e eficiência. Abraçar a idéia de que o poder disci-
plinar deve ser afastado em seara de convênio corresponderia também à 
defesa de que a Administração pode se afastar dos princípios constitucio-
nais, o que seria um absurdo! O princípio da moralidade, inclusive, tam-
bém exige que haja uma conseqüência administrativa pelo descumprimento 
e ilegalidades perpetradas na celebração ou execução dos convênios pelas 
entidades. Basta que se imagine a situação de entidade que reiteradamente 
infrinja suas obrigações como conveniada e o Estado porte-se como mero 
espectador, suportando prejuízos e limitando-se a rescindi-lo ou anulá-lo. 

Faz-se imperioso salientar que a tendência administrativa atual dá-
se no sentido de "descadastrar" convenentes do Sistema de Convênios 
acaso cometam alguma irregularidade, o que acarreta a impossibilidade 
destes de celebrar novos ajustes até que, ao menos, regularizem a sua situ-
ação cadastral, o que demonstra tendência no sentido de se admitir, ainda 
que não posta em lei, a possibilidade de se aplicar sanção administrativa a 
partícipe em convênio administrativo. (Cf. Decreto Federal no 6.170/ 
2007 e Decreto Estadual (Bahia) no 9.266/2004). 
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Na mesma senda trilhou o Estado do Rio de Janeiro, ao prever, por 
meio da PORTARIA A/CSIL n. 25 de 16.01.2007 (institui a Instrução 
Normativa n° 002 da Coordenadoria de Normas de Aquisição), a possi-
bilidade expressa de sancionar convenentes com as penas previstas na Lei 
Federal n. 8.666/93 e n. 10.520/2002. 

6 A utilização de seleção pública para celebração de convênios com 
entidades privadas cujas atividades sejam passíveis de fomento 
administrativo 

6.1 O princípio da isonomia e a necessidade de realização de seleção 
pública 

Sempre foi-nos comunicado institucional ou doutrinariamente que, 
no geral, o convênio administrativo lastrearia objetos de atribuição co-
mum dos partícipes e que, por este caráter, bastaria ser celebrado com 
entidade que satisfizesse exigências documentais de regularidade fazendária, 
previdenciária e fundiária, que comprovasse estatutariarnente finalidade 
não lucrativa, que tivesse certa "idoneidade financeira" e boa reputação 
frente à sociedade e que elaborasse um projeto/plano de atividades, compro-
vando a viabilidade fática, temporal, econômica e social de sua consecução. 

Observava-se que toda a disciplina dos convênios administrativos, 
que envolviam repasse direto ou indireto de recursos para entidades priva-
das, objetivava uma "moralização formal" e um controle financeiro dos 
gastos, mas, até a edição do Decreto n° 3.100/99, que regulamenta a Lei 
das organizações da sociedade civil de interesse público (Lei no 9.790/99), 
nada, pelo menos na esfera federal, em termos normativos, induzia ou 
sugeria a realização de qualquer espécie de procedimento que garantisse a 
aplicação do princípio da isonomia em concreto para a celebração de 
ajuste, que não o contrato administrativo. As vozes doutrinárias que 
se dirigiam em apelo à realização de certame anterior ao convênio não 
foram suficientemente fortes e afinadas para gerar um coro uníssono com 
a doutrina dominante. 
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Não nos cabe buscar as raízes desta prática corrente e indiscutivel-
mente danosa ao interesse público. Conquanto a aludida ação teratolágica 
alcance níveis que diretamente repercutem no chamado "custo Brasil" e 
gere descrença nas instituições públicas, vale repensar o procedimento de 
outorga de convênios a entidades privadas até por motivos de mera con-
veniência política. 

Insistimos, entretanto, que os fundamentos políticos, sociais ou 
administrativos somam-se aos já residentes no sistema jurídico para a 
imediata adoção obrigatória, pelas entidades integrantes do aparelho esta-
tal, de seleção pública para a firmatura de ditos convênios administrati-
vos, em especial aqueles que importem em repasse voluntário de verbas. 
É o que buscamos comprovar em seguida. 

Entendemos ser de bom tom aqui dizer que não somos contra a 
cooperação administrativa instrumentalizada através de convênio - 
pensamos até que deva ser ampliada —, mas não podemos fechar os 
olhos para a necessidade de fazê-lo de modo probo, impessoal e 
istinomo, no que pretendemos contribuir para um corte urgente e 
radical de condutas ofensivas ao interesse geral. 

Ao estudo, pois. 

No geral, o argumento mais utilizado para afastar a obrigatoriedade 
de licitação para celebração de convênios (e desembocar na inexigência 
desta) é que a mútua colaboração exclui a viabilidade de competição, não 
se cogitando de preços ou remuneração e, por conta disto, remanescendo, 
para o gestor público, o poder discricionário de escolher seus colaborado-
res (PIETRO, 2001, p.347; FERNANDES, 2004, p.543). 

Muito embora os festejados doutrinadores que defendem esta tese, 
como ainda outros, tenham razão quanto ao convênio consistir em acor-
do administrativo que contempla a colaboração mútua, não pensamos 
que esta tenha o condão de ladear a concretização do princípio da isonomia, 
pois, não obstante a isso, existe, sim, viabilidade de competição. 
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Isto é sensível, porquanto, mesmo não buscando o lucro, como as 
empresas, as entidades do Terceiro Setor, ainda que realizem atividades 
filantrópicas, protetivas ao meio ambiente, educativas, de saúde etc, nem 
por isso deixam de ter ganhos econômicos com os repasses do Estado. 
Sim, pois, mesmo não cobrando taxas de administração a título de con-
vênio, há, por exemplo, quadros funcionais a remunerar para dar conse-
cução aos projetos fomentados pela Administração, fato que não deixa 
de tornar atrativa a atividade da organização não governamental 
neste contexto social brasileiro e que a torna passível de ser preten-
dida por muitos. E não se diga estarmos falando de contrato 
"travestido" de convênio e ser esta a nossa preocupação para defender-
mos de modo tão enfático a seleção pública prévia da entidade convenente. 
Falamos, sim, de cooperação, de convênio propriamente dito, pois, tam-
bém neste, a fuga do regime jurídico administrativo tende a ocorrer antes, 
durante e depois de sua celebração. 

Para nós, o que mais importa é que nesta comunhão de finalidades 
Estado, nem por um instante, afaste-se do regime jurídico-administra-

tivo, que contempla a igualdade como um de seus corolários, sob pena de 
existirem atividades administrativas fundadas nos pilares principiolágicos 
constitucionais, como o serviço público, e outras fora deste alcance, como 

fomento. 

Então, há de se questionar: é correto que a Administração, estando 
diante de muitos possíveis colaboradores com iguais condições técnicas e 
apresentando custos similares para a realização de projeto na mesma área 
de interesse público, escolha discricionariamente (senão arbitrariamente) 
aquele que lhe parece mais apropriado para executar o objeto? Isso não 
corresponderia, ao invés da inexigibilidade propugnada, a uma dispensa 
de licitação (ou de qualquer certame) não tipificada na legislação e 
que, por conseguinte, seria abominada pelo direito, pois sua casuística 
faz-se numerus clausus, e não numerus apertus? 

Diga-se mais, para argumentar: se ficasse claro que a hipótese seria a 
de certame dispensável, como se observa da prática (e, em certo modo, da 
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teoria dos convênios administrativos), o que se diz, sobre este tipo, não é 
que o legislador deixaria certa margem de liberdade de escolha ao admi-
nistrador para licitar ou contratar diretamente? Assim sendo, mesmo di-
ante de situação que permitisse contratação direta por dispensa licitatória, 
o certame não poderia ser utilizado para legitimar a formação de vínculo 
jurídico? 

No que pertinente a esta orientação de que o art. 25 da Lei 
Licitatória Federal aplica-se ao convênio tendo sua justificativa técnica na 
inviabilidade de competição, com o que discordamos, como aludido, os 
mesmos que levantam tal bandeira também dizem que o art. 2° desse 
diploma legal obriga a realização de licitação para as obras, serviços, com-
pras, alienações, concessões, permissões e locações quando contratados 
com a Administração Pública e que o parágrafo único define contrato de 
modo diverso do que pode caracterizar convênio (PIETRO, 2001, p.347). 

Ocorre que também é verdade que toda a disciplina de 
inexigibilidade licitatória tem o contrato como foco, até pela lista 
exemplificativa dos incisos I, II e III do dispositivo em comento, o que 
importaria em aplicação analógica do dispositivo e não decorrência de lei 
expressa como se quer. 

Não se olvide que há doutrinadores de grande envergadura que 
sustentam a natureza contratual do convênio, a exemplo de Odete Medauar 
e Marçal Justen Filho, o que, seguindo esta linha de interpretação literal 
proposta, induziria à utilização obrigatória da licitação para o convênio 
decorrente de mandamento constitucional (art. 37, XXI da Constituição 
Federal de 1988). 

Registramos a nossa divergência em relação à consideração de que 
seja contratual a natureza do convênio, mas, mesmo assim, afirmamos, 
com veemência, que não se pode apelar para a incidência do art. 25 da Lei 
Licitatória Federal no que concerne à hipótese, posto que têm-se por apli-
cáveis diretamente os princípios da isonomia e da impessoalidade à atua-
ção fomentadora do Estado, sendo, por conseguinte, viável a competi-
ção, como atrás sustentamos. 
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Prosseguimos questionando: a outorga de fomento por via de con-
vênio administrativo exclui a concretização do princípio da igualdade pela 
Administração Pública? 

Em trabalho apresentado no Congresso Nacional do Instituto Bra-
sileiro de Advocacia Pública, realizado em 1999, na cidade de São Lou-
renço, em Minas Gerais, os Procuradores Perpétua Leal Ivo Valadão e 
Paulo Moreno de Carvalho defenderam e lograram aprovação da tese 
Organizações Sociais — Qualificaçáo Como Ato Vinculado Do Po-
der Público, voltando-se para o ato jurídico da qualificação das Organi-
zações Sociais, apontaram existir, à época, um "inegável descompasso 
entre o interesse que deveria ser juridicamente protegido pela Lei e 
a sua redação finar', por não prever meio que conferisse objetividade na 
"qualificação", o que, aduziram, acarretaria "incomensuráveis e irreparáveis 
danos ao Poder Público". 

Apontaram que, da leitura do comando legal inserto nos art. 2. da 
Lei Federal n. 9.637/98 e no art. 50 da Lei Estadual n. 7.027/97, perce-
bia-se que todos os requisitos impostos possuíam natureza objetiva, com 
exceção do disposto no inciso terceiro, vale dizer, recebimento pela enti-
dade de parecer favorável quanto à conveniência c oportunidade de sua 
qualificação como Organização Social, emitido pela autoridade da área 
de atividade correspondente ao seu objeto social. 

A subjetividade do requisito conferindo-se ao administrador pú-
blico o poder de decisão quanto ao mérito administrativo foi apontada 
pelos autores da tese como um "inequívoco confronto ao nosso 
ordenamento jurídico", tendo-se em mira os princípios gerais do direito, 
os constitucionais administrativos e os administrativos. 

Demonstraram que a qualificação em si não obriga a Administra-
ção a continuar o processo, de forma a, imperiosamente, proceder à auto-
rização e firmar o contrato de gestão, dada a possibilidade de após reapreciar 
as circunstâncias motivadoras, chegar-se à conclusão de que não se logra-
riam as vantagens almejadas, e, com isso, desistir-se de convolar aquele 
contrato típico. Outrossim, demonstraram que, justamente ao revés, na 
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qualificação deve o administrador limitar-se a aferir a observância dos 
requisitos legais impostos ao seu reconhecimento, e, por isso mesmo, 

concluíram: 

[...] conferir-se ao administrador, ainda que posi-
cionado no mais alto escalão, a faculdade de não 
emitir parecer favorável à qualificação de entida-
de que tenha preenchido todos os requisitos le-
gais é, inegavelmente, uma transgressão ao orde-
namento jurídico, em que pese a atribuição te-
nha sido prevista em lei formalmente válida:', re-
sultando a agressão "da transgressão aos princí-
pios constitucionais administrativos da morali-
dade, da impessoalidade, da razoabilidade, da le-
galidade e da igualdade. 

De idêntica forma, na celebração do convênio, há de se prever pro-
cesso seletivo de sorte a possibilitar a concorrência de entidades interessa-
das e que estejam em igualdade de condições de oferecer o pretendido 

pelo Poder Público. 

Em excelente estudo sobre o princípio da isonomia na licitação 
pública, Joel de Menezes Niebuhr (2000, p. 61) assim pontifica: 

As razões suficientes a um tratamento igual apre-
sentam-se como a regra geral. Por sua vez, como 
corolário, as razões suficientes a um tratamento 
desigual apresentam-se como exceção, a ser 
justificada por uma desigualdade de fato e ilu-
minada pela razoabilidade. 

Pergunta-se onde estaria a desigualdade de fato e 
a razoabilidade a autorizar que, em situações idên-
ticas, entidades privadas, ainda que realizem ati-
vidades de interesse público, sejam tratadas de 
maneira diversa? 

Silvio Luís Ferreira da Rocha (2003, p.31), de novo invocado, faz 
incidir a obrigatoriedade de licitação, não à figura instrumental do convê- 
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nio, mas à atividade administrativa de fomento que o fundamenta, quan-
do diz com propriedade digna de registro 

A atividade de fomento deve ser impessoal e res-
peitar o princípio da igualdade. Deve evitar fa-
vorecer ou perseguir o beneficiário e assegurar a 
todos o direito de concorrer aos seus benefícios. 
Com  efeito, a concessão de subvenção pode en-
fraquecer o direito de terceiro, tendo em vista o 
princípio da isonomia. Aquele que foi indevida-
mente excluído do beneficio decorrente da ativi-
dade de fomento terá sua esfera jurídica irreme-
diavelmente atingida. 

[...]A atividade de fomento juridicamente con-
trolável pressupõe uma disciplina precisa dos cri-
térios de escolha dos possíveis beneficiários, que 
deve ter como base apenas o específico interesse 
público perseguido com a ajuda econômica. 

Na obra magistral de Celso Antônio Bandeira de 
Mello sobre o princípio da igualdade, as luzes 
lançadas são suficientemente ofuscantes para en-
cararmos a questão como resolvida, ao menos do 
ponto de vista da necessidade de realização de 
seleção prévia para a outorga de convênio admi-
nistrativo com entidade privada. 

Fala o brilhante mestre acerca dos critérios para identificação do 
desrespeito à isonomia: 

Parece-nos que o reconhecimento das diferencia-
ções que não podem ser feitas sem quebra da 
isonomia se divide em três questões: 

a primeira diz com o elemento tomado como 
fator de desigualação; 

a segunda reporta-se à correlação lógica abstra-
ta existente entre o fator erigido em critério de 
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discrímen e a disparidade estabelecida no tra-
tamento jurídico diversificado; 

c) a terceira atina à consonância desta correlação 
lógica com os interesses absorvidos no sistema 
constitucional e destarte jurisdicizados. (BAN-
DEIRA DE MELLO, 1997, p.21). 

O elemento tido como ator de desigualação, em relação ao con-
trato, seria a característica de cooperação mútua que tornaria inviável a 
competição entre os possíveis convenentes. 

Evidenciada que seja a viabilidade de competição, a cooperação 
mútua não se sustenta como fator de diferenciação do tratamento jurídi-
co do convênio, em relação ao contrato, posto que não foi eleita pelo 
legislador como ponto capaz de afastar a aplicação dos princípios da 
isonomia e da impessoalidade, de modo que não se mostra razoável dizer 
que a realização material em conjunto de atividades de interesse público 
seja unicamente o pressuposto de não existir seleção pública dos particu-
lares que possam fazê-lo junto com o Estado. 

Posto isto, salientamos que a licitação, enquanto procedimento, 
não pode ser invocada como obrigatoriedade legal para servir de pressu-
posto de celebração do convênio com entidades privadas, haja vista sê-lo 
apenas para o contrato, mas, do mesmo modo, a utilização de seleção 
pública torna-se inexorável, sob pena de se aviltar princípio consti-
tucional reitor da Administração Pública, v.g. da impessoalidade. 

Ainda faz-se imperioso firmar que, não obstante não cogente como 
procedimento, a licitação pode ser utilizada como requisito para a 
formação do liame em foco, porque trata-se de instituto legal que 
precede acordo público, de espécie diversa, mas de gênero idêntico ao 
do convênio. 

Diga-se mais: conquanto regrada e consolidada legal, doutrinária e 
jurisprudencialmente, a licitação torna-se o parâmetro mais seguro para 
preceder o convênio administrativo a ser celebrado com entidade privada, 
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sendo, presentemente, o único meio normativo disciplinado pormenori-
zadamente que remete à aplicação dos princípios da isonomia, 
impessoalidade e moralidade para auferição de vantagens administrativas 
a pessoas jurídicas. De lege fèrenda, pensamos, no entanto, que será me-
lhor prever-se modo específico de competição pública para a firmatura de 
convênios com entidades privadas. 

Não descuidamos da possibilidade de tal ser levado a efeito através 
de decreto, para o caso destes convênios de transferências voluntárias a 
entidades privadas, posto, como dito, fomentar é decisão discricionária, 
podendo o governante auto-limitar-se na forma de fazê-lo. 

A lei como veículo e como hetero-litnitação, com o seu caráter de 
abstração mais ampla e de eficácia erga omnes, concorreria melhor ao 
objetivo, até para dissipar quaisquer dúvidas ainda reinantes acerca da 
cogência da realização de seleções prévias. 

A título de registro para a consecução da harmonia sistemática, o 
art. 24, XIII da Lei Federal n. 8.666/93, mormente no tipo permissivo de 
contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente de desenvolvimento institucional, tem sido utilindo 
indiscriminadamente para a não-realização de certame, figurando 
como beneficiárias instituições com as mesmas características das aqui 
cogitadas. 

Tememos que o tipo aberto "desenvolvimento institucional", que 
tem sido repetido em diversos estatutos de associações como finalidades 
destas, torne-se a válvula de escape dos que, querendo evadir-se da seleção 
prévia ao convênio, insistam em receber recursos públicos para realizar 
suas atividades, daí sugerirmos a sua revogação simultaneamente com a 
edição da norma logo acima aludida, o que será objeto de proposição 
específica ao final. 
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6.2 Precedentes normativos da seleção pública para a celebração de 
acordos administrativos com os particulares 

No nosso registro, o primeiro diploma que trata de prévia seleção 
pública para a celebração de pacto público, que não o contrato adminis-
trativo, é o art. 23 do Decreto Federal no 3.100/99, que regulamenta a 
Lei n° 9.790/99, o que estabeleceu que a escolha da Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público, para a celebração do Termo de 
Parceria, poderá ser feita por meio de publicação de edital de concursos 
de projetos pelo órgão estatal parceiro para obtenção de bens e serviços e 
para realização de atividades, eventos, consultorias, cooperação técnica e 
assessoria, vedando, no parágrafo único, a celebração de ajuste, pelo poder 
público, com o mesmo objeto fora do concurso iniciado. A Lei Baiana n° 
8.647/03 (§i 2° do art. 4°) que disciplina atualmente as Organizações 
Sociais no âmbito deste Estado obriga a realização de licitação para a trans-
ferência de serviços pela via das OS. 

Somente em 25 de julho de 2008 é que se pôde divisar norma mais 
abrangente oriunda do Executivo Federal a tratar de chamamento (não 
necessariamente certame anterior) para a realização de convênio com en-
tidades privadas sem fins lucrativos. Os art. 4° e 5° do Decreto no 6.170 
vieram a facultar que a celebração deste ajuste seja precedida de chama-
mento público, a critério do órgão ou entidade concedente, com vistas à 
seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o respectivo ob-
jeto, devendo ser dada publicidade daquele, especialmente por intermé-
dio da divulgação na primeira página do sítio oficial do órgão ou entidade 
concedente, bem como no Portal dos Convênios, além do que essa co-
municação aos interessados deverá estabelecer critérios objetivos visando 
à aferição da qualificação técnica e capacidade operacional do convenente 
para a gestão do convênio. 

Ainda outras normas a serem invocadas como precedentes indire-
tos da obrigatoriedade do certame pré-convênio: o art. 27 da Instrução 
Normativa n. 01 da Secretaria do Tesouro Nacional (modificado pela IN 
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n° 03/2003), o art. 17 da Lei 9.637/98 e o art. 1 °do Decreto Federal n0 
5.504/2005, este em relação às OSCIP. 

Os dispositivos ora colacionados trazem a necessidade de o ente 
privado que celebra convênio ou contrato de gestão (com OS) ou termo 
de parceria (com OSCIP) de, no caso do primeiro e do último, realizar 
licitação para a execução de despesas com os recursos transferidos e, no 
caso do segundo, adotar regulamento de contratação baseado nos princí-
pios que regem a Administração. 

Sobre este tema, posicionamo-nos na mesma vertente de Gustavo 
Justino de Oliveira (2006, p.165-207), no sentido de que o particular 
não se encontra obrigado a licitar quando contrata, muito mais quando 
recebe verba a título de fomento, podendo, existir, todavia, cláusula de 
fiscalização. 

Mas não deixamos de indicar aquelas normas como veros prece-
dentes da obrigatoriedade de seleção pública quando o Estado celebra 
convênios com entidades privadas, porque, se o poder público obriga 
entidade privada a se sujeitar a regramento público de licitação, muito 
mais o seria o próprio poder público ao repassar verbas do Erário para tal 
entidade, pois este, sim, está limitado pela indisponibilidade do interesse 
público. 

Diante de tais indicativos das normas, fica demonstrada a ten-
dência recente de se admitir chamamento público/seleção pública 
para a celebração de convénios administrativos com entidades pri-
vadas. Infelizmente, o que a prática administrativa brasileira está a evi-
denciar é que a positivação do instituto como ato discricionário do 
gestor público implicará rara ocorrência factual. 

Realçamos a nossa posição no sentido da obrigatoriedade da re-
alização de seleção para a celebração de convênios com entidades par-
ticulares em havendo mais de uma com aptidão para tanto, o que já reside 
no sistema jurídico corno dever do administrador público em razão da 
sede constitucional dos princípios da isonomia, impessoalidade, morali-
dade e também da eficiência, como quer a norma regulamentar citada. 

60 
	

Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 4, ago./2008 



6.3 Modelos possíveis de certame para a outorga do convênio 
administrativo a particulares 

Como antes afirmado, não compreendemos o procedimento 
licitatório posto na Lei Federal (e nas Leis Estaduais e Municipais que 
disciplinaram as normas específicas) como obrigatório para a celebração 
de convênios tais como descritos acima. No entanto, é certamente cogente 
a realização de algum certame quando a Administração defronta-se com 
uma variedade de entidades aptas a realizar o mesmo objeto. 

Assim, para efeitos atuais, em que não existe regramento para a 
seleção pública específica de convênio, parece adequada a utilização 
das modalidades Convite, Tomada de Preços e Concorrência, so-
pesando-se a técnica e o valor apresentado, desde que se trate de cele-
bração de convênio em que o Estado previamente detenha o planejamen-
to de atuação na área especifica que pretende fomentar e um projeto pré-
vio do que se busque fazer, semelhante a um projeto básico. Para a elabo-
ração dos quesitos técnicos, sugere-se pontuar o currículo do quadro a 
realizar o serviço, o instrumental a ser utilizado, os atestados de qualidade 
reconhecidos etc. 

Se a atividade estiver tão somente contemplada no Plano Plurianual 
e na Lei Orçamentária respectiva, ou mesmo que reclame uma prestação 
criativa, como na área de cultura, restando aberta a forma de sua execu-
ção, caberá a realização de Concurso de Projetos, tal como pensado para 
os termos de parceria com as OSCIP, nada obstando que o projeto vence-
dor seja executado pela entidade que o apresentou, mas também nada 
impedindo que o Estado possa realizá-lo por seu aparelho ou novamente 
proceder à seleção pública. 

Quanto ao cabimento do Pregão, nosso juízo é de que cabe apenas 
em serviços de simplicidade indiscutível ou de prestação corriqueira ou 
"padronizada" e que o Estado fomenta historicamente. 

Também pensamos que os casos típicos de Inexigilidade por sin-
gularidade do objeto (ou de localização, se os projetos forem subdi- 
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vididos por áreas) devam ser utilizados por analogia, pois há situações 
em que inegável a impossibilidade fática de confronto entre interessados, 
devendo ser aferidos com extremo cuidado, sempre buscando averiguar o 
seu real cabimento. 

Sorte diversa devem ter os casos de Dispensa de Licitação, posto 
que encontram seu substrato na conveniência e oportunidade de 
contratação, a menos que, na lei futura que regule os convênios, sejam 
listados casos específicos a amoldados a este desiderato e que encontrem 
sua razão de interesse geral. 

7 Considerações finais 

Por todo o exposto, sintetizamos assim as nossas contribuições: 
Pela necessidade de planejamento estatal quanto às áreas 
fomentáveis por via de transferências voluntárias como pressu-
posto da sanidade da utilização do instrumental do convênio 
administrativo; 
Pela celebração de convênio administrativo com entidade priva-
da apenas de fomento à iniciativa de interesse público; 
Pelo reconhecimento da necessidade de legislação específica pre-
vendo sanções penais e administrativas para o caso dos gravames 
perpetrados contra o Estado em sede de convênios administrati-
vos com entidades privadas; 
Pela atualidade da obrigatoriedade de prévio certame para a cele-
bração de convênios administrativos, a não ser no caso de mani-
festa singularidade do objeto, valendo-se o Administrador, en-
quanto não houver legislação sobre o tipo específico de seleção 
para tal ajuste: 
a) das modalidades licitatórias de Convite, Tomada de Pre-

ços e Concorrência, no tipo técnica e valor (preço), des-
de que se trate de celebração de convênio em que o Estado 
tenha prévio planejamento acerca do conteúdo e da forma da 
atividade a ser fomentada, além de prévio projeto; 
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da modalidade licitatória de Concurso (de Projetos), para 
a hipótese de a atividade estar somente contemplada no geral 
no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária respectiva, ou no 
caso de prestação intrinsecamente criativa (v.g. na área de cul-
tura), podendo ser executado o projeto também por quem o 
apresentou, estando isto previsto no respectivo ato 
convocatório; 
da modalidade licitatória de Pregão, para fomento de ativi-
dades corriqueiramente fomentáveis em que o Estado já de-
tenha certa "padronização"; 

5. Pela rediscussão do inciso XIII do art. 24 da Lei Federal n. 8.666/ 
93 e seus simétricos estaduais e municipais, notadamente no 
que concerne ao tipo "incumbido regimentalmente de desen-
volvimento institucional", visando a não se fazer o caminho in-
verso de contornar o caminho do convênio para se chegar ao 
contrato, celebrado diretamente. 

Salvador, inverno de 2007. 
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DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NO CONTROLE DA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 

CONCURSO PÚBLICO 

Rita Tourinho* 

Resumo 

A Administração Pública, principalmente no âmbito municipal, vem 
utilizando a licitação na modalidade convite, tipo menor preço, para 
contratação de empresas visando à realização de concursos públicos, sob o 
argumento de que a remuneração da empresa será efetuada diretamente 
pelo candidato, que depositará o valor da taxa da inscrição na conta da-
quela empresa, ou seja, sem custos para o erário. 

Este trabalho tem por finalidade demonstrar que o recolhimento da taxa 
de inscrição diretamente pela empresa contratada é irregular; que tal pro-
cedimento, por si sé, não justifica a escolha da modalidade de licitação 
"convite"; que o tipo de licitação "menor preço" é incompatível com o 
serviço a ser prestado e que, ocorrendo tais situações, o Ministério Públi-
co poderá ingressar com Ação Civil Pública visando à declaração de nuli-
dade do contrato e, consequentemente, do certame concursal. 

Palavras-chave: concurso público; convite; contratação de realização de 
concurso. 

