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RESUMO 

 

CAIADO LIMA,  C. O Convênio Administrativo Colaborativo para Transferência de 

Recursos Públicos a Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos como Instrumento dos 

Mecanismos Diretos de Fomento Público. 2010. 168f. Dissertação (Mestrado). 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

O trabalho envolve o estudo do convênio administrativo colaborativo para transferência de 

recursos públicos a entidades privadas sem fins lucrativos, incluídas ou não no conceito de 

terceiro setor, no âmbito da atividade estatal de fomento. O tema foi tratado a partir da 

identificação do contexto no qual a utilização dos convênios administrativos intensificou-

se, de suas diferentes espécies e natureza jurídica. Foram estudados o fomento público, 

seus diversos mecanismos e instrumentos jurídicos existentes para formalizar parcerias 

entre entidades privadas sem fins lucrativos e poder público, visando à realização de certas 

atividades de interesse público e coletivo. Também integraram a análise os requisitos e 

características dos convênios administrativos colaborativos; seu tratamento normativo na 

legislação federal; mecanismos de controle; utilização no âmbito do fomento público; bem 

como a jurisprudência acerca de sua aplicação a esta atividade estatal, especialmente 

precedentes do Tribunal de Contas da União. 

 

Palavras-chave: Convênios. Fomento. Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos. Terceiro 

Setor. Transferência de Recursos Públicos. 
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ABSTRACT 

 

CAIADO LIMA,  C. The Collaborative Administrative Agreement for the Transfer of 

Public Funds to Non Profit Private Entities as a Means to Provide Direct Mechanisms 

of Governmental Incentives. 2010. 168f. Dissertation (Master Degree). Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

This dissertation comprises the study of the collaborative administrative agreement for the 

transfer of public funds to non profit private entities, with or without their inclusion in the 

concept of third sector, in the scope of governmental incentives. The subject was 

approached taking into consideration the identification of the increase in the utilization of 

administrative agreements, as well as the different species and legal nature of such 

agreements. Governmental incentives, their diverse mechanisms and the existing legal 

means to constitute partnerships by and between non profit private entities and the 

government to perform certain activities of public and collective interests were studied. 

Amalgamated to analysis are the prerequisites and characteristics of collaborative 

administrative agreements; their legal regime in the federal legislation; use in the scope of 

governmental incentives; as well as case law regarding their application to such state 

activity, mainly precedents from the Brazilian Court of Audits.  

 

Key-words: Agreements (Convênios). Incentives (Fomento). Non Profit Private Entities. 

Third Sector. Transfer of Public Funds 1. 

 

                                                 
1 Translation note: There are no English equivalents for Convênios and Fomento. 
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ABREVIAÇÕES  

 

ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 

CF/1891 – Constituição Federal promulgada em 24 de fevereiro de 1891. 

 

CF/67 – Constituição Federal promulgada em 24 de janeiro de 1967. 

 

CF/88 – Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988. 

 

CGU – Controladoria Geral da União. 

 

CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social. 

 

DOU – Diário Oficial da União. 

 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 

 

IN STN nº 01/97 – Instrução Normativa nº 1, de 15 de janeiro de 1997, editada pela 

Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

LDO 2010 – Lei Federal nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, que dispõe sobre as diretrizes 

para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2010. 

 

LDO 2011 – Lei Federal nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, que dispõe sobre as diretrizes 

para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2011. 

 

Lei de Licitações – Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública. 

 

Lei de Incentivo ao Esporte – Lei Federal nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, que 

dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo. 

 



9 

Lei de OSCIPs – Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a 

qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de 

Parceria. 

 

MF – Ministério da Fazenda. 

 

MP – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

Organizações Sociais – Entidades qualificadas de acordo com a Lei Federal nº 9.637, de 15 

de maio de 1998. 

 

OSCIPs – Entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse 

público, na forma da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999. 

 

Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008 – Portaria Interministerial nº 127, em 

30 de maio de 2008, editada em conjunto pelos Ministérios do Planejamento, Orçamento e 

Gestão; da Fazenda e do Controle da Transparência. 

 

SICONV – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, instituído pelo 

Decreto Federal nº 6.170, de 25 de julho de 2007. 

 

STF – Supremo Tribunal Federal. 

 

TCU – Tribunal de Contas da União. 
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DELIMITAÇÃO DO TEMA E ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

O tema desenvolvido nesta dissertação é “O Convênio Administrativo Colaborativo para 

Transferência de Recursos Públicos a Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos como 

Instrumento dos Mecanismos Diretos de Fomento Público”.  

 

O objetivo geral do trabalho envolve estudo analítico da: natureza jurídica dos convênios 

administrativos colaborativos para transferência de recursos públicos a entidades privadas 

sem fins lucrativos, visando à realização de certas atividades de interesse público e 

coletivo; seus requisitos e características; seus mecanismos de controle; tratamento 

normativo dado pela legislação federal; sua utilização no âmbito do fomento público; bem 

como o entendimento da jurisprudência (especialmente do Tribunal de Contas da União – 

TCU) a respeito de sua aplicação. 

 

São consideradas entidades privadas sem fins lucrativos as pessoas jurídicas de direito 

privado não distribuidoras de eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 

dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante 

exercício de suas atividades, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 

empregados ou doadores. Referidas receitas são integralmente aplicadas na consecução do 

respectivo objeto social da entidade 2. 

 

O marco teórico da pesquisa é o fomento estatal. Trata-se da função administrativa 

dedicada ao estímulo e à promoção de atividades voltadas ao interesse da coletividade 

desenvolvidas por entidades privadas. Na lição de Gaspar Ariño Ortiz, o fomento, e por 

conseqüência, a concessão de benefícios pelo Estado, têm por objetivo estimular e 

incentivar o particular a promover atividades de interesse geral 3.  

 

O fomento publico inseri-se entre as funções administrativas e tem se desenvolvido 

significativamente. Por meio do fomento, o Estado coloca-se como estimulador de 

                                                 
2 O conceito adotado nesta dissertação consta no artigo 1º, § 1º, da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 
1999 (“Lei de OSCIPs”). 
 
3 ORTIZ, Gaspar Ariño. Principios de Derecho Público Econômico. 3 ed. Granada: Comares, 2004, p. 345. 
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atividades privadas de interesse público 4. Tais atividades podem ser desenvolvidas em 

diversos segmentos, a exemplo do desporto, meio ambiente, além de ações sociais, 

culturais, científicas, entre outras. 

 

Considerando os diversos instrumentos oferecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro 

para operacionalizar a atuação fomentadora do Estado (a exemplo do termo de parceria, 

contrato de repasse, contrato de gestão e protocolo de intenções), o objetivo específico da 

pesquisa desenvolvida envolve análise da aplicação do convênio administrativo 

colaborativo a esta atividade estatal. Estuda-se a utilização deste instrumento para 

transferência de recursos públicos a entidades privadas sem fins lucrativos como 

operacionalizar do fomento público, visando à realização de certas atividades de interesse 

público e coletivo. 

 

Inclui-se o adjetivo “colaborativo” na expressão “convênios administrativos” para fins 

didáticos e com intuito de diferenciá-los dos convênios administrativos de cooperação. De 

acordo com Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ocorre cooperação quando entidades 

públicas atuam de forma coordenada para desempenhar atividades atribuídas a pelo menos 

uma delas. A colaboração concretiza-se quando pessoas estatais se valem de atividades 

desempenhadas por entidades privadas, como atividades preparatórias, auxiliares, 

substitutivas ou complementares daquelas que lhe foram conferidas pela ordem jurídica 5.  

 

No entanto, o próprio autor reconhece não haver diferenças entre cooperação e 

colaboração, pois “em ambas as hipóteses, repise-se, o vínculo que as une é, igualmente, o 

de coordenação” 6. Ou seja, ambas as expressões denotam convergência de interesses para 

obtenção de um resultado comum.  

                                                 
4 Conforme DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública – Concessão, Permissão, 
Franquia, Terceirização, Parceria Público-Privada e outras formas. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 20. No 
mesmo sentido, REGULES, Luis Eduardo Patrone. Terceiro Setor. Regime Jurídico das OSCIPs. São Paulo: 
Editora Método. 2006, p. 68 e 71. 
 
5 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Parte Introdutória, Parte Geral e 
Parte Especial. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 209.  
 
6 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Administração Privada Temporária de Caráter Interventivo em 
Banco Estadual Negociada Consensualmente com o Banco Central – Implicações da Lei nº 8.666/93. In: 
Boletim de Direito Administrativo, ano 12, nº 4. São Paulo: Editora NDJ, 1996, p. 177-188, p. 179. No 
mesmo sentido, pondera Pedro Durão, ao afirmar que as palavras cooperação e colaboração são sinônimas, 
pois denotam convergência de interesses para obtenção de resultado comum relacionado ao interesse público. 
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Nesse sentido, a investigação não abrange o convênio administrativo de cooperação 

federativa, assim entendida como livre associação dos entes federados e atuação 

compartilhada de tais entes para gestão associada de serviços públicos, nos termos do 

artigo 241 da Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988.  

 

Uma vez que o fomento público constitui função administrativa voltada à promoção, 

proteção e satisfação de necessidades públicas, marcada pela ausência de compulsoriedade 

de adesão por parte dos administrados aos programas e iniciativas promovidas pelo Estado 
7, não estão abrangidos no objeto deste estudo os convênios cuja celebração decorre de 

determinação legal.  

 

Por razão, não são estudados, por exemplo, os convênios administrativos de cooperação 

entre membros da federação na acepção do artigo 37, XXII (administrações tributárias da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios); e artigo 39, § 2º (manutenção de escolas de 

governo para formação e aperfeiçoamento de servidores públicos), ambos da CF/88.  

 

Opta-se por restringir a análise aos convênios administrativos colaborativos visando à 

instrumentalização da adesão voluntária de entidades privadas sem fins lucrativos a 

programas de fomento, envolvendo transferência de recursos públicos a tais entidades para 

realização de certas atividades.  

 

Diante da vedação existente nas normas federais infralegais no tocante à transferência de 

recursos públicos a entidades com fins lucrativos por meio de convênios e contratos de 

repasse 8, o trabalho restringe-se ao estudo dos convênios administrativos colaborativos 

celebrados com entidades privadas sem fins lucrativos. 

 

                                                                                                                                                    
(DURÃO, Pedro. Convênios e Consórcios Administrativos: gestão, teoria e prática. 2 ed. Curitiba: Juruá, 
2007, p. 108). 
 
7 Nesse sentido, MELLO, Célia Cunha. O Fomento da Administração Pública. Belo Horizonte: Editora Del 
Rey, 2003, p. 27 e 29. 
 
8 Conforme artigo 6º, V, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. O Decreto Federal nº 
6.170/2007, seu artigo 1º, § 1º, I e VI, ao tratar de convênios e convenentes, refere-se somente às entidades 
privadas sem fins lucrativos. No mesmo sentido, o artigo 5º, II, da IN STN nº 01/97, veda “destinação de 
recursos públicos como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos”.  
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As transferências voluntárias de recursos públicos a entidades privadas inserem-se entre os 

mecanismos diretos de fomento público. Os demais mecanismos diretos e os indiretos 

desta atividade estatal são tratados pontualmente, apenas para registrar as diferentes formas 

de manifestação da atuação fomentadora estatal.  

 

Tampouco são estudados os empréstimos, financiamentos, participação de entidades 

públicas em constituição ou aumento de capital. Estes mecanismos de fomento são 

viabilizados pela celebração de instrumentos específicos. A análise também não abrange 

transferências de recursos entre entidades públicas, a exemplo das transferências 

voluntárias previstas no artigo 25 da Lei Federal Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000, porque destinadas a entes da Federação e não a entidades privadas. 

 

Diante das delimitações propostas, realiza-se análise jurídico-dogmática 9 dos convênios 

administrativos colaborativos como instrumentos do fomento público, envolvendo 

transferência de recursos públicos a entidades privadas sem fins lucrativos.  

 

São estudadas (i) manifestações dos doutrinadores brasileiros a respeito da natureza 

jurídica dos convênios; (ii) atividade administrativa de fomento e seus mecanismos; (iii) 

diferentes espécies de convênios e suas terminologias; (iv) competência constitucional 

legislativa para dispor sobre convênios administrativos; (v) bem como os requisitos para 

celebração dos convênios colaborativos para transferência de recursos públicos a entidades 

privadas sem fins lucrativos, gestão dos recursos repassados e extinção do vínculo 

convenial. 

 

Também constituem objeto da investigação os mecanismos administrativos existentes para 

controle (evolvendo a prestação de contas à entidade pública convenente e a fiscalização 

exercida pelo competente Tribunal de Contas), bem como acerca das discussões a respeito 

da inexistência de controle de resultados nos convênios administrativos colaborativos. A 

análise não abrange estudo do controle judicial dos referidos convênios. 

 

                                                 
9 De acordo com Miracy B. S. Gustin e Maria Tereza Fonseca Dias, a vertente jurídico-dogmática de 
pesquisa desenvolve investigações que visam à compreensão das relações normativas entre e nos institutos 
jurídicos, tendo por limite o próprio ordenamento jurídico. (GUSTIN, Miracy B. S; DIAS, Maria Tereza 
Fonseca. (Re)pensando a Pesquisa Jurídica. 2 ed. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2006, p. 21). 
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No âmbito do estudo, é apresentado exemplo de convênio para transferência de recursos 

públicos a entidades privadas, visando à realização de atividades de interesse público e 

coletivo, qual seja: o termo de compromisso para captação de recursos decorrentes de 

incentivos fiscais da Lei Federal nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, (“Lei de Incentivo 

ao Esporte”), que se apresenta como instrumento de adesão de entidades privadas sem fins 

lucrativos a programas de fomento de natureza desportiva, promovidos pelo Governo 

Federal.  

 

No caso específico do termo de compromisso previsto na Portaria nº 120, de 3 de julho de 

2009, editada pelo Ministério do Esporte, embora o instrumento não tenha recebido a 

nomenclatura de “convênio”, seu delineamento jurídico o equipara ao convênio 

administrativo colaborativo para transferência de recursos públicos a entidade privada sem 

fins lucrativos. 

 

A pesquisa baseia-se, sobretudo, na análise da doutrina e legislação federal.  

 

No âmbito da legislação, são estudados atos administrativos e leis editadas pela União a 

respeito dos convênios administrativos. Diante do vasto número de normas legais e 

infralegais disciplinadoras do tema nos três níveis da federação, não integram o objeto de 

análise leis e atos administrativos editados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 

Estuda-se principalmente a doutrina brasileira dedicada ao estudo do convênio 

administrativo colaborativo e assuntos conexos ao tema proposto. Uma vez que o tema da 

pesquisa está centralizado no Brasil, o trabalho não tem por objetivo realizar estudo de 

direito comparado. A doutrina estrangeira é pontualmente analisada no Capítulo 2, 

dedicado ao fomento público. 
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CAPÍTULO I  – CONTEXTUALIZAÇÃO , ESPÉCIES E NATUREZA JURÍDICA DOS 

CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS  
 

Seção I – Contextualização da utilização dos convênios administrativos colaborativos 
pela Administração Pública 
 

1.1. Identificação dos convênios na legislação brasileira 

 

Até a promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988, os convênios e 

acordos administrativos eram disciplinados nas constituições brasileiras como instrumentos 

de cooperação federativa, voltados à delegação da execução de serviços, obras e demais 

atividades de competência dos entes federados. A primeira menção expressa ao vocábulo 

“convênio” remonta à Constituição Federal promulgada em 24 de janeiro de 1967 10, 

conforme se verifica na recapitulação presente na obra de Pontes de Miranda acerca da 

disciplina dos acordos, a partir da Constituição Federal promulgada em 24 de fevereiro de 

1891 até a CF/67 11. 

 

No mesmo sentido, pondera Rodrigo Pagani de Souza, que analisou a ocorrência dos 

vocábulos “acordos”, “convenções”, “ajustes” e “convênios” nos textos constitucionais, 

desde a CF/1891 até a CF/88. De acordo com o autor, os textos constitucionais brasileiros, 

desde o de 1891 até o da vigente Constituição, sempre fizeram referência normativa a 

algum ajuste de cooperação entre entes federados. Tais ajustes foram referidos ora como 

“ajustes”, ora como “convenções”, ora como “acordos”, até que a expressão “convênios” 

foi inserida na CF/67 12.  

 

                                                 
10 Antes mesmo da Emenda Constitucional nº 1, outorgada em 17 de outubro de 1969, que disciplinava os 
convênios em seu artigo 13, § 3º, a CF/67 já tratava do instituto nos artigos 19, § 7º, e 27. 
 
11 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967 – Com a Emenda nº 
1, de 1969. Tomo II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1967, p. 300-302. 
 
12 PAGANI DE SOUZA, Rodrigo. Convênio Administrativo de Delegação de Serviço Público de 
Saneamento Básico. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da USP. São Paulo: 2006, p. 92. Pedro 
Durão também resgata a origem do vocábulo “convênio”, revisitando desde a Constituição do Império de 
1824 até a CF/88. (DURÃO, Pedro. Convênios e Consórcios Públicos: gestão, teoria e prática. 2 ed. Curitiba: 
Juruá, 2007, p. 68 e seguintes). 
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Todas as referências normativas a estes ajustes, convenções, acordos ou convênios tinham 

por objetivo disciplinar a delegação da execução de algum serviço ou obra, de competência 

de um ente federado para outro 13. Segundo Miriam Cavalcanti de Gusmão Sampaio 

Torres, o vínculo original entre convênio e a mera delegação de função foi quebrado com a 

promulgação da CF/88 14, na qual a idéia de cooperação, convergência de interesses para 

consecução de objetivos comuns passou a ser mais marcante. 

 

De acordo com o artigo 13, § 3º, da CF/67 (alterada pela EC nº 1/69), por exemplo, “a 

União, os Estados e os Municípios poderão celebrar convênios para execução de suas leis, 

serviços ou decisões, por intermédio de funcionários federais, estaduais ou municipais”, 

inserindo os convênios administrativos no âmbito da cooperação federativa. Também o 

artigo 23, § 6º, da CF/67, referia-se aos convênios administrativos como instrumentos da 

cooperação federativa, ao tratar dos convênios para concessões de isenções do imposto 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias, posteriormente disciplinados pelo 

artigo 34, § 8º, do ADCT da CF/88 e pela Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 

1975. 

 

Nesse sentido, o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, em seu artigo 9º, 

parágrafo único, artigo 10, § 1º, “b”, e §§ 5º e 6º, bem como no artigo 160 15, refere-se ao 

                                                 
13 PAGANI DE SOUZA, Rodrigo. Convênio Administrativo de Delegação de Serviço Público de 
Saneamento Básico. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da USP. São Paulo: 2006, p. 92. 
 
14 TORRES, Miriam Cavalcanti de Gusmão Sampaio. Delineamento dos Convênios Administrativos no 
Direito Brasileiro. In: Livro de Teses XXV. Congresso Nacional de Procuradores de Estado, nº 25. Maceió: 
out/1999, p. 383-409, p. 389. 
 
15 Dispõem os artigos 9º e 10 do Decreto-Lei nº 200/67: 
 
“Art. 9º. Os órgãos que operam na mesma área geográfica serão submetidos à coordenação com o objetivo de 
assegurar a programação e execução integrada dos serviços federais.  
Parágrafo único. Quando ficar demonstrada a inviabilidade de celebração de convênio (alínea b do § 1º 
do art. 10) com os órgãos estaduais e municipais que exerçam atividades idênticas, os órgãos federais 
buscarão com eles coordenar-se, para evitar dispersão de esforços e de investimentos na mesma área 
geográfica. (...) 
 
Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada. 
§ 1º. A descentralização será posta em prática em três planos principais: (...) 
b) da Administração Federal para a das unidades federadas quando estejam devidamente aparelhadas 
e mediante convênio. (...) 
§ 5º. Ressalvados os casos de manifesta impraticabilidade ou inconveniência, a execução de programas 
federais de caráter nitidamente local deverá ser delegada, no todo ou em parte, mediante convênio, aos 
órgãos estaduais e municipais incumbidos de serviços correspondentes. 
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convênio como instrumento adequado à descentralização da execução de atividades da 

Administração Pública federal para os demais entes federados, o que igualmente posiciona 

o convênio como instrumento da cooperação federativa. 

 

Ao comentar o citado artigo 13, § 3º, da CF/67, Pontes de Miranda definiu o convênio 

como negócio jurídico que, para ser concluído, necessitaria de ao menos duas declarações 

de vontade com mesmo conteúdo 16.  

 

De acordo com Hely Lopes Meirelles, em comentário ao citado artigo 13, § 3º da CF/67, e 

ao Decreto-Lei nº 200/67, especialmente artigo 10, § 3º, alínea “b”, tais dispositivos 

apresentavam “redações defeituosas”, pois passavam impressão de que a celebração do 

convênio apenas seria admissível entre entidades estatais, para descentralização 

administrativa. Já naquela época o autor defendia o convênio administrativo como acordo, 

com possibilidades de aplicação amplas, podendo ser celebrado entre quaisquer pessoas ou 

organizações públicas ou particulares que dispusessem de meios para realizar objetivos 

comuns, de interesse recíproco dos parceiros 17. 

 

A CF/88 manteve referência aos convênios administrativos celebrados entre entes 

federados, no âmbito da cooperação federativa, em diversos dispositivos: artigo 241, 

alterado pela EC nº 19/98; artigo 71, VI, (fiscalização pelo TCU dos recursos repassados a 

Estados, Distrito Federal e Municípios por convênio, acordos e outros ajustes); artigo 37, 

                                                                                                                                                    
§ 6º Os órgãos federais responsáveis pelos programas conservarão a autoridade normativa e exercerão 
controle e fiscalização indispensáveis sobre a execução local, condicionando-se a liberação dos recursos ao 
fiel cumprimento dos programas e convênios. (...)” (grifou-se) 
 
No mesmo sentido, dispõe o artigo 49 do Decreto Federal nº 93.872/86: 
 
“Art. 49. Ressalvados os casos de manifesta impraticabilidade ou inconveniência, o convênio será utilizado 
como forma de descentralização das atividades da administração federal, através da qual se delegará a 
execução de programas federais de caráter nitidamente local, no todo ou em parte, aos órgãos 
estaduais ou municipais incumbidos de serviços correspondentes, e quando estejam devidamente 
aparelhados (Decreto-lei nº 200/67, art. 10, § 1º, ‘’b’’ e § 5º). 
Parágrafo único. Excepcionalmente, os órgãos e entidades federais poderão executar programas estaduais ou 
municipais, e os órgãos da administração direta programas a cargo de entidade da administração indireta, sob 
regime de mútua cooperação mediante convênio”. (grifou-se) 
 
16 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967 – Com a Emenda nº 
1, de 1969. Tomo II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1967, p. 302; 304; 311. É interessante notar que já 
naquela época o autor debatia temas atuais acerca do convênio, tal como a necessidade de autorização 
legislativa para sua celebração e requisitos formais do instrumento. 
 
17 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 12 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1986, 
p. 340. 
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XXII (organização das atividades das administrações tributárias da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios); artigo 39, § 2º (manutenção de escolas de governo para formação e 

aperfeiçoamento de servidores públicos).  

 

Segundo Odete Medauar e Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a possibilidade de celebração de 

convênios de cooperação federativa já estava implicitamente prevista no artigo 23 da 

CF/88, mas a nova redação dada ao artigo 241 dissipou eventuais dúvidas existentes sobre 

o tema 18. 

 

Além de se referir aos convênios pactuados pelos entes federados para fins de cooperação, 

a CF/88, em seu artigo 199, § 1º, inovou os textos constitucionais anteriores ao tratar dos 

convênios administrativos celebrados entre entidades públicas e privadas, para disciplinar a 

participação destas de forma complementar no Sistema Único de Saúde, dando preferência 

às entidades filantrópicas e àquelas sem fins lucrativos. 

 

Se a identificação dos convênios administrativos nas constituições brasileiras é 

relativamente simples, tendo em vista o reduzido universo de análise, o mesmo não ocorre 

no âmbito da legislação infraconstitucional, ainda que a investigação se restrinja apenas às 

leis federais. Trata-se de tarefa complexa. 

 

Não se pretende nesta dissertação apresentar inventário acerca das normas federais 

disciplinadoras dos convênios administrativos. A empreitada correria o risco de ser 

imprecisa, pois demandaria verdadeira devassa nas leis e decretos editados pela União 

Federal, para verificação de todas as referências aos convênios, o que não redundada em 

algo esclarecedor para o tema estudado nesta dissertação. 

 

Portanto, opta-se por traçar panorama da legislação federal sobre convênios 

administrativos, para então analisar as normas disciplinadoras destes instrumentos quando 

haja transferência de recursos públicos a entidades privadas sem fins lucrativos, visando à 

                                                 
18 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 14 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
237 e DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. Concessão, Permissão, 
Franquia, Terceirização, Parceria Público-Privada e outras formas. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 232. 
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realização de atividades de interesse público e coletivo 19. As normas também são 

estudadas do ponto de vista da adesão das referidas entidades a programas de fomento da 

União Federal, por meio dos quais lhe sejam repassados recursos públicos. 

 

No âmbito da legislação federal, os convênios administrativos foram timidamente 

disciplinados no artigo 116 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (“Lei de 

Licitações”). Embora demasiadamente genérico, o dispositivo inseriu no ordenamento 

jurídico parâmetros mais precisos para celebração de convênios administrativos, se 

comparados ao estabelecido no artigo 82 do Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 

1986, revogado pela Lei de Licitações. O citado artigo 82 determinava apenas que os 

órgãos e entidades da Administração Pública, quando celebrassem convênios, acordos, 

ajustes, protocolos ou consórcios, deveriam observar as disposições do antigo Decreto-Lei. 

 

Aos convênios administrativos de cooperação federativa, a Lei Federal nº 11.107, de 6 de 

abril de 2005, dispondo sobre normas de contratação de consórcios públicos, reservou 

apenas o artigo 13. Ainda assim, não de forma exclusiva, pois o citado dispositivo também 

trata dos contratos de programa. 

 

A par das citadas leis ordinárias que tratam dos convênios em caráter mais genérico, 

verificam-se diversas normas acerca dos convênios administrativos colaborativos nas 

variadas leis e atos infralegais instituidores dos programas de fomento desenvolvidos pela 

União Federal.  

 

Citem-se como exemplos: Portaria nº 120/2009, do Ministério do Esporte, que disciplina o 

termo de compromisso para captação de recursos na forma da Lei de Incentivo ao Esporte, 

com objetivo de desenvolver projetos desportivos e paradesportivos; a Portaria n º 29, de 

21 de maio de 2009, do Ministério da Cultura, que trata dos convênios para apoio a 

projetos culturais desenvolvidos por entidades culturais sem fins lucrativos; o artigo 10 da 

Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que autoriza a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios a celebrarem convênios com as entidades e organizações 

de assistência social. 

 

                                                 
19 A acepção de “atividades de interesse público e coletivo” adotada nesta dissertação encontra-se no 
Capítulo 2. 
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Igualmente, os convênios administrativos de cooperação são disciplinados na legislação 

setorial, a exemplo da legislação federal disciplinadora do transporte terrestre, ferroviário e 

aquaviário, bem como a legislação federal sanitária e ambiental. Citem-se os convênios de 

delegação da exploração de trechos de rodovias e portos, conforme o disposto na Lei 

Federal nº 9.277, de 10 de maio de 1996; os convênios de delegação para descentralização 

do gerenciamento da infraestrutura, bem como operação dos transportes aquaviários e 

terrestre, prevista na Lei Federal nº 10.233, de 5 de junho de 2001. 

 

No entanto, as diretrizes para celebração de qualquer convênio administrativo de 

colaboração ou cooperação, sobretudo quando há transferência de recursos públicos, 

localizam-se no artigo 116 da Lei de Licitações. O dispositivo introduziu instrumentos 

importantes da execução convenial: plano de trabalho, obrigação de se manter a finalidade 

do convênio; movimentação dos recursos repassados em conta específica; além das 

hipóteses de cessação do vínculo convenial por conclusão, denúncia, rescisão ou extinção.  

 

Contudo, trata-se de dispositivo genérico e incompleto, pois se dedica principalmente aos 

convênios em que haja repasse de recursos públicos, sem aprofundar os conceitos 

apresentados. Basta notar que não há qualquer definição de conclusão, denúncia, rescisão 

ou extinção. Tampouco há indicadores diferenciadores dessas figuras. 

 

De outro lado, a maioria das normas disciplinadoras das minúcias e matizes relativas à 

celebração e execução dos convênios foi editada por atos administrativos, ou seja, por 

decretos, portarias, resoluções e demais atos normativos da Administração Pública, nas três 

esferas de Governo. Noções como “contrapartida”, normas para dispêndio de recursos 

repassados no âmbito do convênio, “sujeitos do convênio” e até mesmo a expressão 

“convenente”, tão recorrente nestes ajustes e sedimentada no direito administrativo 

brasileiro, sequer constam no artigo 116 da Lei de Licitações.  

 

A principal disciplina dos convênios por atos infralegais implica não só diversos problemas 

de legalidade de tais atos, mas também ausência de padronização entre as normas editadas 

nas três esferas de Governo. 

 

No caso específico dos convênios administrativos colaborativos para transferência de 

recursos públicos a entidades privadas sem fins lucrativos, visando à realização de certas 
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atividades, na esfera federal verifica-se importante disciplina destes convênios nos 

seguintes diplomas: Instrução Normativa nº 1, de 15 de janeiro de 1997, da Secretaria do 

Tesouro Nacional; Decreto Federal nº 6.170, de 25 de julho de 2007; Decreto Federal nº 

5.504, de 5 de agosto de 2005 e Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127, de 30 de 

maio de 2008. Os citados atos normativos também disciplinam os contratos de repasse 

celebrados entre entidades da Administração federal, direta ou indireta, e entidades 

privadas sem fins lucrativos.  

 

Uma vez que o foco deste trabalho direciona-se à análise dos convênios administrativos 

colaborativos para transferência de recursos públicos a entidades privadas sem fins 

lucrativos, como instrumentos da adesão dessas entidades aos programas de fomento da 

União Federal, as normas relativas estes programas são analisadas pontualmente.  

 

Não obstante os problemas apresentados pela legislação brasileira vigente acerca dos 

convênios administrativos, a utilização destes instrumentos intensificou-se. Atualmente, 

Administração Pública deles se vale tanto no âmbito da cooperação federativa quanto para 

formalizar suas parcerias com entidades privadas. 

 

No tocante aos convênios administrativos colaborativos celebrados com entidades privadas 

sem fins lucrativos, referida intensificação aprofundou-se após a promulgação da CF/88 e a 

reforma administrativa introduzida pela EC 19/98, podendo ser inserida no seguinte 

contexto: (i) vigência do Estado de Direito Social e Democrático; (ii) florescimento da 

esfera pública não-estatal; e (iii) difusão da consensualidade na Administração Pública.  

 

1.2. Vigência do Estado de Direito Social e Democrático 

 

De acordo com Odete Medauar, embora o artigo 1º da CF/88 tenha caracterizado o Estado 

brasileiro como “Estado Democrático de Direito”, é inegável a preocupação social trazida 

nos preceitos constitucionais 20. Vive-se o Estado de Direito Social e Democrático, que 

                                                 
20 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 14 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2010. p. 
31. 
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privilegia garantia e proteção de direitos individuais e sociais 21, bem como participação 

democrática dos cidadãos na sociedade. 

 

Tanto a ordem econômica quanto a ordem social estão pautadas na dignidade da pessoa 

humana e no trabalho. A CF/88 faz expressa referência ao bem-estar, à justiça social e à 

livre iniciativa, conforme se infere pela leitura de seus artigos 170 e 193. Conforme José 

Afonso da Silva, a CF/88 propicia perspectivas de realização social pela prática dos 

direitos sociais, além de oferecer instrumentos capazes de concretizar um Estado de justiça 

social, fundado na dignidade da pessoa humana 22. O artigo 6º da CF/88 enumera os 

direitos sociais, ao passo que seus mecanismos e formas de efetivação encontram-se 

detalhados no Título VIII do texto constitucional. 

 

O citado autor constata seis classes dos direitos sociais, relativas (i) ao trabalhador; (ii) à 

seguridade, compreendendo os direitos à saúde, previdência e assistência social; (iii) 

educação e cultura; (iv) moradia; (v) família, criança, adolescente e idoso; e (vi) ao meio 

ambiente 23. 

 

A atual concepção do Estado, formulada no final do século XX, é muito diversa das 

concepções do Estado absolutista do século XVIII, controlador da vida social mediante 

profunda e opressiva intromissão na vida dos indivíduos. É também diferente do Estado 

abstencionista predominante no século XIX, que pretendia a separação do Estado da vida 

social. Tampouco se equipara ao Estado de bem-estar, com características paternalistas e 

no qual houve grande intervenção estatal no domínio econômico e social 24.  

 

O Estado de Direito Social e Democrático passou a atuar de forma mais branda nos setores 

econômicos e sociais da coletividade, implicando ampliação das funções econômicas, 

                                                 
21 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 14 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 373. 
 
22 AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27 ed. São Paulo: Malheiros 
Editores. 2006, p. 120. 
 
23 AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27 ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2006, p. 287. 
 
24 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 14 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2010. p. 32 
e MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2003, p. 97-
98. 
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sociais e assistenciais do Estado. Nos primórdios do século XXI o Estado de Direito Social 

e Democrático apresenta-se como Estado incitador, catalizador, cooperativo e subsidiário 
25, sem intervir em áreas nas quais a iniciativa privada pode atuar com recursos próprios. 

 

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a multiplicação dos interesses a serem 

protegidos e a idéia de que o interesse público deixou de ser prerrogativa do Estado são 

tendências decorrentes da aplicação do princípio da subsidiariedade à atuação estatal 26.  

 

Apenas as atividades consideradas indelegáveis ao particular devem permanecer no rol das 

prerrogativas exclusivas do Estado (segurança, legislação, defesa, justiça, relações 

exteriores), ao passo que devem ser regidas pelo princípio da subsidiariedade atividades 

sociais (educação, saúde, pesquisa, cultura, assistência) e econômicas (industriais, 

comerciais, financeiras), atuando o Estado somente quando a iniciativa privada for 

ineficiente 27.  

 

Esse contexto propiciou ampliação da atividade administrativa de fomento 28. O Estado 

assumiu funções de estimulador, coordenador e fiscalizador da iniciativa privada, seja no 

exercício de atividades econômicas, seja na realização de atividades sociais. No âmbito 

social, a sociedade civil passou a realizar ações concorrentes com o Estado na 

concretização dos interesses coletivos. 

 

Essa nova concepção acarretou também crescimento da Administração em quantidade e 

complexidade, bem como estreitamento da relação entre Estado e sociedade, não mais se 

encaixando nas figuras jurídicas clássicas 29, conforme ressalta Odete Medauar. Este 

                                                 
25 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2003, p. 
93. Sobre a aplicação do princípio da subsidiariedade à atuação estatal no século XXI, MOREIRA NETO, 
Diogo de Figueiredo. Novos Institutos Consensuais da Ação Administrativa. In: Revista de Direito 
Administrativo, vol. 231, Rio de Janeiro: Renovar, jan/mar 2003, p. 129-156, p. 136. 
 
26 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. Concessão, Permissão, Franquia, 
Terceirização, Parceria Público-Privada e outras formas. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 15-16; 19-20. 
 
27 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. Concessão, Permissão, Franquia, 
Terceirização, Parceria Público-Privada e outras formas. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 19-20. 
 
28 A atividade estatal de fomento encontra-se tratada mais profundamente no Capítulo 2. 
 
29 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 14 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2010. p. 
32. 
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ambiente estimulou o desenvolvimento dos instrumentos de parceria entre público e 

privado para realização dos interesses coletivos, nos quais estão inseridos os convênios 

administrativos, ao lado dos contratos de gestão, termos de parcerias e outros ajustes. 

 

1.3. Florescimento da esfera pública não-estatal 

 

Outro fator importante na intensificação da utilização dos convênios administrativos é o 

crescimento da esfera pública não-estatal, ocorrido no Estado de Direito Social e 

Democrático, impulsionado pelo estreitamento das relações entre Estado e sociedade na 

realização de interesses coletivos, bem como pelo aprofundamento da democracia.  

 

Segundo Luiz Carlos Bresser Pereira e Nuria Cunill Grau, existem quatro esferas ou 

formas de propriedade: (i) pública estatal; (ii) pública não-estatal; (iii) corporativa e (iv) 

privada. A esfera pública estatal detém o poder do Estado e subordina-se ao aparato estatal. 

A corporativa, embora não tenha fins lucrativos, dedica-se à defesa de interesses de 

determinado grupo (a exemplo dos sindicatos, associações de classe e clubes). A privada 

volta-se ao lucro e para o consumo privado 30. 

 

Pedro Gonçalves apresenta as esferas pública e privada de forma diversa. As atividades 

públicas seriam subdivididas em tarefas estatais e tarefas públicas não estatais; as ações 

privadas abrangeriam tarefas privadas de interesse público e tarefas de interesse privado. O 

autor insere as ações do terceiro setor no âmbito das atividades privadas de interesse 

público, nas quais estaria incluída a esfera pública não-estatal tratada por Luiz Carlos 

Bresser Pereira e Nuria Cunill Grau 31.  

 

O conceito de tarefas privadas de interesse público cunhado por Pedro Gonçalves é mais 

amplo que o conceito apresentado pelos citados autores. Aquela definição também abarca 

organizações privadas de benefício mútuo 32 e até mesmo o mercado, nos casos em que 

                                                 
30 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos e GRAU, Nuria Cunill. Entre o Estado e o Mercado: o público não-
estatal. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos e GRAU, Nuria Cunill. (Orgs.) O Público Não-Estatal na 
Reforma do Estado. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1999, p. 15-48, p. 17.  
 
31 GONÇALVES, Pedro. Entidades Privadas com Poderes Públicos. Coimbra: Almedina, 2005, p. 145. 
 
32 De acordo com Maria Nazaré Lins Barbosa, as organizações privadas de benefício mútuo são entidades 
sem fins lucrativos cuja finalidade consiste na defesa ou promoção de interesses de seus membros ou 
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receba funções de auto-regulação, a exemplo do dever de contratar auditorias internas em 

sociedades privadas. 

 

Nesta dissertação, a noção de esfera pública não-estatal e, conseqüentemente, as entidades 

privadas sem fins lucrativos são estudadas a partir da identificação das entidades 

abrangidas no conceito de terceiro setor, que tem sido alvo de muita discussão entre os 

doutrinadores brasileiros. As discussões intensificaram-se, sobretudo, porque ainda não há 

definição legal acerca das instituições abrangidas por este conceito.  

 

De acordo com Fernando Borges Mânica, o conceito de terceiro setor engloba entidades de 

natureza privada, sem fins lucrativos, institucionalizadas (formalmente existentes), auto-

administradas e voluntárias. As duas últimas características remetem-se ao fato de que tais 

entidades são externas à estrutura administrativa do Estado e à ausência de determinação 

legal para sua criação 33.  

 

Por essa razão, as Organizações Sociais, qualificadas de acordo com as disposições da Lei 

Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998, não estão inseridas no conceito de terceiro setor, 

pois guardam estreita relação com o poder público 34. Também não estão abrangidos por 

este conceito de terceiro setor os sindicatos, associações de classe, enfim, quaisquer 

organizações privadas de benefício mútuo. 

 

No entanto, nesta dissertação, as expressões “esfera pública não-estatal” e “entidades 

privadas sem fins lucrativos” envolvem todas as entidades privadas autorizadas a 

receberem recursos públicos no âmbito de programas de fomento (a exemplo das 

                                                                                                                                                    
instituições. (BARBOSA, Maria Nazaré Lins. A Experiência dos Termos de Parceria entre o Poder Público e 
as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.) 
Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 487-523, p. 490). 
 
33 MÂNICA, Fernando Borges. Panorama histórico-legislativo do Terceiro Setor no Brasil: do conceito de 
terceiro setor à Lei das OSCIP. In: JUSTINO DE OLIVEIRA, GUSTAVO. (Coord.). Terceiro Setor, 
Empresas e Estado. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2007, p. 163-194, p. 175. No mesmo sentido, Gustavo 
Justino de Oliveira. JUSTINO DE OLIVEIRA, Gustavo. Gestão privada de recursos públicos para fins 
públicos: o modelo das OSCIP. In: JUSTINO DE OLIVEIRA, GUSTAVO. (Coord.). Terceiro Setor, 
Empresas e Estado. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2007, p. 213-259, p. 217.  
 
34 Conforme Maria Tereza Fonseca Dias, o poder público também integra a gestão dessas entidades, 
interferindo diretamente na autonomia delas. (DIAS, Maria Tereza Fonseca. Terceiro Setor e Estado: 
Legitimidade e Regulação, por um novo marco jurídico. Belo Horizonte: Editora Fórum. 2008, p. 201-202). 
No mesmo sentido, DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 2008, p. 
474-478. 
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organizações não governamentais, associações, fundações privadas, OSCIPs). Também 

estão inseridas nessas expressões as organizações privadas de benefício mútuo.  