1 Introdução 

Sabe-se que a investidura em cargo ou emprego público é precedi-
da de prévia aprovação em concurso público. Assim, o art. 37, incisos I e 
II, da Constituição Federal, garante aos brasileiros a acessibilidade aos 
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cargos, empregos e funções públicas, desde que atendam aos requisitos 
previstos em lei, condicionando a investidura à aprovação em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, realizado em consonância com a 
complexidade do cargo ou emprego. 

Quando a Administração Pública recorre à realização de concurso 
público a primeira decisão administrativa a ser adotada é: o concurso será 
realizado por um dos seus órgãos ou deverá ser contratada empresa espe-
cializada para tal fim? Normalmente os entes administrativos escolhem a 
segunda opção. 

Assim, decidindo contratar empresa para realização do certame, o 
segundo questionamento que se lança é voltado a saber qual a modalida-
de e o tipo de licitação que serão utilizados, quando não houver caminho 
que leve à contratação direta. 

Observa-se que a Administração Pública, principalmente no âmbi-
to municipal, vem utilizando a licitação na modalidade convite, tipo menor 
preço, sob argumento de que a remuneração da empresa será efetuada 
diretamente pelo candidato, que depositará o valor da taxa da inscrição na 
conta daquela empresa, ou seja, sem custos para o erário. 

Este trabalho tem por finalidade demonstrar que o recolhimento 
da taxa de inscrição diretamente pela empresa contratada é irregular, que 
tal procedimento, por si só, não justifica a escolha da modalidade de lici-
tação "convite", que o tipo de licitação "menor preço" é incompatível 
com o serviço a ser prestado e que, ocorrendo tais situações, o Ministério 
Público poderá ingressar com Ação Civil Pública visando à declaração de 
nulidade do contrato e, consequentemente, do certame concursal. 

2 Do processo licitatório: Antecedente necessário aos contratos 
administrativos 

Sabe-se que a Administração Pública direta e indireta, para atender 
às expectativas sociais, realiza obras e serviços, faz compras e aliena bens. 
Porém, para exercer tais atividades, precisa contratar. Ocorre que tais con- 
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tratos dependem, em regra, de processo seletivo prévio denominado lici-
tação. Com  efeito, define-se licitação como procedimento administrati-
vo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais 
vantajosa para o contrato de seu interessei. 

Em regra, todos os contratos firmados pela Administração Pública 
são precedidos de processos licitatórios, conforme preceitua o art. 37, 
XXI, da Constituição FederaP. Por outro lado, o inciso XXVII, do art. 
22, da Carta Constitucional, estabeleceu que compete privativamente à 
União legislar sobre "normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administrações públicas diretas, indiretas, autárquicos 
e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obede-
cido o disposto no art. 37, Me, e para as empresas públicas e sociedades 
de economia mista, nos termos do art. 173, parágrafo 1°, III;". 

A Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, instituiu o novo estatuto 
jurídico das licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, ser-
viços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Em verdade tal diplo-
ma é aplicado na sua inteireza à União, deixando para os demais entes 
federados a possibilidade de dispor sobre pontos que não possuam a ca-
racterística de norma geral. 

Costuma-se definir normas gerais, em matéria de licitações e con-
tratos administrativos, como aquelas indispensáveis à implementação dos 
princípios constitucionais. Segundo Alice Gonzalez são "normas necessá- 

MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 27. 

2  Jacoby Fernandes apresenta informações quanto ao número de contratações diretas rea-
lizadas pela União no ano de 1999. Segundo o autor, naquele ano, 51% dos contratos 
firmados em nível federal não foram precedidos de licitação, enquadrando-se em hipóte-
ses de dispensa ou inexigibilidade. Conclui-se, deste dado apresentado, que diferente-
mente do ponto de vista legislativo, no qual a licitação é a regra e a contrataçã o direta a 
exceção, a prática vem demonstrando o contrario (Cf. Contratação Direta sem Licitação. 
Brasília: Brasília Jurídica, 2000. p. 188). 
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rias para tornar pacífica e uniforme, em todo o território nacional, a inte-
gral realização dos princípios que emanam ou decorrem da Constituição 
Federal"3. Além disso, para que determinada norma tenha tal natureza, 
necessário se faz que não viole a autonomia dos entes federados. 

Desta forma, os entes federados podem dispor sobre licitações e 
contratos administrativos, desde que não quebrem os princípios regedores 
da licitação, nem retirem seu caráter competitivo. Assim, nada impede 
que as exigências mínimas sejam ampliadas no âmbito estadual e munici-
pal, mas não pode ser relegada nem dispensada a licitação fora dos casos 
enumerados na lei federal. 

Quando a Administração Pública decide realizar concurso público 
deverá decidir se o fará através de um dos seus órgãos ou contratará uma 
empresa especializada para tal fim. Normalmente os entes administrati-
vos escolhem a segunda opção. 

Assim, decidindo contratar empresa para real fração do certame, o 
segundo questionamento que se lança é voltado a saber da efetiva necessi-
dade de reali7ação de processo licitatório, qual a sua modalidade e tipo, 
observando-se, ainda, a forma de pagamento da empresa. 

3 A contratação direta e a realização de concurso público 

Sabe-se que na Administração Pública a regra é que todos os con-
tratos sejam precedidos de processos licitatórios. Porém, a Lei n° 8.666/ 
93 traz alguns dispositivos que tratam da contratação direta. São situa-
ções em que a licitação formal seria impossível ou traria prejuízos ao inte-
resse público. 

A contratação direta não pressupõe a inobservância dos princípios 
administrativos, nem, tampouco, caracteriza uma livre atuação adminis- 

GONZALEZ BORGES, Alice Maria. Normas Gerais de Licitação para Sociedades de 
Economia Mista e Empresas Públicas. In Ternas do Direito Administrativo Atual. Belo 
Horizonte: Editora Fórum. 2004. p. 88. 
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trativa. Em verdade, há um procedimento administrativo que antecede a 
contratação, no qual deve ficar demonstrado o tratamento igualitário a 
todos os possíveis interessados, bem como a realização da melhor 
contratação possível. Se a Administração pode escolher o particular no 
caso da contratação direta, é bom que fique claro que isso não significa 
autorizar escolhas meramente subjetivas. 

Assim a Lei de Licitações, no art. 17, aborda a licitação dispensada, 
para casos específicos de alienação de bens públicos. Segundo alguns, ocor-
rendo uma das hipóteses previstas nesse artigo, a contratação direta torna-
se imperiosa4. No art. 24, por sua vez, a lei apresenta hipóteses taxativas 
de licitação dispensável e, por fim, no art. 25, trata da licitação inexigível, 
apresentando três situações exemplificativas. Interessa-nos, neste momen-
to, a análise do art. 24 e 25 da Lei n° 8.666/93. 

Quanto à licitação dispensável — art. 24— esta ocorre nas situações 
em que, embora viável a competição entre os possíveis interessados, a 
licitação afigura-se inconveniente aos objetivos norteadores da atuação 
administrativa. Assim, pensando-se na equação custo-beneficio, a realiza-
ção de processo licitatório traria maiores custos à Administração Pública 
do que beneficias. Confere razão a Jessé Torres Pereira Júnior, quando 
afirma que "lei estadual, municipal ou distrital, bem assim regulamento 
interno de entidade vinculada, não poderá criar hipóteses de dispensa-
bilidade"5. Percebe-se, então, que o dispositivo que aborda os casos de 
licitações dispensáveis possui natureza de norma geral. 

Voltando à contratação de empresa para realização de concurso pú-
blico, percebe-se que dentre as vinte e seis hipóteses de licitações dispensa- 

4  Não corrobora com este entendimento Marçal Justen Filho. Aliás, o mesmo autor aduz 
que as hipóteses previstas no art. 17, da Lei n° 8.666/93 não possuem natureza de 
norma geral, uma vez que fere o princípio da autonomia federativa a União dispor sobre 
requisitos de alienação de bens dos demais entes federados (Cf. Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética, 2005. p. 171). 

5  PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei de Licitações e Contratações da 
Administração Pública. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.p.  259. 
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veis previstas no mencionado dispositivo legal, duas são seguramente as 
mais utilizadas para justificar a contratação direta de ente destinado à rea-
lização de concurso público de provas ou provas e títulos. O inciso II e o 
inciso XIII. 

Desta forma, quando a estimativa de custo para realização do certa-
me não ultrapassar R$ 8.000,00 (oito mil reais) em nível federal, ou seja, 
10% (dez por cento) do valor máximo para realização da licitação, desti-
nada a compras e serviços, na modalidade convite, poder-se-á contratar 
diretamente, com fulcro no art. 24, II, da Lei n° 8.666/93. Obviamente 
que esta situação é de difícil incidência, por menor que seja o possível 
número de inscritos no concurso, diante dos custos que envolvem o pro-
cedimento, que vai desde a confecção de edital e provas até a manutenção 
de equipe especializada para condução do certame. Cumpre acrescentar 
que a norma contida no art. 23, referente aos valores estipulados para 
cada modalidade de licitação, não possui natureza de norma geral, deven-
do cada ente da federação estabelecer seus próprios limites. Assim, no 
Estado da Bahia, os limites de valores estipulados para cada modalidade 
correspondem a 70% (setenta por cento) dos limites traçados na Lei n° 
8.666/93. Por outro lado, acrescente-se que não se fundamentam em tal 
hipótese os casos em que a Administração Pública contrata diretamente 
empresa para realização do concurso público, sob argumento de que não 
há gastos para o contratante se a remuneração de tal empresa for feita 
exclusivamente com os valores das taxas de inscrição recolhidos. Ora, a 
taxa de concurso tem natureza de receita pública, logo o valor arre-
cadado deve ser computado para fixação da modalidade de licita-
ção cabível, conforme veremos adiante. 

Muitos entes administrativos têm utilizado o disposto no art. 24, 
XIII, para contratação direta de "instituição brasileira incumbida regimental 
ou estatutariamente da pesquisa, do ensino, do desenvolvimento 
institucional ou da recuperação social do preso". Segundo Marçal Justen 
Filho, instituição corresponde a "uma organização de recursos materiais e 
de esforços humanos que se autonomiza em face dos seus próprios funda- 
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dores, passando a gozar de um acentuado grau de independência'''. Para 
incidência de tal dispositivo, o fim da instituição deverá abranger pesqui-
sa, ensino, desenvolvimento institucional ou a recuperação social do pre-
so. Além disso, a instituição deve ter uma inquestionável capacidade para 
o desempenho da atividade objetivada e não possuir fins lucrativos. 

Quanto aos fins institucionais, dúvidas não existem no que concerne 
ao alcance das atividades de ensino e recuperação social de preso, porém 
cabe esclarecer o que se entende por atividades de pesquisa e desenvolvi-
mento institucional. A doutrina classifica a atividade de pesquisa como 
aquela voltada ao desenvolvimento de soluções inovadoras e desconheci-
das. Porém não deve possuir uma vinculação entre a atividade do pesqui-
sador e a obtenção de um resultado prático e imediato, pois a atividade 
tanto pode produzir efeitos satisfatórios como não. Quanto ao desenvol-
vimento institucional, segundo Marçal Justen Filho7, o dispositivo se re-
fere às instituições sociais e políticas, que promovam o desenvolvimento 
de outras instituições. 

Em pesquisa mais remota, observava-se que o Tribunal de Contas 
da União admitia a legalidade da contratação de instituição sem fins lu-
crativos, destinada à pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional 
para realização de concurso público, sem maiores contestações'. Verifica-
vam-se apenas os atributos da entidade contratada. Ocorre que, em pro-
nunciamentos mais recentes, percebe-se uma divergência em torno da 
matéria. Assim, a Cone emitiu seguidas decisões restringindo o caráter 
amplo da interpretação da norma, passando a se manifestar no sentido de 
que somente aquelas atividades estritamente ligadas ao ensino, à pesquisa 
ou ao desenvolvimento institucional, dentro de suas devidas concepções, 

6  JUSTEN FILHO, Marcai.. Comentários â Lei de LicitAçã  as  e Contratos Administrativos. 
São Paulo: Dialética, 2005. p. 252. 

7  JUSTEN FILHO, Marcai. C,omentários à Lei de Licianties e Contratos Admin' atrativos. 
São Paulo: Dialética, 2005. p. 253. 

8  Decisão 470/93 — Plenário 

Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 4, ago./2008 	 71 



podem ser objeto de contratação direta, o que não é o caso de promoção 
de concurso ptibico9. 

Entretanto, há aqueles que se posicionam favoráveis à contratação 
direita para realização de concurso público, com fundamento no art. 24, 
XIII, argüindo que a realização de concurso público tem pertinência com 
o desenvolvimento institucional da Administração Pública. Nesse senti-
do já decidiu o Tribunal Regional Federal da I. a Região: 

Ação Popular. Dispensa de Licitação na contrata-
ção de instituição nacional. Legitimidade. Litigân-
cia de má-fé. Não-caracterização. 

2 — Inexistência de ofensa ao disposto no art. 24, 
XIII, da Lei n. 8.666/93, uma vez que a Funda-
ção Universidade de Brasília (PUS) é instituição 
nacional sem fins lucrativos, que se dedica ao en-
sino e de reconhecida idoneidade, reputação éti-
co-profissional e capacidade na realização de con-
cursos públicos por intermédio do CESPE _ Cen-
tro de Seleção e Promoção de Eventos, já tendo 
realizado dezenas de certames para admissão de 
pessoal em diversos órgãos e instituições, tais 
como, a título exemplificativo, o Superior Tribu-
nal de Justiça, o Tribunal de Contas da União, O 
Instituto Nacional do Seguro Social, o Ministé-
rio Público do Trabalho, o Senado, o Ministério 
Público do Estado do Pernambuco, a Câmara 
Legislativa do Distrito Federal e o Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal, dentre outros, todos 

9  O Tribunal de Contas da União recomendou: limite-se a efetuar contratações com 
dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93, quando 
houver comprovadamente nexo entre o dispositivo, a natureza da instituição contratada 
e o objeto contratual. (TCU. Processo n. 009.713/2000. DOU, 14 nov 00, pp. 103-
104). 
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com dispensa de licitação na forma do dispositi-
vo legal acima referido. 

[...l6 — Apelação provida em parte. Remessa não 
provida (Processo AC 1998.01.00.084552-3/ 
DF; Relator Juiz Federal Leão Aparecido Alves; 
Órgão Julgador Terceira Turma Suplementar; DJ 
30/10/03). 

Nesse ponto, concordamos com aqueles que entendem não ser 
adequada a utilização do disposto no art. 24, XIII, da Lei n. 8.666/93, 
para contratação de ente privado voltado à realização de concurso públi-
co. Inicialmente, cumpre salientar que o referido dispositivo não deve ser 
utilizado como válvula de escape para a realização de contratações diretas. 
Logo, de inicio, deve se verificar se o objeto do contrato insere-se no 
âmbito de atividade inerente da instituição, dentre aquelas estabelecidas 
explicitamente no texto legal. Tal pertinência deve ser absoluta. Logo o 
objeto do contrato precisa se adequar ao conceito de pesquisa, ensino, 
desenvolvimento institucional e recuperação de presos. Ora, a realização 
de concurso público não se adeqüa a nenhuma das atividades constantes 
do mencionado dispositivo, razão pela qual não cabe a utilização do mes-
mo na contratação de instituição para tal finalidade. 

Quanto à inexigibilidade de licitação, prevista no art. 25, da Lei n° 
8.666/93, esta ocorre quando há inviabilidade de competição. É dificil 
sistematizar todos os eventos que podem conduzir à inviabilidade de com-
petição, tanto assim que o dispositivo em comento traz três hipóteses 
exemplificativas. Marçal Justen Filho!' enumera situações que caracteri-
zam a inviabilidade de competição, quais sejam, ausência de pluralidade 
de alternativas de contratação, ausência de mercado concorrencial entre 
possíveis interessados, impossibilidade de seleção com base em critérios 
objetivos e a falta de definição objetiva da prestação a ser executada. 

" JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários â Lei de Licitações e C,ontratos Administrativos. 
São Paulo: Dialética, 2005. p. 273. 
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O conceito de inexigibilidade de licitação coloca os autores em duas 
vertentes. Para alguns, ocorrendo uma das hipóteses exemplificativas do 
art. 25 estará caracterizada a inexigibilidade de licitação, independente-
mente de, no caso concreto, ser ou não viável a competição. Para outros, 
ocorrendo uma das situações do art. 25, somente se estará diante da 
inexigibilidade de licitação se, na situação fática, a competição for inviável. 
De acordo com Jessé Torres Pereira Filho" as inspetorias e procuradorias 
que funcionam junto aos Tribunais de Contas têm, na sua maioria, ado-
tado posicionamento que, na opinião do autor, é mais correto, tomando 
como base três fundamentos principais: 1° — a competitividade é da es-
sência da licitação, logo somente será inexigível a licitação se impossível a 
competição; 2° — as hipóteses arroladas no art. 25 não geram presunção 
juris et de jure, uma vez que, na prática, a situação, além de se enquadrar 
aos ditames de um dos incisos, está também submetida ao núcleo 
conceitual fixado na cabeça do artigo, que exige a "inviabilidade de com-
petição"; 3° as hipóteses dos incisos não possuem autonomia conceitual, 
subordinado-se assim ao caput do artigo. 

Dentre as hipóteses exemplificativas do art. 25, cabe-nos analisar, 
neste trabalho, aquela constante do inciso II, uma vez que há os que de-
fendam a contratação direta de empresa para realização de concurso pú-
blico, utilizando como fundamento tal dispositivo12. O art. 25, II, da Lei 
n° 8.666/93, trata da inexigibilidade de licitação, que para ser utilizado 
necessita do preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, ser o servi-
ço de natureza técnica — dentre os enumerados no art. 13, do referido 
diploma legal — ser também de natureza singular e o contratado precisa 
ser portador de notória especialização. Segundo Marçal Justen Filho, tal 

PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei de Licitações e Contratações da 
Administração Pública. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 295. 

12 Este é o posicionamento exposto por Dicigenes Gasparini (Diógenes. Concurso Público 
—Imposição Constitucional e Operacionalização. In Concurso Público e Constituição. 
Coord. Fabrício Mona. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005. p.67). 
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causa de inviabilidade de competição "consiste na inexistência de mercado 
de serviços concorrencial homogêneo"'3. 

Referindo-se ao serviço de natureza técnica, Marçal afirma que "re-
fletem atuação pessoal de um ser humano, com cunho de transformação 
do conhecimento teórico-geral ou da inventividade em solução prática-
concreta"14. Assim, a natureza da prestação produzida tem que refletir a 
habilidade subjetiva de produzir a transformação de conhecimento teóri-
co em solução prática. Quanto à singularidade do serviço, esta se refere à 
sua natureza, independentemente do número de pessoas capacitadas para 
executá-lo. Para o preenchimento desse requisito não basta reconhecer 
que o objeto do contrato é diverso daquele usualmente executado pela 
própria Administração, também se deve examinar se aquele objeto neces-
sita de um profissional que foge aos padrões comuns do mercado. Com  
efeito, a análise da singularidade dependerá de circunstâncias históricas e 
geográficas. Segundo Marçal, sua identificação, no caso concreto, depen-
de das condições generalizadas de conhecimento e de técnica. Algo que, 
em certo momento, caracteriza-se como sendo de natureza singular, e 
pode deixar de ser assim considerado no futuro. Um certo serviço pode 
ser reputado como de natureza singular em certas regiões do Brasil e não 
ser assim qualificável em outras15. 

A notória especialização, o terceiro dos três requisitos, vem defini-
da no parágrafo 40, do mencionado art. 25, e consiste no reconhecimento 
da qualificação do interessado no contrato por parte de um certo setor da 
comunidade. 

Com efeito, busca a Administração o desempenho pessoal de ser 
humano dotado de capacidade especial de aplicar conhecimento, o co- 

'3  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários â Lei de Licitaçôes e Contratos Administrativos. 
São Paulo: Dialética, 2005. p. 280. 
JUSTEN FILHO, Marçal. Comendrios à Lei de Licitaçõcs e Contratos Administrativos. 
São Paulo: Dialética, 2005. p. 281. 

I 5  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários â Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
São Paulo: Dialética, 2005. p.283. 
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nhecimento teórico para solução de problema. Nessa linha de entendi-
mento, a contratação de empresa para realização de concurso público não 
se adequaria àquela hipótese, constante do artigo 25, II, do diploma legal 
antes citado. 

Ora, nos dias atuais, não somente a Constituição Federal exige, 
para o ingresso em cargo ou emprego público, a realização de concurso, 
como também há uma intensa fiscalização realizada tanto pelos Tribunais 
de Contas, como pelo Ministério Público, voltada à observância de tal 
norma. Em conseqüência, diversas são as empresas que oferecem serviços 
para efetivação de certames dessa natureza, portadoras de notoriedade e 
reconhecimento no mercado. Logo, não se pode falar em inviabilidade de 
competição, podendo a escolha ser estabelecida através de critérios objeti-
vos, fato que leva a imposição de abertura de processo licitatório, como 
garantia aos princípios da isonomia e de seleção da proposta mais vantajo-
sa. Acrescente-se que tal entendimento já foi manifestado pelo Tribunal 
de Contas da União16. 

Mesmo aqueles que admitem a contratação direta, sabem que 
muitas vezes a contratação de empresa para realização de concurso públi-
co se faz através de processo licitatório. Aliás, esta é uma prática que vem 
sendo observada por diversos entes federados, principalmente no âmbito 
municipal. Nesse ponto discute-se a modalidade e o tipo de licitação a 
serem utilizados. 

16  Tomada de contas. TRT 21. Região. Contratação de empresa para a realização de concur-
so público sem licitação sob alegação de notória especialização. Ausência de malversação, 
desvio, locupletação ou dano. Contas regulares com ressalvas. Quitação. Determinação 
(Acordão 62P998 — Plenário. Rel. Ministro Carlos Atila Álvares da Silva). 

76 	 Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 4, ago./2008 



4 Da licitação para contratação de empresa voltada à realização de 
concurso público 

4.1 Aspectos gerais 

Dentre as modalidades de licitações previstas no art. 22, da Lei n. 
8.666/93, temos a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concur-
so, o leilão. Tem-se, ainda, o pregão estabelecido na Lei n. 10.520/02, 
para aquisição de bens e serviços comuns. 

Os parágrafos do art. 22 definem cada modalidade de licitação. 
Sabe-se que, em regra, o critério utilizado para escolha da modalidade de 
licitação dentre a concorrência, a tomada de preço e o convite, como 
regra, é o econômicor. A Lei n. 8.666/93 condicionou a escolha da mo-
dalidade de licitação em função do valor do contrato, porém possibilitou 
que a contratação de valor relativamente diminuto seja antecedida de lici-
tação em modalidade superior ao valor econômico cabível. Assim, nada 
impede que seja realizada licitação na modalidade concorrência para 
formalização de contrato cujo valor se adeqüe à modalidade convite. 

4.2 Da inadequada utilização da modalidade convite em virtude da 
remuneração da empresa contratada através de taxas recolhidas 
diretamente dos candidatos 

No que concerne à licitação para contratação de empresa destinada 
à realização de concurso público, a princípio deverá o ente licitante apre-
sentar uma planilha de custos dos serviços englobados em tal contratação. 

'7  Vale ressaltar a exceção constante do art. 23, parágrafo 30, segundo o qual "a concorrência 
é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor do seu objeto, tanto na 
compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas conces-
sões de direito real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se neste último caso, 
observados os limites deste artigo, a tomada de preço, quando o órgão ou entidade 
dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou convite, quando não houver 
fornecedor do bem ou serviço no país". 
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Assim, saberá estimar o valor aproximado do contrato, estabelecendo, 
por conseguinte, a modalidade de licitação a ser utilizada. 

Percebe-se, no entanto, que muitas vezes o edital prevê, como for-
ma de pagamento, o recolhimento das taxas de inscrição diretamente pela 
empresa contratada, procedimento este que vem sendo corretamente con-
testado pelo Tribunal de Contas da União". Assim, no momento da 
formalização do vínculo não se sabe ao certo qual será o valor exato do 
contrato. Ora, se não há urna previsão precisa do valor da remuneração 
do contratado, o ideal é que se adote a modalidade de licitação destinada 
a contratos de valores mais altos, qual seja, a concorrência, que garante de 
forma mais eficaz os princípios da universalidade e da publicidade. No 
entanto, tem-se observado que os entes públicos, em tal situação, vêm 
adotando a modalidade convite, sob argumento de que não há custos 
para a Administração Pública. 

4.3 Da irregularidade do recolhimento das taxas de inscrição pelas 
empresas contratadas para a realização do concurso público 

A taxa de inscrição, na visão de Diógenes Gasparini'', possui natu-
reza tributária, caracterizando-se como taxa de serviço, para a Administra-
ção Direta, Autárquica e Fundacional. Em conseqüência deverá estar pre-
vista na legislação tributária. Em contrapartida, quando o valor da inscri-
ção é cobrado pelas entidades paraestatais — sociedade de economia mista 
ou empresa pública — possui natureza de preço. 

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes manifesta-se pela natureza não-tri-
butária da taxa de inscrição, porém acrescenta que "não deixa de ter na-
tureza de recurso público devendo integrar os haveres do Estado"20. 

18  Decisão n° 683/97 
19  GASPARINI, Diógenes. Concurso Público — Imposição Constitucional e Operaciona-

lização In: Concurso Público e Constituição. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p.69. 
" FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby, Os Tribunais de Contas e o Controle Sobre as 

Admissões no Serviço Público In Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais. Edição 2002. n° 02. 
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Nesse diapasão, não resta dúvida de que a taxa cobrada na inscrição 
do concurso tem natureza de receita própria do ente contratante. Consi-
derada receita pública, deverá obedecer ao regime das despesas e receitas 
instituído pela Lei Federal n° 4.320/64, devendo ingressar e sair dos co-
fres públicos obedecendo as regras estabelecidas pelo referido diploma21. 

Tanto a doutrina22  como a jurisprudência do Tribunal de Contas 
da União23  vêm criticando os contratos de riscos que entidades interessa-
das no concurso firmam com empresas, estabelecendo como remunera-
ção das mesmas os valores arrecadados na inscrição. Com  efeito, as taxas 
de inscrição são depositadas em uma conta bancária própria da empresa 
contratada. Tal procedimento não encontra respaldo legal, violando as 
regras previstas na Lei Federal antes referida. Ademais, quanto a tal maté-
ria o TCU já consolidou entendimento através da Súmula n° 214, segun-
do a qual: 

Os valores correspondentes às taxas de inscrição 
em concursos públicos devem ser recolhidos ao 
Banco do Brasil S. A., à conta do Tesouro Nacio-
nal, por meio de documento próprio, de acordo 
com a sistemática de arrecadação de receitas fede-
rais previstas no Decreto-lei n° 1.755, de 31/12/ 
79, a integrar as tomadas ou prestações de contas 
dos responsáveis ou dirigentes de órgãos da Ad-
ministração Federal Direta, para exame e julga-
mento pelo Tribunal de Contas da União. 

Esta prática, no entanto, é admitida por alguns quando o ente con-
tratante possuir personalidade jurídica de direito privado, quando não se 
aplicaria a mencionada lei. 

21  GASPARINI, Diógenes. Concurso Público — Imposição Constitucional e Operaciona- 
lização In: Concurso Público e Constituição. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p.69. 

" GASPARINI, Diógenes. Concurso Público —Imposição Constitucional e Operaciona- 
lizaçáo In: Concurso Público e Constituição. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p.69. 

23  Decisão n° 683/97. 
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Logo, entende-se irregular a cobrança de taxa realizada diretamente 
pela empresa contratada. 

4.4 Do tipo de licitação utilizado na licitação para contratação de 
empresa destinada à realização de concurso público 

O art. 45, da Lei n° 8.666/93 apresenta quatro tipos de licitações: 
a de menor preço, a de melhor técnica, a de técnica e preço e a de maior 
lance. Não há discricionariedade na escolha do tipo de licitação. Confor-
me afirma Marçal Justen Filho, "a natureza do objeto e as exigências pre-
vistas pela Administração condicionam o procedimento licitatório e defi-
nem o tipo de licitação"m. A Administração Pública deve se revestir de 
cuidados na observância do tipo de licitação, para que não se frustre o 
atendimento do interesse público. 

O preço é fator relevante na seleção de qualquer proposta. É certo 
que a Administração sempre visa obter a melhor proposta pelo menor 
custo possível. Ocorre que, nas licitações do tipo menor preço, o menor 
valor apresentado, dentre aqueles com padrão de qualidade mínima exigi-
do no ato convocatório, definirá o licitante vencedor. Conclui-se então 
que a licitação de menor preço admite exigências técnicas na configuração 
do objeto licitado, porém não serão verificadas como critério de seleção 
da proposta. A licitação do tipo menor preço vem prevista no art. 45, 
parágrafo 1°, I, da Lei n° 8.666/93. 

As licitações melhor técnica e técnica e preço, estabelecidas nos incisos 
II e III, do parágrafo 1°, do art. 45, da Lei de Licitações, foram reservadas 
para situações especiais. O art. 46, da lei de Licitações e Contratos Admi-
nistrativos, determina que tais tipos de licitação serão utilizados "exclusi-
vamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em 
especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 

221  JUSTEN FLLHO, Marçal. Comentários á Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
São Paulo: Dialética, 2005. p.436. 
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gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a 
elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executi-
vos". Percebe-se que tais tipos de licitação são escolhidos quando o serviço 
a ser realizado pressupõe uma atividade predominantemente intelectual, 
trazendo o artigo algumas situações específicas a título exemplificativo. 
São hipóteses em que há uma atuação peculiar do ser humano. Será colo-
cada em disputa a forma ou o meio de executar a prestação. 

Na licitação melhor técnica o edital deverá fixar o limite máximo 
de preço dentro do qual será escolhida a proposta tecnicamente mais van-
tajosa. Neste tipo de licitação, os participantes deverão apresentar três 
envelopes, um contendo a documentação de habilitação, outro com a 
proposta técnica e, por fim, uni terceiro com a proposta de preço. A 
proposta técnica é que desclassificará ou pré-classificará os licitantes para o 
julgamento final. Assim, aqueles que não oferecerem uma técnica aceitá-
vel serão desclassificados, devolvendo-lhes os envelopes de preços intactos. 
Por outro lado, as propostas técnicas aceitas serão classificadas em ordem 
decrescente, passando, então, a Administração Pública para a abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços. Posteriormente, passa a nego-
ciar o preço com o primeiro colocado (aquele que apresentou a melhor 
proposta técnica), tendo em vista o menor preço oferecido. Não havendo 
acordo, a negociação segue com o segundo classificado e assim sucessiva-
mente até a formalização do ajuste. Percebe-se, então, que o limite de 
negociação exigida pela lei será sempre a proposta de menor preço apre-
sentada entre os licitantes aptos tecnicamente a executar o objeto preten-
dido pela Administração. 

Muitas das considerações acima expostas aplicam-se à licitação téc-
nica e preço. Na fase de exame das propostas técnicas, o procedimento é 
similar ao da licitação melhor técnica, principalmente no que diz respeito 
à estipulação de notas técnicas, desclassificando-se aqueles que não alcan-
çaram pontuação mínima exigida. Neste tipo de licitação há também a 
atribuição de notas proporcionais aos preços oferecidos. Difere-se, basica-
mente, do tipo melhor técnica em virtude de a escolha recair sobre aquele 
que apresentar a melhor média ponderada, obtida com a nota da propos- 
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ta técnica e a nota da proposta de preço. Os critérios para apuração das 
notas e para o cálculo da média são estabelecidos no ato convocatório. 
Pertinente a observação lançada por Edite Hupsel e Leyla Bianca, segun-
do as quais, 

[...] cada fator a ser pontuado, no que diz respei-
to à técnica, deve ter estreita correlação com o 
objeto desejado pela Administração. Atribuir pon-
tuação ao número de empregados da licitante, às 
especificações relativas à sede física da empresa, 
ao local do seu funcionamento e outras situações 
que não se traduzem na melhor técnica desejada 
pela Administração é, no mínimo, desarrazoado 
e gera um desvio da nota técnica25. 

Por fim, na licitação maior lance ou oferta, utiliza-se como critério 
de julgamento da melhor proposta o maior valor oferecido pelo licitante. 
Este tipo de licitação é utilizado para alienação de bens, móveis ou imó-
veis", sendo realizado para a modalidade leilão, que ocorre em sessão 
pública. 

Ora, envolvendo o concurso público atividade predominantemen-
te intelectual, seja na elaboração do edital, seja na criação das questões das 
provas, seja na correção das provas ou, ainda, no julgamento dos recursos, 
é inegável a necessidade de um corpo técnico especializado na realização 
do certame. Conseqüentemente, pode-se afirmar que o tipo de licitação 
adequada para contratação de empresa voltada à realização de concurso 
será o de melhor técnica ou técnica e preço. Acrescente-se que esses tipos 

25  HUPSEL, Edite Mesquita e Lima da Costa, Leyla Bianca Correia. Comentários à Lei de 
licitações e Contratos do Estado da Bahia. Belo Horizonte: Fórum. 2006. p. 148. 

26  No caso de bens imóveis pertencentes à. União, a alienação através da oferta do maior 
lance somente ocorrerá nas hipóteses do art. 19, da Lei n°8.666/93, quais sejam, se o 
bem tiver sido adquirido em dação em pagamento ou através de processo judicial. A Lei 
de Licitações e Contratos do Estado da Bahia, n° 9.433/05, admite a alienação de 
imóveis tanto pela concorrência, como pelo leilão, art. 34,1. 
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de licitação são cabíveis mesmo na modalidade convite. Nesse sentido, 
José Ribeiro Mathias Duarte aduz que "o aspecto em questão não oferece 
maiores dificuldades para sua definição, sendo certo que a modalidade 
convite, a exemplo do que ocorre com a tomada de preço e a concorrên-
cia, pode perfeitamente adotar o TIPO melhor técnica ou técnica e preço, 
inexistindo qualquer proibição legal para tanto"27. 

A utilização de licitação do tipo menor preço, para o caso em aná-
lise, pode acarretar efeito negativo, consubstanciado na adoção de 
parâmetro insuficiente, imperfeito e inadequado para satisfazer a necessi-
dade estatal. Daí a Administração desembolsará o menor preço, mas re-
ceberá prestação destituída de aptidão para satisfazer às necessidades coletivas. 

5 Da ação civil pública como forma de controle da contratação de 
empresa voltada à realização de concurso público 

A Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, "disciplina a ação civil 
pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turísti-
co e paisagístico e dá outras providências", segundo consta do seu preâm-
bulo. A norma constitucional que contempla a ação civil pública e por tal 
razão é fonte primária desse específico instrumento protetivo, encontra-
se no art. 129, III, que reafirma a função institucional do Ministério Pú-
blico, através desse instituto, "para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos". 

A ação civil pública revela-se o instrumento adequado para repri-
mir ou impedir danos morais e patrimoniais ao meio ambiente, ao con-
sumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico, por infração da ordem econômica e da economia popular, à 
ordem urbanística e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo (art. 

" DUARTE, João Ribeiro Mathias. Desenvolvimento do Procedimento Licitatário. São 
Paulo: Editora UNESP, 2004. p. 59. 
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10). Legislação posterior assegurou também o uso desta ação em defesa 
dos deficientes físicos, dos investidores no mercado de capitais, das crian-
ças e adolescentes, dos idosos, dos torcedores de modalidades esportivas, 
dentre outros. Aliás, como bem salienta José dos Santos Carvalho Filho, 
a redação do art. 129, III, da Constituição Federal, tornou mais amplo o 
objeto da tutela da ação civil pública. Segundo o autor "além de alcançar 
a proteção ao patrimônio público, converteu em simplesmente enumerativa 
a relação taxativa que a lei contemplava, já que se referiu a outros interes-
ses coletivos e difusos"28. 

É patente que a defesa do patrimônio público material e moral da 
Administração Pública constitui interesse difuso. Logo, a ação civil pú-
blica torna-se meio processual adequado para o Ministério Público não 
somente exigir a realização de concurso público, quando este se mostra 
necessário", como também para impugnar contratação de empresas des-
tinadas à realização do certame, quando tal negócio jurídico viola princí-
pios consagrados no nosso ordenamento jurídico, protegendo-se, assim, 
o patrimônio público moral do Estado". 

" CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação Civil Pública: Comentários por Artigos. 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. p. 07. Em sentido contrário manifesta-se Hely 
LopesMeirelles (Cf. Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros: 2006. p. 265. 

29  Tal situação se daria na hipótese, por exemplo, de contratação temporária de pessoal, com 
fundamento no art. 37, IX, da Carta Constitucional, para exercício de funções típicas de 
cargos públicos)  revelando burla â. regra de obrigatoriedade do certame concursal. 

" Assim, já decidiu o STJ: "Ação civil pública. Concurso para professor universitário. 
Legitimidade do Ministério Público. 1. O Ministério Público é parte legítima para 
ajuizar ação civil pública em defesa dos princípios que devem reger o acesso aos cargos 
públicos por meio de concurso, configurando o interesse social relevante. 2. embargos de 
divergência conhecidos e providos" (EREsp 547704/RN. Rel Min Carlos Alberto 
Menezes Direito. DJ17/04/2006. p. 160). Na mesma linha manifestou-se também o 
TRF, da Primeira Região: "Ação Civil Pública. Concurso público que teria sido realizado 
com irregularidades. Legitimidade do Ministério Público Federal, mérito — inexistência 
de vícios no concurso. 1-0 MPF tem legitimidade para ajuizar ação civil pública visando 
questionar a lisura de concurso público, pois assim agindo defende o património público 
contra possível contratação irregular, além de defender a probidade administrativa, tudo 
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Dispõe o art. 30 da Lei no 7.347/85 que "a ação civil poderá ter por 
objeto a condenação em dinheiro, ou o cumprimento de obrigação de 
fazer ou não fazer". Nesta linha, o art. 11 acrescenta que "na ação que 
tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o 
juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a 
cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de 
cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, indepen-
dentemente de requerimento do autor". Percebe-se, então, que o ideal é a 
execução específica, repondo-se o bem ou interesse lesado ao status quo 

ante, mas não sendo esta possível a solução, será a condenação em dinhei-
ro, revertido em favor do fundo, destinado à reconstituição dos bens lesa-
dos, abordado no art. 13 da Lei. O art. 11 reporta-se também à cominação 
de multa diária pelo não-cumprimento da obrigação estabelecida. Assim, 
sendo o réu condenado a determinada obrigação de fazer, o juiz pode 
fixar o quan rum da multa, estabelecendo, ao mesmo tempo, prazo para o 
cumprimento da obrigação; caso não seja efetivada tal obrigação até o 
término do prazo estipulado, começará a ser contabilizada a multa. 

Houve uma ampliação do objeto da ação civil pública com a Lei no 
8.625, de 12/02/1993 — Lei Orgânica do Ministério Público — que ao 
dispor sobre as funções gerais atribuídas ao Parquet, estabeleceu no art. 
25, IV, alínea b, caber ao órgão o ajuizamento de ação civil pública "para 
a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio públi-
co ou à moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas 
administrações indiretas ou fimdacionais ou de entidades privadas de que 
participem". Assim, além da tutela jurisdicional de conteúdo condenatório 
prevista na Lei n° 7.347/85, passou-se a admitir, a partir da Lei no 8.625/ 
93, pedido de conteúdo constitutivo na ação civil pública, ou seja, poder-
se-á buscar a desconstituição da relação através da declaração de nulidade 
do ato lesivo ao patrimônio público, material ou moral. 

dentro de sua missão institucional, a teor do art. 129,11!, da Constituição E I" (Apelação 
Cível no 1999.38.02.001253-6/MG. Rel. Des. Fagundes de Deus, data de julgamen-
to: 21/03/2007). 
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Não há divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de utili-
zação da ação civil pública para pleitear nulidade de atos administrativos. 
Nesse sentido, pode-se citar decisão proferida pelo Tribunal Regional Fe-
deral da 1 a  Região, senão vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE, 
POSSIBILIDADE JURÍDICA E INTERESSE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ILE-
GITIMIDADE DA UNIÃO. DENUNCIAÇÃO 
À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SUS. CONTRA-
TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AS-
SISTÊNCIA À SAÚDE. UNIDADE DA FEDE-
RAÇÃO E EMPRESA PRIVADA. NECESSIDA-
DE DE LICITAÇÃO PRÉVIA. ANULAÇÃO E 
ABSTENÇÃO DE CONTRATAR 

O Ministério Público é parte legitima à propo-
situra de ação civil pública visando â declara-
ção de nulidade da contratação, fora das hipó-
teses de dispensa e inexigibilidade de licita-
ção, de entidades privadas que, em caráter 
complementar, participem do sistema único 
de saúde (Lei n. 8.080/90, art. 24, parágrafo 
único; CF art. 37, XXI; e Lei n° 8.666/93, 
art. 25). Precedentes. 

O pedido de anulação de contrato é juridica-
mente possível em face da exigência legal de 
contratação de serviços pela Administração me-
diante licitação, segundo dispõe a Lei 8.666/ 
93 c/c art. 37, II, da CF/88, bem como se 
revela o interesse de agir a fim de anular con-
trato de prestação de serviço médico com re-
passe de verba da União para pagamento do 
contrato. 

Não deve a União integrar o feito como 
litisconsórcio necessário, pois não participou 
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do contrato e não será atingida por qualquer 
que seja o desfecho do processo, o que não re-
tira a competência da Justiça Federal para a 
causa em face do interesse do Ministério Pú-
blico Federal em proteger o patrimônio pú-
blico federal por meio da ação civil pública. 

(...) 

(—) 
Comprovado que o contrato celebrado não foi 
procedido do necessário procedimento licita-
todo, em desatenção aos princípios da mora-
lidade, da impessoalidade e da legalidade, e 
lesão ao patrimônio público federal, impõe-se 
a anulação, com a conseqüente abstenção do 
Estado na contratação de serviços de saúde, 
sem prévia licitação, ressalvados os casos de 
dispensa e inexigibilidade. 

Apelação e remessa oficial improvidas. (TRF, 
ia Região, AC 200E01.00.0134034/MA; 
Apelação Cível, Rel. Des Fed. Selene Maria 
de Almeida, Quinta Turma, DJ 16/10/06, p. 
97. 

Logo, é perfeitamente cabível a utilização da ação civil pública para 
pleitear a nulidade do contrato firmado com empresa voltada à realização 
de certame concursal, quando não forem observados a modalidade e tipo 
adequados da licitação que antecede o contrato, bem como a correta for-
ma de pagamento da empresa, nos termos já expostos neste trabalho. 

José dos Santos Carvalho Filho'' relaciona limitações do objeto 
constitutivo da ação civil pública. Assim, estabelece, em primeiro lugar, 
que a lei admitiu o objeto de conteúdo constitutivo na ação civil pública 

3' CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação Civil Pública: Comentários por Artigos.Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. p. 81. 
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apenas para o Ministério Público. Depois, o pedido dessa natureza so-
mente poderá ser realizado em face de pessoas administrativas ou ligadas, 
de algum modo, à Administração Pública. Por fim, o autor da ação so-
mente poderá socorrer-se, desse tipo de objeto, quando pretender a tutela 
de interesses coletivos e difusos relacionados com patrimônio público e 
com a moralidade administrativa. 

Desta forma, pretende-se demonstrar, neste trabalho, que o Minis-
tério Público dispõe de instrumento eficaz para impedir que a regra da 
obrigatoriedade do concurso público sirva apenas como mais uma forma 
para desvios no âmbito da Administração Pública, quando da contratação 
de empresas destinadas à realização do certame concursal, sem qualquer 
idoneidade, comprometendo a qualidade dos servidores públicos selecio-
nados. 

6 Considerações finais 

A contratação direta de empresa para realização de concurso pú-
blico, com fundamento no art. 24, XIII, da Lei n° 8.666/93, 
não se mostra regular, uma vez que o objeto do contrato não 
guarda adequação às finalidades do ente privado previstas no 
referido dispositivo, quais sejam: pesquisa, ensino e desenvolvi-
mento institucional; 

A contratação direta de empresa para realização de concurso pú-
blico, com fundamento no art. 25, II, da Lei n° 8.666/93, es-
barra no requisito exposto no caput do artigo, qual seja, a 
inviabilidade de competição, uma vez que atualmente existem 
no mercado diversos entes privados voltados a tal fim, que po-
dem ser escolhidos através de critérios objetivos; 

Não cabe a dispensa de licitação em razão do valor ou a escolha 
da modalidade de licitação convite para a contratação de empre-
sa voltada à realização de concurso público, utilizando-se como 
argumento único a ausência de despesas para o ente público, 
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diante do pagamento realizado com o recolhimento da taxa de 
inscrição pelos candidatos diretamente à empresa; 

Tendo a taxa de inscrição natureza de recurso público, deve in-
gressar nos cofres públicos obedecendo às regras constantes da 
Lei no 4.320/64, não cabendo o seu recolhimento diretamente 
pela empresa contratada para a realização do certame concursal; 

Envolvendo o concurso público atividade predominantemente 
intelectual, o tipo de licitação adequado para contrafação de 
empresa destinada à real fração do certame será melhor técnica 
ou técnica e preço; 

A contratação irregular de empresa voltada à realização de con-
curso público pode ser contestada pelo Ministério Público, através 
de ação civil pública, com pedido de natureza constitutiva, qual 
seja, a declaração de nulidade do contrato e conseqüente nulida-
de do certame concursal. 
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NOVAS FORMAS JURÍDICO-INSTITUCIONAIS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E O CONTROLE 

DOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

José Francisco de Carvalho Neto* 

Resumo 

Entre as instituições privadas vocacionadas à colaboração com o poder 
público para o atendimento de demandas coletivas integrantes do chama-
do "Terceiro Setor" de caráter público não-estatal, o presente estudo ocu-
pa-se em caracterizar as Organizações Sociais (OS) e as Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), examinando-as detida-
mente, bem como suas relações com o Estado através de contratos de 
gestão e termos de parceria, seus requisitos de qualificação e seu modo de 
atuação. Traça a seguir um quadro comparativo entre as duas entidades, 
para ilustrar as várias questões potenciais que vêm sendo suscitadas, devi-
do aos quase dez anos de sua atuação na esfera administrativa. 

Tais são a "aplicabilidade de leis federais das OS e OSCIP's aos estados e 
municípios, enfatizando a necessidade de edição de normas próprias, dis-
ciplinando tais entidades, ainda que com certa simetria com a organiza-
ção administrativa da União; 2) a extensão do repasse dos serviços públi-
cos a tais entidades, enfatizando que sua relação com o Poder Público é de 
complementariedade ou de colaboração mas não de substituição total; 3) 
a necessidade de licitação para a celebração de Contratos de Gestão e Ter-
mos de Parceria, mesmo sendo de convênio administrativo, de qualquer 
natureza jurídica; 4) a incidência do controle a cargo dos Tribunais de 
Contas, estabelecendo os pontos de controle, de acordo com os requisi-
tos das suas leis instituidoras, em obediência ao que determina o parágra-
fo único do art. 70 da Constituição da República. 

* O autor é Professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade 
Católica do Salvador. 
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Introdução 

A Reforma do Estado trouxe, ao cenário da Administração Públi-
ca, novos atores na prestação dos serviços sociais, introduzindo, por con-
seguinte, novas formas jurídico-institucionais de atendimento às necessi-
dades coletivas. Na tradição administrativa brasileira, os primeiros cola-
boradores do Poder Público no atendimento social foram as entidades 
filantrópicas que, para tanto, recebiam subvenções para prover as neces-
sidades de assistência ou de ensino aos mais pobres. Na década de 40 do 
século passado, foram criados os serviços sociais autônomos - SESI, SESC, 
SENAC, SENAI e, mais tarde, completando o denominado Sistema S, o 
SEBRAE, para acudir determinados segmentos sociais ou grupos profis-
sionais, ministrando-lhes ensino e assistência social, financiados com a 
arrecadação direta, legalmente autorizada, de contribuições parafiscais. Esse 
elenco de colaboradores foi ampliado, nos anos 70, com as organizações 
não-governamentais, emergentes dos movimentos sociais, inicialmente 
como "casamata" de resistência ao autoritarismo político, instaurado no 
País, com o Golpe Militar de 1964, e, depois, como verdadeiros parcei-
ros do Poder Público, no desenvolvimento de projetos de atendimento às 
demandas sociais e à defesa dos direitos difusos ou emergentes. (PAES, 
2003. p.275). 

Com a Reforma do Estado, redesenhou-se a atuação do Poder Pú-
blico. O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado estabeleceu 
quatro campos de atuação do Estado: o setor estratégico e o de atividades 
exclusivas (atividades públicas estatais), reservados aos órgãos públicos por 
envolverem a util fração de prerrogativas públicas; o de atividades não-
exclusivas (atividades públicas não-estatais) que tanto podem ser desem-
penhadas por organismos públicos, como por entidades privadas, embo-
ra, preferencialmente, devessem ser cometidas a entidades civis sem fina-
lidade mercantil, como componente da estratégia da redução do tama-
nho do Estado e do ajuste das contas 

[...] públicas, e, também, no pressuposto de que 
tais atividades ou serviços seriam desempenhados 
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com maior eficiência na esfera dessas entidades. 
Finalmente, o setor da produção de bens e servi-
ços econômicos para o mercado que deveria ser 
rediredonado para o setor privado, tornando ex-
cepcional a atuação do Estado na exploração di-
reta da atividade econômica, somente quando ne-
cessária aos imperativos da segurança nacional ou 
a relevante interesse coletivo, conforme definidos 
em lei (art. 173, da CF). 

À rede de instituições privadas, vocacionadas ao atendimento de 
demandas coletivas, sem pretensão de dividendos, com ou sem o fomen-
to do Poder Público, convencionou-se denominar de terceiro setor, assim 
entendido como um conjunto de entidades civis altruísticas, que se inse-
rem entre o Estado e o Mercado, para colaborarem no atendimento de 
demandas coletivas, circunstância que "lhes permita prestar serviços de 
interesse social, sem as limitações do Estado, nem sempre evitáveis, e as 
ambições do Mercado muitas vezes inaceitáveis"(PAES, 2003, p. 275). 

É, pois, neste contexto de inovações que surgem dois novos parcei-
ros do Poder Público, inserindo-se no campo das atividades não-exclusi-
vas ou das atividades públicas não-estatais: as Organizações Sociais - OS e 
as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público — OSCIP, objeto 
do presente trabalho. 

Esses novos parceiros, contudo, não integram organicamente a 
Administração Pública, direta ou indireta, "são entidades de colaboração" 
(GASPARINI, 2006, p. 460). Aliás, no preciso entendimento de Paulo 
Modesto, as designações de organização social ou de organização social de 
interesse público são títulos jurídicos que podem ser conferidos, suspensos 
ou retirados. São expressões, por conseguinte, que "[...] não traduzem 
uma forma de pessoa jurídica privada. Nem configuram uma qualidade 
inata ou traço original de qualquer espécie de entidade" (MODESTO, 
2006, p.2). Operam como uma espécie de "certificação pública", de uma 
qualidade jurídica específica de que a entidade é portadora que as distin-
gue das entidades comuns. 
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2 As organizações sociais — OS 

A Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998, iniciou o processo de 
publicização das entidades civis, dispondo sobre a qualificação dessas en-
tidades como Organização Social. Trata-se de qualificação formal que o 
Poder Público atribui a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lu-
crativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, 
ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambi-
ente, à cultura e à saúde'. (1) 

São atividades para as quais não se exige o exercício de prerrogativas 
de Poder Público. Para lograr a qualificação de Organização Social, a en-
tidade deve preencher um conjunto de requisitos, dentre os quais se des-
tacam: 

a previsão da participação de representantes do Poder Público (20 
a 40% dos membros natos) no órgão colegiado de deliberação 
superior; 
a obrigatoriedade de publicação, no Diário Oficial da União, dos 
relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de 
gestão; 
previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou 
das doações que lhe forem destinados, bem como dos acedentes 
financeiros decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou 
desqualificação ao patrimônio de outra organização social quali-
ficada no âmbito da União, na mesma área de atuação, ou ao 
patrimônio dos entes federativos, na proporção dos recursos e 
bens alocados. 

A relação entre o Poder Público e a entidade assim qualificada é 
disciplinada no contrato de gestão, instrumento previsto na lei, firmado 

' A conceituaçáo sinaliza que somente as associações civis e as fundações podem ser quali-
ficadas como organização social, porquanto o traço essencial dessas entidades é a ausência 
de finalidade lucrativa. 
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entre os interessados, para formação do vínculo de parceria, de cuja estru-
tura devem constar cláusulas que espelhem: 

a observância dos princípios constitucionais da Administração 
Pública; 
a especificação do programa de trabalho a ser executado, com a 
estipulação de metas a serem atingidas e os respectivos prazos de 
execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de 
avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicado-
res de qualidade e de produtividade; 
estipulação de limites e critérios para despesa com remuneração e 
vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigen-
tes e empregados da Organização Social, no exercício de suas fim-
ções. 

Como fomento, o Poder Público pode destinar à Organização 
Social, para cumprimento do contrato de gestão, recursos orçamentários 
que serão liberados de acordo com o cronograma de desembolso; bens 
públicos, mediante permissão de uso, dispensada a licitação, e a cessão 
especial de servidor público, com ônus para o cedente. Observe-se que as 
organizações sociais foram previstas com a possibilidade de absorver ativi-
dades, enquadradas no seu marco legal, então executadas por órgãos ou 
entidades da Administração Pública que, para tanto, seriam extintos. Neste 
sentido, a própria Lei no 9.637/98 é exemplar, porquanto extinguiu o 
Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, então a cargo do CNPq, e a 
Fundação Roquette Pinto, vinculada à Presidência da República, prevista 
a absorção de suas atividades por OS. 

3 Organizações da sociedade civil de interesse público — OSCIP 

À sua vez, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, 
de que trata a Lei n° 9.790, de 23 de março de 1999, constitui qualifica-
ção a ser atribuída a pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrati-
vos, cujos objetivos sociais atendam, pelo menos, a uma do amplo leque 
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de finalidades de "benemerênda sociar, tais como: promoção de assis-
tência social; promoção gratuita da educação (observando-se a forma com-
plementar de participação); promoção gratuita de saúde; promoção da 
segurança alimentar e nutridonal; promoção do desenvolvimento econô-
mico e social e combate à pobreza; e promoção da ética, da paz, da cidada-
nia, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. 

Não obstante o amplo escopo de atuação, nem todas as entidades 
sem finalidade lucrativa podem pretender qualificar-se como OSCIP Os 
sindicatos, associações de dasse ou de representação de categoria profissi-
onal, instituições religiosas devocionais e confessionais, fundações públi-
cas, cooperativas, organizações sociais, compõem o rol de entidades não-
passíveis de qualificação. 

A dedicação da pessoa jurídica interessada, para os fins da qualifica-
ção, configura-se pela execução direta mediante a execução direta de pro-
jetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de recur-
sos físicos, humanos e financeiros, ou, ainda, pela prestação de apoio a 
outras organizações sociais e a órgãos do setor público que atuem nas 
áreas afins. 

Também deverá a OSCIP preencher, a exemplo da organização 
social, determinados requisitos, tais como: a observância dos princípios 
balizadores da Gestão Pública; as normas de prestação de contas, obser-
vando-se os princípios fundamentais da contabilidade e as Normas Brasi-
leiras de Contabilidade; a existência de órgãos internos de controle (o 
Conselho Fiscal ou equivalente), e a destinação do patrimônio no caso de 
extinção, não se cogitando, contudo, a participação de representantes do 
Poder Público em seus órgãos estruturais de deliberação superior. 