 

Embora não enquadráveis no conceito de terceiro setor adotado, trata-se de entidades 

privadas sem fins lucrativos e, portanto, autorizadas a receber recursos públicos 

diretamente repassados pela Administração federal. Apesar de essas entidades almejarem 

objetivos de seus sócios e membros, a exemplo dos sindicatos, organizações de 

funcionários de grandes empresas, tais entidades também podem desempenhar atividades 

de interesse público e coletivo, visando a atingir grupos sociais alheios aos seus próprios 

membros. 

 

Contudo, para fins desta dissertação, as Organizações Sociais não se encontram inseridas 

neste rol, pois algumas de suas características não são adequadas ao conceito de fomento 

adotado, que exclui ações fomentadoras direcionadas a entidades públicas 35. Embora as 

organizações sociais sejam entidades privadas sem fins lucrativos não integrantes do 

aparelho estatal, pois não pertencem à Administração Pública direta ou indireta, estas 

entidades sofrem ingerência estatal. O poder público participa diretamente na 

administração 36 das organizações sociais, reduzindo a autonomia dessas entidades como 

livre manifestação da sociedade civil. 

 

Não obstante as diferenças conceituais, o crescimento da esfera pública não-estatal 

adquiriu importância na virada do século XX para o século XXI, pois a noção do público 

cada vez mais transcende o Estado 37.  

 

Hoje, estas entidades privadas sem fins lucrativos atuam ativamente na produção de bens 

ou prestação de serviços sociais de caráter público, fomentadas pelo Estado. De acordo 

com Antonio Carlos Morales, em artigo publicado no final da década de 90, a consolidação 

                                                 
35 O conceito de fomento e seus mecanismos encontra-se tratado no Capítulo 2. 
 
36 De acordo com o artigo 3º, I, “a”, da Lei Federal nº 9.637/98, o Conselho de Administração das 
organizações sociais deve contar com 20% a 40% de seus membros com representantes do poder público. 
 
37 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos e GRAU, Nuria Cunill. Entre o Estado e o Mercado: o público não-
estatal. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos e GRAU, Nuria Cunill. (Orgs.) O Público Não-Estatal na 
Reforma do Estado. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1999, p. 15-48, p. 22. No mesmo 
sentido, GONÇALVES, Pedro. Entidades privadas com poderes públicos. Coimbra: Almedina, 2005, p. 141-
142. 
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da esfera pública não-estatal e sua atuação simétrica em relação ao Estado e ao mercado 

poderia constituir solução duradoura e democrática para a produção de bens e serviços 

sociais 38. 

 

Na época, o autor argumentou que entre os grandes desafios da consolidação das entidades 

públicas não-estatais estariam os princípios de contratualização regedores da relação entre 

o ente financiador e as entidades executoras dos serviços, bem como instituição de regras 

de transparência, publicidade, avaliação de desempenho e controle de resultados 39. Uma 

década se passou e estes desafios não foram superados. Ainda pairam muitas dúvidas 

acerca desses aspectos.  

 

Entretanto, o convênio administrativo colaborativo parece ter prevalecido como 

instrumento preferencialmente utilizado pela Administração Pública para formalizar 

parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos, no âmbito do fomento público 40. 

Após o surgimento de novas figuras jurídicas, a exemplo do termo de parceria e contrato 

de gestão, a opção pelos convênios como meios das parcerias entre poder público e 

entidades privadas sem fins lucrativos passou a ser criticada.  

 

No caso específico dos termos de parceria, disciplinados pela Lei Federal nº 9.790, de 23 

de março de 1999 (“Lei de OSCIPs”), e Decreto Federal nº 3.100, de 30 de junho de 1999, 

questiona-se o preterimento destas figuras pelo convênio administrativo colaborativo na 

formalização de parcerias do Estado com entidades privadas sem fins lucrativos. Nestes 

casos, o fundamento central da preferência dos termos de pareceria em relação aos 

convênios administrativos colaborativos é o fato de os convênios não possuírem 

mecanismos transparentes e rígidos de controle 41. 

                                                 
38 MORALES, Carlos Antonio. Provisão de serviços sociais através de organizações públicas não-estatais. 
In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos e GRAU, Nuria Cunill. (Orgs.) O Público Não-Estatal na Reforma do 
Estado. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1999, p. 51-86, p. 83. 
 
39 MORALES, Carlos Antonio. Provisão de serviços sociais através de organizações públicas não-estatais. 
In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos e GRAU, Nuria Cunill. (Org.) O Público Não-Estatal na Reforma do 
Estado. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1999, p. 51-86, p. 78. 
 
40 Conforme Boletim Gerencial do SICONV 2010. Disponível em: <www.convenios.gov.br>. Acesso em 17 
out. 2010. 
 
41 Nesse sentido, SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. Avaliação legislativa no Brasil: um estudo de caso 
sobre as normas de controle das transferências voluntárias de recursos públicos para entidades do Terceiro 
Setor. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da USP. São Paulo: 2008, p. 155-156 e DIAS, Maria 
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Apesar das críticas, o florescimento da esfera pública não-estatal e suas entidades privadas 

sem fins lucrativos contribuíram para intensificar a adoção dos convênios administrativos 

colaborativos como instrumento das relações que tais entidades estabelecem com o Estado. 

 

1.4. Difusão da consensualidade na Administração Pública  

 

A vigência do Estado de Direito Social e Democrático permitiu maior participação dos 

cidadãos nos assuntos de interesse coletivo, além de possibilitar estreitamento das relações 

entre Estado e sociedade. A complexidade das relações travadas pela Administração 

Pública aumentou, impulsionando revisão das técnicas tradicionais da atuação 

administrativa. 

 

No Brasil, este movimento propiciou difusão da chamada “Administração consensual”, 

também denominada “concertation”, “Administração concertada” ou “soft administration”. 

De acordo com Odete Medauar, a consensualidade foi impulsionada por um conjunto de 

fatores, envolvendo afirmação pluralista, heterogeneidade de interesses detectados na 

sociedade complexa, maior proximidade entre Estado e sociedade e, conseqüentemente, 

entre Administração e sociedade 42. 

 

A consensualidade permite à Administração, ao tomar suas decisões ou estimular a 

sociedade a realizar atividades de interesse coletivo, estabelecer relação mais estreita com 

os cidadãos. Esta forma de atuação implica flexibilização das fórmulas unilaterais 

tradicionalmente adotadas no direito administrativo. Pela consensualidade, a 

unilateralidade do agir da Administração é substituída pelo consenso e pela bilateralidade, 

retirando o cidadão da posição de subordinação 43. No entanto, a autoridade estatal é 

preservada. 

                                                                                                                                                    
Tereza Fonseca. Terceiro Setor e Estado: Legitimidade e Regulação, por um novo marco jurídico. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 346. 
 
42 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2003, p. 
210. 
 
43 CASSESE, Sabino. As transformações do Direito Administrativo do século XXI. In: Revista de Interesse 
Público, nº 24. Porto Alegre: Notadez, 2004, p. 13-23, p. 19. No mesmo sentido, ESTORNINHO, Maria 
João. A Fuga para o Direito Privado. Um contributo para o estudo da actividade de direito privado da 
Administração Pública. Coimbra: Almedina, 1999, p. 44. 
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Gustavo Justino de Oliveira ressalta a existência de um “módulo consensual da 

Administração”, que marca a evolução do modelo centrado de ato administrativo, de 

unilateralidade, para os acordos administrativos, envolvendo bilateralidade e 

multilateralidade. Trata-se de gênero que abrange todos os ajustes negociais, pré-negociais, 

formais, informais, vinculantes e não-vinculantes, a exemplo do protocolo de intenções, 

protocolos administrativos, convênios, consórcios públicos, contratos de gestão e outras 

figuras de base consensual a serem adotadas pela Administração no exercício de suas 

atividades e fins 44. 

 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto divide a atividade da administração em quatro grandes 

grupos: (i) ações regidas pelo direito privado; (ii) fomento público; (iii) relações 

contratuais sob regime publicista; e (iv) ações administrativas desenvolvidas por acordo 

publicístico. Para o autor, a atividade de fomento pode ser considerada rica alternativa de 

administração pública consensual a ser explorada pelo Estado 45. 

 

No âmbito do fomento, a consensualidade permitiu revisão dos instrumentos 

tradicionalmente adotados para disciplinar as relações entre poder público e entidades 

privadas sem fins lucrativos, contribuindo para a crescente utilização dos convênios 

administrativos colaborativos.  

 

Entretanto, conforme bem pondera Patrícia Baptista, apesar de a legislação brasileira ter 

avançado na criação de outros instrumentos consensuais, o artigo 116 da Lei de Licitações 

confere aos acordos, convênios e ajustes congêneres tratamento que não auxilia na 

construção jurídica da consensualidade. O dispositivo não define a natureza jurídica dos 

instrumentos nele listados, além de não estabelece hipóteses de celebração. Tampouco 

define os dispositivos da Lei de Licitações aplicáveis aos acordos, convênios e pactos 46. 

                                                 
44 JUSTINO DE OLIVEIRA. Gustavo. Administração Consensual como a Nova Face da Administração 
Pública no Século XXI: Fundamentos Dogmáticos, Formas de Expressão e Instrumentos de Ação. In: 
Boletim de Direito Administrativo, ano 4, São Paulo: NDJ, mar/2009 p. 416-428, p. 426. 
 
45 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Administração Privada Temporária de Caráter Interventivo em 
Banco Estadual Negociada Consensualmente com o Banco Central – Implicações da Lei nº 8.666/93. In: 
Boletim de Direito Administrativo, ano 12, nº 4. São Paulo: Editora NDJ, 1996, p. 177-188, p. 180 e 
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos Institutos Consensuais da Ação Administrativa. In: Revista 
de Direito Administrativo, vol. 231. Rio de Janeiro: Renovar, jan/mar 2003, p. 129-156, p. 156. 
 
46 BAPTISTA, Patrícia. Transformações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 291. 
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Embora a vigência do Estado de Direito Social e Democrático, o florescimento da esfera 

pública não-estatal e a difusão da consensualidade tenham impulsionado a crescente 

utilização dos convênios administrativos colaborativos, a legislação aplicável ao instituto 

ainda carece de profunda evolução, não podendo permanecer limitada às disposições do 

artigo 116 da Lei de Licitações e atos infralegais. Ainda existem muitos aspectos desses 

convênios a serem aprimorados, a exemplo dos mecanismos de controle. 

 

 

Seção II – Diferentes espécies de convênios administrativos, suas finalidades e 
terminologias 
 

O convênio administrativo é instrumento jurídico nada moderno. Ao contrário, trata-se de 

modalidade contratual antiga no direito administrativo brasileiro, utilizada para múltiplas 

finalidades. A expressão “convênios administrativos” é gênero do qual se diferenciam 

diversas espécies.  

 

Identificar as diferentes espécies de convênios administrativos é tarefa complexa, pois, 

conforme mencionado na seção 1.1, a legislação brasileira disciplinadora do instrumento é 

esparsa e confusa. Há algumas diretrizes mais genéricas no artigo 116 da Lei de Licitações 

e mais recentemente no artigo 13 da Lei Federal nº 11.107/2005, ao lado da legislação 

setorial acerca dos serviços públicos e programas de fomento. A par dessas normas, há 

vasta gama de normas infralegais, dificultando a precisa identificação das diferentes 

espécies e terminologias dos convênios administrativos. 

 

É possível identificar ao menos duas espécies de convênios administrativos: de 

colaboração e cooperação federativa. Esta divisão é estabelecida para fins didáticos, 

visando à apresentação das múltiplas finalidades assumidas pelo convênio administrativo 

no direito brasileiro. De fato, não há real distinção entre cooperação e colaboração, ambas 

as palavras possuem o mesmo significado. Tampouco constitui distinção posta na 

legislação vigente.  

 

Identificam-se as espécies de convênios administrativos a partir dos partícipes em relações 

estabelecidas com o poder público, que podem ser tanto entidades públicas quanto 
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entidades privadas. Trata-se apenas de escolha mais adequada ao tema objeto de estudo, 

não implicando qualquer convencimento acerca da inexistência de outras classificações, a 

exemplo das distinções feitas a partir dos objetivos dos convênios. 

 

2.1 Convênios administrativos colaborativos 

 

A expressão convênios administrativos colaborativos refere-se aos instrumentos 

celebrados entre entidades públicas e entidades privadas, com ou sem fins lucrativos. 

Nestes casos, pela leitura do artigo 1º, § 1º, I, do Decreto Federal nº 6.170/2007, infere-se 

que as entidades públicas envolvem entes federados, entidades da Administração Pública 

federal direta e indireta.  

 

Não há qualquer limitação às entidades da Administração Pública federal indireta incluídas 

no conceito. Autarquias, agências reguladoras, fundações, consórcios públicos, empresas 

estatais, dependentes ou não, constituem entidades autorizadas a celebrar convênios com 

entidades privadas. 

 

Conforme pondera Maria Sylvia Zanella Di Pietro, os convênios celebrados com entidades 

privadas estão inseridos no âmbito da atividade administrativa de fomento como forma de 

incentivar atividades de interesse público, pois o convênio não é instrumento adequado 

para delegar execução de serviços públicos a particulares: 

 

“Quanto ao convênio entre entidades públicas e entidades particulares, 

ele não é possível como forma de delegação de serviços públicos, mas 

como modalidade de fomento. Caracteriza-se este por ser uma forma de 

incentivar a iniciativa privada de interesse público. Difere do serviço 

público, porque, neste, o Estado assume como sua atividade de 

atendimento a necessidades coletivas, para exercê-la sob regras total ou 

parcialmente públicas; no fomento, o Estado deixa a atividade na 

iniciativa privada e apenas incentiva o particular que queira desempenhá-

la, por se tratar de atividade que traz algum benefício para a coletividade” 
47. 

                                                 
47 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. Concessão, Permissão, Franquia, 
Terceirização, Parceria Público-Privada e outras formas. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 233. No mesmo 
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No mesmo sentido, Toshio Mukai: 

 

“O convênio com participantes privados caracteriza uma forma de 

atividade de fomento. Pelo fomento, o Estado incentiva a execução de 

atividade de iniciativa privada, por se tratar de atividade que traz 

benefício para a coletividade. O incentivo pode ser efetuado por auxílios 

financeiros, subvenções, financiamentos, favores fiscais, desapropriação 

de interesse social em favor das entidades privadas sem fins lucrativos. É 

uma atividade adequada ao Estado moderno que procura estimular as 

atividades faltantes em vez de realizá-las por conta própria (superação do 

Estado prestador de serviços) 48. 

 

É possível inferir que estas conclusões decorrem da própria noção de Estado de Direito 

Social e Democrático vigente, apresentando-se subsidiário, fomentador, articulando-se com 

a sociedade e o mercado para estimular ações privadas de interesse público. Trata-se aqui 

da acepção mais ampla de interesse público, associada ao interesse geral e às expectativas 

da sociedade 49. Celso Antônio Bandeira de Mello ressalta que esta é a noção de interesse 

público propriamente dito, coincidente com os interesses públicos primários do Estado 50.  

 

Se Administração não pode atuar desconectada do interesse público nem mesmo quando 

exerce atividades tipicamente privadas 51, não é possível pensar que a celebração de 

                                                                                                                                                    
sentido, VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro Setor e as Parcerias com a Administração Pública. 2 ed. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 234. 
 
48 MUKAI, Toshio. Direito Administrativo Sistematizado. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 427. 
 
49 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2003, p. 
187 e 189. 
 
50 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2010, p. 65-66. A noção de interesse público adotada neste trabalho para referência à finalidade da 
atividade administrativa de fomento e, portanto, também aos convênios administrativos colaborativos que 
podem instrumentalizá-la, encontra-se mais bem detalhada no Capítulo 2. 
 
51 Nesse sentido, ESTORNINHO, Maria João. A Fuga para o Direito Privado. Um contributo para o estudo 
da actividade de direito privado da Administração Pública. Coimbra: Almedina, 1999, p. 172. 
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convênios também possa dele estar desvinculada ou restrita aos interesses egoísticos do 

partícipe privado 52.  

 

O próprio espírito colaborativo do convênio, de parceria entre poder público e o privado 

para se atingir objetivos comuns, conduz a esta conclusão. Se o objetivo for contratação de 

serviços ou aquisição de bens, a figura jurídica adequada será contrato administrativo. 

Como o fomento público objetiva incentivar ações e atividades privadas afetadas ao 

interesse público e coletivo, pode-se afirmar que convênios administrativos colaborativos, 

celebrados entre poder público e entidades privadas estão atrelados às funções 

fomentadoras do Estado. 

 

a) Convênios administrativos colaborativos e entidades privadas com fins lucrativos. 

 

No tocante às entidades privadas com fins lucrativos, integrantes do mercado e do setor 

produtivo da economia, os convênios administrativos colaborativos permitem a estas 

entidades receberem: incentivos fiscais, bens públicos em doação, autorização para 

utilização de bens públicos, transferência de know-how, entre outros benefícios para 

realizarem suas atividades. Em contrapartida, a atividade por elas desempenhada deve 

proporcionar efeitos de interesse coletivo, a exemplo da geração de empregos, aumento da 

arrecadação de tributos, desenvolvimento novas tecnologias, entre outros.  

 

Estas entidades privadas também podem celebrar convênios administrativos colaborativos 

para realizar atividades de natureza social, no âmbito de sua responsabilidade social 

corporativa, valorizada após a promulgação da CF/88. No Brasil, a idéia de função social 

corporativa ou função social da empresa deriva da previsão constitucional da função social 

da propriedade (artigo 5º, XXIII; artigo 170, III; artigo 182, § 2º; artigos 184 e 186, todos 

da CF/88). De acordo com Claudia Aparecida de Souza Trindade, os impasses vivenciados 

pela sociedade a partir dos desdobramentos econômicos, aliados às dificuldades de 

sustentabilidade, determinaram novo paradigma de regulação do Estado e da atuação 

privada 53.  

                                                 
52 Conforme MUKAI, Toshio. Direito Administrativo Sistematizado. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, 
p. 427. 
 
53 TRINDADE, Cláudia Aparecida de Souza. A Função Social da Empresa para além da Summa Divisio. 
Tese de Doutorado. Faculdade de Direito da USP. São Paulo: 2005, p. 148 e 157-164. 
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Trata-se de movimento intensificado no século XX, pois a empresas passaram a reconhecer 

que a atuação econômica também envolve dimensão social, embora haja quem considere 

esta responsabilidade princípio de difícil aplicação no Brasil 54. A responsabilidade social 

corporativa se desenvolveu como resposta ativa do setor privado à necessidade de se 

equilibrar a obtenção do lucro com as necessidades daqueles direta ou indiretamente 

afetados pelas atividades empresárias (empregados, fornecedores, clientes, comunidades e 

sociedade em geral) 55.  

 

Seja no âmbito de programa voltado ao fomento econômico, seja na esfera da 

responsabilidade social corporativa, a legislação federal veda celebração de convênios ou 

qualquer ajuste que implique transferência de recursos públicos a entidades privadas com 

fins lucrativos, conforme artigo 6º, V, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 

127/2008 e artigo 1º, § 1º, I e VI, do Decreto Federal nº 6.170/2007. Pessoas físicas 

também não estão autorizadas a celebrar convênios para receberem recursos públicos, 

tendo em vista o disposto no artigo 6º, V, da citada portaria. 

 

No tocante à citada proibição de transferência de recursos públicos mediante convênios às 

entidades privadas com fins lucrativos, Jorge Miranda Ribeiro defende a ilegalidade da 

vedação contida na Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008, bem com no 

Decreto Federal nº 6.170/2007. Segundo o autor, haveria “reserva de mercado às pessoas 

jurídicas de direito privado sem fins lucrativos” 56. Entretanto, não há previsão legal 

assegurando qualquer direito das entidades privadas com fins lucrativos à obtenção de 

recursos públicos mediante convênio. Ao contrário, o artigo 1º, § 4º, da Portaria 

Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008 expressamente prevê que a “União não está 

obrigada a celebrar convênios ou contrato de repasse”. 

 

                                                                                                                                                    
 
54 Conforme SZTERLING, Fernando. A Função Social da Empresa no Direito Societário. Dissertação de 
Mestrado. Faculdade de Direito da USP, 2003, p. 77-90. 
 
55 BOECHAT, Cláudio Bruzzi; BARROS, Luisa Valentim. O desafio da responsabilidade social empresarial: 
um novo projeto de desenvolvimento sustentável. In: JUSTINO DE OLIVEIRA, GUSTAVO. (Coord.). 
Terceiro Setor, Empresas e Estado. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2007, p. 111-145, p. 124-134.  
 
56 RIBEIRO, Jorge Miranda. Curso Avançado de Convênios da União. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 29 e 
31. 
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Via de regra, trata-se de vedação estabelecida nas leis de diretrizes orçamentárias federais. 