As relações entre o Poder Público e a entidade qualificada como 
OSCIP são disciplinadas pelo Termo de Parceria — instrumento firmado 
entre os partícipes, destinado à formação de vínculo de cooperação para o 

2  Expressão tomada a BANDEIRA DE MELLO (2007, p.225). 
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fomento e a execução das atividades de interesse público, de cujas cláusu-
las devem constar: 

o objeto, com a especificação do programa de trabalho a ser exe-
cutado; 
a estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos, os 
respectivos prazos de execução ou cronograma; 
a previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desem-
penho a serem utilizados, mediante indicadores de resultado; 
a previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumpri-
mento, estipulando item por item as categorias contábeis de des-
pesas utilizadas, benefícios a serem pagos com recursos vincula-
dos aos termos de parceria; 
relatório, ao Poder Público, ao término de cada exercício, com-
parativo de metas propostas e resultados alcançados, prestação de 
contas; 
publicação na imprensa oficial, o extrato do termo, demonstrati-
vo de execução física e financeira. 

Diferentemente do que ocorre em relação à organização social, não 
há clareza quanto aos incentivos a serem concedidos à organização da so-
ciedade civil de interesse público, a título de fomento. A obrigatoriedade 
de prestação de contas ao Tribunal de Contas, contudo, faz certa a possi-
bilidade de concessão de recursos financeiros e de bens públicos para a 
execução de objetivos e metas pactuados. Há previsibilidade da participa-
ção de servidores públicos no Conselho de Administração como voluntá-
rio, isto é, sem a percepção de remuneração ou subsídios, a qualquer títu-
lo, diferentemente da cessão onerosa de pessoal, prevista em relação à 
organização social. 

4 Traços diferenciais entre as organizações sociais e as organizações 
da sociedade civil 

Embora reúnam traços comuns, tais como o de serem pessoas jurí-
dicas de direito privado sem finalidade mercantil, não de integrarem a 
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estrutura orgânica da Administração Pública, terem regime jurídico com 
normas semelhantes e a possibilidade da perda da qualificação, as OS e as 
OSCIPs são portadoras de peculiaridades que as fazem distintas entre si, 
como evidencia o Quadro Comparativo a seguir: 

Quadro comparativo entre OS x OSCIP 

TRAÇOS 
DIFERENCIAIS 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL DE 
INTERESSE PÚBLICO 

Objeto social ensino, pesquisa científica, de- 
senvolvimento tecnológico, pro- 
teção e preservação do meio am-
biente, cultura e saúde. 

interesse público de fomento 
amplo (benemerência social) 

Natureza jurídica do 
ato de qualificação 

ato administrativo discricionário ato administrativo vinculado 

Formação do vínculo 
de parceria 

contrato de gestão termo de parceria 

Fomento doação de recursos orçamentário- 
financeiros, cessão de pessoal e de 
bens públicos 

doação de recursos financei- 
ros  

Grau de Ingerência do 
Poder 

participação obrigatória de repre- 
do Poder Público 

não há previsão 

Poder Público na es- 
trutura orgânica 

sentação 	 na 
composição do C,onselho de De-
liberação Superior (30 a 40%). 

Possibilidade de ab- 
sorção de serviços e 
atividades de órgãos e 
entidades públicas 

mediante extinção de órgão e en- 
tidade públicos 

não há previsão 

Restrições à qualifica- 
ção 

sociedades entidades políticas, religiosas, 
sindicais, as organizações so-
ciais e sociedades 

Controle prévio não há manifestação do Conselho de 
Políticas Públicas da área 
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5 Questões suscitadas em relação às organizações sociais e às 
organizações sociais de interesse público 

Decorridos quase dez anos da entrada desses novos atores na cena 
administrativa, têm surgido algumas questões, de modo especial em rela-
ção às OSCIPs, que apresentam maior flexibilidade e um escopo de atu-
ação de maiores possibilidades, sem a ingerência do Estado na sua estrutu-
ra organizacional, como ocorre em relação à organização social. Por conta 
de tal flexibilidade, há informações de que municípios estariam transfe-
rindo blocos inteiros de suas atividades para as OSCIPs, o que não deixa-
ria de ser um artificio a que estaria recorrendo o Governo local para se 
eximir da observância das normas legais a que estão obrigados, tais como 
a realização de concurso público para admissão de pessoal, realização de 
processo licitatório para realização dos seus negócios, a observância dos 
limites de gastos estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal e por aí 
adiante. A serem procedentes tais informações, estar-se-á diante de repro-
vável desvio de finalidade. 

Em geral, as questões postas referem-se à aplicabilidade das leis fe-
derais, que disciplinam as espécies, aos Estados, Distrito Federal e Muni-
cípios; à extensão das atividades ou serviços repassados às entidades quali-
ficadas e à necessidade ou não de licitação, tanto para a celebração dos 
instrumentos formadores do vínculo de colaboração, como para a gestão 
das atividades financiadas com recursos públicos. 

6 Aplicabilidade das Leis Federais das OS e OSCIPs aos entes 
subnacionais 

A organização político-administrativa brasileira se configura como 
uma federação formada pela união indissolúvel dos Estados, Municípios 
e Distrito Federal. Embora com traços singulares, a federação brasileira 
mantém a conformação do modelo clássico, qual seja a pluralidade de 
entes jurídicos (pluribus in unum), dotados de certos atributos, dentre os 
quais o da autonomia. A autonomia, como ensina Bulos (2007, p. 723), 
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é a capacidade conferida a cada ente federado de editar normas próprias 
dentro de um círculo preestabelecido pela Constituição Federal. 

Com efeito, a Constituição delimita os âmbitos de competência 
legislativa, administrativa e tributária, cabíveis a cada ente federativo, le-
vando em conta a predominância do interesse. Em respeito à autonomia, 
um dos atributos conformadores da Federação, as restrições só poderão 
advir da própria Constituição ou nos limites dela. 

Na distribuição das competências administrativa e legislativa, ob-
serva Alexandre Moraes (2005, p. 671) que a Constituição estatui cinco 
campos de atuação reserva de âmbitos específicos de competências 
legislativa e administrativa; possibilidade de delegação; áreas comuns de 
atuação paralela e áreas concorrentes de atuação legislativa. Do conjunto, 
merece destaque, para o fim do presente artigo, a competência concorren-
te, na qual mais de um ente federativo tem capacidade para legislar sobre 
certa matéria, reservada à União, nessas hipóteses, a competência para fi-
xar normas gerais de conduta a serem observadas pelos demais entes fede-
rativos. Normas Gerais, consoante se tem entendido, d izem  respeito àquelas 
matérias que, a juízo do constituinte, o interesse público reclama trato 
uniforme por todos os entes federativos, constituindo standard de atua-
ção nacional. Tendo presente esse conceito, calha bem a lição de Alice 
Gonzalez (1991, p. 42) segundo a qual 

[...1 uma lei tão-só pelo fato de emanar, formal-
mente, do legislador federal, não há de ser consi-
derada como impositiva e de obrigatória obser-
vância por todas as ordens locais. Isto seria incon-
cebível em um ordenamento democrático que 
consagra como intocável o princípio da Federa-
ção. 

De conseguinte, as normas de caráter impositivo aos entes federati-
vos hão de ser tão-somente aquelas de caráter nacional, expedidas no exer-
cício de competência privativa da União ou, no âmbito da competência 
concorrente, as normas gerais. 
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As normas referentes às organizações sociais e organizações da soci-
edade civil de interesse público são, inegavelmente, regras de direito ad-
ministrativo sobre as quais a União não está habilitada a legislar privativa-
mente e nem a expedir normas gerais. Trata-se de matéria de organização 
que se encaixa na autonomia constitucionalmente assegurada a cada um 
dos entes federativos. 

Assim fixado, o consectário lógico é de que as leis que dispõem 
sobre qualificação de entidades civis sem finalidade lucrativa não têm ca-
ráter nacional, não são normas gerais. Dirigem-se à União Federal, não 
tendo a abrangência que se lhe pretendem conotar. São de aplicação restri-
ta aos serviços públicos federais, podendo, sim, servir de modelos aos 
Estados, Municípios e o Distrito Federal, na edição de suas próprias leis, 
se pretenderem adotá-los, como, aliás, freqüentemente ocorre, uma vez 
que há uma tendência desses entes se estruturarem em certa simetria com 
a organização administrativa da União. 

Sobre a inaplicabilidade direta das leis que versam sobre a organiza-
ção social e a organização da sociedade civil é acorde a doutrina. Vejam-se, 
nesse sentido, os escólios de José dos Santos Carvalho Filho, Diógenes 
Gasparini e Hely Lopes Meirelles. 

Com efeito, assim leciona Carvalho Filho (2006, p. 290: 

[—I Vale destacar que a lei é de observância obri-
gatória apenas para a União Federal e, portanto, 
incide sobre os serviços públicos federais. Mas, 
assim como o Governo Federal concebeu essa nova 
forma de prestação de serviços, nada impede que 
Estados, Distrito Federal e Municípios editem 
seus próprios diplomas com vistas à maior descen-
tralização de suas atividades, o que podem fazer 
adotando o modelo proposto. 

Na mesma linha, assevera Gasparini (2006, p. 466): 

[...I Estados e Municípios e Distrito Federal po-
dem, certamente, qualificar pessoas jurídicas cri- 
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afias nos moldes do Direito Privado, como orga-
nizações da sociedade civil de interesse público, 
desde que previamente sejam dotados das respec-
tivas leis disciplinadoras desses entes. A legisla-
ção federal pertinente só se aplica à Administra-
ção Pública Federal não servindo, portanto, de 
suporte legal para qualificar pessoas jurídicas de 
Direito Privado como organizações da sociedade 
civil de interesse público no âmbito estadual, 
distrital ou municipal. 

E arremata Hely Lopes Meirelles (2007, p. 385), referindo-se à 
organização social: "A Lei n° 9.637/98 não é uma lei nacional, cujas nor-
mas seriam aplicáveis aos Estados e Municípios". 

Do mesmo modo, também, manifestaram-se os Tribunais de Con-
tas do Distrito Federal (Rep. 29/2006), do Estado de São Paulo (Consul-
ta TC 2149/006/02 — Município de Patrocínio Paulista) e o Estado de 
Pernambuco (Consulta no TC — 03001449-0 — Município de Gravará) 
ao discutirem a matéria em representação ou em processos de consultas3  (3). 

Portanto, para que possam instaurar, nos respectivos âmbitos de 
atuação, vínculos de parcerias destinadas à prestação de serviços públicos 
não-estatais nos moldes e destinação previstos na legislação federal, os 
entes federativos devem editar suas próprias normas. 

7 A extensão das atividades trespassadas para as organizações 
qualificadas 

No mesmo diapasão, indaga-se sobre a extensão das atividades ou 
serviços de interesse coletivo cometidos às organizações qualificadas. 

Os serviços públicos são de responsabilidade do Poder Público. O 
que caracteriza o serviço público é a imprescindibilidade da sua prestação 

3  <http: //www.tc.df.br> acesso em: 12 de junho de 2007. 
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à coletividade, por isso é que o ordenamento jurídico o subtrai do comér-
cio comum e o submete a um regime jurídico específico, com incidência 
de normas de direito público. 

Em princípio, os serviços públicos são diretamente prestados por 
órgãos e entidades integrantes da Administração Pública, especificamente 
criados com essa incumbência. Podem, contudo, ser delegados a tercei-
ros. Para melhor situá-los, a doutrina os classifica em serviços públicos 
próprios, relativamente àqueles que, por se relacionarem com atribuições 
essenciais do Poder Público, só podem ser prestados pelos próprios ór-
gãos públicos e autarquias, e os impróprios ou de utilidade pública, os 
que tanto podem ser prestados por entidades da administração indireta 
ou mediante delegação contratual por terceiros (MEIRELLES, 2007, p. 
332). A Constituição Federal estabelece, no art. 175, que "incumbe ao 
poder público, na forma da lei ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos". Essas últi-
mas modalidades prestacionais estão reguladas pela Lei n° 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, que constitui o estatuto das concessões e permissões 
de serviço público. 

É de observar-se que os serviços públicos, objeto de concessão ou 
de permissão, são aqueles passíveis de remuneração, via de regra, median-
te o pagamento de tarifas pelo usuário, ainda quando se tornem necessá-
rios subsídios econômico-financeiros do Poder Público para manter a 
modicidade da tarifa ou a gratuidade em certos casos, de modo a não 
excluir do seu acesso as classes de menor renda ou os segmentos mais 
vulneráveis da população. 

De par com os serviços suscetíveis de concessão ou de permissão, a 
Constituição admite que os serviços públicos de assistência à saúde, de 
educação e o apoio à criança e ao adolescente, por exemplo, possam ser 
prestados de forma complementar e convergentes com os objetivos pú-
blicos, por entidades civis sem finalidade lucrativa, que, para tanto, po-
dem receber do Estado, a título de fomento, recursos financeiros, isen-
ções e outros estímulos públicos. 
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Esses serviços e outros de interesse coletivo que, em virtude de 
previsibilidade legal, podem ser objeto de parceria, embora não sendo de 
prestação pública exclusiva, não podem ser repassados em sua totalidade 
às entidades qualificadas, mas tão-só determinadas parcelas ou certos seg-
mentos de atividades, porque a relação que se estabelece entre elas e o 
Poder Público é de complementaridade ou de colaboração, o que afasta a 
possibilidade de o contrato de gestão ou termo de parceria terem por 
objeto o próprio serviço, conforme o preciso ensinamento de Zanella di 
Pietro (1997 p. 123), ao comentar a terceirização na área de saúde. É que, 
mesmo qualificadas, essas entidades não são substitutas do Estado na ati-
vidade prestacional, ainda quando se admita a absorção de atividades de 
órgãos e entidades estatais, extintas por organizacionais sociais, são apenas 
entes de colaboração. 

Neste sentido, é o magistério de Bandeira de Mello (2005, p. 223): 

Os serviços trespassáveis a organizações sociais são 
serviços públicos insuscetíveis de serem dados em 
concessão ou permissão. Logo, com sua prestação 
se constitui em dever do Estado 	este tem 
que prestá-los diretamente. Não pode eximir-se 
de desempenhá-los, motivo pelo qual lhe é veda-
do esquivar-se deles e, pois, dos deveres constitu-
cionais aludidos pela via transversa de "adjudica-
los" a organização social. Segue-se que estas só 
poderiam existir complementarmente, ou seja, sem 
que o Estado se demita de encargos que a Consti-
tuição lhe irrogou. 

Logo, não podem os entes federativos, a pretexto de parceria, trans-
ferir às entidades qualificadas serviços ou atividades, além do que seria 
razoável em uma relação de colaboração, porque não são elas substitutas 
do próprio Poder Público na atividade prestacional e nem na titularidade 
do serviço. 
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8 Necessidade de licitação para celebração de contrato de gestão e 
termo de parceria 

Um outro campo de discussão diz respeito à exigência ou não de 
licitação para a celebração do contrato de gestão e do termo de parceria. É 
uma questão que remete à natureza jurídica desses instrumentos. 

Ensina Osvaldo Aranha Bandeira de Mello (2007, p. 449) que os 
atos jurídicos sob o modo de manifestação das vontades que participam 
para sua exteriorização se distinguem em atos unilaterais e atos convenci-
onais, sendo que estes últimos pedem o encontro de duas vontades que se 
integram em um ato jurídico uno, mediante acordo quanto ao fim querido. 

Os atos convencionais se dividem em ato convenção-contrato e em 
ato convenção-união, o traço diferencial entre eles é a posição do objeto 
ante a divergência (na convenção-contrato) ou a convergência (na conven-
ção-união) de interesse das partes formadoras do ato. 

Ora, no contrato de gestão e no termo de parceria, não há diver-
gência de interesse entre os participantes da relação jurídica. Há, sim, na 
sua estrutura, uma convergência de objetivos e metas pretendidos, que os 
enquadram na categoria de ato convenção-união. Na prática administra-
tiva, o paradigma do ato convenção-união é o convênio administrativo. 

É que o convênio administrativo, consoante ensina Meirelles (2007, 
p. 408), "[..J  são acordos firmados por entidades públicas de qualquer 
espécie, ou entre estas organizações particulares, para real fração de objeti-
vos de interesse comum dos partícipes". E mais adiante: " [...] Convênio é 
acordo, mas não é contrato. No contrato as panes têm interesses diversos 
e opostos, no convênio os partícipes têm interesses comuns e coincidentes". 

A Constituição Federal impõe a realização de licitação nas hipóte-
ses relativas à contratação para obras e serviços, compras e alienações, por-
que nesses casos há efetivamente objetos diferentes pretendidos pelas par-
tes e reais possibilidades de disputa e, conseqüentemente, oportunidade 
de oferta de melhor vantagem para a Administração Pública contratante. 
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Regulamentando a previsão constitucional (art. 37, inciso XXI), a Lei n° 
8.666/93, o Estatuto das Licitações e dos Contratos Administrativos, 
disciplina de modo exaustivo os contratos administrativos, limitando-se 
em relação aos convênios, acordos ou ajustes, que não são compreendidos 
na categoria jurídica de contatos, a estabelecer, no art. 116, requisitos 
mínimos para a sua celebração, mandando aplicar suas disposições, no 
que couber, sem, contudo, fazer menção à exigência ou não de processo 
licitatório para a sua celebração. 

Desse modo, à luz desses parâmetros e tendo a doutrina assentado 
que a natureza jurídica do contrato de gestão e do termo de parceria é de 
convênio administrativo (CARVALHO FILHO, 2006, p. 290-293), 
mutatis Míltalldi, também não será necessária a realização de certame para 
a celebração desses instrumentos formadores de vínculo de colaboração. 

Entretanto, esse entendimento, que até então se afigurava pacifica-
do, vem sendo objeto de revisão, por força mesma da disseminação dessas 
novas formas de colaboração por todos os entes federados e pela freqüên-
cia de notícias de desvio de finalidades no seu uso e de favorecimentos 
indesejáveis. Desenha-se, com efeito, uma tendência de se exigir, senão a 
licitação, pelo menos a formalização da inexigibilidade ou da dispensa do 
certame, o que compele à Administração a expender o motivo da escolha 
da entidade parceira ou colaboradora, com as conseqüências daí resultan-
tes. Indicador desse movimento, no campo doutrinário, por exemplo, é a 
posição de Justen Marçal Filho (2000, p. 37), que, expressamente, sus-
tenta a obrigatoriedade da adoção de procedimento licitatório para cele-
bração de contratos de gestão ou de termos de parceria. Em sua perspecti-
va, somente será possível a seleção da organização social ou da OSCIP 
sem prévia licitação quando presentes os requisitos expressos da 
inexigibilidade e da dispensa do certame. Mitigando a ausência de proces-
so licitatório, o Decreto n° 3.100, de 30 de julho de 1999, que regula-
menta a Lei n° 9.790/63, cogita, de maneira tímida, a seleção da OSCIP, 
por meio de publicação de edital de projetos, ou seja, por concurso de 
projetos, em que se indiquem, dentre outras informações, as especificações 
técnicas do objeto do termo de parceria e os critérios de seleção e de julga- 
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mento das propostas (mérito intrínseco e adequação do projeto, capaci-
dade técnica, adequação entre os meios sugeridos, custos, cronograma e 
resultados), e a regularidade jurídica e institucional da OSCIP 

Nesse contexto, os posicionamentos que vão se delineando no sen-
tido de tornar exigível o processo licitatório parecem mais consentâneos à 
correta leitura do princípio da indisponibilidade dos bens e dos recursos 
públicos. Registre-se, por outro lado, que há em curso, no Supremo Tri-
bunal Federal, a ADIN no 1923, interposta pelo Partido dos Trabalhado-
res, em relação à Lei n° 9.637/98, hostilizando, inclusive, a não-exigên-
cia de licitação para celebração do contrato de gestão, com transferência 
de bens e de recursos públicos a entidades privadas. 

Associada a esta questão, discute-se a exigência ou não de licitação 
para as contratações efetuadas pelas organizações qualificadas visando ao 
cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no contrato de gestão 
ou no termo de parceria. As Leis n°s 9.637/98 e 9.790/99 impõem a 
necessidade de regulamento próprio para as contratações que essas organi-
zações venham a fazer com o emprego de recursos provenientes do Poder 
Público. 

Essas organizações, como se sabe, não se submetem ao regime dire-
to da Lei no 8.666/93, mas os seus regulamentos estão subordinados aos 
princípios básicos da Administração Pública (impessoalidade, 
moralidade, legalidade, publicidade e eficiência) e à economicidade, por-
que, também, esses princípios conformam o contrato de gestão e o termo 
de parceria e nada impede que legislação superveniente os coloquem na 
incidência de licitação pública. No campo das tendências, o Decreto n° 
5.504, de 5 de agosto de 2005, que estabelece a exigência de utilização do 
Pregão, preferencialmente na forma eletrônica para entes públicos ou pri-
vados, nas contrafações de bens e serviços comuns, realizadas em decor-
rência de transferência voluntária, manda aplicar suas disposições às enti-
dades qualificadas, relativamente aos recursos por elas administrados, oriun- 

< http: //www.stf.gov.br  > Acesso em: 26 de junho de 2007. 
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dos de repasses da União, em face dos respectivos contratos de gestão ou 
termos de parceria (art. 10 §, 50), mitigando, assim, a insubmissão desses 
instrumentos às regras do estatuto das licitações e contratos adminis-
trativos. 

9 A incidência do controle a cargo dos tribunais de contas 

O sistema constitucional brasileiro dispõe que qualquer pessoa físi-
ca ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie 
ou administre dinheiros, bens e valores públicos "tem o dever de prestar 
contas" (parágrafo único, do art. 70), sendo o Tribunal de Contas compe-
tente, segundo a origem do recurso público concedido. 

Essas novas formas de descentralização da prestação de serviços pú-
blicos por colaboração, viabilizada por contrato de gestão (OS) e por 
termo de parceria (OSCIP), importam na concessão, a título de fomen-
to, de recursos públicos, físicos e humanos. Sem dúvida, as organizações 
beneficiadas estão subordinadas ao dever de prestar contas, o que significa 
dizer que elas passam a ser jurisdicionadas ao Tribunal de Contas. 

O marco regulatório da organização social não é explícito a esse 
respeito. Limita a estabelecer que a entidade qualificada apresentará ao 
órgão ou entidade do Poder Público supervisora signatária do contrato, 
ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme reco-
mende o interesse público, relatório pertinente à execução do contrato de 
gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os re-
sultados alcançados, acompanhado da prestação de contas corresponden-
te ao exercício financeiro. 

A Lei n° 9.790 é mais explícita. Estabelece que a prestação de con-
tas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas Organi-
zações da Sociedade Civil de Interesse Público será conforme determina o 
parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, vale dizer ao Tribunal 
de Contas. 
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No exercício do controle externo, o Tribunal de Contas procede 
não somente ao exame da aderência aos atos da gestão dos princípios e aos 
procedimentos legais e regulamentares (auditoria de conformidade), mas, 
também, à avaliação dos resultados e dos impactos sociais das políticas e 
das ações implementadas, em termos de eficiência, eficácia e eco nomicidade 
(auditoria operacional), consoante os indicadores pactuados. 

Os pontos de controle, de acordo com os requisitos das Leis no 
9.637/1998 e no 9.790/1999, a serem objeto da atenção dos Tribunais de 
Contas, são: 

a observância dos princípios constitucionais da Administração 
Pública; 
o atingimento de metas e a avaliação do desempenho, com indi-
cadores de qualidade e de produtividade, conforme o Plano de 
Trabalho aprovado; 
os limites e critérios para despesa com remuneração e vantagem 
percebidas pelos dirigentes e empregados da organização; 
os demonstrativos contábil-financeiros dos recursos utilizados no 
empreendimento. 

Assim, sempre à luz das contas prestadas ou no exercício regular da 
competência fiscalizatória, os Tribunais de Contas podem, ainda, deter-
minar a realização, nas organizações parceiras, de inspeções e auditorias, 
aplicar as cominações previstas em lei e representar ao poder competente 
contra abusos ou irregularidades apuradas, quando também se configura-
rem ilícitos penais, tudo com o propósito de assegurar a correta e regular 
utilização dos recursos e bens públicos destinados ao alcance do objeto de 
interesse público, consoante definido no contrato de gestão e no termo 
de parceria. Especificamente, nos termos da Lei n° 9.637/1998 (art. 10) e 
da Lei n°9.790/1999 (art. 13), o Tribunal de Contas e os demais respon-
sáveis pela fiscalização (os órgãos de controle interno) têm o poder/dever 
de representar ao Ministério Público e à Advocacia Geral da União para 
que requeiram a indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos 
bens dos dirigentes, quando houver indícios findados em desvios ou em 
malversação do patrimônio público concedido. 
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Em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, que não 
estão abrangidos pelas Leis Federais n°9.687/98 e 9.790/99, consoante já 
se assinalou, cabe ao Tribunal de Contas competente exigir desses entes 
federativos que celebrarem contrato de gestão ou termo de parceria: 

a lei local definidora dos requisitos para a qualificação, a área de 
atuação e os recursos a serem concedidos, a título de fomento. 
Nada impede que a lei local venha adotar, como via de regra acon-
tece, os modelos federais com ajustes que julgar necessários a suas 
peculiaridades; 
o procedimento para a qualificação da entidade; 
o procedimento adotado para a celebração do contrato de gestão 
ou termo de parceria  (não há unidade de doutrina quanto à exi-
gência de processo licitatório ou seletivo para a celebração de con-
trato de gestão ou de termo de parceria. Em geral, a doutrina 
recebe esses instrumentos de cooperação como convénios ad-
ministrativos. A Lei no 8.666/93 não exige processo licitatório 
para celebração de convênios); 
a razoabilidade e proporcionalidade no repasse do serviço ou da 
atividade para a organização qualificada. Não se deve transferir 
por inteiro o serviço ou atividade, já que se trata de ente de cola-
boração. O Tribunal poderia indicar, para fins de orientação, as 
atividades que não poderão ser objeto de termo de parceria ou de 
contrato de gestão, a exemplo dos serviços públicos, que podem 
ser objeto de concessão ou de permissão, atividades que exijam o 
uso de prerrogativas públicas (os atos de autoridade), bem assim 
o fornecimento de mão-de-obra para o serviço público; 
os procedimentos para contratação de serviço e aquisição de bens. 
As OS e OSCIPs não estão sujeitas à disciplina da Lei n° 8.666/ 
93, devem adotar regulamento próprio. Entretanto, o Decreto 
Federal n° 5.504/2005, já estabelece, como regra geral, a modali-
dade do Pregão para contratação de serviços ou aquisição de bens 
com recursos federais concedidos a qualquer beneficiário e o art. 
24, XXIV, da Lei no 8.666/93 prevê a possibilidade de dispensa 
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de licitação para celebração de contratos de prestação de serviços 
com organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas 
esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de 
gestão. 

10 Considerações finais 

No presente, procurou-se configurar as organizações sociais e as 
organizações da sociedade civil de interesse público como novos entes 
colaboradores da ordem pública no atendimento de variadas demandas 
coletivas que não exigem, no seu desempenho, prerrogativas de poder 
público, integrando o setor no redesenho do aparelho Estado. 

São novas formas de relacionamento entre público e privado, que, 
fugindo aos padrões clássicos do direito administrativo amparado no 
modelo weberiano da burocracia, contribuem para democratizar a gestão 
pública no marco do Estado democrático de direito. Todavia, o 
enfrentamento das questões suscitadas pela experiência parece reconduzi-
las aos princípios condutores da Administração Pública, tais como a sub-
missão ao principio da legalidade, com exigência de lei para adoção do 
modelo federal em cada ente federativo, a exigência do processo licitatário 
ou da formalização da dispensa ou da inexigibilidade do certame (malgrado 
se admita que o contrato de gestão e o termo de parceria tenham feição de 
convênio administrativo), dada a necessidade de licitação para contratações 
financiadas com recursos oriundos do Poder Público, e, finalmente, a 
submissão dessas organizações ao controle externo, exercido pelos Tribu-
nais de Contas. 
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Resumo 

O objetivo deste artigo é conceituar, apresentar a motivação, relevância, 
documentos de referência e os principais critérios utilizados em Auditori-
as de Tecnologia da Informação (ATI). São também apresentados os re-
centes trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, com suporte especializado do Centro de Estudos e Desenvolvi-
mento de Tecnologias para Auditoria (CEDASC), autarquia vinculada 
para o fornecimento de recursos e profissionais de Tecnologia da Infor-
mação (TI). 

Palavras-chave: auditoria de tecnologia da informação; auditoria de sis-
temas — ATI. 

1 Conceituação 

As auditorias governamentais, desempenhadas pelos Tribunais de 
Contas no exercício do controle externo, consistem no exame objetivo, 

* Mestre em Modelagem Computacional, pelo Centro de Pesquisa e Pós-graduação 
Visconde de Cairu, Especialista em Sistemas Distribuídos para WEB, pela Faculdade 
Ruy Barbosa, Analista de Sistemas do Centro de Estudos e Desenvolvimento de 
Tecnologias para Auditorias (CEDASC) 

*41  Mestre em Contabilidade, Auditor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
*** Analista de Sistemas pelo Instituto Tecnológico de Informática, Administrador de 

Empresas. 

Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 4, ago./2008 	 113 



isento de emissão de juízos pessoais imotivados, sistêmico e independen-
te, das operações orçamentkias, financeiras, administrativas e de qualquer 
outra natureza, objetivando verificar os resultados dos respectivos progra-
mas, sob os critérios de legalidade, legitimidade, economicidade e 
razoabilidade, tendo em vista sua eficiência e eficácia (TCE/BA Lei Com-
plementar no 005/91, 1991). 

A auditoria governamental também pode ser conceituada como o 
processo de confrontação, no setor público, entre a condição real e o cri-
tério — situação ideal. Esse processo se materializa através da aplicação de 
procedimentos técnicos, de forma independente, sobre determinado es-
copo auditoria!, pautado em normas profissionais, objetivando expressar 
opiniões e comentários. 

No mundo corporativo a alta direção avança na percepção de como 
a Tecnologia da Informação (TI) proporciona vantagem competitiva as 
suas operações de negócio. Por outro lado, é importante assegurar se os 
sistemas de informações utilizados para o gerenciamento das empresas e 
organizações possuem características de confiabilidade, confidencialiciade, 
consistência e disponibilidade, além de aderência a requisitos regulatórios 
e de controle. 

Assim, cada vez mais as programações de auditorias governamen-
tais devem contemplar exames que envolvem a avaliação de recursos de 
TI, de maneira específica, p.e. na avaliação de um sistema de informação 
(auditoria de sistemas), ou necessidade de coleta de evidências, através da 
aplicação de procedimentos auditoriais específicos, para outros tipos de 
auditorias, tais como as de natureza contábil, operacional, administrativa, 
ambiental e de obras, de onde surgem os requisitos para realização de 
Auditorias em Tecnologia da Informação (Ali). 

A Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superio-
res — INTOSAI (2005) menciona que: 

A tecnologia da informação (TI) está sendo cada 
vez mais utilizada no planejamento, na execução 
e no controle de programas no setor público. 
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Compartilhar ou integrar informação entre orga-
nismos sugerem temas tais como o risco de viola-
ções de segurança e o manuseio não autorizado 
de informação. Os auditores não devem somente 
conhecer os usos da TI, como também desenvol-
ver estratégias e técnicas que assegurem aos inte-
ressados a utilidade do uso da TI, a segurança dos 
sistemas, a existência dos adequados controles do 
processo e a integridade e exatidão dos outputs. 

AATI, segundo o ISACA— Systems Audit and Control Association 
(2007), é o processo de coleta e análise de evidências para determinar se 
um sistema de informação e recursos tecnológicos relacionados contribu-
em para: 

preservar adequadamente os ativos de informação; 
manter a integridade de dados e sistemas; 
fornecer informações relevantes e confiáveis; 
apoiar o atingimento dos objetivos organizacionais, em aspec-
tos de eficiência, eficácia e economicidade; 
consumir recursos de forma racionalizada; 
prover razoável garantia que o negócio atingirá seus objetivos 
operacionais e de controle; 
evitar que eventos indesejáveis ocorram, ou propiciar que eles 
sejam detectados e corrigidos tempestivamente. 

2 Motivação e riscos 

A sociedade em geral utiliza e depende diariamente de serviços ba-
seados em soluções tecnológicas. AAdministração Pública segue essa ten-
dência, realizando altos investimentos em tecnologia da informação, tan-
to voltados para a disponibifização de serviços aos cidadãos de forma on-
line e via Internet, conhecidos como Governo Eletrônico (e-Gov), quan-
to em sistemas de informação para gestão administrativa, nas áreas de 
contabilidade e finanças, de recursos humanos, compras, pagamentos, 
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arrecadação etc., tornando a Tecnologia da Informação um recurso crítico 
e estratégico para a condução dos negócios. 

A ampliação do uso de TI pelos entes auditados no setor público 
provoca uma necessidade de adequação no enfoque auditorial dos órgãos 
fiscalizadores que exercem suas competências constitucionais. Devido ao 
constante crescimento, aprimoramento, complexidade e integrações en-
tre os sistemas de informações utilizados pelo governo, as transações ele-
trônicas se consolidam como parte essencial de controle, o que requer 
uma preparação específica dos entes de fiscalização para o desafio de auditar 
uma Administração Pública cada vez mais informatizada. Dessa forma, as 
equipes de auditoria governamental ampliam o uso de dados provenien-
tes de sistemas informatizados como fontes e evidências para os seus acha-
dos, devido à relevância das informações processadas por computadores e 
seus sistemas de informação. 

Por outro lado, ameaças como fraudes, uso indevido, processamento 
incorreto, indisponibilidade de serviços, ausência de segurança para a in-
formação e perda de domínio do Estado das regras e operações realizadas 
pelos sistemas, devido ao seu grande volume, complexidade inerente à 
área de tecnologia e terceirização de serviços, requerem que os órgãos de 
controle contemplem, cada vez mais, no escopo e objetivo de suas audi-
torias, o exame de questões relativas à área de TI. 

3 Fontes de critérios 

Como é sabido, a definição dos critérios auditoriais é essencial para 
a consecução dos objetivos do trabalho a ser realizado. 

Os critérios utilizados em ATI podem ser segregados em duas cate-
gorias, a saber: a) regras do negócio e b) padrões internacionais e melhores 
práticas. 

Na primeira estão as regras do negócio que devem ser imple-
mentadas através dos recursos de TI, dispostas em leis, portarias, decretos 
etc., que definem como as informações deverão ser alimentadas, proces- 
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sadas e distribuídas. Nessa categoria, por exemplo, estão como devem ser 
calculados os salários dos servidores no Sistema de Recursos Humanos, 
os prazos para divulgação de uma licitação pelo Sistema de Compras e 
assim por diante. 

Na segunda categoria de critérios estão padrões internacionais e as 
melhores práticas do mercado mundial, que recomendam precauções e 
controles específicos para a área de TI, ou para uso por áreas diversas, mas 
que interessam à área de TI devido à contínua implementação de sistemas 
de informação, infra-estrutura e riscos inerentes a estes projetos. 

Dentre os padrões e normas que podem ser utilizados como crité-
rio em ATI, destacam-se: 

ABNT NBRISO/IEC 17799:2005, atual ISO 27.002 (2005) 
— Código de práticas para segurança da informação, seja ela im-
pressa ou eletrônica, composta por controles, políticas, proces-
sos, procedimentos e estruturas para proteção da informação 
contra diversos tipos de ameaças, promovendo continuidade ao 
negócio, minimização de riscos e maximização do retorno sobre 
os investimentos e oportunidades. 
A norma visa preservar a confidencialidade, integridade e dispo-
nibilidade da informação, através de diretrizes mundialmente 
aceitas para a gestão da segurança da informação. 
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é respon-
sável pela publicação desta norma, tendo ocorrido a última revi-
são em 2005. Sua numeração de identificação foi alterada em 
julho de 2007 para ISCVIEC 27.002. 
BS 7799-3:2006 (2006) — Padrão britânico para gerenciamento 
de riscos relacionados à segurança da informação. A norma pos-
sui abordagem para avaliação, tratamento, monitoramento, aná-
lise crítica e reavaliação de riscos. 
Através do processo de análise e avaliação de riscos, decisões so-
bre o tratamento adequado devem ser tomadas, envolvendo a 
implementação de controles, aceitação do risco, prevenção e taxis- 
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ferência do risco a terceiros. Esta norma é publicada pela British 
Standards Institution (BSI), com última revisão em 2006. 
PMBOK (2004) — Project Management Body of Knowledge 
(Conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos). 
Disponibilização das melhores práticas para gerenciamento de 
projetos em diversas áreas de atuação, de forma organizada e con-
sistente, com o objetivo difundir e incentivar a maturidade na 
competência de gerência de projetos. 
O PMBOK define projeto como "um esforço temporário em-
preendido para criar uni produto, serviço ou resultado Único" e 
gerenciamento de projetos como "a aplicação de conhecimento, 
habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim 
de atender aos seus requisitos". 
Desta forma, o gerenciamento de projetos é realizado através de 
uma série de ações interrelacionadas, denominadas processos, que 
são agrupados em iniciação, planejamento, execução, 
monitoramento/controle e encerramento. Ademais, o PMBOK 
gerencia projetos através de áreas de conhecimentos para gerênci-
as específicas em integração, escopo, tempo, custos, qualidade, 
recursos humanos, comunicações, riscos e aquisições. 
O PMBOK é publicado pelo Project Management Institute 
(PMI), com última revisão em 2004. 
COBIT (2007) — Control Objectives for Information and 
related Technology (Objetivos de controle para informação e 
tecnologias relacionadas). Padrão de boas práticas em TI 
estruturadas na forma de domínios, processos e atividades, com 
foco em controle e alinhamento entre os objetivos de negócio e 
os objetivos de TI. 
As práticas do COBIT representam um consenso mundial entre 
os especialistas da área, incluindo outras normas e padrões afins. 
Estrutura todas as responsabilidades de TI em processos para pla-
nejamento, execução e monitoramento de suas atividades. 
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O padrão foi idealizado pela ISACA, sendo atualmente mantido 
pela Information 'Technology Governance Institute (ITGI). Sua 
última versão é a 4.1, disponibilinda em maio de 2007. 
ITIL (2007) — Information Technology Infrastructure Library 
(Biblioteca de infraestrutura para tecnologia da informação). 
Conjunto de boas práticas para a gestão dos serviços de TI com 
foco no cliente e na qualidade, dispostos na forma de fases e 
processos, com os quais uma organização promove a gestão es-
tratégica e operacional de TI, com alinhamento com o negócio. 
O ITIL foi idealindo pela Central Computer and Telecommuni-
cations Agency (CCTA) e atualmente está sob responsabilidade 
da Office for Government Commerce (OGC). Sua Ultima ver-
são é a 3, disponibilizada em 2007. 
CMMI (2002) — Capability Maturity Model Integration (Mo-
delo de integração para capacidade e maturidade). Modelo de 
práticas para maturidade em engenharia de software, onde um 
processo definido e controlado é utilizado para assegurar um pro-
duto final com melhor qualidade final. Atividades relevantes da 
indústria de software são organizados em disciplinas de gerência 
de projetos, gerência de processos, engenharia e suporte. 
A capacidade da empresa em realizar projetos de software é for-
malmente avaliada em níveis de maturidade, seguindo a seguinte 
escala: 
Nível 1. Inicial — a empresa possui processos realizados de forma 
caótica. Neste ponto ela ainda não tem nenhuma área de proces-
so implementada; 
Nível 2. Gerenciado — a empresa possui processos gerenciados e 
caracterizados por projetos, porém, trabalhando substancialmente 
de forma reativa; 
Nível 3. Definido — a empresa possui processos definidos e ca-
racterizados para a organização, trabalhando de forma pró-ativa; 
Nível 4. Gerenciado quantitativamente — a empresa mede e con-
trola os seus processos; 
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Nível 5. Em constante otimização — a empresa tem o foco em 
descobrir a causa de seus problemas e melhorar continuamente 
os seus processos. 
O CMMI avalia o nível de maturidade de unidades 
organizacionais específicas de uma empresa e, situar-se em um 
determinado nível, significa que ela implementa todas as áreas 
de processo do grau respectivo. 
O CMMI foi criado pelo Software Engineering Institute (SEI), 
tendo sua última versão, v12, disponibilizada em 2006. 

4 Breve relato de uma experiência em auditoria de TI — a parceria 
entre o TCE/BA e o CEDASC 

Buscando intensificar e aprimorar os trabalhos auditoriais específi-
cos ou que contemplem a avaliação de recursos de TI, consoante ao Arti-
go I° da Lei 7.879, que estabelece que o Centro de Estudos e Desenvol-
vimento de Tecnologias para Auditoria (CEDASC) deve prestar ao Tri-
bunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) o suporte técnico especializa-
do ao processo auditorial e executar serviços em sistemas informacionais, 
auditoria informatizada e de sistemas. Na estrutura do CEDASC foi 
disponibilizada uma unidade com equipe técnica especializada para apoio 
às demandas de fiscalização quem envolvem o uso de TI. 

Desta forma, a partir de 2006, servidores do CEDASC foram ca-
pacitados em normas técnicas, padrões e metodologias relacionados à 
Auditoria em TI, além de curso específico em Ali no Tribunal de Contas 
da União (TCU), que somados à formação acadêmica e experiência acu-
mulada na área de análise e suporte a sistemas, permitissem formar um 
núcleo de apoio técnico ao TCE, no planejamento e execução de traba-
lhos desta natureza. 

Assim, em janeiro de 2007, foi criada na estrutura do CEDASC a 
Gerência de Auditoria em Tecnologia da Informação (GATI), vinculada a 
Diretoria de Sistemas (DSI), tendo como papel principal o suporte ao 
TCE/BA em auditorias que envolvam a avaliação de recursos de TI. 

120 	 Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 4, ago./2008 



4.1 Metodologia 

O trabalho inicial da GATI foi produzir uma metodologia para 
orientação dos trabalhos na área de Ali. Desta forma, a partir de literatu-
ras como o CISA Review manual da Information Systems Audit and 
Control Association (ISACA), o Control Objectives for Information and 
related Technology (COBIT) audit guidelines, Diretrizes para aplicação 
de normas de auditoria operacional da INTOSAI (apêndice deli), Ma-
nual de auditoria de sistemas (TCU, 1998) e o Roteiro de auditoria de TI 
(TCE/PE, 2006) a GATI elaborou a primeira versão da Metodologia em 
ATI. 

O principal objetivo da metodologia foi estabelecer um modelo de 
trabalho no qual o CEDASC atua no suporte técnico especializado, co-
nhecimento aprofundado nas normas, padrões e boas práticas, uso de 
ferramentas automatizadas para análise de dados, avaliação dos processos 
de TI e seus produtos etc., mantendo a equipe de controle externo do 
TCE/BA como responsável pela gestão do planejamento e condução dos 
trabalhos. 

A GATI elegeu o COBIT como critério chave nas auditorias em 
que participa, uma vez que esse é um padrão mundialmente reconhecido, 
idealizado pela ISACA. Sua vantagem é estruturar TI em 34 processos, 
envolvendo, inclusive, as principais questões relacionadas à segurança da 
informação, gerenciamento de riscos, gerenciamento de projetos e desen-
volvimento de sistemas, cobertos respectivamente pela ISO/IEC 17.799, 
BS 7799-3, PMBOK e CMMI. 

Ademais, o COBIT possui um modelo de nível de maturidade 
utilizado para medir e comparar mundialmente a capacidade de 
gerenciamento das empresas, órgãos e unidades de TI, por localização 
geográfica, porte da organização e tipo de indústria, incluindo o setor 
público. Tal modelo permite avaliar os órgãos auditados e situá-los na 
posição em que se encontram, além de proporcionar a comparação entre 
a sua atual posição e a média mundial. 
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Para prover acesso e conhecimento a esta base de dados, o CEDASC 
propiciou aos seus servidores capacitação e certificação internacional em 
COBIT Foundation, além de assinar o recurso denominado COBIT On-
line, onde os níveis de maturidade podem ser alimentados e extraídos. 

4.2 Processo de ATI 

O processo de ATI é composto por atividades, procedimentos, ins-
truções de trabalho e artefatos de saída (produtos gerados) que são agru-
pados em macro-fases, como a seguir: 

Análise preliminar: fase responsável pelo entendimento pré-
vio da auditoria a ser realizada, sua motivação, expectativa de 
início e fim, gerências internas envolvidas, jurisdicionado, siste-
ma e/ou outros recursos da Tecnologia da Informação; 
Planejamento: fase responsável pela definição do objetivo da 
auditoria, detalhamento do escopo, domínios e processos de TI 
para avaliação, questões de auditoria, cronograma, entidades, áreas 
e pessoas envolvidas; 
Execução: fase responsável por realizar as atividades previstas na 
fase de planejamento, através da avaliação dos processos de TI e 
controles empregados, testes de aderência e evidências, que se 
consolidarão nos achados da auditoria; 
Relatório: fase responsável por concentrar em um único docu-
mento todas as informações relevantes coletadas nas fases de le-
vantamento preliminar, planejamento e execução, apontando 
ao Jurisdicionado as recomendações necessárias para o aprimo-
ramento dos processos de Tecnologia da Informação avaliados. 

A estrutura de cada fase é composta por: 
Definição; 
Atividades, procedimentos e responsáveis; 
Artefatos (produtos gerados); 
Arquivos com modelos de documentos a serem utilizados. 
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4.3 Principais trabalhos realizados 

A GATI foi demandada pelo TCE/BA para apoio em diversas au-
ditorias, com destaque para os trabalhos realizados no Sistema 
Informatizado de Recursos Humanos (SIRH) e Sistema Informatizado 
de Gestão da Administração Tributária (SIGAT). 

Na auditoria no SIRH, cujos trabalhos já foram concluídos, foram 
identificadas situações em desacordo com a legislação vigente, tais como, 
contratações irregulares em Regime REDA, servidores com atuação si-
multânea no Poder Executivo e Judiciário, além de servidores falecidos 
que continuavam recebendo salários. 

Na auditoria do SIGAT, o escopo planejado incluiu: 
Panorama da estratégia de TI do Estado e os principais órgãos e 
Unidades responsáveis; 
Avaliação de 11 (onze) processos de TI da SEFAZ que suportam 
o SIGAT, tais como, desenvolvimento e manutenção de siste-
mas, segurança, gerenciamento de recursos humanos e 
terceirização; 
Análise de base de dados com mais de 30 (trinta) testes de audi-
toria na área de gestão do Crédito Tributário, envolvendo ques-
tões como: Processos Administrativos Fiscais (PAF) ausentes, 
controle sobre o cancelamento de débitos, unidades responsá-
veis por inscrições na dívida ativa, legalidade e julgamento de 
PAPs, exclusões por duplicidade, segurança de acesso, dentre 
outros. 
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A tabela a seguir apresenta os principais trabalhos demandados pelo 
TCE e realizados pelo CEDASC/GATI. 

Tabela 1. Projetos de auditoria em TI atendidos pelo CEDASC/ 
GATI. Fonte: Controle Gerencial do CEDASC. 

Projeto lurlaclitionado Sistema/Recurso Nlwaniténtia 
Unidade 

Demandante 
()Nem de serviço 

/ Procesm 

1 	Auditoria nu Stsienta Integrado 
de Gestão da Adininisunção 
Tribuulria (SIGAT) 

SItt-Al SIGAT Controle da divida 
ative, processos de 
TI c segurança da 
infomutção 

CiIIR 31( OS 112.2oo - 

2 Auditoria nos Sistema da 
Segurança Pública do Estado 
da Bahia 

SSP S1SAP. Central de 
Controle e SIGIP- 
Atendimento 
policial em 

delegacias e serviços 
de emergência 

Segurança e 
processo de 
desenvolvimento e 

manutenção do 
sistema 

GER 48 OS 219/2006 

3 Auditoria em contrato de 
segurança de rede no IPRAJ 

IPRAJ Contrato de 
Segurança de Rede 

sem licitação 

Valores praticados 
e requisitos de 

sigilo/segurança 

GER 6C Processo 
TCE005553/04 

4 Auditoria no Sistema de 
Recursos Humanos do Estado 
da Bahia 

SAEB SIRH Análise de dados GER 6A OS 21/2007 

5 Auditoria no sistema 
informatindo de 
acompanhamento do projeto de 
redução na pobreza rural da 
Bahia - Programa Produzir II 

CAR SACC - 
Administração de 

convênios e repasses 
de recursos pelos 
provamos Predur, 
Gavião e Produzir 

Arquitetura da 
informação. 
desenvolvimento dt 
sistemas. 
gerenciamcnto de 
mudanças, 

continuidade de 
serviços, segurança 
e análise de dados 

GER 48 OS 272/2006 

4.4 Horizonte e perspectivas 

Assim, objetivando contribuir para urna melhor efetividade do 
controle, recomenda-se a realização, cada vez mais, de trabalhos que en-
volvam avaliação de recursos de Tecnologia da Informação, antecipando 
ao CEDASC a expectativa de necessidade de apoio, para o devido plane-
jamento interno e priorização de suas atividades, uma vez que a GATI 
ama sempre por demanda do Tribunal. 
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Por fim, cabe registrar que a continuidade de trabalhos nesta área 
propiciará ao TCE/BA avanço gradativo no entendimento dos sistemas 
de informação utilizados pelo Estado da Bahia e suas respectivas bases de 
dados. Desta forma, cruzamentos entre bases de diferentes sistemas e ór-
gãos, até mesmo de outras esferas da federação, que possuam interseções, 
informações complementares e de validação, permitem que situações de 
exceções à regra e distorções sejam identificadas, sistematizadas e disponi-
bilizadas aos auditores através de ferramentas amigáveis aos usuários, como 
Sistema de Consulta para Auditoria (SCA), contemplando inclusive 
o uso de tecnologias de tomadas de decisão e inteligência de negócio, 
conhecidas como Business Inteligence (BI). 
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O PAPEL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA 
BAHIA NO CONTROLE DAS POLÍTICAS SOCIAIS 

Maria do Carmo de Macêdo Cadidé* 

Quanto menos depender de controle do 
poder, melhor a sociedade. (anônimo) 

Resumo 

Com a introdução da modalidade de auditoria operacional, no texto da 
Constituição, os órgãos de controle se voltam para as ações e programas 
de governo, com indicadores de desempenho referentes aos princípios da 
economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, com a &ação de canal de 
controle social. Este trabalho traz como objetivo apresentar uma aborda-
gem sobre o papel do Tribunal de Contas da Bahia no controle das Polí-
ticas Sociais, com enfoque nos conceitos de controle e políticas públicas e 
na sistemática utilizada no âmbito do Tribunal de Contas da União. 

Palavras-chave: controle; políticas públicas; Tribunal de Contas; audito-
ria operacional. 

1 Introdução 

Os reclamos por resultados das políticas públicas, diante das diver-
sas situações desfavoráveis e de carências sentidas pela sociedade, impõem 
reflexões quanto aos instrumentos de controle aplicados pelos órgãos de 
fiscalização que detêm competência para a avaliação dos programas de 
governo. 

* Auditora do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, mestranda em Políticas Sociais e 
Cidadania pela Universidade Católica do Salvador. 
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Desde o advento da Constituição de 1988, a fiscalização denomi-
nada operacional somou-se às tradicionais fiscalizações contábil, financei-
ra, orçamentária e patrimonial da Administração, para o acompanhamen-
to de programas governamentais, constituindo, assim, instrumento pos-
to a serviço da cidadania, que espera um controle das políticas públicas. 

Para delimitar o tema, interessa neste trabalho o controle presente 
na Administração Pública, exercido no âmbito do Poder Legislativo, per-
passando pelo Tribunal de Contas. 

2 Noção de controle e de controle social 

A palavra originada do latim contra rotulum é utilizada pelos fran-
ceses (contrôle) traduzindo a vigilância, a verificação e a inspeção, en-
quanto os ingleses oferecem o sentido de domínio, poder e direção. Em 
nosso meio, o vocábulo foi estreado por Seabra Fagundes, em trabalho de 
monografia ( ia edição, 1941), intitulado "O Controle dos Atos Admi-
nistrativos pelo Poder Judiciário," conforme citação de Fernandes (2003, 
p.32). 

Assim, o controle que não guarda uniformidade de conceito traz 
embutido, contudo, uma atribuição estatal, de poder, domínio, governo, 
mas que também pode ter seu procedimento invocado pelo cidadão na 
defesa dos próprios interesses e dos interesses da coletividade. 

Anota Fernandes (2003) que controlar é uma função inerente ao 
poder e à Administração, embora controle e poder, no desenvolvimento 
histórico, tenham sido antagônicos. Cita Fernandes a contribuição dos 
iluministas, a exemplo de Montesquieu, que afirmou: "temos a experiên-
cia eterna de que todo homem que tem em mãos o poder é sempre leva-
do a abusar dele, e assim irá seguindo, até que encontre algum limite". 
Em síntese: Le povoir arrête le pouvoir. 

Em uma perspectiva histórica, o controle pode ser prévio, a exem-
plo do disposto no art. 52, IV da norma constitucional — aprovar previa-
mente, por voto secreto, a escolha dos chefes de missão diplomática de 
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caráter permanente; concomitante, ou seja, o controle de acompanha-
mento dos atos da administração; e, ainda, posterior, oportunidade em 
que a administração revê seus atos já praticados para corrigi-los. 

O controle ainda se bifurca em controle de legalidade (exercido 
pelos três Poderes), e de mérito, pela própria Administração. 

A Carta Constitucional prevê, no seu art. 70, o controle interno, 
promovido pela própria Administração, e o controle externo, a cargo do 
Congresso Nacional. Diz-se controle externo porque é promovido por 
órgãos independentes da Administração e que não participam dos atos 
por ela praticados. 

O Tribunal de Contas, por vocação constitucional, auxilia o Con-
gresso ou Assembléias no controle externo da Administração, compreen-
dendo em suas atividades a guarda, a administração e a utilização dos 
recursos públicos. Na tarefa de auxilio, acha-se a competência de aprecia-
ção das contas do Poder Executivo, mediante parecer prévio, para o julga-
mento pelo Poder Legislativo. Reservou a Constituição, para julgamento 
do Tribunal, as contas dos administradores e demais responsáveis por di-
nheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, e da-
queles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que 
resulte prejuízo ao erário. 

Dentre as competências, ressalte-se, ainda, a de realizar inspeções e 
auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial. Insere-se, ai, um tipo de auditoria específica para os progra-
mas e políticas governamentais, em direção ao controle oriundo da soci-
edade, cujo objetivo é o de garantir que os seus integrantes tenham con-
duta de acordo com suas regras e princípios. 

Importante assinalar que o controle social passou por alterações ao 
longo do tempo. Antes, achava-se detido nos fenômenos que apontavam 
desobediência às normas sociais e ameaçavam a ordem, como os crimes 
que ferem a sociedade. A ordem e a integração sociais despertaram preo-
cupações em autores dos séculos XIX e XX, com destaque nos fenômenos 
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crime e pena, na sociologia vista por Durldieim (1978 p.120) e, mais 
adiante, Michel Foucault (1975), cujos estudos sobre as transformações 
das práticas penais e o sentido de punição levantaram questionarnentos 
acerca do controle social no campo do pensamento contemporarHeo. 

O sentido do controle social ganha novos contornos e se faz pre-
sente não somente nos sistemas punitivos, mas nos sistemas outros, em 
que atuam os conselhos nas diversas áreas de saúde, educação e assistência 
social, acompanhando as politicas públicas governamentais. Nesse cená-
rio, importa saber como o Tribunal tem cumprido o seu papel, porquan-
to a norma constitucional considerou que qualquer cidadão é parte legíti-
ma para denunciar irregularidade perante o mesmo Tribunal. Como bem 
afirma Moreira Neto (2003), em artigo intitulado "O parlamento e a 
sociedade como destinatários do trabalho dos Tribunais de contas". 

Nesse passo, Di Pietro (2001, p. 586) assevera que: 

Embora o controle da administração pública seja 
atribuição do Estado, o administrado participa 
dele à medida que pode e deve provocar o proce-
dimento de controle, não apenas na defesa de seus 
interesses individuais, mas também na proteção 
do interesse coletivo. A Constituição outorga ao 
particular determinados instrumentos de ação a 
serem utilizados com essa finalidade. E esse, pro-
vavelmente, o mais eficaz meio de controle da 
administração pública: o controle popular. 