É o caso da Lei Federal nº 12.017, de 12 de agosto de 2009 (“LDO 2010”) 57, que 

estabeleceu as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2010. A 

citada lei federal limitou transferências a título de auxílios e subvenções somente às 

entidades privadas sem fins lucrativos.  

 

Nesse contexto, referidos decreto e portaria refletem apenas a opção do Governo Federal 

em não se vale da transferência de recursos públicos, mediante convênio, como mecanismo 

direto de fomento à disposição das entidades privadas com fins lucrativos. Há outros 

mecanismos oferecidos a essas entidades, a exemplo da isenção tributária, empréstimos, 

financiamentos, utilização de bens públicos, etc. De outro lado, a vedação contida na 

portaria e no decreto está em consonância com as disposições da LDO 2010, razão pela 

qual os dispositivos não se afiguram ilegais. 

 

b) Convênios administrativos colaborativos e entidades privadas sem fins lucrativos. 

 

A vedação tratada no tópico anterior não afeta as entidades privadas sem fins lucrativos, 

autorizadas a celebrar convênios administrativos colaborativos para receberem recursos 

públicos, visando à realização de determinadas atividades de interesse público e coletivo, 

no âmbito dos diversos programas de fomento promovidos pelo Governo Federal. O artigo 

1º, caput, do Decreto Federal nº 6.170/2007 expressamente menciona a possibilidade de 

serem celebrados convênios e contratos de repasse com entidades privadas sem fins 

lucrativos para execução de programas, projetos e atividades de interesse comum. 

 

Via de regra, os convênios administrativos colaborativos celebrados pelas entidades 

privadas sem fins lucrativos estão associados a atividades relacionadas aos programas de 

fomento voltados aos direitos sociais e à ordem social instaurada pela CF/88, envolvendo 

ações na área da saúde, educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia, meio ambiente 58.  

 

                                                 
57 Conforme artigos 32 a 38. 
 
58 As ações desenvolvidas pelas entidades privadas sem fins lucrativos no âmbito de convênios celebrados 
como instrumentos de adesão das referidas entidades a programas de fomento encontram-se aprofundadas no 
Capítulo 2. 
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Um exemplo deste direcionamento dos convênios administrativos colaborativos, 

celebrados com entidades privadas sem fins lucrativos, aos direitos sociais é a obrigação 

imposta às referidas entidades de cientificar o conselho local ou instância de controle social 

da área vinculada ao programa de Governo que originou a transferência dos recursos, 

acerca da assinatura do convênio, nos casos em que estas autoridades existirem 59. Os 

convênios administrativos colaborativos celebrados com entidades sem fins lucrativos são 

mais detalhadamente analisados no Capítulo 3 desta dissertação.  

 

2.2 Convênios administrativos de cooperação federativa 

 

Os convênios administrativos de cooperação federativa referem-se aos convênios 

celebrados entre entidades públicas: entes federados, bem como entidades da 

Administração Pública direta e indireta. Estes instrumentos podem ter por objetivo a gestão 

associada de serviços públicos, na acepção do artigo 241 da CF/88, nos quais estão 

inseridos os diversos convênios para delegação de serviços públicos. 

 

Estes instrumentos também podem ter por escopo a colaboração entre entidades públicas 

para desempenho de funções tipicamente estatais, a exemplo do poder de polícia e 

administração tributária (artigo 37, XXII, CF/88); desenvolvimento de atividades 

institucionais, a exemplo da formação e aperfeiçoamento de servidores públicos (artigo 39, 

§ 2º, da CF/88); ou ainda delegação e descentralização de atividades administrativas.  

 

2.3 Terminologias 

 

As terminologias dos convênios administrativos colaborativos e de cooperação são 

variadas, refletindo a caótica legislação disciplinadora do instituto, conforme tratado na 

seção 1.1. Encontram-se diversas referências na legislação e doutrina: acordo, termo de 

compromisso, termo de cooperação, termo de cooperação técnica, convênio de cooperação 

técnica, convênio de cooperação, convênio financeiro, acordo de cooperação técnica e até 

                                                 
59 Conforme artigo 36 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. 
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mesmo a polêmica figura do convênio “guarda-chuva”, lembrado por Jorge Miranda 

Ribeiro 60, entre outras.  

 

 

Seção III – Natureza jurídica dos convênios administrativos 
 

Pode-se afirmar com alguma segurança que a natureza jurídica dos convênios 

administrativos é o tema central das discussões doutrinárias acerca do instituto. Trata-se de 

debate necessário, pois a definição natureza jurídica do instituto é de grande importância 

para localização da competência legislativa sobre a matéria na CF/88, além de permitir 

melhor delineamento dos aspectos relativos à celebração e execução dos convênios. 

 

No entanto, conforme já tratado na seção 1.1, o legislador brasileiro não se preocupou em 

trabalhar noções da natureza jurídica dos convênios. No artigo 116 da Lei de Licitações 

não há qualquer referência.  

 

Os dispositivos do Decreto Federal nº 6.170/2007 (artigo 1º, § 1º, I), Portaria 

Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008 (artigo 1º, § 1º, VI) e IN STN nº 01/97 (artigo 

1º, § 1º, I), onde são apresentados conceitos de convênios, limitam-se a defini-los como 

acordos ou ajustes envolvendo transferência de recursos públicos 61.  

 

Verifica-se maior preocupação na delimitação do âmbito de aplicação de tais atos 

normativos aos convênios envolvendo transferência de recursos públicos, do que na 

definição da natureza jurídica do instituto. Nesse sentido, dispõe o artigo 1º. § 1º, I, da IN 

STN nº 01/97, ao estabelecer apenas que o convênio é “instrumento qualquer que 

discipline a transferência de recursos públicos (...)”.  

 

                                                 
60 RIBEIRO, Jorge Miranda. Curso Avançado de Convênios da União. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 29 e 
31. 
 
61 Esta definição também está presente em BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
Manual para Usuários de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos. Brasília, 2010, p. 8. Disponível em 
<www.convenios.gov.br>. Acesso em 18 jun. 2010. No mesmo sentido, BRASIL, Tribunal de Contas da 
União. Convênios e Outros Repasses. 3 ed. Brasília: Secretaria-Geral de Controle Externo, 2009, p. 15. 
Disponível em <www.tcu.gov.br>. Acesso em 18 jun. 2010. 
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A revisão dos textos doutrinários acerca da questão remete a três linhas de pensamento. A 

vertente mais tradicional entende os convênios como acordos, nos quais não há interesses 

contrapostos, havendo apenas interesse comum dos partícipes. Em contraposição a este 

pensamento, há doutrinadores defensores da natureza contratual do convênio, como 

espécie do gênero contratos. Há ainda terceira corrente doutrinária, segundo a qual os 

convênios são atos administrativos complexos. 

 

3.1 Acordos 

 

A corrente doutrinária que confere aos convênios administrativos natureza jurídica de 

acordo é fundada no seguinte pensamento de Hely Lopes Meirelles: 

 

“Convênios administrativos são acordos firmados por entidades públicas 

de qualquer espécie, ou entre estas e organizações particulares, para 

realização de objetivos de interesse comum dos partícipes. Convênio é 

acordo, não é contrato. (...) no convênio a posição jurídica dos signatários 

é uma só, idêntica para todos, podendo haver apenas diversificação na 

cooperação de cada um, segundo suas possibilidades, para consecução do 

objetivo comum, desejado por todos” 62. 

 

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a definição apresentada Hely Lopes 

Meirelles é o principal fundamento das definições de convênios administrativos baseadas 

na comparação deste instituto com os contratos administrativos. A autora entende que os 

convênios não têm natureza contratual, pois se o tivessem, o artigo 116 da Lei de 

Licitações não lhes teria determinado aplicação “no que couber”. A semelhança entre 

convênios e contratos administrativos está no fato de ambos os instrumentos constituírem 

acordos de vontade 63. 

 

Nesta concepção, os convênios são acordos, pois falta aos convenentes contraposição de 

interesses, característica própria das partes nos contratos administrativos. Nos convênios 

                                                 
62 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, 
p. 387. 
 
63 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. Concessão, Permissão, Franquia, 
Terceirização, Parceria Público-Privada e outras formas. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 230. 
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administrativos os partícipes têm interesses convergentes e não são remunerados pelas 

atividades desempenhadas ou bens produzidos. Por meio do convênio, os partícipes 

envidam seus melhores esforços para um resultado interessante a todos os signatários. 

 

Os partícipes têm competências e objetivos institucionais comuns, reunindo-se por meio 

dos convênios para alcançá-los 64. Não existem partes, mas partícipes. No contrato as 

partes têm interesses diversos e opostos, as partes anseiam contraprestações diferentes, ao 

passo que nos convênios os partícipes têm interesses comuns, com as mesmas pretensões 
65, podendo a cooperação não ocorrer de modo idêntico, conforme pondera Toshio Mukai: 

 

“São acordos [os convênios], e não contratos, em que não há 

propriamente partes (conotação de oposição), mas partícipes com 

objetivos comuns. Todos os convenentes devem ter interesses comuns, o 

que não quer dizer que todos devam cooperar de modo idêntico; ao 

contrário, o comum é a diversificação de cooperação. O que não é 

compatível com o instituto é a existência de interesses contrapostos” 66. 

 

Segundo Toshio Mukai, da inexistência de interesses recíprocos decorrem outras 

características dos convênios: (i) conveniados devem ter objetivos institucionais comuns; 

(ii) partícipes devem almejar resultado comum; (iii) não há pagamento de preço ou 

remuneração; e (iv) não há partes, mas partícipes 67. 

 

Rodrigo Pagani de Souza conferiu a esta linha de pensamento a denominação de “visão 

tradicional” dos convênios administrativos, por meio da qual os doutrinadores pretendem 

testar e afirmar as distinções entre convênios e contratos administrativos 68. A esta linha de 

                                                 
64 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. Concessão, Permissão, Franquia, 
Terceirização, Parceria Público-Privada e outras formas. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 231. 
 
65 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 35 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, 
p. 411. 
 
66 MUKAI, Toshio. Direito Administrativo Sistematizado. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 427. 
 
67 MUKAI, Toshio. Direito Administrativo Sistematizado. 2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 428. 
 
68 PAGANI DE SOUZA, Rodrigo. Convênio Administrativo de Delegação de Serviço Público de 
Saneamento Básico. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da USP, São Paulo: 2006, p. 70-71. 
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pensamento também se filiam Leon Frejda Szklarowsky 69; Diógenes Gasparini 70; Jessé 

Torres Pereira Júnior 71, José dos Santos Carvalho Filho 72; Alaôr Caffé Alves 73, 

Guilherme Henrique de La Roque Almeida 74, Tarso Cabral Violin 75. 

 

Embora classifique os convênios administrativos como atos multilaterais de parceria entre 

poder público e outras entidades públicas ou privadas, Marcos Juruena Villela Souto 

igualmente entende os convênios como espécie do gênero acordo, assim como o consórcio 

e acordo de programa também o são. O autor fundamenta seu posicionamento nos 

diferentes resultados almejados pelas partes no contrato e pelos partícipes no convênio. 

Naquele os resultados são diferentes para ambas as partes, neste o resultado é comum aos 

partícipes 76.  

 

3.2 Espécie do gênero contrato 

 

A par da corrente que confere ao convênio administrativo natureza jurídica de acordo, há 

aqueles defensores da natureza contratual do instituto. Trata-se de posicionamento que não 

é recente na cultura jurídica brasileira, pois é encontrado no texto de Themistocles Brandão 

Cavalcanti, em tempos mais remotos.  

 

                                                 
69 SZKLAROWSKY, Leon Frejda. Os Convênios Administrativos. In: Revista dos Tribunais, v. 80, nº 669. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, jul/1991, p.39-46, p. 40. 
 
70 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 13 ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 787-791. 
 
71 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei de Licitações e Contratações da Administração 
Pública. 8 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 1018. 
 
72 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23 ed., Rio de Janeiro: Lumen 
Júris, 2010, p. 243-246. 
 
73 ALVES, Alaôr Caffé. Saneamento Básico. Concessões, Permissões e Convênios. Bauru: Edipro, 1998, p. 
261-218. 
 
74 ALMEIDA, Guilherme Henrique de La Roque. Controle das Transferências Financeiras da União. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 115. 
 
75 VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro Setor e as Parcerias com a Administração Pública. 2 ed. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2010, p. 243-244. 
 
76 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização, Privatização, Concessões, Terceirizações e Regulação. 4 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 536-537. 
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O autor entendia acordos e convênios como autênticos contratos públicos, fundamentando 

sua posição na igualdade jurídica das partes interessadas e citando como exemplo o 

Convênio de Taubaté (1909), bem como o convênio celebrado entre o Estado do Espírito 

Santo e Estado do Rio de Janeiro para arrecadação da taxa especial sobre o café 77. 

 

Esta posição também é assumida por doutrinadores contemporâneos, que revisaram a 

clássica definição estabelecida por Hely Lopes Meirelles. Segundo Odete Medauar, os 

convênios administrativos são espécies do gênero contrato e, portanto, estão inseridos nas 

relações contratuais da Administração Pública: 

 

“A dificuldade de fixar diferenças entre contrato, de um lado, e convênio 

e consórcio, de outro, parece levar a concluir que são figuras da mesma 

natureza, pertencentes à mesma categoria, a contratual” 78.  

 

A autora constrói seu raciocínio refutando os pontos de distinção de convênio e consórcio 

do contrato administrativo, tradicionalmente apontados pelos doutrinadores. Pondera que 

nem sempre o interesse dos partícipes é comum, tal como ocorre nos convênios celebrados 

com entidades privadas. Nestes ajustes, a entidade pública tem interesse público, a entidade 

privada, por outro lado, não atua com este fim, havendo contraposição de interesses. Há 

ainda contratos societários, nos quais os sócios não possuem interesses contrapostos, não 

excluindo, pois, a natureza contratual desses ajustes.  

 

No mesmo sentido, pondera Celso Antônio Bandeira de Mello, ressaltando que a ausência 

dos interesses contrapostos não retira a natureza contratual dos convênios. O autor cita 

como exemplo contratos privados de associação e sociedade, nos quais as partes têm 

interesses comuns 79, o que não implica a descaracterização do contrato. 

 

                                                 
77 CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Instituições de Direito Administrativo Brasileiro. Parte Especial, 
v. 2, 2 ed. Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1938, p. 89-90. 
 
78 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 14 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
238. Este entendimento já havia sido adotado pela autora em 1995, em MEDAUAR, Odete. Convênios e 
Consórcios Administrativos. In: Boletim de Direito Administrativo, vol. 1, nº 8, São Paulo, 1995, p. 451-461, 
p. 456. 
 
79 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2010, p. 663-664. 
 



42 

No tocante à existência de remuneração nos contratos administrativos e ausência nos 

convênios, a autora ressalta que tampouco consiste num bom parâmetro, pois há contratos 

de concessão em que não há remuneração do público ao privado, fazendo referência aos 

contratos de concessão de radiodifusão sonora e por imagem, nos quais sequer há 

remuneração por tarifas. Sustenta ainda que as obrigações dos partícipes são recíprocas, 

embora voltadas a resultado comum, concluindo pela natureza contratual de ambos 80. 

 

Florivaldo Dutra de Araújo e Gustavo Alexandre Magalhães, em análise da natureza 

jurídica dos consórcios e convênios, defendem a natureza contratual desses ajustes, 

ressaltando que o fato de existirem interesses comuns não afasta a natureza contratual de 

um acordo 81. No mesmo sentido, posicionam-se Jorge Ulisses Jacoby Fernandes 82; 

Marçal de Justen Filho, para quem “O convênio é uma manifestação de natureza 

contratual” 83. 

 

Verifica-se ainda o posicionamento de Gustavo Justino de Oliveira, que parece se 

apresentar como intermediário, localizado entre a definição de Hely Lopes Meirelles e o 

posicionamento daqueles que inserem o convênio como espécie do gênero contrato. 

Segundo o autor, os convênios apresentam relativa instabilidade e em regra não geram 

efeitos vinculantes entre os partícipes. 

 

Conforme o autor, o convênio apresenta-se no sistema administrativo brasileiro como 

instrumento multifuncional, que pode ser encarado tanto como acordo administrativo 

organizatório quanto como acordo administrativo colaborativo. Como acordo 

administrativo organizatório, o convênio tem por função principal a promoção de 

descentralização de um órgão ou ente administrativo para outros órgãos ou entes 

                                                 
80 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 14 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
238. 
 
81 DUTRA DE ARAÚJO, Florivaldo; MAGALHÃES, Gustavo Alexandre. Convênios e Consórcios como 
espécies contratuais e a Lei º 11.107/2005. In: PIRES, Maria Coeli Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz. 
Consórcios Públicos – Instrumento do Federalismo Cooperativo. (Coords.) Belo Horizonte: Editora Fórum, 
2008, p. 125-143, p. 129 e 136. 
 
82 FERNANDES, Jorge Ulisses Jocoby. Vade-Mécum de Licitações e Contratos. 4 ed. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2010, p. 1101. 
 
83 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14 ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 954. 
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administrativos, da mesma esfera da federativa ou de esfera distinta. Por outro lado, como 

acordo administrativo colaborativo firmado entre Administração Pública e particulares, o 

convênio aplica-se à instrumentalização de vínculos de colaboração com entidades 

privadas com ou sem fins lucrativos 84.  

 

Sílvio Luís Ferreira da Rocha, embora pondere a inexistência de diferenças entre a 

natureza jurídica do convênio e contrato administrativo, não insere expressamente os 

convênios em categoria específica, pois entende que as tentativas de distinção entre 

convênio e contrato com base nos interesses envolvidos são equívocas. Segundo o autor, os 

principais aspectos distintivos do regime jurídico dos convênios e contratos administrativos 

seriam a existência de cláusulas exorbitantes apenas nos contratos e a precariedade do 

vínculo convenial 85.  

 

3.3 Atos administrativos complexos 

 

Há, ainda, autores que inserem os convênios administrativos entre os atos administrativos 

complexos.  

 

Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, os atos administrativos dividem-se em 

unilaterais e multilaterais, que são os pactos. Estes são subdivididos em contratos 

administrativos e atos administrativos complexos. Naqueles as vontades e interesses das 

partes seriam contrapostas, nestes os interesses seriam obrigatoriamente comuns e 

convergentes, com objetivo de se atingir resultado interessante a todas as partes envolvidas 

no ajuste 86. No contrato administrativo o Estado exerce função que lhe é própria, valendo-

se da prestação de terceiros. No ato administrativo complexo o Estado apenas estabelece 

como irá exercê-la em parceria com outras entidades 87. 

                                                 
84 JUSTINO DE OLIVEIRA, Gustavo. Contrato de Gestão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 269-
271. 
 
85 FERREIRA DA ROCHA, Sílvio Luís. Terceiro Setor. 2 d. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 64-66. 
 
86 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Parte Introdutória, Parte Geral 
e Parte Especial. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 207-208. 
 
87 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Administração Privada Temporária de Caráter Interventivo em 
Banco Estadual Negociada Consensualmente com o Banco Central – Implicações da Lei nº 8.666/93. In: 
Boletim de Direito Administrativo, ano 12, vol. 4. São Paulo: Editora NDJ, 1996, p. 177-188, p. 181. 
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Nesse contexto, o autor apresenta a seguinte definição de ato administrativo complexo: 

 

“(...) concurso de manifestações de vontade autônomas em que, conforme 

a espécie, uma delas, várias ou todas emanam da Administração Pública, 

tendo por objetivo comum a constituição de uma relação jurídica de 

coordenação de vontades, nas modalidades de cooperação ou de 

colaboração, visando a um resultado de interesse público, comum às 

partes acordantes e de competência, pelo menos, de uma delas” 88. 

 

Nesta categoria estariam inseridos: convênio, consórcio, acordo de programa, ajustamento 

de conduta, conferência de serviços, acordo substitutivo, protocolos de intenção, concertos 

da administração e acordos não contratuais. No tocante ao convênio, o autor conclui que se 

trata de “(...) ato administrativo complexo em que uma entidade pública acorda com outra 

ou com outras entidades, públicas ou privadas, o desempenho conjunto, por cooperação ou 

colaboração, de atividade de competência da primeira” 89. 

 

Esta também é a opinião de Edmir Netto de Araújo, sustentando a tese de que os 

convênios, assim como os consórcios, são acordos de vontades, incluídos na categoria de 

atos administrativos complexos. Segundo o autor, os convênios não têm caráter contratual, 

pois constituem relações em que há convergência de interesses, para consecução de 

objetivos comuns. Por não envolverem interesses antagônicos, não se encaixam na 

categoria dos contratos administrativos 90. No mesmo sentido, posiciona-se Miriam 

Cavalcanti de Gusmão Sampaio Torres 91. 

 

 

                                                 
88 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Parte Introdutória, Parte Geral 
e Parte Especial. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 210. 
 