A participação direta dos cidadãos no controle da res publica dá-se 
pelas vias dos tribunais de contas; ocorre quando é cobrada a correção das 
ações de governo, a regularidade dos atos e contratos, a tomada de contas, 
os resultados das políticas públicas implementadas através de diversos pro-
gramas sociais. A participação no controle, aberta no texto constitucio-
nal, repete-se nas leis infraconstitucionais, tais como a de licitação e con-
trato, Lei n° 8.666/93, a exemplo dos artigos 4°, "rodos que participam 
da licitação [..1, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvol- 
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vimento"; 15, §6°, "qualquer cidadão é pane legítima"; e 39, "acesso e 
direito a todas as informações da licitação". 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar no 101, de 4 
de maio de 2000, ressalta que a transparência será assegurada também 
mediante a participação popular, com a realização de audiências públicas 
nos processos de elaboração e discussão de planos. Cria a Lei, no seu ta-
to, o conselho constituído por representantes de todos os Poderes e esfe-
ras de governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representa-
tivas da sociedade. 

Com efeito, o cidadão já conta com meios para exercitar seus direi-
tos junto aos órgãos de controle. Bem verdade que é uma participação 
ainda por se efetivar, inclusive com o acompanhamento dos julgados, que 
dizem respeito aos ajustes de contas de governo e sociedade, apresentados 
anualmente nos recintos dos Tribunais de Contas e do Poder Legislativo. 

3 Considerações sobre políticas públicas 

A definição de políticas públicas que nos oferece Vargas (1992, 
p.36) é destacada das diferentes designações como sendo "El conjunto de 
sucessivas respuestas dei Estado frente a situaciones consideradas social-
mente como problemáticas", para justificar que uma política não consiste 
em apenas uma decisão; na verdade, envolve um "rosário" de decisões que 
se podem dar de maneira simultânea e seqüencial. É, pois, diante de situ-
ações como segurança pública, desemprego, trabalho infantil, carência de 
moradia e alimentação que um governo é convocado para agir pelos ato-
res das políticas públicas, que são denominados políticos (os partidos) ou 
sociais (os movimentos sociais). 

Peters (1986), citada por Souza (2002), afirma que a política é a 
soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de 
delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. A mesma autora destaca 
a definição mais conhecida, formulada por Laswell, que em 1936 intro-
duziu a expressão policyanalisis (análise de política pública), e para quem 
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a decisão e a análise sobre políticas públicas implicam em respostas às 
seguintes questões: quem ganha o que, por que e que diferença faz. A 
síntese que a mesma autora faz de política pública é "colocar o governo 
em ação". 

No tocante ao período de vigência de uma política pública, seu 
ciclo de vida — origem, gestação, formulação, implementação, evolução, 
análise e reformulação — ressaltamos a anotação de Vargas (1992) de que 
"El origen de toda política tiene lugar cuando um problema pasa a ser 
considerado prioritario por el Estado, es decir, cuando pasa a ser um "pro-
blema socialmente considerado" 

De alguma maneira, toda política pública pretende ser uma respos-
ta do Estado a problemas, necessidades ou demandas de uma sociedade. 

Souza (2002, p.13) sintetiza os elementos principais de uma polí-
tica pública: 

a política pública distingue entre o que o go-
verno pretende fazer e o que de fato faz; 

a política pública envolve vários níveis de go-
verno e não necessariamente se restringe a par-
ticipantes formais, já que os informais são tam-
bém importantes; 

a política pública é abrangente e não se limita 
a leis e regras; 

a política pública é uma ação intencional, com 
objetivos a serem alcançados; 

a política pública, embora tenha impactos em 
curto prazo, é uma política de longo prazo; 

a política pública envolve processos subseqüen-
tes após a sua decisão e proposição, ou seja, ela 
implica também em implemento e avaliação. 

Entendemos que nenhuma política pública se legitima sem a parti-
cipação de seus destinatários. O governo que a escolhe, o faz dentre as 

132 	 Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, ri. 4, ago./2008 



prioridades elencadas e extraídas, como se espera, das inadiáveis demandas 
dos cidadãos, caso contrário, as políticas públicas estariam em descompasso 
com os reclamos da sociedade e perderiam o seu sentido social. 

4 Evolução da atividade de controle pelo Tribunal de Contas 

Com a Emenda Constitucional 19/1998, incorporou-se o princí-
pio da eficiência aos demais princípios adotados pela Administração Pú-
blica, o que foi considerado uma sensível mudança no paradigma de atu-
ação da Administração Pública e marcante alteração do foco do controle 
externo. Não bastavam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a 
publicidade, para balizar as fiscalizações pelos Tribunais de Contas; im-
portava saber sobre a eficiência da ação estatal. 

Ademais, a Emenda trouxe para o tato constitucional a previsão 
da participação do cidadão usuário na Administração Pública, cuja forma 
ficou a cargo da lei infraconstitucional, abrangendo as reclamações à pres-
tação de serviços, o acesso aos registros administrativos e a informação 
sobre atos de governo. 

O papel tradicionalmente desempenhado pelos Órgãos de controle 
era restrito à fiscalização financeira e orçamentária sobre as contas das uni-
dades integrantes da estrutura dos Poderes. O julgamento da regularidade 
das contas era baseado em levantamentos contábeis e certificados de audi-
toria. A Constituição de 1988 acrescentou a auditoria operacional, dando 
novos horizontes ao papel do Tribunal de Contas. 

No novo modelo, estão refletidas as mudanças desenhadas na mol-
dura estatal, que ganhou contornos gerendais, incorporando os conceitos 
de transparência e accountability, sinalizados no trânsito internacional. 

Sobre a evolução percebida no âmbito dos Tribunais de Contas, 
comenta Moreira Neto (2003, p.77): 

[...] analiticamente essa evolução se processou de 
três formas: na ampliação do objeto de fiscaliza-
ção, na multiplicidade dos sujeitos fiscalizados e 
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na diversificação da finalidade do controle por eles 
exercido. 

Assim, quanto ao objeto de fiscalização, se de um 
lado, é certo que os órgãos de contas deveram sua 
origem à necessidade de fiscalização contábil, e a 
ela se acrescentaram a gestão financeira pública, a 
instituição do orçamento e do orçamento-progra-
ma e a gestão patrimonial pública com as neces-
sidades de fiscalização financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial. 

Em suma: nessa evolução histórica, os órgãos de 
contas alcançaram indubitavelmente sua maturi-
dade e máxima prestância, deixando de ser ape-
nas órgão do Estado, para serem também órgão 
da sociedade no Estado, pois a ela servem não 
apenas indiretamente, no exercício de suas fun-
ções de controle externo em auxílio da totalidade 
dos entes e dos órgãos conformadores do apare-
lho do Estado, como diretamente à sociedade, por 
sua acrescida e nobre função de canal de controle 
social, o que os situa como órgãos de vanguarda 
nos Estados policráticos e democráticos que 
adentram o século XXI. 

Nas instituições de controle recai a missão de fiscalizar irregularida-
des ou ilegalidades cometidas contra o patrimônio público, bem como 
verificar se os programas beneficiam, de fato, os destinatários. Da noção 
de verificar, confrontar dados, o controle evoluiu para uma perspectiva de 
instrumento para a decisão, passando pelo acompanhamento do planeja-
mento. 

5 Controle da políticas públicas pelo Tribunal de Contas da Uniã'o 

O setor público recebe significativos valores de investimentos para 
a implementação dos programas de desenvolvimento, financiados com 
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recursos provenientes de empréstimos externos obtidos junto ao Banco 
Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento e ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. 

No âmbito federal, o Tribunal de Contas da União vem realizando 
fisnlinções nos programas executados pelo Governo, com o fito de ava-
liar a operacionalização e o desempenho dos órgãos governamentais, iden-
tificando falhas e dificuldades na execução dos programas. 

Têm lugar aí as auditorias de natureza operacional' para as quais o 
Tribunal de Contas da União e outros como os Tribunais de Contas do 
Estado da Bahia e de Pernambuco recebem apoio do Projeto de Aperfei-
çoamento do Controle Externo com Foco na Redução da Desigualdade 
Social (CERDS). 

O marco para os trabalhos auditoriais e operacionais ocorreu desde 
os idos de 1987, com o credenciamento, pelo Banco Mundial, para que o 
Tribunal de Contas verificasse os aspectos econômicos e de eficiência. Em 
1998, novas experiências, com o Projeto de Desenvolvimento de Técnica 
de Auditoria de Natureza Operacional, implementado através do acordo 
de cooperação técnica celebrado com o Governo do Reino Unido, com o 
apoio do Department for International Development (DFID). 

Destarte, em 1998, o Tribunal de Contas da União (TCU) elegeu 
o programa desenvolvido no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Em 1999, realizou sete au-
ditorias dessa natureza, entre as quais a efetuada no programa nacional de 
alimentação escolar (conforme decisão do TCU no 596/00). Em 2000, 
mais sete; em 2001, três; em 2003, nove; em 2004, sete, das quais desta-
camos o programa de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças 
e adolescentes, cuja decisão traz a seguinte ementa: 

O conceito de auditoria operacional dado pela Organização Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, é a auditoria que se preocupa em verificar a econo-
mia, a eficiência e a eficácia da Administração. 
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Ac. 1724-41/04 P — 03,11/2004: 

Ementa: Auditoria operacional. Secretaria Espe-
cial de Direitos Humanos. SEDH/PR Secretaria 
de Políticas de Assistência Social/ Ministério do 
Desenvolvimento social e Combate à Fome — 
MDS. Programa de Combate ao Abuso e à Ex-
ploração Sexual de Criança e Adolescentes. Servi-
ço de Proteção socioassistencial às crianças e aos 
adolescentes vítimas de violência, abuso e explo-
ração sexual — Programa Sentinela. Visão Geral. 
Beneficiários. Ausência de critérios eqüitativos na 
transparência de recursos. Deficiência e pontos 
fortes. Indicadores de desempenho. Recomenda-
ção. Determinação. Monitoramento. Remessa de 
cópia a diversos órgãos e entidades. Arquivamento. 

Dentre as recomendações feitas pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU), no supracitado programa, cabe destacar: 

[...] 

9.4.4 envide esforços no sentido de buscar parce-
ria, visando a ampliação do Programa de Ações 
Integradas e Referências de Enfrentamento à Vi-
olência Sexual Infanto Juvenil no Território Brasi-
leiro (PAIR) e elabore estudo com vistas a propor 
a sua inclusão com uma ação de programa de com-
bate ao abuso e à Exploração Sexual de criança e 
adolescentes, na oportunidade da próxima revi-
são do Plano Plurianual (PPA). 

Através de estudo voltado para a auditoria operacional no Tribunal 
de Contas da União, Albuquerque (2006, p.117) anota que: 

[...] a experiência do TCU com suas auditorias 
operacionais vem se desenvolvendo em um con-
texto distinto daquele proposto pelas doutrinas 
gerencialistas, uma vez que não foi efetivamente 
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introduzida na Administração Pública federal 
brasileira uma cultura orientada pela 
accounrability de desempenho. 

Acrescenta o autor citado que: 

[..4 as auditorias do TCU ainda não têm atingi-
do, plenamente, o objetivo de garantir informa-
ções à sociedade e ao Parlamento sobre o desem-
penho dos programas e organizações governamen-
tais com vistas à accountabdity de resultados, uma 
vez que, em sua grande maioria, esses trabalhos 
não correspondem, de fato, à avaliação acerca dos 
resultados e impactos das políticas públicas. Nos 
moldes em que vêm sendo realizadas, ou seja com 
ênfase nos sistemas, procedimentos e processos, 
as auditorias operacionais têm reforçado junto ao 
administrador público, entretanto, a necessidade 
do desenvolvimento de indicadores de desempe-
nho e da aferição de metas, funcionando como 
elementos catalisadores de mudanças e melhorias 
nas práticas de gestão. 

Os servidores ouvidos por Albuquerque (2006) informam que o 
preenhimento da lacuna depende de atores como capacitação de pessoal, 
revisão dos critérios de recrutamento, buscando um perfil mais abrangente 
e diversificado, disponibilização do tempo necessário para a implementação 
de métodos experimentais durante as auditorias, além da ruptura com 
paradigmas culturais que fazem desses órgãos, muitas vezes, avessos a 
mudanças significativas na sua missão e modus operandt 

Importa anotar que os órgãos de controle, na tarefa proposta de 
auditoria operacional, seguem um processo de aperfeiçoamento de tais 
auditorias, que constituem na avaliação sobre os resultados e impactos 
dos programas e de políticas públicas, auditorias essas que oferecem à 
sociedade instrumento de grande valia, não bastando as avaliações efetuadas 
pelo governo em seus próprios programas. 
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6 Controle das políticas públicas no Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia 

No âmbito do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, as audito-
rias realizadas com o apoio do Projeto de Aperfeiçoamento do Controle 
Externo com Foco na Redução da Desigualdade Social (CERDS) foram 
apreciadas pelo plenário nos exercícios de 2005 e 2006. 

Em 29 de setembro de 2005, a Avaliação do Programa Ambiental 
da Bahia de Todos os Santos — BTS, que tem como objeto o contrato de 
empréstimo firmado com o Estado da Bahia e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, mereceu a seguinte conclusão auditoria!: 

De modo geral, as ações de saneamento mostram-
se de grande importância para melhoria da quali-
dade de vida da população e redução das desigual-
dades sociais. Neste contexto, verificou-se que as 
metas físicas do componente Esgotamento Sani-
tário do Projeto BTS, incluindo a implantação e 
modernização da ECP, implantação de interce-
pto-1.es  e emissários, dentre outros, foram alcança-
dos. 

Contudo, no que concerne ao alcance dos objeti-
vos do BTS, as questões de auditorias levantadas 
pelo trabalho evidenciam: 

planejamento do BTS não estabeleceu metas 
físicas para a execução das ligações intrado-
miciliares de esgoto, afetando o alcance dos 
objetivos e a efetividade das ações desenvolvi-
das; 

[...1 

apenas 29,6% da população residente em áre-
as consideradas de maior déficit sócio-sanitá-
rio encontram-se atendidas com ligação intrado-
miciliar [...]. 
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No programa supra, a auditoria buscou avaliar em que grau as ações 
do BTS contribuíram para modificar a condição de saneamento da área 
abrangida pela intervenção e os possíveis impactos provenientes dessas 
ações na saúde dos beneficiários. 

Em 2006, a auditoria foi realizada no Programa de Apoio às Co-
munidades Rurais, cujo objetivo é amenizar a pobreza rural, tendo o Tri-
bunal incorporado à decisão as recomendações da auditoria de que o pro-
grama deverá: 

priorizar as comunidades mais carentes; 	• 
priorizar os mecanismos de divulgação do PRO-
DUZIR; 

melhorar a qualidade da água ofertada aos 
beneficiários de subprojetos de infra-estrutura; 

adotar medidas que evitem a descontinuidade 
e paralisação de subprojetos. 

Mais quatro programas foram auditados pelo Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia, no exercício de 2006, a saber: 

Cabra Forte (Resolução n° 41/2006), que teve como objetivo 
melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais e suas famíli-
as, através do aumento da renda proveniente da ovinocaprino-
cultura. O principal objetivo da auditoria foi avaliar se a gestão 
do Programa possibilita que as ações da capacitação, assistência 
técnica e fortalecimento das organizações comunitárias, com ên-
fase na implementação de reservas estratégicas de forragens, se-
jam planejadas e implementadas de forma adequada para contri-
buir com o aumento da produtividade e sustentabilidade da 
ovinocapricultura. Na Resolução do Tribunal, há determinação 
ao órgão auditado para a elaboração, no prazo de 90 dias, de um 
plano de ação contendo o cronograma de adoção de medidas 
necessárias à implementação das recomendações da auditoria. 
Atenção à Saúde do Portador de Deficiência (Resolução no 58/ 
2006), com o fito de garantir a eqüidade no acesso da população 
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às ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, nos 
vários níveis de atenção, visando a redução da morbi-mortalida-
de e a diminuição das desigualdades sociais. Neste Programa, a 
auditoria objetivou avaliar se a Rede de Atenção à Saúde da Pes-
soa com Deficiência vem sendo ampliada com eqüidade. As re-
comendações apontavam para a promoção de parcerias com 
gestores municipais, diante da falta dos centros de reabilitação, 
de plano estratégico e falta de equipes técnicas. 
Infra-estrutura e Equipamentos Habitacionais/Pró-Moradia (Re-
solução no 63/2006), objetivando promover a melhoria 
habitacional em áreas urbanas e rurais, bem como a requalificação 
urbana com ênfase na humanização das cidades. A auditoria vi-
sou avaliar em que medida as ações de governo têm contribuído 
para minimizar a vulnerabilidade social das famílias de baixa ren-
da, ocupantes de assentamentos precários, melhorando as condi-
ções de moradia. Dentre as recomendações, constam o 
supervisionamento e a fiscalização de obras para garantir a quali-
dade da construção e promover a regularização fundiária dos 
imóveis. 
Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos, cuja meta é 
a alfabetização. O objeto da auditoria nesta ação governamental 
consistiu em avaliar em que medida os procedimentos da ação 
estão contribuindo para o alcance da meta Alfabetização de Jo-
vens e Adultos. Nesse caso, não foram identificados os indicado-
res de desempenho para o acompanhamento e a mensuraçáo do 
alcance da meta. 

Assim como o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia se deparou com a ausência de indicadores de desem-
penho para a aferição de metas. 

As auditorias operacionais constituem indiscutível avanço no con-
trole, e as recomendações ali formuladas, visando ao aprimoramento dos 
programas, deverão ser consideradas pelos gestores para o aperfeiçoamen-
to do programa. 
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Segundo as normas da auditoria governamental do Escritório de 
Accountability Governamental dos Estados Unidos — GAO, considera-
das de grande importância para as atividades de controle pelo caráter téc-
nico e metodológico, as auditorias operacionais devem proporcionar in-
formações para melhorar o desempenho dos programas e facilitar o pro-
cesso de tomada de decisões por parte dos encarregados de dirigir ou ini-
ciar as ações corretivas e melhorar a accountability perante o público. 

Sobre a avaliação social dos projetos, Squire e Vau der Tak (1980), 
citado por Cohen (2004, p.179), ensina que: 

[...] dado que os recursos são limitados, é neces-
sário escolher (entre) os usos que competem por 
eles, e a análise de projetos com um método para 
avaliar as opções de modo conveniente e compre-
ensivo. Em essência, a análise de projetos valoriza 
os benefícios e os custos de um projeto e os reduz 
a um padrão de medida comum. Se os beneficios 
excedem os custos, todos medidos com um pa-
drão comum, o projeto é aceitável; caso contrá-
rio, o projeto deve ser rejeitado. Ao valorizar os 
méritos dos diferentes projetos, devem-se ter 
claramente presentes os objetivos de cada soci-
edade. 

Nesse contexto, o papel do Tribunal de Contas, com suas auditori-
as operacionais, está voltado para uma avaliação do desempenho e da ges-
tão do programa governamental. 

As auditorias nesse campo se revestem de caráter desafiador, dada a 
sua complexidade, envolvendo avaliações de efetividade. Tais auditorias 
não substituem as avaliações do próprio avaliado, visto que poderão re-
sultar, inclusive, em sanções aos gestores, no momento de suas prestações 
de contas, por irregularidades encontradas nos programas. 
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7 Considerações finais 

Desde a Emenda Constitucional no 19/98, com a incorporação do 
principio da eficiência, houve uma mudança de paradigma de atuação da 
Administração Pública e a alteração do foco do controle externo. A efici-
ência da ação estatal passou a ser alvo de auditoria. 

O controle, que na sua origem traz a noção de poder, de domínio, 
de fiscalização, adquire novos contornos e, sob o ângulo do Tribunal de 
Contas, com as diretrizes constitucionais, abre-se para a auditoria 
operacional, a fim de fiscalizar os programas de governo, seus resultados, 
suas políticas sociais e o impacto na sociedade. 

A função é acentuada, tornando-se canal de controle social. No 
dizer de Moreira Neto (2003), os órgãos de contas encontram a maturi-
dade e a máxima pertinência, deixando de ser apenas órgãos do Estado, 
para serem também órgãos da sociedade no Estado. 

O Tribunal de Contas da União vem realizando auditorias nos pro-
gramas, com o fito de avaliar a operacionalização e o desempenho dos 
órgãos governamentais. Nessa linha de trabalho o Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia, nos exercícios de 2005 e 2006, realizou auditorias 
operacionais, nos programas de Saneamento Ambiental, Cabra Forte, 
Atenção à Saúde do Portador de Deficiência, Pró-moradia, Desenvolvi-
mento da Educação de Jovens e Adultos. Tanto no Tribunal de Contas da 
União quanto no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, verificou-se a 
necessidade de desenvolvimento de indicadores de desempenho para a 
aferição de metas nos programas auditados. De mais a mais, as auditorias 
não utilizam metodologia científica para avaliar os programas, o que fica 
a desejar quando não focam os resultados. Em paralelo, os programas não 
contêm indicadores e objetos bem definidos. Não menos importante é a 
presença de técnicos, cujo perfil permita uma visão e uma atuação mais 
ampla do que se busca nas auditorias de regularidade (fiscalização contábil 
e financeira). 

142 	 Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 4, ago./2008 



As auditorias no campo operacional se revestem de caráter desafia-
dor e não substituem as avaliações do próprio avaliado, visto que poderão 
resultar, inclusive, em sanções aos gestores, no momento de suas presta-
ções de contas. 
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A QUESTÃO DO SIGILO NAS AUDITORIAS DOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS 

Telma Almeida de Oliveira* 

Resumo 

Este artigo discute o papel do Tribunal de Contas na fiscalização de ór-
gãos públicos, tendo como tema central as questões relativas a sigilo e 
privacidade na aplicação de recursos públicos, que se tornam limitativas 
do escopo dos exames auditoriais, quando argüidas pelos gestores públi-
cos. Partindo do estudo de casos concretos, o trabalho pretende demons-
trar que o objeto das auditorias é o controle do gasto de recursos públicos 
e que é a natureza pública destes recursos, e não a das entidades fiscaliza-
das, que deve ser considerada no exercício das competências fiscalizadoras 
do Tribunal de Contas, a quem cabe o múnus constitucional da realização 
do controle externo. 

Palavras-chave: Tribunal de Contas; sigilo; auditorias; recursos pú-
blicos. 

1 Considerações iniciais 

A idéia de escrever este artigo nasceu do estudo de casos concretos 
que tivemos a oportunidade de examinar e, sobre eles, emitir parecer nos 
últimos meses. Estes casos se referem a prestações de contas que foram 
encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia pelos gestores 
da Agência de Fomento do Estado, por sua vez gestora do Fundo de 
Desenvolvimento Social e Econômico, a partir do exercício de 2002. 

* Auditora Jurídica do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Graduada em Direito. 
Mestre em Administração pela Universidade Federal da Bailia. Doutoranda em Admi-
nistração Pública pela Universidade Complutense de Madrid. 
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Desde então, as equipes de auditoria e os gestores prestadores de 
contas não têm encontrado concórdia quanto ao objeto de prestação e 
exame das contas, por entenderem, os gestores, que não podem oferecer 
todos os elementos pretendidos pelos auditores para sua respectiva fiscali-
zação, considerando o sigilo que devem guardar quanto às operações de 
crédito realizadas por Agências de Fomento, enquanto os auditores, por 
sua vez, enfatizam que a impossibilidade de examinar tais operações de 
crédito, em face das limitações impostas pelo alegado sigilo bancário, cons-
titui-se em impedimento substancial para realizar os exames auditoriais, 
analisar a posição patrimonial e financeira e expressar, com fidedignidade, 
o resultado das operações dos órgãos auditados. 

A questão ganha contornos maiores e extrapola os autos dos pro-
cessos, na medida em que se está lidando com recursos públicos e com 
sua respectiva aplicação,. É competência e é dever do Tribunal de Contas 
exercitar o seu papel controlador, e nestes casos, especificamente, onde se 
argüi a hipótese de sociedades de economia mista guardarem sigilo quan-
to às suas operações financeiras, em detrimento do seu múnus constituci-
onal. 

O tema se afigura tão extemporâneo quanto atual. Extemporâneo 
porque não é possível admitir que, em dias atuais, ainda se pretenda omi-
tir e, mais que isso, negar à sociedade a plenitude do exercício do controle 
do gasto público. Atual, porque este tema tem sido o cerne de muitas 
discussões nos últimos tempos, inclusive com uma abrangência muito 
maior do que a que tomamos como exemplo neste artigo, haja vista as 
discussões na Casa Legislativa Federal, onde, muitas vezes, as questões 
técnicas ficam subsumidas às questões políticas. 

Cada dia mais, saber se a Administração Pública atuou de forma 
legítima, constitui-se em uma prerrogativa da sociedade, fundamentada 
no próprio Estado Democrático de Direito, porque o patrocínio e o cus-
teio do funcionamento dos seus órgãos e da prestação dos serviços públi-
cos é uma obrigação que se impõe ao cidadão, que não tem escolha para 
dela abdicar, já que, para garantir sua própria existência, numa organiza- 
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ção social com objetivos e com relações de autoridade definidos, participa 
financeiramente do funcionamento da coisa pública, buscando tornar real 
uma sociedade idealizada, onde a democracia seja ampla e irrestritamente 
exercitada por todos. Para exercer essa prerrogativa e atingir esses objeti-
vos, é que a sociedade estabelece um sistema de controles que permeia 
todas as funções do Estado e que pode ser exercido em vários níveis e de 
diversas formas. 

O ponto que originou esta discussão residiu na viabilidade da aná-
lise das contas que representam as transações principais de um Fundo de 
Desenvolvimento Social e de sua Agência Gestora, já que os seus respecti-
vos gestores entendem que devem resguardar informações de natureza 
técnico-contábil-operacional em atendimento ao que resolvemos deno-
minar de "princípio jurídico do sigilo bancário" (tal é a dimensão que o 
tema adquiriu no campo do Direito), e o fazem argüindo como funda-
mento o fato de ter a Agência de Fomento a natureza jurídica de Direito 
Privado. A nossa discordância está na racionalidade do tratamento que 
devemos dar a estas duas espécies de órgãos, para fins da fiscalização do 
Tribunal de Contas, já que entendemos que não podem ser tratados como 
organismos financeiros privados. 

2 O público x o privado 

A diferenciação entre o que se concebe como público e o que se 
entende como privado é o ponto mais importante para se estabelecer a 
competência fiscalizatória do Tribunal de Contas, já que a fiscalização do 
privado não lhe compete fazer. Aliás, cremos estar aqui o cerne da ques-
tão: a nitidez dos contornos entre o que se entende público e o que é 
indiscutivelmente privado. Este tema, embora pareça ser simples, é efeti-
vamente muito complexo e tem merecido destaque nas mais diversas e 
contemporâneas ordens de discussão. 

Mesmo na mais alta Corte do nosso Pais, é possível encontrar a 
preocupação com a «confusão" que se faz entre o público e o privado, 
como se pode ler na palestra proferida em Painel sobre Parcerias Público- 
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Privadas pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Doutor Carlos Ayres 
de Brito (2005), que foi claro, ao afirmar: 

[—I o nosso País é de controle público, sobre o 
Estado, tardio, meio retardado, meio arrastado, 
muito lento. Os órgãos de controle experimen-
tam extrema dificuldade para colocar o Estado, 
mais de peno a Administração Pública, nos ei-
xos, porque vigora em nós, historicamente — vou 
usar um advérbio do Professor Celso Antônio, 
desgraçadamente — esse câncer do patrimonialis-
mo, que é essa indistinçáo entre o público e o 
privado, esse vezo de tão longa data de as autori-
dades públicas usarem o patrimônio como se fos-
se delas, uma extensão dos interesses persona-
Usticos delas, autoridades fiscalizadas.' 