89 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Parte Introdutória, Parte Geral 
e Parte Especial. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 210 e 212. 
 
90 NETTO DE ARAÚJO, Edmir. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 4 ed. 2009, p. 703. 
 
91 TORRES, Miriam Cavalcanti de Gusmão Sampaio. Delineamento dos Convênios Administrativos no 
Direito Brasileiro. In: Livro de Teses XXV. Congresso Nacional de Procuradores de Estado, nº 25. Maceió: 
out/1999, p. 383-409, p. 407. 
 



45 

 

3.4 Posição adotada 

 

Entendem-se os convênios administrativos como espécies do gênero contrato, pois presente 

o vínculo obrigacional. Não obstante os argumentos de que este vínculo não está presente 

nos convênios, por supostamente não haver interesses contrapostos e obrigações 

recíprocas, verifica-se que estas premissas são falhas. Ademais, são incompatíveis com a 

atual sistemática dos convênios, sobretudo daqueles celebrados entre entidades públicas e 

privadas, como instrumento da adesão das referidas entidades a programas de fomento. 

 

Ainda que com o objetivo alcançar interesse comum, os interesses em muitos convênios 

são contrapostos. Cada partícipe contribui com sua expertise e colaboração na relação 

estabelecida, razão pela qual a reciprocidade das obrigações é inegável. Caso contrário, os 

partícipes estariam fadados a contribuir com as mesmas ações.  

 

No tocante à instabilidade e precariedade do vínculo convenial, verifica-se que é relativa. 

Não raro os convênios administrativos envolvem transferência de grandes quantias, o que 

merece melhor avaliação e reflexão acerca da possibilidade de o convênio ser denunciado a 

qualquer tempo 92.  

 

Por mais que o partícipe seja responsável pelas obrigações realizadas até o momento da 

denúncia e devolva o montante de recursos não aplicados, haverá interrupção da atividade 

objeto do convênio. Da interrupção poderão decorrer prejuízos ao interesse coletivo ou ao 

programa de fomento, no qual o convênio administrativo está inserido, impossíveis de 

serem recuperados pela simples devolução dos valores não utilizados. 

 

De outro lado, argumentar que os partícipes possuem competências ou interesses 

institucionais comuns funciona apenas para os convênios celebrados entre entidades 

públicas, pois as entidades privadas certamente não têm mesmas competências ou 

interesses que o poder público. 

 

                                                 
92 As reflexões acerca das hipóteses de extinção do vínculo convenial encontram-se no Capítulo 3. 
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A dificuldade em se distinguir os convênios administrativos dos contratos revela as 

semelhanças dos institutos. Nesse sentido, cite-se como exemplo o revogado artigo 48, § 

1º, do Decreto Federal nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, antiga norma disciplinadora 

dos convênios em âmbito federal. Conforme o citado dispositivo, se os convenentes 

tivessem interesses diversos e opostos, mediante pagamento da correspondente 

contraprestação, o acordo ou ajuste constituiria contrato: 

 

“Art. 48. Os serviços de interesse recíproco dos órgãos e entidades de 

administração federal e de outras entidades públicas ou organizações 

particulares, poderão ser executados sob regime de mútua cooperação, 

mediante convênio, acordo ou ajuste. 

§ 1º Quando os participantes tenham interesses diversos e opostos, isto é, 

quando se desejar, de um lado, o objeto do acordo ou ajuste, e de outro 

lado a contraprestação correspondente, ou seja, o preço, o acordo ou 

ajuste constitui contrato. (...)” 

 

À norma revogada se subsumia grande parte dos convênios celebrados entre entidades 

públicas e privadas. Nestes ajustes, embora os interesses mediatos sejam coincidentes, 

direcionados à realização de atividades de interesse público, os interesses imediatos são 

diversos, pois entidades públicas e privadas estão institucionalmente voltadas a objetivos 

diferentes. 

 

Este raciocínio também parece se apresentar nas posições de Diogo de Figueiredo Moreira 

Neto. O autor sustenta que o artigo 116 da Lei de Licitações estabelece como obrigatória a 

aplicação dos dispositivos daquela lei apenas quando os convênios, acordos, ajustes e 

outros instrumentos congêneres contiverem obrigações contratuais, pois o artigo 22, 

XXVII, da CF/88 incidiria somente nos casos em que haja contratação pela Administração 
93. 

 

Quanto à suposta ausência de patrimonialidade nos convênios, tampouco parece fator 

relevante de distinção. Cada vez mais a contrapartida da entidade convenente torna-se 

                                                 
93 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Administração Privada Temporária de Caráter Interventivo em 
Banco Estadual Negociada Consensualmente com o Banco Central – Implicações da Lei nº 8.666/93. In: 
Boletim de Direito Administrativo, ano 12, nº 4. São Paulo: Editora NDJ, 1996, p. 177-188, p. 187.  
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importante, ainda que não seja pecuniária, mas em bens ou serviços com valor econômico 

relevante. 

 

A contrapartida é freqüentemente exigida do partícipe privado, conforme se verifica pela 

análise da IN STN nº 01/97, importante ato administrativo normativo na disciplina dos 

convênios. O artigo 7º, II, estabeleceu a contrapartida como cláusula obrigatória dos 

convênios: 

 

“Art. 7º O convênio conterá, expressa e obrigatoriamente, cláusulas 

estabelecendo: (...) 

II - a obrigação de cada um dos partícipes, inclusive a contrapartida, 

de responsabilidade do convenente, que deve ser aportada, 

proporcionalmente, de acordo com o cronograma de liberação das 

parcelas de recursos federais do convênio; (...)” 94 (grifou-se) 

 

Trata-se de exemplos da legislação e da doutrina que vislumbram hipóteses de interesses 

contrapostos nos convênios aptas a torná-los contratos. Os exemplos parecem confirmam 

que a dificuldade de se distinguir convênios dos contratos implicar a conclusão de que 

ambos os instrumentos têm natureza contratual.  

 

Esta posição também parece mais coerente com multiplicidade e complexidade das 

relações estabelecidas pelo poder público no âmbito dos convênios, sobretudo porque os 

convênios se apresentam como os instrumentos mais utilizados para formalizar parcerias 

estabelecidas entre entidades públicas e privadas, no âmbito dos diversos programas 

governamentais de fomento.  

 

Se os convênios administrativos são espécies do gênero contrato, a competência legislativa 

acerca deste instituto localiza-se no artigo 22, XXVII, da CF/88: compete à União “legislar 

sobre normas gerais de licitação e contratação”. 

 

                                                 
94 As nuanças acerca da exigência da contrapartida, bem com sua disciplina no âmbito do Decreto Federal nº 
6.170/2010, encontram-se no item 1.5, Seção I, do Capítulo 3 desta dissertação. 
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A própria Lei de Licitações, que visa à disciplina de normas gerais sobre contratação 

administrativa, determinou que seus dispositivos aplicam-se, no que couber, aos convênios. 

Portanto, a expressão “contratação” constante no artigo 22, XXVII, da CF/88 deve ser 

entendida em sentido amplo, abarcando também os convênios administrativos, pois 

dotados de natureza contratual. 
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CAPÍTULO II  – O FOMENTO PÚBLICO  
 

Seção I – Definição e papel do fomento público como função administrativa 
 

Conforme tratado no Capítulo 1, a partir das últimas décadas do século XX, houve redução 

da intervenção estatal nos setores sociais e econômicos. O Estado do início do século XXI 

apresenta-se como Estado incitador, catalizador, cooperativo e subsidiário. Esta 

reconfiguração estatal também propiciou maior quantidade e complexidade das funções 

conferidas à Administração Pública. Hoje, não mais vigora a máxima posta por Miguel 

Seabra Fagundes: “administrar é aplicar a lei de ofício” 95.  

 

Não constitui tarefa fácil caracterizar a Administração Pública, que se apresenta como 

plexo de atividades multiformes, não enquadrável na produção de leis ou na jurisdição. 

Conforme ressalta Odete Medauar, falta à função administrativa a unicidade predominante 

na função legislativa e jurisdicional, dificultando sua caracterização 96. Diante de seu 

caráter residual, a atividade administrativa abrange competências diversas e amplas, para 

conferir ao Estado atribuições executivas destinadas a satisfazer interesses qualificados 

como públicos, segundo leciona Diogo de Figueiredo Moreira Neto 97. 

 

Conforme Carlos Ari Sundfeld, identificam-se três grandes setores de atuação da 

Administração Pública: gestão, ordenação e fomento. A gestão envolve funções de agir, 

mediante prestação de serviços públicos e serviços sociais; relações com Estados 

estrangeiros; emissão de moeda e administração cambial; bem como exploração de setores 

monopolizados e atividades econômicas. A ordenação abrange regulação do setor privado, 

por meio da aquisição, exercício e sacrifício de direitos privados, com emprego do poder 

de autoridade. O fomento corresponde à função de induzir, valendo-se o Estado de 

                                                 
95 FAGUNDES, Miguel Seabra. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1957, p. 17 e 21. 
 
96 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 14 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
50. 
 
97 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Parte Introdutória, Parte Geral 
e Parte Especial. 15 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 23. 
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estímulos e incentivos, para que os particulares adotem certos comportamentos, sem 

utilização de instrumentos cogentes e imperativos 98. 

 

A partir das ponderações de Carlos Ari Sundfeld, é possível concluir que as funções da 

Administração Pública podem ser dividas em poder de polícia; prestação de serviços, 

públicos ou não; exploração direta de atividades econômicas, nos casos previstos no artigo 

173 da CF/88; e fomento. 

 

No contexto do Estado de Direito Social e Democrático, verifica-se significativa ampliação 

da atividade administrativa de fomento. O Estado assumiu funções de estimulador, 

coordenador e fiscalizador da iniciativa privada, seja no exercício de atividades 

econômicas, seja na realização de atividades sociais. Trata-se de Estado subsidiário, 

vigilante e regulador de atividades que outrora executou. 

 

Conforme Silvia Faber Torres, o fomento é a atividade administrativa mais afeta ao 

princípio da subsidiariedade, pois garante valores intrínsecos a esta, entre eles justiça e 

liberdade, bem como estímulo à sociedade para que ela própria realize interesses que lhes 

correspondam, promovendo o interesse público 99. A subsidiariedade propicia autonomia e 

liberdade dos grupos intermédios 100, constituídos por entidades aptas a se sentirem 

responsáveis pelo bem comum e dispostas a assumir responsabilidades em prol da 

coletividade 101. 

 

De acordo com Luis Eduardo Patrone Regules, o princípio da subsidiariedade remete à 

noção de atuação estatal supletiva de duplo enfoque: positivo e negativo. O enfoque 

positivo consubstancia-se na intervenção pública, na qual estariam inseridas as ações de 

                                                 
98 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Ordenador. 3 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 
16. 
 
99 TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 165. No mesmo sentido, FERREIRA DA ROCHA, Sílvio Luis. Terceiro Setor. 2 ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 20. 
 
100 A autora cita a família, associações diversas, organizações de vizinhos, cooperativas, universidades, 
fundações, organizações não governamentais, entre outros, como exemplos de integrantes dos grupos 
intermédios. 
 
101 TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 124 e 126-127. 
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fomento. O enfoque negativo reflete os limites da atuação estatal, delineados na lei e 

principalmente na CF/88 102. 

 

No contexto do Estado de Direito Social e Democrático, a CF/88 apresenta o fomento 

público como uma das formas de atuação estatal subsidiária. No âmbito da ordem 

econômica, o artigo 174, caput, estabeleceu: “Como agente normativo e regulador da 

atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o 

setor privado”. O texto do dispositivo estabelece a função de incentivar, fomentar como 

atribuição do Estado. Há também referências à atividade administrativa de fomento nas 

seções do texto constitucional dedicadas às microempresas e empresas de pequeno porte 

(artigo 179), ao turismo (artigo 180) e à política agrícola (artigo 187).  

 

Na esfera da ordem social, as atribuições fomentadoras do Estado também podem ser 

identificadas em diversos dispositivos constitucionais: saúde (artigo 199); educação 

(artigos 205 e 213); cultura (artigos 215 e 216); desporto (artigo 217); ciência e tecnologia 

(artigo 218); meio ambiente (artigo 225).  

 

Embora a CF/88 expressamente tenha incluído o fomento entre as atribuições do Estado, 

conforme se infere pela leitura dos citados dispositivos constitucionais, a definição do que 

seja esta atividade administrativa, bem como a delimitação de seus principais matizes ainda 

não estão sedimentadas na cultura jurídica brasileira. Há divergências entre os 

doutrinadores e muitas dúvidas acerca do exercício desta atividade. Tais discordâncias 

podem ser explicadas pela dificuldade de se definir o próprio conjunto das funções 

administrativas, que se tornam cada vez mais complexas, conforme já mencionado acima. 

De outro lado, as atividades de fomento são multiformes e variam no contexto cultural de 

cada época.  

 

Entretanto, delinear o núcleo conceitual do fomento público é de suma importância para 

avaliar os instrumentos jurídicos à disposição poder público para operacionalização desta 

função. Entre tais instrumentos, insere-se o convênio administrativo colaborativo estudado 

                                                 
102 REGULES, Luis Eduardo Patrone. Terceiro Setor. Regime Jurídico das OSCIPs. São Paulo: Editora 
Método, 2006, p. 67-68.  
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nesta dissertação. A revisão da doutrina brasileira revela que o conceito de fomento 

construído no Brasil é fortemente influenciado pelo pensamento de doutrinadores 

espanhóis e sul-americanos. Pela análise de alguns textos de autores espanhóis e 

argentinos, verificou-se convergência para o pensamento de Luis Jordana de Pozas, que 

sistematizou de forma muito didática as principais características da atividade 

administrativa de fomento. 

 

Não se pretende traçar evolução histórica do conceito de fomento, pois alguns elementos 

importantes poderiam escapar à análise, além de não se tratar de verificação relevante para 

o objetivo desta dissertação. No entanto, faz-se necessário analisar o pensamento de 

Jordana de Pozas, como ponto de partida para identificar o núcleo conceitual do fomento 

público, visando à sistematização das diferentes posições doutrinárias acerca do tema. 

 

Nesse sentido, antes de se adentrar na análise da doutrina brasileira, realiza-se breve 

incursão no pensamento de Jordana de Pozas e seus reflexos na obra de outros 

doutrinadores estrangeiros, para então se apresentar os principais matizes do conceito de 

fomento adotado no Brasil. 

 

1.1. O conceito formulado por Jordana de Pozas e seus reflexos no pensamento de 

doutrinadores estrangeiros 

 

Segundo Jordana de Pozas, a ação administrativa tem por finalidade satisfazer 

necessidades públicas, demasiadamente variadas em quantidade e classe. Algumas 

necessidades são universais, mas outras mudam em cada ambiente cultural. Uma das 

tarefas mais importantes é discernir necessidades que ganham e perdem o caráter público. 

O autor ressalta a existência de quatro grupos de meios para satisfação de necessidades 

gerais: legislação 103, polícia, serviço público e fomento.  

 

Segundo o autor, o fomento constitui a via média entre inibição e intervencionismo do 

Estado, com objetivo de compatibilizar liberdade e bem comum, mediante influência 

                                                 
103 Segundo o autor, a legislação pode estar inserida entre as funções administrativas ou não. No entanto, o 
serviço público, polícia e fomento são necessariamente considerados atividades de natureza administrativa. 
JORDANA DE POZAS, Luis. Ensayo de Uma Teria Del Fomento en El Derecho Administrativo. In: Revista 
de Estúdios Políticos, nº 48, nov/dez, 1949, p. 41-54, p. 41. Disponível em <www.cepc.es>. Acesso em 17 
jun. 2010. 
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indireta sobre a vontade do indivíduo, para que este realize algo ou omita-se, visando à 

satisfação de uma necessidade geral: 

 

“Poderíamos defini-la [a atividade de fomento] como a ação da 

Administração destinada a proteger ou promover aquelas atividades, 

estabelecimentos ou riquezas dos particulares e que satisfaçam 

necessidades públicas e estimulem utilidade geral, sem usar a coação nem 

criar serviços públicos” 104. 

 

Enquanto a atividade de polícia previne e reprime, o fomento protege e promove, sem fazer 

uso da coação. O fomento tampouco pode ser confundido com serviço público, pois neste a 

Administração realiza diretamente e com seus próprios meios o fim perseguido. Por meio 

do fomento, a Administração estimula os particulares a desenvolverem determinada 

atividade, atingindo a finalidade almejada indiretamente. O poder de polícia consiste na 

modalidade administrativa preferida no antigo regime. Segundo Jordana de Pozas, o 

fomento apresenta-se mais adequado para o Estado liberal e o serviço público o modo 

predileto do Estado intervencionista 105. 

 

Ao tratar das formas pelas quais a atividade fomento pode se revestir, o autor salienta a 

impossibilidade de se estabelecer um catálogo de todas elas. O fomento público é passível 

de se manifestar sob diversas formas, pois é atividade muito flexível e adaptável de acordo 

com as circunstâncias. Não obstante, classifica os meios de fomento em positivos e 

negativos. Aqueles pressupõem a outorga de bens e vantagens ao particular; estes 

significam obstáculos ou cargas criadas para dificultar, indiretamente, as atividades 

contrárias ao que o governante pretende fomentar 106. 

                                                 
104 JORDANA DE POZAS, Luis. Ensayo de Uma Teria Del Fomento en El Derecho Administrativo. In: 
Revista de Estúdios Políticos, nº 48, nov/dez, 1949, p. 41-54, p. 42 e 46. Disponível em <www.cepc.es>. 
Acesso em 17 jun. 2010. Tradução livre do seguinte texto original: “Podríamos definirla como la acción de la 
Administración encaminada a proteger o promover aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidos 
a los particulares y que satisfacen necessidades públicas o se estiman de utilidad general, sin usar de la 
coacción ni crear servicios públicos”. 
 
105 JORDANA DE POZAS, Luis. Ensayo de Uma Teria Del Fomento en El Derecho Administrativo. In: 
Revista de Estúdios Políticos, nº 48, nov/dez, 1949, p. 41-54, p. 46 e 49. Disponível em <www.cepc.es>. 
Acesso em 17 jun. 2010. 
 
106 JORDANA DE POZAS, Luis. Ensayo de Uma Teria Del Fomento en El Derecho Administrativo. In: 
Revista de Estúdios Políticos, nº 48, nov/dez, 1949, p. 41-54, p. 51-52. Disponível em <www.cepc.es>. 
Acesso em 17 jun. 2010. 
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O autor ainda classifica a atuação fomentadora do Estado a partir dos benefícios ofertados 

ao particular. Neste contexto, os meios de fomento podem ser subdivididos em honoríficos, 

econômicos e jurídicos.  

 

Verifica-se, pois, que os principais matizes do conceito de fomento apresentado por 

Jordana de Pozas abrangem: (i) atuação indireta e mediata da Administração, (ii) ações 

voltadas à proteção ou estímulo dos particulares para desenvolvimento de atividades de 

interesse coletivo, (iii) não utilização de meios coativos ou criação de serviços públicos. 

 

Mariano Baena Del Alcázar, em ensaio acerca do conceito de fomento a partir daquele 

formulado por Jordana de Pozas, apresenta resumo das principais críticas de autores 

espanhóis ao pensamento do referido autor. 

 

Conforme Baena Del Alcázar, muitas das críticas ao conceito proposto por Jordana de 

Pozas referem-se à localização do fomento como ponto de enlace entre atividade de polícia 

e prestação de serviços públicos. No século XVIII, a atividade mais tarde denominada 

fomento teria sido incluída no conceito amplo de atividade de polícia, que também 

abrangia polícia da ordem, bem-estar ou prosperidade 107. 

 

No Brasil, segundo Carlos Ari Sundfeld, desde muito tempo o poder público interferiu 

autoritariamente na atuação dos indivíduos, sempre com o objetivo de controlar atividades 

privadas. Dessa forma, a percepção da diferença entre citadas manifestações estatais teria 

demorado a ocorrer, pois o termo “polícia” parecia adequado à designação de todas elas 
108. 

 

No século XIX, conforme Baena Del Alcázar, ao menos na Espanha, teria se passado a 

utilizar o termo fomento para designar atividades anteriormente inseridas no conceito de 

atividade de polícia. O termo “polícia” estaria muito associado ações estatais restritivas, 

                                                                                                                                                    
 
107 BAENA DEL ALCÁZAR, Mariano. Sobre El Concepto de Fomento. In: Revista de Administración 
Pública, nº 54, set/dez, 1967, p. 43-85, p. 51 e 54. Disponível em <www.cepc.es>. Acesso em 17 jun. 2010. 
 
108 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Ordenador. 3 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 
9. 
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razão pela qual a expressão “fomento” melhor corresponderia aos anseios do Estado 

liberal, que desejava promover o desenvolvimento econômico por meios indiretos, com 

intervenção estatal mínima 109.  