Traçar uma linha dicotômica entre o público e o privado, particu-
larmente no campo do Direito, requer a ponderação de diferentes critéri-
os, com a análise de valores sociais e históricos, considerando o entendi-
mento doutrinário de ser a democracia um fato social dinâmico e estar 
em constante aperfeiçoamento. 

Bandeira de Mello (2006) nos deixa compreender que, ao se esta-
belecer esta diferença, evidencia-se a autonomia da vontade no Direito 
Privado e a função de atender os interesses públicos no Direito Público: 

O Direito é um conjunto de normas — princípios 
e regras — dotadas de coercibilidade, que discipli-
nam a vida social. [...] o Direito Público se ocupa 
dos interesses da Sociedade como um todo, inte-
resses públicos, cujo atendimento não é um pro-
blema pessoal de quem os esteja a curar, mas um 
dever jurídico inescusável. Assim não há espaço 

' Disponível no site http://200.198.41.151:8081/tribunal  contas/2005/03/-
sumario?next=27 consultado em março de 2008. 
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para a autonomia da vontade, que é substituída 
pela idéia de função, de dever de atendimento do 
interesse público. 

É o Estado quem, por definição, juridicamente 
encarna os interesses públicos. 

Entretanto, mesmo sabendo ser princípio basilar de Direito, na 
maioria dos ordenamentos jurídicos, o reconhecimento da supremacia 
dos interesses públicos sobre os interesses privados, entendemos que este 
princípio não justifica que o Estado, representando a coletividade, possa 
intervir na vida individual, derrogando direitos que são invioláveis, ainda 
que em nome do bem-estar geral. 

O Estado não é um fim em si mesmo, e sim um meio para a 
concretização dos interesses públicos; a sua atuação é limitada por nor-
mas, porque o interesse público não pode ser considerado acima do 
ordenamento jurídico. Assim o Estado não tem autorização para adentrar 
na intimidade e na privacidade dos seus cidadãos, que têm direitos indivi-
duais legitimados no próprio texto Constitucional. 

O patrimônio privado, onde se compreendem os bens particulares, 
é direito individual que deve ser respeitado, porque a pessoa, enquanto 
pessoa dotada de personalidade civil (e também enquanto cidadão inte-
grante de uma sociedade com direitos e deveres sócio-políticos), não pode 
ter a sua segurança jurídica violada, nem pode ter aposta a sua intimida-
de, na forma constitucionalmente assegurada, no art. 50, inciso X da Car-
ta Magna. Ou seja, não pode o Estado se imiscuir no patrimônio privado 
em nome da supremacia do interesse público, sendo apenas possível 
excepcionarem-se os casos de cometimento de crimes, tanto aqueles 
tipificados no Código Penal considerados como "crimes comuns" quanto 
os crimes contra a ordem pública e outros de natureza que tais. 

Norberto Bobbio (1986), num outro tipo de análise, menos obje-
tivo porém não menos inquietante, interpretou a dicotomia entre o pú-
blico e o privado de uma forma interdependente, sendo ambos reciproca-
mente condicionados: por privado deve-se entender aquilo que não é 
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público, de forma tal que quando se aumenta a esfera do público, dimi-
nui-se a esfera do privado, e vice versa. Isto nos leva a pensar sobre novas 
e atuais percepções do tema, decorrentes da própria complexidade da so-
ciedade moderna, onde seus respectivos níveis de atuação tornam confu-
sas as divisas entre o público e o privado, quando, por exemplo, relações 
e atuações políticas, de natureza eminentemente pública, eventualmente 
em nome de uma justiça distributiva, provocam, atuam e demandam 
reações privadas, digamos, comutativas, onde é preciso compartilhar aquilo 
que se entende privado para se poder simplesmente possuí-lo. Ou, por 
outra, a evolução da sociedade humana provoca, muitas vezes, a limitação 
de condutas individuais em prol de bens e interesses jurídicos maiores, 
que se superpõem aos interesses das pessoas individualmente considera-
das, para pertencer à coletividade de indivíduos. 

Todavia, independentemente da complexidade do tema, não há 
dúvida que os recursos recebidos e gastos pelos órgãos da Administração 
Pública são, indiscutivelmente, recursos públicos, compreendidos como 
compreendem todos os bens e direitos do ente público estatal. 

É o caso dos exemplos que embasararn o objeto deste estudo. 

Tratou-se do exame de um Fundo e de sua administradora, uma 
Agência de Fomento, que, de acordo com definição do Banco Central do 
Brasil, e como todas as demais Agências de Fomento, tem como objeto 
social: 

[...] a concessão de financiamento de capital fixo 
e de giro associado a projetos na Unidade da Fe-
deração onde tenham sede" e com "status de ins-
tituição financeira, mas não podem captar recur-
sos junto ao público, recorrer ao redesconto, ter 
conta de reserva no Banco Central, contratar de-
pósitos interfinanceiros na qualidade de deposi-
tante ou de depositária e nem ter participação 
societária em outras instituições financeiras. 
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Um Fundo Público é constituído pelo pagamento de tributos, que 
saem do bolso dos contribuintes, porque os recursos que o integram pro-
vêm, em sua totalidade, do Estado e é através dele que os governos man-
têm as burocracias de Estado e fazem investimentos setoriais. Os Fundos, 
em regra, são administrados por algum ente público, mas os recursos do 
Fundo não se confundem com os do Administrador e não podem ser 
utilizados para quitar as dívidas reciprocamente. Na hipótese concreta do 
Fundo estudado, por exemplo, e de acordo com a lei que sobre ele dis-
põe, a sua finalidade é o financiamento de programas de interesse do de-
senvolvimento econômico e social do Estado, observadas as diretrizes do 
Plano Plurianual. Assim lhe cabe, e ao seu administrador, induzir o de-
senvolvimento estatal. 

Tanto o Fundo, quanto a Agência de Fomento que é sua gestora, 
são organismos estatais decorrentes de novas concepções econômico-soci-
ais de estratégias de desenvolvimento, integrantes do conceito de "APLs" 
(Arranjos Produtivos Locais) que são compreendidos como aglomerados 
de empresas localizados em determinado território, focados em um con-
junto específico de atividades econômicas, com vínculos de articulação 
entre as unidades participantes: governos, estabelecimentos de crédito, 
etc. Pressupõe-se-lhes uma atuação vital na dinamização do desenvolvi-
mento regional e no fomento à introdução de novos segmentos com 
tendências globais de crescimento econômico. 

Uma Agência de Fomento não é um banco, nem com este se con-
funde; pessoas e empresas não possuem conta corrente, porque a função 
da instituição, que é exclusivamente pública, é dar o suporte financeiro a 
projetos que promovam a inclusão social e a geração de emprego e renda. 
Ao contrário, um banco é um estabelecimento mercantil, uma institui-
ção financeira que pode ser privada ou pública e que tem como objetivo 
proporcionar o suprimento de recursos necessários para financiar as pes-
soas físicas e jurídicas em geral. 

As Agências de Fomento surgiram a partir da Resolução do Conse-
lho Monetário Nacional de no 2.574 de 17/12/98, e, posteriormente, na 
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Resolução no 2828, de 30/03/2001, como Órgãos com características es-
peciais, cuja criação foi permitida aos Estados que não quiseram mais 
continuar com a atividade bancária. As limitações de atuação que lhes 
foram impostas normativamente, sugerem uma maior possibilidade de 
controle de sua atuação — até porque são constituídas de recursos públicos 
— para evitar que ocorram prejuízos, como eventualmente ocorrem na 
atividade bancária. 

A função precípua de urna Agência de Fomento é creditícia, caben-
do-lhe financiar projetos basicamente para facilitar o acesso dos segmen-
tos com menor capacidade de obtenção de créditos junto ao setor priva-
do, mas com potencial e vocação para o desenvolvimento regional. Em 
sua atividade de financiar novos projetos, está sempre iniciando a forma-
ção de um círculo virtuoso, onde há o retorno dos financiamentos conce-
didos para utilização como fonte de créditos para novos projetos, e assim 
por diante. 

Dito isto, é possível concluir que um Fundo e uma Agência de 
Fomento que é sua gestora — ambos organismos financeiros que têm a 
totalidade de seus recursos públicos e voltados para o crescimento econô-
mico regional — não podem simplesmente ser enquadrados como "insti-
tuições financeiras" elencadas nos incisos do § 10, art. 10 da Lei Comple-
mentar 105/20012, e nem podem ser considerados como: 

I — os bancos de qualquer espécie; 
II — distribuidoras de valores mobiliários; 

III — corretoras de câmbio e de valores mobiliários; 
IV — sociedades de crédito, financiamento e investimentos; 
V — sociedades de crédito imobiliário; 

VI — administradoras de cartões de crédito; 
VII — sociedades de arrendamento mercantil; 

VIII — administradoras de mercado de balcão organizado; 

' A Lei Complementar 105/2001 dispõe sobre o sigilo das operações de instituições 
financeiras. 
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IX — cooperativas de crédito; 
X — associações de poupança e empréstimo; 

XE — bolsas de valores e de mercadorias e futuros; 
XII — entidades de liquidação e compensação; 

XIII — outras sociedades que, em razão da natureza de suas opera-
ções, assim venham a ser consideradas pelo Conselho Mo-
netário Nacional. 

Primeiro, porque as atividades de fomento e as atividades de um 
Fundo não se confundem, como já dissemos, com atividades de institui-
ções de natureza bancária. Segundo, porque estamos cuidando de 
patrimônio público e, a esse respeito o atual texto da Constituição Fede-
ral é cristalino, ao determinar, em seu art. 70: 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinhei-
ros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 
responda, ou que, em nome desta, assuma obri-
gações de natureza pecuniária. 

Pois bem. Se a origem dos recursos de uma Agência de Fomento e 
de um Fundo é pública, evidentemente não existe hipótese de transforma-
los em recursos "não públicos", ou, em outras palavras, em "propriedade 
privada" (revestidos das características de sigilo, por exemplo), especial-
mente em decorrência de sua aplicação a objetivos sociais públicos que 
não podem ser desenvolvidos em segredo. 

Não se pode esquecer que um dos critérios básicos para caracterizar 
um Estado Democrático é o caráter público de seu governo, o que tam-
bém é condição necessária para que o povo (que o mantém através dos 
tributos que está obrigado a recolher) tenha a condição de criticá-lo, avalia-
lo e controlá-lo. 

Além disso, os recursos públicos, mais que ingredientes necessários 
à movimentação da máquina governamental, devem ser vistos como meios 
para promoção do desenvolvimento humano sustentável, que, por sua 
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vez, depende da existência de instituições sociais e políticas que se voltem 
para sua consecução. O crescimento do Estado, o desenvolvimento soci-
al, a correta aplicação dos recursos públicos são temas de interesse com-
pletamente público. 

A forma como uma Agência de Fomento aplica os recursos do 
Fundo do qual é gestora interessa, sobremaneira, à coletividade, porque é 
esta coletividade quem provê tais órgãos de recursos iniciais. Quem é 
agraciado com tais recursos tem o dever de dar conta de sua aplicação, 
porque não pode fazê-lo ao seu bel prazer, ao seu talante ou livre arbítrio, 
por estar inteiramente comprometido com os fins da própria Agência de 
Fomento, em primeira análise e com o desenvolvimento social do Esta-
do, num sentido mais lato e finalístico. 

Em síntese, tratando-se de órgãos públicos, lidando com recursos 
públicos para fins exclusivamente públicos, não há qualquer razão para 
que tais recursos não possam, em sua plenitude, ser fiscalizados pelo Tri-
bunal de Contas, que, por sua vez, tem o dever constitucional de fazê-lo. 

Registre-se, ainda, que não se pode atribuir às Agências de Fomen-
to uma natureza simplesmente comercial das suas atividades, na medida 
em que não existem Agências de Fomento "privadas"; e os seus gestores 
têm a responsabilidade e a obrigação de prestar contas de todas as suas 
operações à sociedade, sem omitir quaisquer informações, detalhes ou 
nomes. Aliás, ao optar por uma Agência de Fomento, os Estados se reti-
ram efetivamente das atividades bancárias, conforme art. 1° do texto da 
Medida Provisória 1.514, de 07 de agosto de 1996, que originou a cria-
ção das Agências de Fomento: 

Art. 13 A redução da presença do setor público 
estadual na atividade financeira bancária será in-
centivada pelos mecanismos estabelecidos nesta 
Medida Provisória, preferencialmente mediante 
a privatização, extinção, ou transformação em ins-
tituição não financeira ou Agência de Fomento, 
de instituições financeiras sob controle acionário 
de Unidade da Federação. 
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Já afirmamos que nem um Fundo nem uma Agência de Fomento 
são entidades bancárias e, assim, não há que se falar em "sigilo bancário"; 
Dor conseguinte, também não pode se aventar a impossibilidade de veri-
ficar a quem foram feitos os empréstimos, cuja natureza, finalidade e 
objetivo se resumem no compromisso com o desenvolvimento social. 

3 O papel dos Tribunais de Contas 

medida que o Estado, através da Administração Pública, realiza 
as suas fimções com a utilização e aplicação de recursos públicos, torna-se 
uma prerrogativa do cidadão comprovar a regularidade destes gastos, des-
de o seu planejamento orçamentário e programático, até o seu efetivo 
emprego na execução do orçamento e dos programas planejados. E os 
Tribunais de Contas existem justamente para, exercendo o controle exter-
no, possibilitar à sociedade brasileira uma avaliação da gestão pública da-
queles que foram, direta ou indiretamente, escolhidos para exercer o múnus 
da governança. 

Os Tribunais de Contas são órgãos criados pela própria Constitui-
ção Federal e é de sua competência o julgamento das contas dos adminis-
tradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades insti-
tuídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que 
derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte preju-
ízo ao erário público. Exercem esse múnus através das auditorias, que se 
constituem na atividade de controle e fiscalização da administração, desti-
nada a oferecer informações e dados sobre os serviços, controlados, des-
provida do poder de decisão, e que se conclui na elaboração de relatórios 
para avaliação da autoridade com poder decisório, onde se expõem os 
fatos verificados. É um trabalho científico e metodológico sério, detalha-
damente planejado, organizado, sistêmico e legal. 

Em decorrência da própria evolução do Estado, e do surgimento 
de diferentes formas de atuação da Administração Pública, quer decor-
rentes de novas estruturas e sistemas gerenciais, quer decorrentes de novas 
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permissões legais, os Tribunais de Contas também modernizam a sua atu-
ação, fazendo com que surjam especificidades auditoriais, que podem ser 
didaticamente classificadas, a depender do respectivo objeto de exame, 
como por exemplo, auditorias de regularidade, auditorias operacionais, 
auditorias de desempenho, etc. Entretanto, qualquer que seja o tipo de 
auditoria, os seus respectivos exames não adentram na vida privada das 
pessoas ou empresas, mas, tão somente verificam a legalidade, a eficácia e 
a eficiência da aplicação dos recursos públicos, e sempre, ao fazê-lo, os 
seus auditores e técnicos estarão, por dever funcional, comprometidos 
com a ética que lhes obriga a guardar sigilo no desempenho de suas funções. 

Evidente que também não concordamos com o puro e simples 
acesso a informações de natureza particular e privada, salvo se houver for-
tes indícios de irregularidades no gasto público objeto da fiscalização, ir-
regularidades estas que podem estar sendo perpetradas justamente em ra-
zão da impossibilidade de fiscalização pela falta de acesso a dados sigilo-
sos. Em outras palavras: a instituição fiscalizada deve disponibilizar, sob 
condições e requisitos particulares, os dados necessários ao convencimen-
to técnico da boa aplicação dos recursos públicos, nos casos de fiscaliza-
ção. Frise-se: técnico. Jamais político, porque políticas também não po-
dem ser as razões de omitir tais dados, nos processos de fiscalização. 

O gasto público e, de conseguinte, o controle deste gasto é que se 
constitui no objeto do exercício fiscalizatório dos Tribunais de Contas. 
Ressalte-se que há despesas públicas que têm caráter de "verba secreta"; 
nestes casos, existe um procedimento auditorial específico para a respecti-
va fiscalização, com obediência a cautelas e garantias legais, com as quais 
ficam comprometidos os auditores e técnicos dos Tribunais de Contas, já 
que lhes cabe tal comprometimento em razão da função que exercem. 
Por isso, se também lhes coubesse examinar questões de natureza privada/ 
sigilosa em decorrência de alguma correlação com o gasto de dinheiro 
público, não seria a hipótese de questionamento, quiçá de proibição de 
tal fiscalização, sob pena de se estar negando a própria plenitude do exer-
cício do controle externo, tal como previsto no texto constitucional, e 
maculando a alta responsabilidade atribuída aos Tribunais de Contas de 
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zelar pela incúria no trato da coisa pública, que muitas vezes se torna 
vítima dos imbróglios dolosos da inteligência humana. 

4 Ponderações sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal 

Por fim, cabem algumas considerações sobre novos contornos que, 
recentemente, revestiram a questão do "sigilo x Tribunais de Contas", em 
decorrência do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, relativa-
mente ao tema "sigilo bancário", externado na Decisão proferida no Man-
dado de Segurança impetrado no Supremo Tribunal Federal em 1997, 
pelo Banco Central do Brasil, ressaltando-se que não se discutem, naque-
le processo, questões inerentes a Agência de Fomento ou Fundos. Evoca-
mos a matéria apenas a título de ilustração e contraponto com a nossa 
opinião, ainda que não existam pontos divergentes, já que, em momento 
algum, referimo-nos aos bancos e a dinheiro privado. 

Esse Mandado de Segurança foi impetrado contra Decisão do Tri-
bunal de Contas da União, proferida em Sessão Plenária, de 02 de abril de 
2007, quando o TCU, afirmando ser "pacífico o entendimento no senti-
do de que o sigilo bancário tratado no art. 38 da Lei n° 4.595/64 não se 
aplica às funções de fiscalização do Tribunal de Contas da União", decidiu 
aplicar multa ao gestor do Banco Central do Brasil por não ter ele permi-
tido a disponibilização de algumas transações do sistema SISBACEN, 
com relevância para o exercício do controle externo, para exame dos téc-
nicos do TCU, alegando estarem resguardadas pelo sigilo bancário. 

A esta decisão, seguiram-se outras, de natureza similar, tendo, in-
clusive, o Plenário do Tribunal de Contas da União decidido assinar prazo 
para que o Titular da Secretaria da Receita Federal do Brasil apresentasse 
documentos e informações já requeridas pela equipe de auditoria, sob 
pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei n° 8.443/ 
92, ressaltando a tramitação sigilosa do processo e a obrigatoriedade de os 
analistas encarregados da auditoria guardarem sigilo pertinente quanto às 
informações disponibilizadas. 
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Estas questões ganharam contornos de definitividade quando o 
Mandado de Segurança "MS 22801 MC/DF", àquela época interposto, 
foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em 17 de dezembro de 2007 
(dez anos após ser impetrado), cuja decisão, publicada em 11 de fevereiro 
de 2008, concedeu a segurança, por unanimidade. A matéria contida nes-
ta decisão teve tanta relevância que ganhou destaque no Informativo do 
STF n° 493, publicado no site do Supremo Tribunal Federal: 

Quebra de Sigilo Bancário e TCU 

O Tribunal concedeu mandado de segurança 
impetrado pelo Banco Central do Brasil — BACEN 
contra ato do Tribunal de Contas da União — TCU 
que, ao proceder à auditoria na prestação de con-
tas do impetrante, relativa ao exercício de 1995, 
determinara-lhe que fosse disponibilizado o aces-
so às transações do Sistema de Informações do 
Banco Central — SISBACEN de potencial inte-
resse ao controle externo, sob pena de multa. En-
tendeu-se que a Lei Complementar 105/2001, 
que dispôs específica e exaustivamente sobre o si-
gilo das operações de instituições financeiras, não 
conferiu ao TCU poderes para determinar a que-
bra do sigilo bancário de dados constantes do 
Banco Central do Brasil. Asseverou-se que o art. 
38 da Lei 4.595/64, que regulava o sigilo das 
operações ativas e passivas e serviços prestados pelas 
instituições financeiras, foi revogado pela referida 
lei complementar, que previu a possibilidade de 
quebra do sigilo bancário por determinação do 
Poder Judiciário, do Poder Legislativo federal, bem 
como das Comissões Parlamentares de Inquérito, 
após prévia aprovação do pedido pelo Plenário da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou 
do plenário de suas respectivas comissões parla-
mentares de inquérito (LC 105/2001, artigos 3. 
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e 40, §§ 10 e 20). MS 22801/DF, rel. Min. 
Menezes Direito, 17.12.2007. (MS-22801)3  

Durante o julgamento, o Ministro Relator, Carlos Alberto Menezes 
Direito, afirmou que; 

[...] não estamos dizendo que o Banco Central 
não deva informações ao Poder Legislativo. Ao 
contrário, nós estamos é afirmando que deve. O 
que nós estamos aqui decidindo é que uma Câ-
mara do Tribunal de Contas — e o Tribunal de 
Contas da União não é o Poder Legislativo, é um 
órgão do Poder Legislativo — possa autorizar (ou 
não) a invasão do Sisbacen de forma irrestrita.4  

Como se pode constatar, o julgamento do STF trata de matéria 
diversa daquela que cuidamos neste artigo, não podendo se aplicar a uma 
Agência de Fomento os mesmos argumentos aplicáveis aos bancos, para 
inviabilizar a plenitude do exercício do controle externo pelo Tribunal de 
Contas. 

5 Conclusão 

Em síntese, se tanto urna Agência de Fomento quanto um Fundo 
lidam com recursos públicos e se o Tribunal de Contas, por sua vez, é o 
órgão que existe justamente para executar o controle da aplicação destes 
recursos públicos, não vislumbramos hipótese de realização de auditorias 
em apenas parte dos dados que devem ser auditados. 

É evidente que a matéria não se esgota por aqui. Ao contrário, após 
revolver tantos ângulos dessa complexa questão, concluímos que a sua 
análise — pelos aspectos de Agência de Fomento e Fundo — ainda carece de 
um longo percurso, quiçá até ser examinada por aqueles que interpretam 

Conforme portal do Supremo Tribunal Federal, http://www.stf.gov.briportallinforma-
tivo/verInformativo.  
Idem. 
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o Direito na sua mais alta dimensão. Sabemos que muitos são os aspectos 
que envolvem esta questão e que ganham, muitas vezes, contornos que 
ultrapassam simplesmente o aspecto político, na medida em que são di-
versos e particularizados em questões que envolvem temas como "sigilo, 
privacidade, aplicação de recursos públicos" e, por que não dizer: "limites 
do controle externo". 

Entretanto, sempre que se fala de aplicação e gasto de recursos pú-
blicos, entendemos que o caráter dos respectivos exames auditoriais deve 
ser técnico e político, objetivando apenas o controle do gasto público, 
para que não se desviem recursos tão caros aos cidadãos. Este é o sentido 
do nosso contributo. 
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OS CONTRATOS DE GESTÃO E O TCE/BA: desafio para 
implementação de um controle externo efetivo 

Morgana Bellazzi de Oliveira Carvalho* 

Resumo 

O artigo versa sobre a necessidade de um controle externo efetivo nos 
contratos de gestão, firmados pelo Estado da Bahia com entidades priva-
das, a partir da implantação de uma metodologia de fiscalização e de acom-
panhamento adequadas. Partiu-se, inicialmente, do conceito de contrato 
administrativo para inserirem-se os contratos de gestão, como espécie 
daquele gênero e, mais especificamente, como espécie do gênero contrato 
administrativo de gerenciamento. Avançou-se numa perspectiva vanguar-
dista e neoconstitucional do direito administrativo para permitir-se a uti-
lização do contrato de gerenciamento, não só para os ajustes firmados 
entre o ente político e as Organizações Sociais (contratos de gestão), mas, 
também, para aqueles contratos firmados entre o Estado e as empresas 
privadas, muito comuns na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. O 
objeto desses contratos é administradgerenciadoperacionalizar estabeleci-
mentos que prestam o serviço público de saúde, como é o caso dos hospi-
tais estaduais. Isso porque o entendimento defendido é o de que não é o 
serviço público que está sendo transferido nesses contratos e, sim, as tare-
fas embutidas neles, as atividades-meio ligadas à gestão dos mesmos. Por 
fim, referindo-se à parte prática, o estudo propôs um modelo de fiscaliza-
ção e acompanhamento desses contratos de gestão/gerencimento pela Corte 
de Contas Estadual, a fim de, caso normatizados tais pontos de controle, 
os mesmos sirvam para uniformizar os procedimentos auditoriais realiza- 

* Agente de Controle Externo do TCE/BA. Mestre em Direito Público pela LIEM. 
Especialista em Direito do Estado e Responsabilidade Fiscal pela Fundação Cairu. Pro-
fessora de Licitações, Contratos e Convênios do Curso de Controladoria Governamental 
da Pós-Graduação das Faculdades Jorge Amado. 
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dos, em busca de apresentar à sociedade um resultado mais efetivo do 
controle externo. 

Palavras-chave: Contrato Administrativo; Contrato de Gestão; Presta-
ção de Serviço Público; Controle Externo; Efetividade. 

1 Introdução 

Este artigo propõe o aprofundamento do estudo e das discussões 
acerca da fiscalização, pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, dos 
contratos de gestão que, sob a ótica do direito administrativo moderno, 
possuem a natureza de contratos administrativos. Afinal, a lei dispõe que 
todo e qualquer pacto ou ajuste de vontade firmado pela Administração 
Pública como particular e um contrato administrativo, que, por sua na-
tureza, objeto e regime jurídico, mesmo recebendo denominação diversa, 
em essência, não deixa de ser considerado contrato em sentido amplo. 
Assim, tem-se que os contratos de gestão, acordos, protocolos e convêni-
os, no fundo, não deixam de ser contratos administrativos típicos, vez 
que inserem-se na definição da norma geral de licitações e contratos, vide 
parágrafo único, do artigo segundo, da Lei 8.666/93: 

Art. 20. 

l...] 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-
se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos 
ou entidades da Administração Pública e Parti-
culares, em que haja um acordo de vontade para 
a formação de vínculo e a estipulação de obriga-
ções recíprocas, seja qual for a denominação utili-
zada. 

Dessa forma, sendo competência do Tribunal de Contas, dentre 
outras, a fisnlinção dos contratos administrativos, logo, os contratos de 
gestão, por serem contratos administrativos, integram essa gama de ins-
trumentos a serem auditados. 
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De fato, quanto a essa questão, não resta a menor dúvida. O pro-
blema em foco neste artigo não é esse, mas, sim, "como" o Tribunal de 
Contas deve implementar essa fiscalização e esse acompanhamento, dian-
te da ausência de normatização de uma metodologia própria, que forneça 
critérios para um controle efetivo, não só da legalidade, mas, também, do 
desempenho desses contratos, que, indusive, possuem metas a serem 
alcançadas pelo contratado, em nome da busca de excelência do serviço 
ser prestado. 

É disso que este artigo se ocupará. Entretanto, como um avião não 
decola sem uma das asas, antes da abordagem prática, venha a teoria! 

2 Contratos administrativos 

2.1 A existência do contrato administrativo 

Um dos meios de que se vale a Administração Pública para cum-
prir suas múltiplas atribuições e realizar as atividades inerentes aos serviços 
públicos é o contrato, figura jurídica que, inicialmente, encontrou resis-
tência por parte da doutrina liberal em ser concebida nos seus moldes 
atuais, em razão da oposição à possibilidade de existência de prerrogativas 
do Poder Público em face do particular. 

Com efeito, no início do Século XX, na fase inicial da elaboração 
da teoria do contrato administrativo, ainda vigorava a doutrina liberal de 
direito privado, vigente nos séculos XVIII e XIX, a qual construiu o con-
ceito de contrato, atrelado à autonomia da vontade, à igualdade estrita e à 
imutabilidade. Sendo assim, só poderia existir contrato preenchendo-se 
essas três condições. Com  base nisso, inclusive, o contrato jamais poderia 
ser alterado, ainda que se justificasse a alteração em decorrência de fato 
imprevisto ao tempo da contratação e que, existindo, prejudicasse uma 
das partes. 