 

Segundo o autor, os limites entre fomento e atividade de polícia nunca foram muito claros. 

As atividades de fomento eram inseridas na acepção ampla de polícia, promotora do bem-

estar e prosperidade. A partir desta noção, se o fomento fosse concebido como um fim 

poderia estar enquadrado na acepção ampla de polícia. Por esta razão, o autor apresenta a 

distinção entre fomento e atividade de polícia com base no modus operandi das atividades 

e não com fundamento nas finalidades de tais atividades, sempre voltadas ao interesse 

público. A partir do modus operandi, verifica-se emprego de meios coativos na atividade 

de polícia, o que não ocorre no fomento.  

 

De outro lado, os limites entre atividade de fomento e prestação de serviços públicos 

também não são claros, pois há autores espanhóis que afirmam existir prestação de 

serviços públicos por entidades privadas recebedoras de subvenção, técnica de fomento 

muito adotada. Nesse contexto, conclui o autor sustentando que, se fosse possível perseguir 

fins e prestar serviços públicos mediante emprego de técnicas de fomento, haveria zona 

cinzenta impedindo a adequada distinção entre fomento e prestação de serviços públicos 
110.  

 

Embora elaboradas em 1967, as ponderações do autor soam atuais, pois alertam para a 

existência de diversa gama de objetivos assumidos pelo Estado, impossíveis de serem 

cumpridos somente por meio de atividades próprias da Administração. Por esta razão, o 

autor ressalta a importância do fomento às atividades privadas de interesse público. 

Segundo Baena del Alcázar, esta atividade tornou-se forma de intervenção econômica do 

Estado, por meio da qual os particulares são incentivados a desenvolver atividades em prol 

do interesse coletivo 111.  

                                                 
109 BAENA DEL ALCÁZAR, Mariano. Sobre El Concepto de Fomento. In: Revista de Administración 
Pública, nº 54, set/dez, 1967, p. 43-85, p. 55. Disponível em <www.cepc.es>. Acesso em 17 jun. 2010. 
 
110 BAENA DEL ALCÁZAR, Mariano. Sobre El Concepto de Fomento. In: Revista de Administración 
Pública, nº 54, set/dez, 1967, p. 43-85, p. 61-62; 64; 65-66; 67. Disponível em <www.cepc.es>. Acesso em 
17 jun. 2010. 
 
111 BAENA DEL ALCÁZAR, Mariano. Sobre El Concepto de Fomento. In: Revista de Administración 
Pública, nº 54, set/dez, 1967, p. 43-85, p. 82-84. Disponível em <www.cepc.es>. Acesso em 17 jun. 2010. 
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Ainda conforme Baena Del Alcázar, existe conceito de fomento baseado em idéias de 

atividade persuasiva, destinada à satisfação de necessidades públicas. O autor parece 

concordar com a posição de Jordana de Pozas de não incluir entre os agentes fomentados 

entes administrativos, pois integrantes da própria Administração 112. 

 

Apesar das críticas, o núcleo conceitual apresentado por Jordana de Pozas vem sendo 

utilizado como ponto de partida nas definições formuladas por diversos autores, com 

alguns temperamentos. Talvez este fenômeno decorra do fato observado por Baena de 

Alcázar, para quem a idéia de fomento é pouco difundida ou valorizada em outros países, 

constituindo traço muito original do direito administrativo espanhol. Por esta razão, 

entende o autor que a definição proposta por Jordana de Pozas representa teoria original e 

não mera sistematização da doutrina estrangeira, apesar de permanecerem indefinições e 

imprecisões no conceito desta atividade estatal 113. 

 

A partir da análise dos textos de Jordana de Pozas e Baena Del Alcázar, é possível 

identificar um núcleo conceitual da atividade de fomento convergente para: (i) atuação 

indireta e mediata da Administração Pública; (ii) voltada à proteção ou estímulo ao 

desenvolvimento de atividades de interesse público por particulares, havendo dúvidas 

acerca de o fomento estar ou não dirigido aos entes administrativos; (iii) sem utilização de 

meios coativos ou (iv) criação de serviços públicos, embora se tenha verificado 

experiências nas quais houve utilização de técnicas de fomento para prestação de serviços 

públicos. 

 

Estes elementos foram trabalhados mais recentemente por Héctor Jorge Escola, Roberto 

Dromi, Gaspar Ariño Ortiz, Augusto de Ataíde, entre outros autores. 

 

                                                                                                                                                    
 
112 De acordo com o autor, Garrido Falla e Entrena Cuesta entendem que a atividade de fomento também 
poderia estar dirigida a entes administrativos. BAENA DEL ALCÁZAR, Mariano. Sobre El Concepto de 
Fomento. In: Revista de Administración Pública, nº 54, set/dez, 1967, p. 43-85, p. 49 e 75. Disponível em 
<www.cepc.es>. Acesso em 17 jun. 2010. 
 
113 A afirmação é feita a partir da revisão das obras de administrativistas franceses, alemães e italianos, com o 
objetivo de demonstrar que o fomento não era objeto de estudo passível de instigar o interesse desses autores. 
BAENA DEL ALCÁZAR, Mariano. Sobre El Concepto de Fomento. In: Revista de Administración Pública, 
nº 54, set/dez, 1967, p. 43-85, p. 58-59. Disponível em <www.cepc.es>. Acesso em 17 jun. 2010. 
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Para Héctor Jorge Escola, o fomento é atividade administrativa manifestada por atos, 

procedimentos e fatos, tendentes a satisfazer necessidades coletivas indireta e 

mediatamente. Trata-se da ação protetora ou promotora das atividades desenvolvidas por 

particulares, voltadas a necessidades públicas ou consideradas de utilidade coletiva, sem 

uso de medidas coativas ou prestação de serviços públicos 114. 

 

O autor não admite a possibilidade de haver ações de fomento direcionadas a entidades 

públicas, pois nestes casos haveria cooperação entre entes administrativos para obtenção de 

resultados comuns, no âmbito das competências conferidas aos entes em cooperação, ao 

invés de haver atividade de fomento 115. 

 

Segundo Héctor Jorge Escola, o fomento público difere da prestação de serviços públicos 

por dois motivos principais: (i) o fomento busca atender finalidades propostas pela 

Administração de maneira indireta e mediata, enquanto os serviços públicos podem ser 

prestados direta ou indiretamente; (ii) a prestação de serviços é um dever da Administração 

Pública, que poderá optar pela prestação direta ou indireta, ao contrário da atividade de 

fomento, que é facultativa, baseada em critérios de conveniência e oportunidade 116. O 

autor também acrescenta aos elementos do conceito de fomento o caráter voluntário da 

adesão dos agentes fomentados aos diversos programas 117. 

 

O conceito apresentado por Roberto Dromi também contém o núcleo conceitual proposto 

por Jordana de Pozas. Contudo, segundo o autor, o fomento pode incidir sobre entidades 

públicas e privadas, sempre visando à satisfação de necessidades públicas 118. 

 

                                                 
114 ESCOLA, Héctor Jorge. Compendio de Derecho Administrativo. Vol. II, Buenos Aires: Depalma 
Ediciones, 1990, p. 858. 
 
115 ESCOLA, Héctor Jorge. Compendio de Derecho Administrativo. Vol. II, Buenos Aires: Depalma 
Ediciones, 1990, p. 859. 
 
116 ESCOLA, Héctor Jorge. Compendio de Derecho Administrativo. Vol. II, Buenos Aires: Depalma 
Ediciones, 1990, p. 869. 
 
117 ESCOLA, Héctor Jorge. Compendio de Derecho Administrativo. Vol. II, Buenos Aires: Depalma 
Ediciones, 1990, p. 859. 
 
118 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. 5 ed. Buenos Aires: Cuidad Argentina Ediciones, 1996, p. 
655. 
 



58 

Gaspar Ariño Ortiz apresenta sua definição acerca da atividade administrativa de fomento 

também a partir do citado núcleo conceitual. Segundo o autor, o exercício desta atividade 

deve observar os princípios da legalidade, igualdade, livre concorrência, bem como 

eficiência e economia dos gastos públicos. Ao tratar do princípio da igualdade, o autor 

ressalta que os auxílios públicos devem ser concedidos por procedimento administrativo, 

garantidor da transparência, publicidade, objetividade e livre concorrência entre os 

interessados, sempre adotando mecanismos competitivos 119.  

 

As medidas de fomento de caráter econômico implicam gastos públicos, razão pela qual os 

princípios da eficiência e economia dos gastos públicos devem ser observados, para evitar 

concessão de benefícios com finalidades supérfluas, devendo haver análise de eficiência 

das diferentes medidas de fomento passíveis de serem adotadas pela Administração Pública 
120. 

 

Augusto de Ataíde também se alinha ao núcleo conceitual estabelecido por Jordana de 

Pozas. De acordo com o autor, a atividade de fomento localiza-se no âmbito das relações 

entre Administração Pública e administrados, não podendo ser estendida para relações 

entre sujeitos de direito público. A intervenção por meio do fomento ocorre quando há 

atuação estatal orientada, em princípio, à satisfação de necessidades privadas e coletivas 

concomitantemente, com apoio da Administração Pública 121. 

 

A partir do pensamento dos citados doutrinadores, é possível acrescentar importantes 

elementos ao núcleo conceitual da atividade de fomento proposto por Jordana de Pozas: (i) 

caráter voluntário da adesão dos agentes fomentados aos programas de fomento; e (ii) 

observância aos princípios regedores do agir da Administração Pública, especialmente o 

princípio da legalidade, economicidade e eficiência nos gastos públicos.  

 

Todos estes elementos são relevantes para a análise da utilização do convênio 

administrativo colaborativo com instrumento da atividade de fomento, envolvendo 

                                                 
119 ORTIZ, Gaspar Ariño. Principios de Derecho Público Econômico. 3 ed. Granada: Comares, 2004, p. 351. 
 
120 ORTIZ, Gaspar Ariño. Principios de Derecho Público Econômico. 3 ed. Granada: Comares, 2004, p. 355. 
 
121 ATAÍDE, Augusto de. Elementos para Um Curso de Direito Administrativo da Economia. Lisboa, 1970, 
p. 110-113. 
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transferência de recursos públicos a entidades privadas sem fins lucrativos, pois se 

relacionam intrinsecamente com os requisitos e características destes convênios, conforme 

tratado no Capítulo 3 desta dissertação. Ademais, referidos elementos também estão 

refletidos no conceito de fomento apresentado por doutrinadores brasileiros. 

 

1.2. O pensamento de doutrinadores brasileiros 

 

A análise da doutrina brasileira tem como ponto de partida o núcleo conceitual da atividade 

administrativa de fomento proposto por Jordana de Pozas, devido à clareza da 

sistematização apresentada pelo autor espanhol. Outros elementos foram acrescentados por 

autores mais recentes, especialmente o caráter voluntário da adesão aos programas de 

fomento e dever de observância aos princípios norteadores da atuação administrativa. 

 

a) Atuação indireta, ausência de meios coativos e adesão voluntária dos agentes 

fomentados. 

 

De acordo com Célia Cunha Mello, a idéia proposta por Jordana de Pozas, de que o 

fomento consiste na via média entre inibição e intervencionismo, encontra-se abandonada 

na atualidade. Segundo a autora, o fomento público constitui poderoso instrumento de 

intervenção estatal na ordem econômica e social, distinto da prestação de serviços públicos 

e atividades de polícia 122. As características fundamentais do conceito de fomento 

evolvem o fato de esta atividade administrativa estar voltada à promoção e/ou proteção de 

seu objeto, despida de caráter compulsório e visando à satisfação das necessidades 

públicas, não havendo óbices para que estas ações sejam dirigidas a outros entes 

administrativos 123.  

 

O fomento público permite que as entidades privadas colaborem voluntariamente com o 

poder público, estabelecendo relação de convergência de interesses direcionada a 

atividades de interesse público. As entidades privadas não têm qualquer obrigação de 

                                                 
122 MELLO, Célia Cunha. O Fomento da Administração Pública. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2003, p. 
26. No mesmo sentido, FERREIRA DA ROCHA, Sílvio Luís. Terceiro Setor. 2 d. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2006, p. 27 e 33. 
 
123 MELLO, Célia Cunha. O Fomento da Administração Pública. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2003, 
p.27 e 32. 
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adesão aos programas de fomento. Entretanto, a ausência de compulsoriedade na relação 

jurídica de fomento não desobriga o poder público de proteger ou promover as ações que a 

Constituição e legislação infraconstitucional tenham determinado que sejam fomentadas 
124.  

 

No mesmo sentido, Diogo de Figueiredo Moreira Neto entende o fomento público como a 

função administrativa estimuladora dos administrados, entidades públicas ou privadas, a 

desempenharem ou incentivarem atividades consideradas de interesse público pela lei, 

visando ao desenvolvimento integral e harmonioso da sociedade 125.  

 

O autor entende o fomento público como função não imposta à sociedade, pois depende do 

consenso e não da coerção para envolver os agentes fomentados. Trata-se de atividade 

localizada no campo da administração consensual e não da administração imperativa. O 

Estado está autorizado a utilizar de meios coativos somente nos casos em que o particular, 

voluntariamente comprometido, torne-se inadimplente com as obrigações assumidas 126. 

 

Marcos Juruena Villela Souto também pondera que a adesão dos particulares aos 

programas de fomento público é facultativa, pois a liberdade de iniciativa constitui um dos 

fundamentos da República. Após a adesão, porém, o particular obriga-se a cumprir as 

metas cuja implementação é incentivada 127. 

 

Alberto Shinji Higa ainda ressalta ao caráter complementar da atuação do particular nos 

programas de fomento. Segundo o autor, o exercício do fomento público não deve 

pressupor substituição dos papéis do Estado pela atuação do particular, que realizará 

                                                 
124 MELLO, Célia Cunha. O Fomento da Administração Pública. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2003, p. 
27 e 29. 
 
125 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Parte Introdutória, Parte Geral 
e Parte Especial. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 585. 
 
126 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Parte Introdutória, Parte Geral 
e Parte Especial. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 584. 
 
127 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Estímulos Positivos. In: JUSTINO DE OLIVEIRA, GUSTAVO. 
(Coord.). Terceiro Setor, Empresas e Estado. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2007, p. 15-38, p. 17. 
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atividades de interesse público apenas em complementaridade às funções 

constitucionalmente conferidas ao poder público 128. 

 

b) Observância aos princípios regedores do agir da Administração Pública, especialmente 

os princípios da legalidade, economicidade e eficiência nos gastos públicos.  

 

De acordo com Sílvio Luís Ferreira da Rocha, por ser atividade administrativa, o fomento 

deve se submeter aos princípios regedores da Administração Pública, bem como ao regime 

jurídico de direito administrativo. Por incidência do princípio da legalidade, o fomento 

deve ser previsto em lei, que deve estabelecer e identificar com clareza o benefício ao 

interesse geral. Dessa forma, evitam-se ações fomentadoras ilegítimas, injustificáveis e 

discriminatórias. Para o autor, não são lícitas atividades de fomento estabelecidas por atos 

infralegais 129. 

 

Silvia Faber Torres defende o exercício das atividades de fomento dentro dos limites da 

razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de (i) tornarem-se privilégio de alguns grupos 

sociais e (ii) manterem a sociedade sob dependência constante do poder público 130. No 

mesmo sentido, Luis Eduardo Patrone Regules, sustenta o desempenho da atividade de 

fomento dentro de rigorosos limites de razoabilidade e excepcionalidade, para que a 

sociedade dele não se torne dependente ou utilize-o como privilégio injustificado 131.  

 

Ainda acerca dos princípios norteadores do fomento público, Sílvio Luís Ferreira da Rocha 

pondera que o exercício desta atividade deve ser impessoal, respeitando o princípio da 

igualdade e isonomia. Quando for impossível atender a todos os possíveis beneficiários, 

                                                 
128 HIGA, Alberto Shinji. Terceiro Setor. Da Responsabilidade Civil do Estado e do Agente Fomentado. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 124-125. 
 
129 FERREIRA DA ROCHA, Sílvio Luís. Terceiro Setor. 2 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 27 e 
31. 
 
130 TORRES, Silvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. p. 129 e 155; p. 131-132. 
 
131 REGULES, Luis Eduardo Patrone. Terceiro Setor. Regime Jurídico das OSCIPs. São Paulo: Editora 
Método, 2006, p. 68. 
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por escassez de recursos, a melhor alternativa é estabelecer procedimento licitatório, com 

soluções objetivas e ampla participação dos interessados em igualdade de condições 132. 

 

Segundo o autor, a atividade de fomento deve ser orientada pelo princípio da repartição de 

riscos ou do risco compartido, que decorre do princípio da subsidiariedade. Na visão do 

autor, o fomento não constitui ato de liberalidade administrativa, apto a desonerar o 

beneficiário do dever de aportar recursos próprios na atividade fomentada e de assumir 

todo o risco da atividade 133. 

 

c) Fomento público e planejamento estatal. 

 

Outro aspecto importante na análise dos elementos constitutivos do conceito de fomento é 

a inclusão ou não, na definição, das atividades estatais de planejamento. O planejamento 

está previsto no artigo 174 da CF/88 como função estatal determinante para o poder 

público e indicadora para o setor privado. 

 

De acordo com Gilberto Bercovici, o fundamento da idéia de planejamento é encontrar fins 

capazes de alterar a situação econômica e social vivenciada em dado momento. Constitui 

atuação estatal voltada para o futuro, importantíssima para sociedades em busca de 

transformações nas estruturas econômicas e sociais. Segundo o autor, diante do artigo 174 

da CF/88, as funções do Estado não poderiam estar limitadas à fiscalização ou incentivo 

aos agentes econômicos privados, colocando o planejamento como a base para o 

desenvolvimento do país 134.  

 

Por esta razão, embora o autor não se manifeste expressamente neste sentido, é possível 

inferir que o planejamento não está inserido na atividade administrativa de fomento, mas 

                                                 
132 FERREIRA DA ROCHA, Sílvio Luís. Terceiro Setor. 2 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 32. 
 
133 FERREIRA DA ROCHA, Sílvio Luís. Terceiro Setor. 2 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 33. 
 
134 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros Editores, 
2005, p. 70. Segundo o autor, embora exista expressa disposição constitucional, até o momento não foi 
promulgada legislação sistemática do planejamento, tal como determinado no artigo 174, § 1º, CF/88. O 
autor enumera três grandes obstáculos ao planejamento na atual conjuntura histórica: (i) estrutura 
administrativa brasileira; (ii) redução do planejamento ao orçamento; (iii) reforma administrativa neoliberal. 
De outro lado, pondera que a Administração Pública não conta com um órgão planejador e coordenador com 
poderes efetivos. (p. 77-78) 
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localizado um passo atrás, como fator fundamental para o bom desenvolvimento desta 

atividade. 

 

Segundo observa Célia Cunha Mello, o fomento público deve ser precedido de 

planejamento, para fins de eliminar qualquer protecionismo a determinados setores e 

otimizar a concretização dos objetivos dos programas de fomento. Porém, a autora não o 

insere entre os elementos da atividade administrativa de fomento 135. No mesmo sentido, 

Marcos Juruena Villela Souto entende o fomento como ação indissociável do 

planejamento, sem incluí-lo no conceito daquele 136.  

 

Este pensamento também é corroborado por Maria Tereza Fonseca Dias, ressaltando a 

importância do planejamento e do caráter transitório das atividades de fomento. De acordo 

com a autora, os mecanismos diretos de fomento têm transitoriedade bem delineada na 

legislação brasileira, pois os ajustes firmados com entidades públicas, a exemplo dos 

convênios e termos de parceria, não podem vigorar por tempo indeterminado. Contudo, a 

autora salienta que a legislação instituidora de mecanismos indiretos de fomento, a 

exemplo dos incentivos fiscais, não fixa limites temporais para outorga dos benefícios, 

dificultando o planejamento desses incentivos 137.  

 

Em sentido diverso, Diogo de Figueiredo Moreira Neto defende a inclusão do 

planejamento estatal, previsto no artigo 174 da CF/88, no conceito de fomento público, 

como fundamento racionalizador para o exercício desta atividade administrativa 138.  

 

Pela análise das posições dos citados autores brasileiros, verificam-se nas definições 

traçadas vários elementos propostos por Jordana de Pozas para o núcleo conceitual do 

fomento público. Obviamente, há discordâncias com relação a alguns matizes e inclusão de 

elementos novos, sobretudo sob a ótica da CF/88. No tópico seguinte, apresentam-se os 

                                                 
135 MELLO, Célia Cunha. O Fomento da Administração Pública. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2003, 
p.76, 81. 
 
136 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo da Economia. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2003, p. 39. 
 
137 DIAS, Maria Tereza Fonseca. Terceiro Setor e Estado: Legitimidade e Regulação, por um novo marco 
jurídico. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 266. 
 
138 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Parte Introdutória, Parte Geral 
e Parte Especial. 15 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 585, 587 e 619. 
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elementos considerados nesta dissertação como fundamentais ao conceito de fomento 

público. 

 

1.3. Posição adotada 

 

No atual contexto do Estado de Direito Social e Democrático instaurado pela CF/88, 

marcado pela atuação estatal subsidiária e impossibilidade de a Administração Pública 

atender com meios próprios a todos os objetivos do Estado, identificam-se os seguintes 

elementos do conceito de fomento público: 

 

a) Atuação indireta e mediata da Administração, constituindo, pois, forma de intervenção 

indireta do Estado na ordem social e econômica, distinta da atividade de polícia e prestação 

de serviços públicos. O fomento público estimula ações ou omissões dos particulares, 

visando à realização de certas atividades de interesse público, não envolvendo utilização de 

meios coercitivos, distinguindo-se, pois, do poder polícia estatal.  

 

Tampouco pressupõe prestação indireta de serviços públicos, pois as ações de fomento não 

pressupõem delegação dos referidos serviços às entidades fomentadas, conforme leciona 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao comentar o fomento público às OSCIPs 139. As OSCIPs, 

assim como as demais entidades privadas sem fins lucrativos voltadas à realização de 

atividades de interesse público e coletivo, atuam paralelamente ao Estado, para 

complementar e suplementar a prestação de serviços. No entanto, a atuação destas 

entidades, no âmbito de programas de fomento, não representa substituição da 

Administração Pública. 

 

b) Dever de observância aos princípios regedores do agir da Administração Pública, 

especialmente os princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade, proporcionalidade, 

razoabilidade, moralidade, economicidade e eficiência. O fomento público é função 

administrativa, razão pela qual seu exercício requer observância a todos os princípios 

norteadores da atuação administrativa. 

                                                 
139 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública – Concessão, Permissão, Franquia, 
Terceirização, Parceria Público-Privada e outras formas. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 280. No mesmo 
sentido, JUSTINO DE OLIVEIRA, Gustavo; MÂNICA, Fernando Borges. Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público – Termo de Parceria e Licitação. In: BDA - Boletim de Direito Administrativo. São 
Paulo: Editora NDJ, set/2005, p. 1010-1025, p. 1020-1021. 
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c) Ações de caráter transitório e sempre precedidas de planejamento.  

 

O caráter transitório dos programas de fomento constitui fator essencial para que sejam 

evitados protecionismos a determinados setores da sociedade. De outro lado, a existência 

de planejamento prévio à implantação de programas de fomento permite otimização na 

alocação dos recursos públicos e benefícios disponibilizados pelo poder público às 

entidades privadas fomentadas. 

 

d) Ações voltadas à proteção ou estímulo para que particulares desenvolvam atividades de 

interesse público e coletivo. 

 

A análise deste elemento do conceito de fomento público demanda esclarecimentos acerca 

da noção de interesse público adotada nesta dissertação. Contudo, não se entende 

pertinente ao objeto desta dissertação verificar discussões acerca da suposta supremacia e 

indisponibilidade do interesse público sobre os interesses dos particulares 140. O estudo do 

conceito de interesse público faz-se necessário para fins de identificação das atividades de 

fomento dele decorrentes. Trata-se, porém, de expressão equívoca, conceito jurídico 

indeterminado, cuja definição constitui árdua tarefa. 

 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, o interesse público corresponde à dimensão 

pública dos interesses dos indivíduos enquanto partícipes da sociedade. De acordo o autor, 

o Estado e suas entidades têm interesses próprios e individuais, denominados interesses 

secundários do Estado. Estes interesses podem não coincidir com o interesse público 

propriamente dito, com os interesses primários do Estado 141.  

 

                                                 
140 As referidas discussões podem ser encontradas em BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria para o Direito 
Administrativo. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
 
141 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2010, p. 65-66. 
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Odete Medauar ressalta a dificuldade de se chegar a um consenso acerca do interesse 

público, mas pondera parecer possível associá-lo ao bem de toda a coletividade, às 

exigências da comunidade 142. 

 

Marçal Justen Filho, ao enfrentar os percalços da definição de interesse público, propõe 

conceituação negativa excludente, a partir do que não se insere neste conceito. Segundo o 

autor, o interesse público não se confunde com o interesse do Estado, pois aquele é algo 

anterior à própria existência do Estado, além de haver interesses públicos não-estatais, a 

exemplo das atividades desenvolvidas pelas entidades do terceiro setor. Tampouco se pode 

confundir interesse público com os interesses do aparato administrativo ou do agente 

público 143. 

 

A partir desta análise excludente negativa, o autor conclui pela inexistência de conteúdo 

próprio do interesse público, constatando as dificuldades envolvidas na identificação deste 

com os interesses do cidadão ou da coletividade 144.  

 

O autor critica as teorias defensoras do interesse público único, pois representam 

desnaturação da realidade social e jurídica. Em verdade, existem diversos interesses 

públicos em conflito, todos em princípio merecedores da qualificação de supremos e 

indisponíveis. O interesse público deve ser tratado como resultado de um longo processo 

de aplicação e produção do direito, não havendo interesse público prévio ou anterior à 

atividade decisória da Administração Pública: 

 

“Uma decisão produzida por meio de procedimento satisfatório e com 

respeito aos direitos fundamentais e aos interesses legítimos poderá ser 

reputada como traduzindo o ‘interesse público’. (...) Assim, o processo de 

concretização do direito produz a seleção dos interesses, com a 

identificação do que se reputará como interesse público em face das 

circunstâncias. (...) O processo de democratização conduz à necessidade 

                                                 
142 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo em Evolução. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, 
p. 189. 
 
143 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 59-61. 
 
144 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 62-64. 
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de verificar, em cada oportunidade, como se configura o interesse 

público. Sempre e em todos os casos tal se dá por meio da intangibilidade 

dos valores relacionados aos direitos fundamentais” 145. 

 

Partindo da conclusão alcançada por Marçal Justen Filho, se o interesse é resultado do 

processo de produção e aplicação do direito, parece possível concluir que as atividades de 

interesse público e coletivo a serem fomentadas serão escolhidas quando da elaboração das 

políticas públicas. A eleição das atividades desenvolvidas por entidades privadas 

consideradas de interesse público e coletivo, passíveis, pois, de ser objeto da atuação 

fomentadora do Estado, ocorrerá no âmbito do planejamento estatal. 

 

Percorridas estas etapas, caberá ao poder público, à luz dos princípios da Administração 

Pública, sobretudo legalidade, proporcionalidade, igualdade e seus respectivos juízos de 

ponderação, estabelecer o conteúdo da atividade de interesse público e coletivo a ser 

fomentada 146. A partir da identificação dessas atividades, a Administração Pública estará 

apta a selecionar entidades privadas para as quais serão direcionadas as ações de fomento. 

 

O fomento público estará, pois, direcionado ao interesse público propriamente dito, aquele 

coincidente com os interesses primários do Estado e reflexo das exigências gerais da 

coletividade. Por esta razão, adiciona-se o adjetivo “coletivo” à expressão “interesse 

público”, tratada nesta dissertação como um dos elementos do núcleo conceitual do 

fomento.  

 

Nesta acepção de interesse público, não parece coerente direcionar ações de fomento a 

entidades públicas. Neste caso, a ação estaria, ao menos no primeiro momento, mais 

voltada ao próprio ente púbico do que ao interesse da coletividade. Apenas no segundo 

momento a entidade fomentada diligenciaria suas funções para atendimento dos interesses 

gerais de toda a coletividade. A relação entre fomentador e fomentado representaria mais 

cooperação para realização de competências atribuídas a pelo menos uma das entidades 
                                                 
145 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 65 e 70. 
 
146 Acerca da ponderação de interesses eventualmente em conflito, MEDAUAR, Odete. Direito 
Administrativo em Evolução. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 192; MARQUES NETO, 
Floriano P. de Azevedo, Regulação Estatal e Interesses Públicos. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 
165; BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria para o Direito Administrativo. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008, p. 105 e 109. 
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públicas, do que atuação indireta do Estado para se atingir finalidade de interesse público e 

coletivo.  

 

Conforme leciona Sílvio Luís Ferreira da Rocha, com base no pensamento de Héctor Jorge 

Escola, haveria cooperação entre entidades administrativas para obtenção de resultados 

comuns, ao invés de haver efetiva atividade de fomento 147. Conforme pondera Augusto de 

Ataíde, o fomento implica atuação estatal orientada, em princípio, à satisfação 

concomitante de interesses privados e coletivos, recebendo apoio por parte da 

Administração Pública 148. 

 

Ademais, a persuasão é um traço marcante do fomento público. O Estado, seja por meio 

dos entes federativos, seja por entidades integrantes da Administração Pública direta ou 

indireta, deve atuar em prol do interesse público, mesmo sem receber qualquer estímulo ou 

incentivo para tanto. No entanto, os particulares de uma sociedade democrática são livres 

para realizarem atividades de seu próprio interesse, desde que não violem quaisquer 

direitos, garantias ou dispositivos legais vigentes.  

 

Nesse contexto, emerge a necessidade de estímulo, incentivo aos particulares, para que 

sejam estimulados a desenvolver ou abster-se de praticar algo que não lhes é imposto ou 

vedado. O fomento público pressupõe incitar o agente fomentado a realizar “algo mais” em 

relação às funções e deveres naturalmente atribuídos às entidades privadas. Por esta razão, 

entende-se mais coerente direcionar as ações de fomento apenas aos particulares e não às 

entidades públicas. 

 

e) Ausência de utilização de meios coercitivos e adesão voluntária dos particulares aos 

programas de fomento. No tocante à ausência de compulsoriedade, verificam-se dois 

aspectos importantes, envolvendo não só o caráter voluntário da adesão dos particulares, 

mas também a facultatividade da atuação estatal fomentadora.  

 

                                                 
147 FERREIRA DA ROCHA, Sílvio Luís. Terceiro Setor. 2 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 25. 
 
148 ATAÍDE, Augusto de. Elementos para Um Curso de Direito Administrativo da Economia. Lisboa, 1970, 
p. 113. 
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Na perspectiva do poder público, o fomento público será um dever do Estado sempre que a 

CF/88 e a legislação infraconstitucional assim determinarem, como bem pondera Célia 

Cunha Mello. No Brasil, a CF/88 em vários dispositivos estabeleceu o fomento público a 

determinadas atividades como dever do Estado. Citem-se como exemplo o estímulo às 

microempresas e às empresas de pequeno porte (artigo 178, parágrafo único) e o fomento 

ao cooperativismo (artigo 174, § 2º).  

 

Porém, é razoável sustentar que, afora os casos expressamente previstos em lei, a atividade 

administrativa de fomento é facultativa para o Estado, conforme leciona Sílvio Luís 

Ferreira da Rocha. Segundo o autor, a decisão concreta das atividades a serem fomentadas 

constitui decisão política de conveniência e oportunidade, desbordando a esfera 

estritamente jurídica. As atividades de fomento são facultativas, não configuram prestação 

obrigatória da Administração Pública, de modo que o fomento público não é passível de 

ser juridicamente exigido 149. 

 

Diante do exposto, parece possível entender o fomento público como atividade 

administrativa, voltada à proteção ou estímulo de atividades de interesse público e coletivo 

desenvolvidas por particulares, que se concretiza por atuação indireta e não coercitiva do 

Estado, distinta da prestação de serviços públicos e pressupondo sempre adesão voluntária 

dos agentes fomentados. 

 

 

Seção II – O fomento público e seus mecanismos diretos 
 

O fomento público e seus diferentes meios ou mecanismos de execução podem ser 

classificados de diversas formas, tendo em vista o caráter multiforme desta atividade, 

adaptável ao contexto do Estado e governo no qual estejam inseridos. Há autores que os 

classificam a partir das finalidades a serem atingidas com as ações de fomento; outros 

preferem sistematizá-los a partir do modus operandi. 

 

                                                 
149 FERREIRA DA ROCHA, Sílvio Luís. Terceiro Setor. 2 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 26-
27. No mesmo sentido, ZOCKUN, Carolina Zancaner. Da Intervenção do Estado no Domínio Social. São 
Paulo: Malheiros Editores. 2009, p. 188. 
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Jordana de Pozas parece se posicionar entre os autores que preferem classificar o fomento 

a partir de seus meios, positivos e negativos. Aqueles pressupõem outorga de bens e 

benefícios ao particular; estes significam obstáculos ou ônus criados para indiretamente 

dificultar a realização de atividades contrárias ao que o governante pretende fomentar 150. 

 

O autor também classificou os mecanismos de fomento em honoríficos, econômicos e 

jurídicos.  

 

Os principais meios honoríficos são as condecorações, tratamentos, títulos, uso de 

emblemas ou determinados símbolos, troféus, diplomas, entre outros. Os meios 

econômicos abrangem todos aqueles que indiretamente pressupõem percepção de valores 

ou dispensa de algum pagamento, a exemplo das subvenções, isenções e privilégios fiscais. 

Os meios jurídicos abarcam outorga de condições privilegiadas, representando 

indiretamente vantagens econômicas ou segurança. A variedade deste grupo é muito 

grande, pois envolvem derrogações de direito privado relativas a direitos reais e 

obrigações, concessão de uso de prerrogativas de caráter público, prestações pessoais e 

monopólios de todo tipo 151. 

 

A classificação de Jordana de Pozas influenciou outros autores estrangeiros, a exemplo de 

Baena Del Alcázar, Gaspar Ariño Ortiz, Roberto Dromi, Héctor Jorge Escola. No Brasil, a 

ordenação sistemática proposta por Jordana de Pozas está refletida, com alguns 

temperamentos, na obra de Sílvio Luís Ferreira da Rocha, Marcos Juruena Villela e de 

certa forma também no texto de Célia Cunha Mello.  

 

Célia Cunha Mello apresenta sistematização das atividades de fomento partindo da vontade 

do agente fomentado e das vantagens concedidas, apresentando classificação privilegiadora 

da forma e meios da ação estimuladora do Estado. Nesse contexto, a autora classifica tais 

técnicas quanto (i) à vontade do sujeito fomentado, quando o Estado adota medidas 

                                                 
150 JORDANA DE POZAS, Luis. Ensayo de Uma Teria Del Fomento en El Derecho Administrativo. In: 
Revista de Estúdios Políticos, nº 48, nov/dez, 1949, p. 41-54, p. 51. Disponível em <www.cepc.es>. Acesso 
em 17 jun. 2010. 
 
151 JORDANA DE POZAS, Luis. Ensayo de Uma Teria Del Fomento en El Derecho Administrativo. In: 
Revista de Estúdios Políticos, nº 48, nov/dez, 1949, p. 41-54, p. 52-53. Disponível em <www.cepc.es>. 
Acesso em 17 jun. 2010. 
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persuasivas e indutivas do agir do sujeito fomentado; e (ii) às vantagens concedidas, que 

podem ser conferidas por meios psicológicos, honoríficos (concessão de títulos, 

reconhecimento público) ou econômicos. Os meios econômicos podem abranger (i) 

vantagens econômicas de caráter real, sem desembolso efetivo de dinheiro público em 

favor do sujeito fomentado (a exemplo da disponibilização ao fomentado de bens públicos 

e serviços técnicos, graciosamente ou a preços abaixo do mercado); e (ii) vantagens de 

caráter financeiro 152.  

 

As vantagens de caráter financeiro são, por sua vez, subdivididas em auxílios diretos e 

auxílios indiretos. Os auxílios diretos implicam desembolso efetivo de dinheiro pelo poder 

público em favor do agente fomentado, dentre os quais a autora constata as atividades 

bancárias e operações financeiras de qualquer gênero, em condições favoráveis; 

subvenções; e modalidades variadas de apoio científico e tecnológico.  

 

De outro lado, os auxílios indiretos envolvem diferentes formas de exoneração tributária, a 

exemplo das reduções de alíquotas de tributos, remissão, anistia, diferimentos, fixação de 

prazos excepcionais de recolhimento de tributo, isenções e imunidades, implicando 

redução da receita pública em favor do sujeito fomentado 153. 

 

Seguindo a linha de Célia Cunha Mello, Maria Tereza Fonseca Dias, ao tratar da atividade 

de fomento direcionada às entidades privadas sem fins lucrativos, apresenta sistematização 

privilegiadora dos meios do fomento público, em detrimento das finalidades atingidas por 

tais ações estimuladoras. Nessa perspectiva, classifica os mecanismos do fomento público 

em diretos e indiretos.  

 

Os meios são diretos quando há transferência de bens públicos, recursos orçamentários 

e/ou cessão de servidores para entidades privadas sem fins lucrativos. Os mecanismos são 

indiretos quando as referidas entidades são beneficiárias de exações tributárias 

desoneradoras de seu patrimônio, renda e serviços. Também constituem mecanismo de 

                                                 
152 MELLO, Célia Cunha. O Fomento da Administração Pública. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2003, 
p.75-76. 
 
153 MELLO, Célia Cunha. O Fomento da Administração Pública. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2003, p. 
86-131. 
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fomento indireto os benefícios fiscais concedidos pelo Estado aos doadores de recursos 

públicos a entidades privadas sem fins lucrativos 154. 

 

No mesmo sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro apresenta sistematização da atividade 

de fomento a partir dos meios pelos quais esta ação estatal se manifesta. Na opinião da 

autora, as técnicas de fomento englobam (i) auxílios financeiros ou subvenções, (ii) 

financiamento, (iii) favores fiscais e (iv) desapropriações 155.  

 

Adotando mecanismo de sistematização diverso, Diogo de Figueiredo Moreira Neto 

classifica o fomento público a partir dos fins que se pretende atingir. Segundo o autor, 

classificá-lo a partir dos meios empregados seria difícil, pois o fomento pode ser 

desenvolvido por meio de variadas formas, a exemplo dos meios creditícios, financeiros, 

técnicos, burocráticos, tributários, entre outros. Nesse contexto, a classificação proposta 

pelo autor engloba as seguintes espécies de fomento público: (i) sociais, (ii) econômicos, 

(iii) institucionais, (iv) planejamento estatal e exploração de atividades econômicas 156.  

 

Segundo o autor, as atividades de fomento social abrangem ações relacionadas à 

assistência social, educação, cultura, desporto, turismo, ambiental, rural e reforma agrária, 

pesquisa, informação, trabalho, ciência e tecnologia. O fomento econômico abarca ações 

direcionadas a: empresas, cooperativismo, empresas de pequeno porte, atividades 

econômicas primárias, desenvolvimento científico e tecnológico, auxílios financeiros e 

creditícios. O fomento institucional envolve ações direcionadas ao “setor público não-

estatal”, composto por entes intermédios criados pelo próprio Estado ou pela sociedade 

para desenvolver atividades relacionadas a interesses coletivos ou difusos. Na classificação 

proposta pelo autor, esta última modalidade de fomento também abrange ações 

direcionadas às OSCIPs e Organizações Sociais 157.  

 

                                                 
154 DIAS, Maria Tereza Fonseca. Terceiro Setor e Estado: Legitimidade e Regulação. Por um novo marco 
jurídico. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 266 e 271. 
 
155 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21 ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 54. 
 
156 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Parte Introdutória, Parte Geral 
e Parte Especial. 15 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 585 e 591. 
 
157 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Parte Introdutória, Parte Geral 
e Parte Especial. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 594-619. 
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Há, ainda, aqueles que consideram a outorga de títulos 158, bem como os instrumentos das 

relações de fomento entre Estado e entidades privadas sem fins lucrativos como meios 

desta atividade, a exemplo do contrato de gestão, convênios e termos de parceria 159.  

 

Uma vez que o objetivo desta dissertação envolve análise do convênio administrativo 

colaborativo como instrumento da relação de fomento pactuada entre poder público e 

citadas entidades privadas sem fins lucrativos, envolvendo transferência de recursos 

públicos, opta-se por adotar classificação híbrida, partindo tanto das finalidades do 

fomento público quanto de seus mecanismos. 

 

Nesse contexto, os mecanismos de fomento dividem-se em diretos e indiretos. Aqueles 

envolvem transferência de recursos públicos, estes não pressupõem transferência dos tais 

recursos, embora proporcionem estímulos mensuráveis economicamente, a exemplo dos 

benefícios fiscais, cessão de servidores, doação de bens, entre outros. Do ponto de vista das 

finalidades, entende-se o fomento como atividade voltada tanto aos estímulos sociais 

quanto econômicos.  