Então, a posição dos doutrinadores se repartiu, no Brasil, entre: a) 
aqueles que não aceitavam a existência de contrato administrativo; b) aque- 
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les que aceitavam e que entendiam que todos os contratos de que a Admi-
nistração fosse parte seriam contratos administrativos; c) uma terceira 
corrente que aceitava a existência de contrato administrativo como espé-
cie do gênero contrato, com regime jurídico de direito público, derrogatório 
e exorbitante do direito privado. 

Neste artigo, a autora se filia a essa terceira corrente, adotada pela 
maioria dos administrativistas brasileiros, como Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro. Logo, admite-se a existência de contratos administrativos como 
espécie do gênero contrato. 

Ademais, aceita-se que a expressão contrato administrativo deve 
englobar todos os contratos firmados pela Administração Pública, desde 
que sujeitos ao regime de direito público. 

A expressão contrato administrativo deve designar, portanto, os ajus-
tes que a Administração, nessa qualidade, celebrar com pessoas físicas ou 
jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segun-
do regime jurídico de direito público. 

Assim, superadas as resistências à possibilidade de existência de um 
contrato em que o Poder Público seja parte, vigorando a supremacia do 
interesse público sobre o particular no regime jurídico de direito público, 
e afastadas do conceito de contrato administrativo as noções da teoria dos 
contratos privados, tais como: a autonomia da vontade, a igualdade abso-
luta entre as partes e a intangibilidade da vontade inicial das mesmas, cabe 
destrinchar o conceito de contrato administrativo. 

2.2 Conceito de contrato administrativo 

No direito administrativo moderno predomina a idéia básica de 
contrato, predominante na Grécia Clássica e no Direito Romano Antigo, 
centrada no intercâmbio de bens e prestações, regido pelo direito, que 
admite vários tipos, inclusive com regimes jurídicos diversos, mas que, 
contudo, incluem-se numa mesma figura jurídica, num mesmo "módulo 
contratual", como denomina Odete Medauar (2005, p. 206). 
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Como visto, o conceito de contrato não é específico do direito 
privado, mas, sim, da teoria geral do direito, logo, serve, também, ao 
direito público. Isso quer dizer que os contratos administrativos se en-
quadram no conceito geral de contratos como sendo acordo de vontades 
gerador de direitos e obrigações recíprocas para as panes, porém, com 
características peculiares que o diferenciam do contrato privado, como, 
por exemplo, a lógica dual retratada por Celso Antonio Bandeira de Mello. 

Segundo Mello (2005, pp. 583-584), a lógica do contrato admi-
nistrativo é dual, porque, de um lado, o Poder Público usufrui de todos 
os poderes indispensáveis à proteção do interesse público substanciado no 
contrato, e, de outro, porque é garantida a proteção dos interesses priva-
dos que ditaram sua participação no vínculo, consoante os termos ali 
estabelecidos. 

Assim, há duas ordens de interesses que se devem compor no con-
trato administrativo: o interesse público, curado pela Administração e 
pela proteção ao interesse público, e o interesse privado, que postula o 
suprimento de uma legítima pretensão ao lucro. Ambas as pretensões 
estão confortadas pela ordem jurídica no contrato administrativo. Por 
isso, não há como fugir à conclusão de que ao Poder Público pertencem 
todas as prerrogativas necessárias ao bom asseguramento do interesse pú-
blico, de sorte que pode adotar providências requeridas para tanto, ainda 
que estas medidas impliquem em alterações unilaterais no ajuste inicial. 
Por sua vez, não há como evadir-se, também, à conclusão de que nunca a 
Administração poderá locupletar-se indevidamente, esquivando-se de cum-
prir as contrapartidas com ela pactuadas. 

2.3 Tipologia dos contratos administrativos 

Dentre os contratos administrativos submetidos ao regime de di-
reito público tem-se: a concessão de serviço público, a de obra pública, a 
de uso de bem público; o contrato de prestação/locação de serviço; o 
contrato de obra pública; o de fornecimento e o de empréstimo público. 
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Esses contratos administrativos podem ser agrupados em três ti-
pos/categorias/gêneros: a) os contratos administrativos clássicos; b) os 
contratos regidos parcialmente pelo direito privado; c) outras figuras 
contratuais recentes. 

Os contratos administrativos clássicos são regidos integralmente 
pelo direito público. São espécies desse tipo: o contrato de obra pública, 
o de prestação/locação de serviços, o de compras e o de concessões de 
serviço e obra ou de uso. 

Os contratos parcialmente regidos pelo direito privado, também 
denominados semipúblicos, são os contratos de locação em que o Poder 
Público é locatário, são os de seguro e os de financiamento. Seu conteúdo 
é regido, predominantemente, por normas de direito privado, aplicando-
se as regras de direito público referentes às cláusulas necessárias, às prerro-
gativas da Adrninistração e à forma li7ação. 

As outras figuras contratuais são novos tipos de contratos que vêm 
florescendo na última década, surgidos de acordos, termos de cooperação 
e de parceria entre a Administração Pública e o particular. São formas 
jurídicas que não se enquadram nos moldes do padrão clássico de contra-
to administrativo, embora regidas precipuamente pelo direito público. 
Os exemplos recentes são: os convênios, os protocolos de intenções, os 
consórcios, os contratos de gestão, de arrendamento, de programa, de 
plano, as parcerias público-privadas e os consórcios públicos. 

Como este artigo trata, especificamente, dos contratos de gestão e 
da necessidade de sua efetiva fiscalização pelos Tribunais de Contas, espe-
cificamente o do Estado da Bahia, não se abordará os outros tipos. 

3 Contratos de gestão 

3.1 Origem 

O contrato de gestão é uma nova figura contratual, surgida como 
produto da reforma administrativa do Estado, que teve o objetivo precípuo 
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de desonerar o ente estatal de tarefas que não seriam exclusivas ou 
finalísticas, desburocratizando a execução e propiciando maior eficiência 
à prestação do serviço público. 

Com efeito, o surgimento desses contratos coadunou-se com um 
momento em que a ordem mundial clamava pelo fim de organizações 
exreçsivamente burocráticas, centralizadas e inteiramente obsoletas, tanto 
no que se refere às empresas privadas, quanto ao aparato público, princi-
palmente este. O aparelho estatal tornou-se, após o aumento do 
intervencionismo, exageradamente lento, ineficiente e oneroso, não lo-
grando mais acompanhar o novo ritmo de desenvolvimento tecnológico 
e gerencial, que exige decisões céleres e estruturas organizacionais mais 
descentralizadas e flexíveis. 

Assim, o modelo burocrático de Estado foi aos poucos sendo subs-
tituído pelo gerencial, baseado na descentralização das decisões e numa 
hierarquia menos rígida, e foi redefinido o papel do Estado a fim de aten-
der às novas demandas de democratização e eficiência do serviço público, 
num quadro mundial de globalização, que exige novas formas de gestão, 
mais participativas, mais compatíveis com os avanços tecnológicos, bem 
como estruturas mais ágeis, flexíveis, descentralizadas e mais voltadas para 
os resultados. 

Nesse contexto, emergiu, como resposta à crise burocrática de ad-
ministrar o Estado, a Administração Pública Gerencial, orientada pelos 
valores da eficiência', eficácia e efetividade, como formas de aumentar a 
governabilidade, a proteção ao patrimônio público e de democratizar a 
relação entre o Estado e a sociedade, uma vez que foi ampliada a partici-
pação, a transparência, a responsabilidade fiscal e o controle social. 

Com isso, cresceu, no Brasil, há cerca de 10 anos, o movimento 
em direção à chamada "contratualização", iniciado no final da década de 

' O princípio da eficiência a partir da EC 19/98, passou a ser um princípio constitucional 
constante do caput do art. 37. 
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60, na França, como modo de enfrentar o alto grau de ineficiência das 
empresas públicas francesas, cada vez mais dependentes de subsídios go-
vernamentais (empresas estatais dependentes); e, na década de 80, na In-
glaterra. Assim, ainda que com atraso, o Brasil contratualizou suas rela-
ções e a própria prestação dos serviços públicos, observando o disposto na 
Constituição Federal, após as emendas 19 e 20. 

3.2 Conceito 

O contrato de gestão é um contrato administrativo que se insere na 
definição de contrato de gerenciamento privado de ente público, ou seja, 
é espécie deste. 

A propósito, contrato de gerenciamento é aquele em que o contra-
tante, no caso o Poder Público, compete a um gerenciador privado a 
condução de um empreendimento ou de um estabelecimento público 
(exemplo de um hospital ou escola), reservando para si a competência 
decisória final e responsabilizando-se pelos encargos financeiros da execu-
ção das obras e serviços projetados. 

O respaldo legal desse tipo de contratação, de uma forma geral, 
reside na Constituição Federal, no art. 37, §8°, que prevê que a autono-
mia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da Admi-
nistração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, que 
tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou 
entidade, cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os 
controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações, res-
ponsabilidades, e remuneração do pessoal. 

A lei mencionada no dispositivo constitucional é, nos aspectos ge-
rais, aquela que rege os contratos administrativos e a prestação de serviços 
públicos. 

Com efeito, a atividade de gerenciamento está associada à prestação 
de serviços públicos, mas a gestão não é, em si, considerada um serviço 
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público, por isso a contratação não se dá através de contrato de concessão 
de serviço público. 

É como se a atividade/serviço de gerenciamento estivesse sendo 
c`terceirizada", sendo que nessa terceirização existiriam metas a serem cum-
pridas e obrigações do contratado com os resultados finais, ou seja, com a 
efetiva prestação do serviço público. Daí poder-se dizer que o contrato de 
gerenciamento é um contrato de terceirização de um serviço comprome-
tido com o resultado. 

E é justamente esse "o calcanhar de aquiles" dessas contratações pú-
blicas, em razão da necessidade de planejamento/dimensionamento do 
objeto a ser contratado e do acompanhamento/fiscalização de sua execu-
ção. Afinal, é o controle das metas estabelecidas que assegurará a boa 
contratação administrativa. 

Assim, o contrato de gerenciamento é aquele em que a Administra-
ção Pública contrata uma empresa privada para passar a administrar um 
ente estatal, por conta e risco do Poder Público, recebendo deste uma 
remuneração fixada em valor nominal global para toda a duração do con-
trato, com possibilidade de atualização, para manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, e de redução ou acréscimo, desde que 
por aditivo, alterem-se as metas ou serviços' previstos inicialmente. 

Frise-se que, no contrato de gerenciamento não se transfere a exe-
cução do serviço público, mas, sim, a gestão dessa execução, a fim de se 
alcançar maior eficiência e economia na prestação do mesmo. 

O contrato de gestão, como dito, é espécie dos contratos de 
gerenciamento, sendo que com limitações subjetivas, já que somente pode 
ser firmado com paraestatais ou com Órgãos públicos. 

2  Serviço, segundo o art. 60, II, da Lei 8.666/93, é toda atividade destinada a obter 
determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, 
instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, transporte, manu-
tenção, locação de bens, publicidade, seguro, trabalhos técnico-profissionais. 
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Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2004), o contrato de ges-
tão é uma forma de ajuste entre, de um lado, a Administração Pública 
Direta e, de outro, entidades da Administração Indireta ou entidades pri-
vadas que atuam paralelamente ao Estado e que poderiam ser enquadra-
das, por suas características, como entidades paraestatais. Além disso, de 
acordo com a citada autora, esses contratos podem ser utilizados para 
denominar os vínculos entre o Poder Público e uma entidade privada 
qualificada como organização social, segundo prevê a Lei 9.637/98, em 
seu art. 50, e para os vínculos entre um Ministério e as suas respectivas 
autarquias e fundações qualificadas como Agências Executivas. 

O objetivo desses contratos é o de estabelecer determinadas metas a 
serem alcançadas, pela entidade contratada, na prestação do serviço públi-
co. O contrato é estabelecido por tempo determinado, ficando o contra-
tado sujeito a controle de resultado para a verificação das metas 
estabelecidas. 

Portanto, os contratos de gestão sujeitam-se aos princípios e regras 
referentes aos contratos administrativos, no que tange à formalização, 
duração, publicação, alteração, e, principalmente, à fiscali7ação e controle 
externo. 

Diante dessas definições, numa perspectiva vanguardista e 
neoconstitucional do direito administrativo, pode-se concluir que os ajustes 
fumados entre o ente político e as empresas privadas com finalidade lu-
crativa, para a execução de gestão de serviço público, embora não possam 
ser denominados contratos de gestão, encontram respaldo legal na CF/ 
88, sendo considerados contratos de gerenciamento. 

Esses contratos são muito comuns na Secretaria de Saúde do Esta-
do da Bahia, cujo objeto é administrar/gerenciar/operacionalizar hospi-
tais — estabelecimentos públicos que prestam o serviço público de saúde. 

Porém, cabe abrir um parêntese para deixar claro que os contratos 
de gerenciamento de serviço público não coincidem com as concessões de 
serviço público. É o que se verá a seguir. 
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3.3 Diferenças entre contrato de gestão de serviço público e con-
trato de concessão de serviço público 

O contrato de gestão/gerenciamento é um contrato de prestação de 
serviço, ou melhor, de terceirização de serviço, o que não se confunde 
com a concessão ou a permissão, estabelecidos no art. 175 da CF/88, que 
dispõe: "Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação 
de serviços públicos". 

A diferença reside basicamente em que na concessão se tem por 
objeto um serviço público como um todo, como o fornecimento de 
energia elétrica, a navegação aérea, o transporte público de uma cidade, ou 
qualquer dos serviços previstos no art. 21, XII, CF/88. O objeto não é 
uma determinada atividade ligada ao serviço público, como é o 
gerenciamento, mas todo o complexo de atividades indispensáveis à reali-
zação de um serviço público especifico, envolvendo a gestão e a execução 
material do mesmo. 

Na concessão, a Administração transfere o serviço em seu todo, 
estabelecendo as condições em que quer que ele seja desempenhado; a 
concessionária é que vai ter a alternativa de terceirizar ou não determina-
das atividades materiais ligadas ao objeto concedido. 

Na locação/prestação/terceirização de serviços, o objeto é o desem-
penho de determinada atividade que não é atribuída ao Estado como 
serviço público e que ele exerce apenas em caráter acessório ou comple-
mentar da atividade-fim, que é o serviço público. Por exemplo: tem-se a 
educação e a saúde, que são direitos públicos subjetivos e serviços públi-
cos que devem ser prestados/realizados pelo Estado gratuitamente. 

A gestão da instituição de ensino, bem como da unidade hospitalar 
são atividades acessórias, complementares, que, embora indispensáveis, 
não são a atividade-fim, o próprio serviço público. São serviços que têm 
de existir para viabilizar a prestação do serviço, mas não têm de ser neces-
sariamente praticados materialmente e diretamente pelo Estado, poden- 
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do ser contratados com o particular, desde que o contrato seja bem plane-
jado, executado e fiscalizado, o que, inclusive, pode trazer benefícios para 
a prestação do serviço público no que tange à economicidade e eficiência. 

Nos contratos de gerenciamento não há transferência da gestão es-
tratégica do serviço. O prestador contratado é simples executor material 
para o Poder Público contratante da gestão operacional, da logística. As-
sim, não são transferidos poderes públicos. Persiste o Poder Público como 
o sujeito diretamente relacionado com os usuários e, por conseguinte, 
responsável direto pelos serviços. O usuário do serviço público não pos-
sui qualquer relação jurídica com o contratado-executor material de uma 
atividade relativa ao desempenho do serviço público que ele usufrui, mas 
possui relação jurídica com a entidade pública que presta o serviço, exem-
plo: com a escola ou hospital públicos. 

Além disso, no contrato de gerenciamento, o contratado não é re-
munerado por tarifas pagas pelos usuários, mas pelo valor avençado no 
contrato com o ente governamental, e inteiramente pago pelo Poder Pú-
blico em troca do serviço prestado. Logo, o serviço continua a ser presta-
do diretamente pela entidade pública, a qual apenas se serve de um agente 
material para a sua gestão. 

Já na concessão, tal como se passa igualmente na permissão, o 
concedente se retira do encargo de prestar diretamente o serviço e transfe-
re para o concessionário a qualidade, o título jurídico de prestador do 
serviço público ao usuário, isto é, o de pessoa interposta entre o Poder 
Público e a coletividade. Há a delegação da prestação, o que não há no 
gerenciamento. 

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1997, p. 119-
120), o autor francês Gilles J. Guglielmi também faz a distinção entre 
concessão de serviço público e prestação desse serviço. Para ele não há 
como confundir os dois institutos, principalmente no que tange aos 
modos de gestão que são distintos: nas concessões há a gestão total do 
serviço, nos contratos de gerenciamento há a gestão material. 
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A gestão estratégica, repita-se, caberá, em ambos os casos, sempre 
ao Poder Público, não podendo ser transferida ao particular, mas as ges-
tões material e operacional podem ser objeto de transferência ao concessi-
onário. A gestão operacional concerne às tarefas de regulação, otimização 
e operacionalização do fornecimento do serviço público. Trata-se de asse-
gurar a continuidade do serviço, a logística. Essa fluição corresponde, as-
sim, a uma atividade relacionada ao funcionamento de uma parte da or-
ganização do serviço público. 

Outrossim, sendo o serviço público gratuito (serviço público soci-
al, exemplo: educação e saúde), não se pode cogitar a concessão ou per-
missão, porque nesses institutos a remuneração é feita pelo usuário do 
serviço público e não pelo órgão concedente. A gestão operacional e a 
material desses serviços sociais gratuitos são feitas diretamente pelo Esta-
do (rede própria), ou, mediante contratos de terceirização (gerenciarnento), 
sob a forma de contratos de prestação de serviços, tendo por objeto as 
atividades materiais ligadas à execução do serviço. 

O serviço público de saúde, por exemplo, à luz do direito positivo 
brasileiro, quando prestado pelo Poder Público, integra uma rede 
regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único que, nos 
termos do art. 198, CF/88, é organizado segundo as seguintes diretrizes: 
I — descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II — 
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; III — participação da comunidade. 

Como se trata de serviço público gratuito, a descentralização por 
colaboração não se aplica, é inadequada a essa atividade, não podendo 
haver concessão ou permissão, pois, no caso da saúde, o serviço é remune-
rado diretamente pelo Poder Público e não pelos usuários do serviço. 
Sendo a saúde prestada gratuitamente, não há como utilizar esses dois 
institutos. No entanto, a própria Constituição Federal faz referência à 
possibilidade de serem os serviços públicos de saúde prestados por tercei-
ros, que não a Administração Pública. 
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Com efeito, o art. 199, §1°, estabelece que as instituições privadas 
poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convê-
nio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos 

Assim, estando afastada a impossibilidade de haver concessão nos 
serviços de saúde, por ser inadequada a esse tipo de atividade, o que se 
pode entender é que o constituinte permitiu, com o dispositivo raro 
mencionado, a contratação desses serviços, ou seja, a possibilidade de se 
firmarem contratos de prestação de serviços com empresas privadas, pre-
ferencialmente com aquelas sem fins lucrativos, mas sem excluir as de-
mais, sendo que, em qualquer dos casos, serão as mesmas remuneradas 
pelos cofres públicos e não pelo cidadão. 

Eis a diferença entre contrato de gestão e contrato de concessão, e 
identificada a preferência estipulada pelo constituinte para que os contra-
tos de gerenciamento sejam celebrados com entidades filantrópicas, mas, 
não, sua obrigatoriedade. 

Assim, a pergunta que resta ser respondida é do ponto de vista 
prático: como fiscalizg t os contratos de gestão/gerenciamento, que tanto 
possuem características de um simples contrato de terceirização de servi-
ços, como de convênios firmados entre partícipes com objetivos comuns? 

4 Como fiscalizar os contratos de gerenciamento? 

Os contratos de gerenciamento, como qualquer outro ajuste da 
Administração Pública, ficam sujeitos aos controles interno e externo. 
Neles são estabelecidos compromissos que devem, efetivamente, ser cum-
pridos sob pena de invalidar o acordo. 

O controle interno compete à própria Administração, que deve 
fiscalizar a execução do contrato (art. 58, III, da Lei 8.666/93). Para tan-
to, deve designar um representante, que poderá determinar o que for ne-
cessário à regularização de faltas e defeitos observados (art. 67, da Lei 
8.666/93). Entretanto, a fiscalização e o acompanhamento efetuados pela 

174 	 Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 4, ago./2008 



Administração não excluem ou reduzem o controle externo. Ambos de-
vem caminhar juntos, cada um desempenhando o seu papel. 

O controle externo é exercido pelo Congresso Nacional, com auxí-
lio dos Tribunais de Contas, e pelo Judiciário, tanto no que tange à lega-
lidade, quanto à constitucionalidade e à legitimidade. Assim, cabe o con-
trole não só formal do texto do contrato como, também, o atendimento 
aos requisitos extrínsecos e intrínsecos do negócio que o contrato encerra 
e dos seus resultados. 

Sobre o controle externo pelo Congresso Nacional, a CF/88 dis-
põe que: 

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, economicidade, 
aplicação das subvenções e renuncia de receitas, 
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle in-
terno de cada Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinhei-
ros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 
responda, ou que, em nome desta, assuma obri-
gações de natureza pecuniária. 

Já no art. 71, VI, a Constituição fixa que cabe ao Tribunal de Con-
tas fiscal lin a aplicação de recursos repassados pela União, mediante con-
vênio, acordo, ajuste ou outros congêneres. 

Dessa forma, impõe-se às Cortes de Contas, em face de sua impor-
tante missão constitucional, a aplicação de uma metodologia de acompa-
nhamento e controle dos contratos de gerenciamento, sem perder de vista 
que o fim último desses contratos é introduzir a dimensão da eficiência 
na prestação dos serviços públicos. Nesse sentido, é preciso que o contro- 
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le externo exercido pelos Tribunais de Contas incorpore a lógica do de-
sempenho, tanto no que tange à satisfação do cidadão-usuário dos servi-
ços, quanto no que respeita ao caráter de aplicação racional dos recursos 
públicos. 

É, especificamente, sobre essa missão, que se ergue o roteiro a se-
guir como proposta de modelo de fiscalização dos contratos de 
gerenciamento pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, dadas a rele-
vância e a urgência da matéria, e a inexistência de regulamentação da 
mesma. 

5 Sugestão de roteiro de acompanhamento e controle dos contratos 
de gestão pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia 

Esse roteiro traça um plano geral de metodologia de auditoria dos 
contratos de gestão, que deve ser aprimorado e ajustado às necessidades e 
demandas do TCE/Ba, caso venha a ser normatizado. 

5.1 Objetivos 

Avaliar se na formalização dos contratos e aditivos foram obede-
cidos os preceitos legais pertinentes; 

Avaliar o atingimento dos objetivos e o cumprimento das metas 
pactuadas, verificando o percentual de reali7ação, mediante os 
indicadores de desempenho definidos no contrato; 

Avaliar se as metas pactuadas estão compatíveis com a capacida-
de do órgão ou entidade para atingi-las e se são satisfatórias para 
atendimento das demandas sociais; 

Avaliar a atuação do contratado quanto ao cumprimento das 
obrigações contratuais; 

Avaliar o desempenho do órgão ou entidade gerida de acordo 
com os padrões de qualidade e efetividade da prestação do servi-
ço público. 
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5.2 Procedimentos 

Verificar se quando da formalização dos contratos e aditivos fo-
ram observadas as disposições legais pertinentes e a regularidade 
fiscal do Contratado; 

Verificar se o contrato contém a cláusulas essenciais e obrigatóri-
as: parte, objeto, origem (licitação ou dispensa), recursos orça-
mentários, autorização para contratação de recursos humanos, 
forma de transferência e de administração de bens móveis e imó-
veis, prazo de vigência, renovação, rescisão (motivo), acompa-
nhamento e avaliação pela Contratante (periodicidade), presta-
ção de contas, alterações contratuais, garantia, foro; 

Verificar se constam do contrato os anexos: plano operacional, 
sistema de avaliação de desempenho, cronograma de desembol-
so aprovado; 

Verificar se há pareceres jurídicos; 

Verificar se foram publicados o resumo do contrato e os aditivos, 
se houver; 

Identificar os objetivos e metas pactuados para o período e seus 
respectivos indicadores; 

Identificar no relatório gerencial ou de atividades quais ações 
foram executadas; 

Constatar a execução das atividades, utilizando as técnicas de 
auditoria apropriadas como entrevistas, questionários, visitas in 
loco, exame da documentação pertinente; 

Verificar, após as análises efetuadas, se o resultado do conjunto 
das atividades, medido pelos indicadores, representa o cumpri-
mento parcial ou total das metas pactuadas; 

Verificar qual o critério/fonte para a elaboração das metas e se a 
capacidade do órgão ou entidade e adequada para o cumpri-
mento das metas (equipamentos, espaço, recursos humanos); 
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k) Verificar se houve previsão orçamentária e se a mesma foi sufici-
ente para o cumprimento da meta; 

I) Identificar o gestor do contrato (servidor, empresa ou comis-
são), analisar seus relatórios sobre a execução do contrato, se 
foram realizadas reuniões periódicas com o contratado e avalia-
ção de seu desempenho; 

Verificar se o Contratante está cumprindo o cronograma de de-
sembolso; 

Verificar se o Contratante efetua o acompanhamento dos bens 
móveis e imóveis administrados, bem como dos servidores à 
disposição do Contratado; 

Verificar se as obrigações do Contratado fixadas no contrato es-
tão sendo adimplidas; 

Solicitar esclarecimentos e justificativas quanto às falhas detec-
tadas e analisar os esclarecimentos e justificativas, quando apre-
sentados; 

Concluir e selecionar os pontos para relatório, propondo, se for 
o caso, ações corretivas e plano de ação, com vistas a uma me-
lhor execução do contrato. 

6 Considerações finais 

As mudanças ocorridas no panorama da Administração Pública do 
Estado Brasileiro revelam que os Tribunais de Contas ampliaram sua mis-
são constitucional de fiscalizar os gastos públicos e zelar pelo interesse 
público e pela responsabilidade fiscal. 

Nesse sentido, os desafios são inúmeros. A começar, os Tribunais 
de Contas devem repensar a sua forma de atuação, notadamente quanto à 
fiscalização dos contratos de gestão, sendo de fundamental importância 
que tal controle não seja visto apenas como inibidor de irregularidades e 
desvios de verbas, mas, principalmente, como avaliador da eficiência, efi- 
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cácia e economicidade da gestão pública. Afinal, os resultados da atuação 
estatal devem guardar sintonia com o interesse público e com a eleição de 
prioridades estabelecidas nas políticas públicas. 

Dessa maneira, abandonando a perspectiva de uma fiscalização 
meramente de legalidade, e utilizando os mecanismos já oferecidos pela 
Constituição, pela lei, doutrina e jurisprudência, os Tribunais de Contas 
devem construir um novo caminho para o desempenho de sua missão 
constitucional, com transparência, lisura e eficácia, implementando, cada 
vez mais, as auditorias operacionais, sobrepondo-as, até, às auditorias tra-
dicionais de regularidade. 

Com efeito, o controle é o melhor instrumento para se garantir a 
democracia, e somente controlando-se os resultados, será possível a am-
pla avaliação da gestão governamental. 

Daí a necessidade e a importância de se chamar a atenção dos Tribu-
nais de Contas para a necessidade de normatização de procedimentos 
audito riais para o acompanhamento e a fiscalização dos contratos de gestão. 

O roteiro sugerido neste artigo é apenas um início para embasar as 
discussões acerca do assunto, as quais deverão ser enriquecidas, 
amadurecidas e aperfeiçoadas, antes de normatizadas e utilizadas pelos 
órgãos de controle, notadamente pelo Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, que, embora ainda não disponha deste tipo especifico de 
normatização, já se desincumbe, na prática, do desafio constitucional de 
auditar os contratos de gestão, devendo, apenas, padronizar a metodologia 
utilizada, para alcançar a excelência e a uniformização no controle externo 
que já é realizado. 
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