 

Partindo da premissa de que o planejamento econômico é medida preparatória e essencial 

para o exercício da atividade estatal de fomento, direcionada somente às entidades 

privadas, não se consideram tipos desta atuação do Estado o planejamento estatal e 

fomento institucional, com foco nas próprias entidades da Administração Pública. De outro 

lado, as ações fomentadoras focadas nas OSCIPs e Organizações Sociais parecem ocorrer 

no âmbito do fomento social, não havendo necessidade de se criar categoria específica para 

as ações destinadas a essas entidades. As atividades por elas desempenhadas referem-se 

aos direitos sociais e difusos, a exemplo da assistência social, saúde, educação, meio 

ambiente, turismo, entre outros. 

 

Diante dos estudos acerca do fomento econômico e social, as entidades privadas sem fins 

lucrativos parecem se situar entre os agentes beneficiários de ações voltadas ao fomento 

social. O fomento econômico estaria mais focado nas empresas. Neste caso, os 

                                                 
158 FERREIRA DA ROCHA, Sílvio Luís. Terceiro Setor. 2 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 68. 
 
159 DIAS, Maria Tereza Fonseca. Terceiro Setor e Estado: Legitimidade e Regulação. Por um novo marco 
jurídico. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 270. 
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mecanismos de fomento adotados, via de regra, não envolvem transferência direta de 

recursos públicos, embora sejam economicamente mensuráveis, a exemplo dos diferentes 

incentivos fiscais, doação de bens imóveis, entre outros. 

 

Não se trata de categorização hermética, pois obviamente há exceções. As entidades 

privadas com fins lucrativos podem receber subvenções econômicas, que pressupõem 

transferência direta de recursos públicos 160.  

 

As empresas também podem ser estimuladas a promover ações no âmbito do fomento 

social, ao posicionarem-se, por exemplo, como doadoras de recursos a entidades privadas 

sem fins lucrativos, recebendo incentivos fiscais. É o caso dos incentivos previstos na Lei 

de Incentivo ao Esporte, que permite dedução de valores devidos a título de imposto de 

renda por pessoas físicas ou jurídicas, despendidos a título de patrocínio ou doação, no 

apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo 

Ministério do Esporte 161. 

 

Registrem-se, ainda, as diversas ações sociais realizadas voluntariamente com recursos 

próprios pelas empresas, sem receberem estímulos estatais para tanto. É o que revelam os 

resultados da Pesquisa “Ação Social das Empresas”, divulgados pelo IPEA em 2006. A 

pesquisa tem por objetivo estudar a participação das empresas na realização de atividades 

sociais voltadas para comunidades mais pobres, bem como identificar o papel a ser 

assumido pelo setor privado lucrativo na implementação das políticas sociais, ou seja, os 

limites do compartilhamento entre empresas e Estado do atendimento aos direitos sociais 

básicos dos cidadãos.  

 

De acordo com a pesquisa, das empresas promovedoras de ações sociais, apenas 14% 

(quatorze por cento) formalizaram parcerias com órgãos governamentais, voltadas a ações 

                                                 
160 Conforme o disposto no artigo 12, § 3º, II, da Lei Federal nº 4.320/64. Regis Fernandes de Oliveira 
pondera que as subvenções econômicas podem ser concedidas tanto a empresas públicas quanto a empresas 
privadas. (FERNANDES DE OLIVEIRA, Regis. Curso de Direito Financeiro. 2 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 381). No entanto, no exercício financeiro de 2011, estão vedadas as concessões de 
subvenções econômicas, em razão do veto presidencial ao artigo 33 da Lei Federal nº 12.309/2010 (“LDO 
2011”). 
 
161 As deduções são feitas de acordo com os limites estabelecidos no artigo 1º da Lei de Incentivo ao Esporte, 
quais sejam: 1% do imposto de renda, no caso das pessoas jurídicas; e 6% no caso das pessoas físicas. 
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sociais, em 2004. Este dado demonstra a realização das ações sociais como trabalho 

próprio das empresas, sem articulação com o poder público. Os resultados da pesquisa 

também revelam que a utilização de incentivos fiscais é muito reduzida, sendo as 

principais razões justificadoras: (i) desconhecimento por parte das empresas acerca da 

existência dos incentivos; (ii) baixo valor dos incentivos; e (iii) inaplicabilidade das 

isenções à área de atuação das empresas 162. 

 

Verificam-se, ainda, entidades privadas sem fins lucrativos fundadas por representantes da 

classe empresária, dedicadas ao desenvolvimento da responsabilidade social corporativa. 

Cite-se como exemplo o Pensamento Nacional das Bases Empresárias, entidade não-

governamental formada por empresários de todos os ramos da economia e diversas regiões 

do país, com o objetivo de aprofundar a democracia e amplo exercício da cidadania no 

Brasil 163.  

 

Nesse contexto, interessa ao escopo desta dissertação a análise dos mecanismos diretos de 

fomento social, especificamente dos auxílios, subvenções sociais, contribuições e 

transferência de recursos públicos a entidades privadas sem fins lucrativos, no âmbito dos 

programas de fomento lançados pelo Governo Federal.  

 

Em verdade, todos os mecanismos diretos de fomento social citados implicam, na prática, 

transferência de recursos públicos. A diferença reside na variedade de nomenclaturas 

adotadas pela legislação, de acordo com (i) a atividade fomentada, (ii) natureza da entidade 

privada destinatária dos tais recursos, (iii) forma de autorização legislativa necessária à 

transferência dos recursos e (iv) diversos programas de fomento desenvolvidos pelo 

Governo Federal. Em alguns casos, basta a inclusão dos benefícios nas leis orçamentárias, 

em outros, exigem-se edição de lei específica autorizando a transferência dos recursos, 

realização de procedimento seletivo das entidades beneficiárias, entre outros requisitos. 

 

                                                 
162 BRASIL. A Iniciativa Privada e o Espírito Público. A evolução da ação social das empresas privadas no 
Brasil. IPEA, 2006, p. 19. Disponível em <www.ipea.gov.br>. Acesso em 07 set. 2009. 
 
163 Disponível em <www.pnbe.gov.br>. Acesso em 21 ago. 2010. No portal do IPEA há relação de diversas 
entidades sem fins lucrativos constituídas por representantes da classe empresária e voltadas à realização de 
atividades dedicadas à responsabilidade social corporativa. 
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Na categoria dos mecanismos diretos de fomento social também podem ser inseridas as 

emendas parlamentares de despesas 164. No entanto, este mecanismo não se encontra 

abrangido no escopo deste trabalho, pois não se relaciona com os convênios 

administrativos colaborativos analisados nesta dissertação. A transferência de recursos via 

emendas parlamentares, via de regra, não demanda celebração de qualquer instrumento 

para operacionalizar a transferência dos recursos públicos.  

 

Este é o caso das emendas parlamentares individuais, nominalmente destinadas à 

transferência direta de recursos públicos a entidades sem fins lucrativos. De acordo com o 

artigo 50 da Resolução nº 1, de 22 de dezembro de 2006, editada pelo Congresso Nacional, 

as emendas parlamentares individuais destinadoras de recursos a entidades privadas devem 

identificar a entidade beneficiada, seu endereço e nomes dos responsáveis pela direção, 

entre outros requisitos. A citada Resolução não exige celebração de qualquer instrumento 

para operacionalização da transferência dos recursos públicos. 

 

As emendas parlamentares coletivas, por outro lado, prevêem transferência de recursos 

públicos a fundos ou realocação de recursos no orçamento das próprias entidades 

governamentais, no âmbito dos diversos programas de fomento existentes 165. No entanto, a 

destinação dos citados recursos de fundos e orçamentos das entidades públicas às entidades 

privadas sem fins lucrativos subordina-se às normas aplicáveis às transferências de 

recursos públicos. Referidas normas envolvem, por exemplo, celebração de instrumento 

adequado e critérios de seleção da entidade beneficiária. Por esta razão, não se alinha ao 

                                                 
164 De acordo com o artigo 166, § 3º, I e II, da CF/88, podem ser apresentadas emendas de despesa ao projeto 
de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem desde que (i) sejam compatíveis com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias; e (ii) indiquem os recursos necessários. De acordo com 
James Giacomoni, tais emendas constituem emendas de despesas (GIACOMONI, James. Orçamento 
Público. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 276). De acordo com os artigos 37 e seguintes da Resolução nº 
01/2006 do Congresso Nacional, há três modalidades de emendas de despesas: remanejamento, apropriação e 
cancelamento. As emendas parlamentares de despesa podem ser apresentadas por Comissão, pela Bancada 
Estadual ou pelos próprios parlamentares, individualmente, conforme consta nos artigos 43 e seguintes da 
Resolução nº 1/2006 do Congresso Nacional. A Resolução dispõe sobre a Comissão Mista Permanente de 
Senadores e Deputados para apreciação dos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais. 
 
165 Interessante notar que o artigo 47, II, da Resolução nº 1/2006 do Congresso Nacional, ao tratar das 
emendas de Bancada Estadual veda a designação genérica de programação que possa contemplar obras 
distintas ou possam resultar, na execução, em transferências voluntárias, convênios ou similares para mais de 
um ente federativo ou entidade privada.  
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escopo desta dissertação a análise das emendas parlamentares, como categorias específicas 

dos mecanismos diretos de fomento social. 

 

Tampouco são analisados os mecanismos indiretos de fomento, pois não pressupõem 

transferência direta de recursos públicos a entidades privadas sem fins lucrativos, mediante 

parceria entre entidade beneficiária e poder público, instrumentalizada pelo convênio 

administrativo colaborativo estudado nesta dissertação. Entre estes mecanismos indiretos, 

citem-se como exemplo a disponibilização de bens e serviços, cessão de servidores, as 

espécies de incentivos fiscais, doação de bens imóveis, entre outros mecanismos.  

 

Também não se alinha aos objetivos desta dissertação o estudo dos empréstimos, 

financiamentos, participação de entidades públicas em constituição ou aumento de capital. 

Embora estes mecanismos pressuponham transferência de recursos públicos a entidades 

privadas, a legislação vigente estabelece contratos e instrumentos específicos, diversos do 

convênio administrativo colaborativo tratado nesta dissertação. 

 

2.1 Subvenções Sociais 

 

As subvenções constituem transferências correntes de recursos públicos destinadas a 

atender despesas de custeio operacional das entidades beneficiadas 166. Encontram-se 

disciplinadas pelo artigo 12, § 3º, bem como pelos artigos 16 a 19 da Lei Federal nº 4.320, 

de 17 de março de 1964. Subdividem-se em subvenções sociais e econômicas. Ambas 

podem ser concedidas a entidades públicas ou entidades privadas, conforme leciona Regis 

Fernandes de Oliveira: 

 

“A subvenção é um auxílio financeiro, previsto no orçamento público, 

para ajudar entidades públicas e particulares a desenvolver atividades 

assistenciais, culturais ou empresariais” 167. 

 

                                                 
166 De acordo com DIAS, Maria Tereza Fonseca. Terceiro Setor e Estado: Legitimidade e Regulação – Por 
um novo marco jurídico. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 278. 
 
167 FERNANDES DE OLIVEIRA, Regis. Curso de Direito Financeiro. 2 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 379-380. 
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Entre as entidades privadas, somente aquelas sem fins lucrativos e cujas condições de 

funcionamento sejam julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização estão 

autorizadas a receber subvenções sociais para desempenharem suas atividades 168. A 

concessão de subvenção social não necessita de edição de lei específica, sendo suficiente a 

respectiva inclusão nas leis orçamentárias. Em âmbito federal, referidas subvenções 

também se encontram disciplinadas no Decreto Federal nº 93.872/86 169. 

 

As subvenções econômicas, por outro lado, podem ser destinadas tanto às entidades 

privadas sem fins lucrativos quanto às empresas. Quando concedidas a empresas, as 

subvenções econômicas devem ser autorizadas mediante edição de lei específica, conforme 

o disposto no artigo 19 da Lei Federal nº 4.320/64 170.  

 

As subvenções sociais interessam mais a este estudo, pois se destinam às atividades 

desenvolvidas por entidades privadas sem fins lucrativos, no âmbito de ações de fomento 

social, notadamente à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, 

educacional e cultural. A concessão de subvenções sociais será cabível sempre que a 

suplementação dos recursos de origem privada aplicados na prestação dos referidos 

serviços essenciais demonstrar-se mais econômica em relação à atuação direta do poder 

público. O valor da subvenção, quando possível, deverá ser calculado com base nas 

unidades de serviços efetivamente prestados ou disponibilizados aos interessados, de 

acordo com padrões mínimos de eficiência 171. 

 

A concessão de subvenção social somente pode ser conferida às entidades privadas sem 

fins lucrativos que atendam a requisitos específicos previstos no artigo 60 do citado 

Decreto Federal nº 93.872/86. De acordo com o referido dispositivo, a entidade 

beneficiária da subvenção social deve:  

 

                                                 
168 Conforme artigo 12, § 3º, I, e artigo 17 da Lei Federal nº 4.320/64. 
 
169 Artigos 58 a 62. 
 
170 As subvenções econômicas também estão disciplinadas nos artigos do Decreto Federal nº 93.872/86. 
 
171 Conforme artigo 12, § 3º, I, e artigo 16, todos da Lei Federal nº 4.320/64, bem como artigo 60, § 1º, do 
Decreto Federal nº 93.872/86. 
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� ter sido fundada em ano anterior e organizada até o ano da elaboração respectiva 

da lei orçamentária; 

� não constituir patrimônio de indivíduo; 

� dispor de patrimônio ou renda regular; 

� não dispor de recursos próprios suficientes à manutenção ou ampliação de seus 

serviços; 

� ter feito prova de seu regular funcionamento e de regularidade de mandato de sua 

diretoria; 

� ter sido considerada em condições de funcionamento satisfatório pelo órgão 

competente de fiscalização; 

� ter prestado contas da aplicação de subvenção ou auxílio anteriormente recebido, 

não tendo a prestação de contas apresentado vício insanável;  

� não ter sofrido penalidade de suspensão para recebimento de transferências da 

União por determinação ministerial, em virtude de irregularidade verificada em 

exame de auditoria.  

 

A estes requisitos somam-se também aqueles previstos na lei de diretrizes orçamentárias. 

Via de regra, referida lei também traz normas específicas acerca das subvenções sociais a 

serem concedidas a entidades sem fins lucrativos. 

 

As exigências previstas nas leis de diretrizes orçamentárias podem conviver com os 

referidos requisitos previstos no artigo 60 do Decreto Federal nº 93.872/86 ou derrogá-los, 

caso estes sejam incompatíveis com aquelas. Trata-se de mais uma peculiar nuança do 

sistema normativo federal, pois assim como ocorre nos convênios, as subvenções possuem 

importantes diretrizes disciplinadas por decreto.  

 

Ao regulamentar o artigo 16 da Lei Federal nº 4.320/64, o artigo 60 do Decreto Federal nº 

93.872/86 restringiu o leque de entidades privadas sem fins lucrativos aptas a receberem 

subvenções sociais. O Decreto fixou prazo mínimo de organização e constituição das 

entidades, exigiu recursos próprios da beneficiária para manutenção ou ampliação dos 

serviços, bem como estabeleceu requisitos relativos à idoneidade da entidade já 

enumerados anteriormente.  
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De acordo com a LDO 2010, as subvenções sociais somente podem ser destinadas a 

entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada, nas 

áreas de cultura, assistência social, saúde e educação e preencham uma das seguintes 

condições 172: 

 

� atendimento direto ao público, de forma gratuita, certificadas como entidade 

beneficente de assistência social nas áreas de saúde, educação ou assistência 

social pelo Cadastro Nacional de Assistência Social (“CNAS”) ou por outro 

órgão competente das demais áreas de atuação governamental; 

� formalmente vinculadas a organismo internacional do qual o Brasil participe, de 

natureza filantrópica ou assistencial e registradas no CNAS ou outro órgão 

competente;  

� atendam ao disposto no art. 204 da CF/88, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei 

Federal nº 8.742/93; 

� qualificadas como OSCIP, com termo de parceria firmado com a Administração 

Pública federal;  

� entidades de assistência social voltadas ao atendimento direto e gratuito de 

pessoas deficientes, crianças e idosos registradas ou certificadas como entidade 

beneficente de assistência social pelo CNAS ou por outro órgão competente das 

demais áreas de atuação governamental; ou 

� entidades de educação extraescolar de atendimento direto e gratuito, certificadas 

como entidade beneficente de assistência social na área de educação pelo CNAS 

ou por outro órgão competente das demais áreas de atuação governamental. 

 

Pela análise das exigências contidas na LDO 2010 para concessão de subvenções sociais, 

verifica-se que, no exercício financeiro de 2010, este mecanismo direto de fomento pode 

ser destinado a entidades privadas sem fins lucrativos, fundadas e organizadas até 2009, 

que exerçam continuamente atividades culturais, de assistência social, saúde e educação. 

As entidades também devem fazer prova de sua idoneidade, bem como dos recursos 

próprios para desempenho de suas atividades, além das outras exigências já mencionadas. 

 

                                                 
172 Conforme artigo 32 da LDO 2010. 
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No mesmo sentido, a LDO 2011, igualmente estabelece a possibilidade de concessão de 

subvenções sociais. Referidas subvenções devem ser destinadas a entidades privadas sem 

fins lucrativos que exerçam “atividades de natureza continuada nas áreas de assistência 

social, saúde e educação, prestem atendimento direto ao público e tenham certificação de 

entidade beneficente de assistência social nos termos da legislação vigente” 173.  

 

No entanto, a LDO 2011 não previu a possibilidade de concessão de subvenções sociais a 

entidades privadas sem fins lucrativos dedicadas ao exercício de atividades culturais, tendo 

ainda inserido novo requisito à concessão das subvenções sociais, qual seja, a certificação 

da entidade beneficiária. A concessão de subvenções econômicas foi objeto de veto 

presidencial. 

 

Em breves linhas, as subvenções sociais estão definidas na legislação vigente como 

transferências de recursos públicos destinadas a (i) complementar a renda de determinadas 

entidades privadas sem fins lucrativos e (ii) ser aplicadas a despesas de custeio, 

envolvendo manutenção de serviços já prestados pelas entidades, conservação de obras e 

bens móveis 174.  

 

Trata-se de benefício concedido por prazo determinado a entidades organizadas e pré-

existentes à concessão da subvenção, o que se coaduna com o caráter transitório das 

atividades de fomento. Conforme pondera Regis Fernandes de Oliveira, a concessão de 

subvenções por prazos indeterminados configuraria a vinculação de recursos 

orçamentários, objeto da vedação constante no artigo 166, VI, da CF/88 175. 

 

2.2 Auxílios 

 

Assim como as subvenções sociais, os auxílios constituem mecanismos diretos de fomento 

social, na acepção adotada nesta dissertação, pois pressupõem destinação de recursos 

públicos a entidades privadas sem fins lucrativos. Trata-se de transferências de capital 
                                                 
173 Nos termos do artigo 32. 
 
174 Conforme FERNANDES DE OLIVEIRA, Regis. Curso de Direito Financeiro. 2 ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 380. 
 
175 FERNANDES DE OLIVEIRA, Regis. Curso de Direito Financeiro. 2 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 382. 
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derivadas diretamente da lei orçamentária, voltadas a investimentos ou inversões 

financeiras das citadas entidades, independentemente de contraprestação direta em bens ou 

serviços, nos termos do artigo 12, § 6º, da Lei Federal nº 4.320/64 176. 

 

Segundo Regis Fernandes de Oliveira, o auxílio não tem conteúdo específico no direito 

administrativo e no direito financeiro, definindo-o como qualquer tipo de ajuda, sem 

empregar a expressão em sentido técnico 177. O conceito de auxílio tampouco se encontra 

estabelecido na legislação, que apenas prevê as hipóteses e condições para concessão deste 

benefício. 

 

De acordo com o artigo 34 da LDO 2010, os auxílios destinam-se somente a entidades 

privadas sem fins lucrativos que sejam: 

 

� destinadas ao atendimento direto e gratuito ao público, voltadas à educação 

especial ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas estaduais 

e municipais da educação básica ou, ainda, unidades mantidas pela Campanha 

Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC; 

� cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente para recebimento de recursos 

oriundos de programas ambientais, doados por organismos internacionais ou 

agências governamentais estrangeiras; 

� voltadas a ações de saúde, bem como ao atendimento direto e gratuito ao público, 

inclusive à assistência a portadores de DST/AIDS, prestadas pelas Santas Casas 

de Misericórdia e por outras entidades sem fins lucrativos certificadas como 

entidades beneficentes de assistência social pelo CNAS, ou por órgão 

governamental na área de saúde; 

� signatárias de contrato de gestão com a Administração Pública federal, não 

qualificadas como OS;  

� qualificadas como OSCIP, com termo de parceria firmado com o poder público 

Federal, participantes na execução de programas constantes do plano plurianual, 

                                                 
176 No mesmo sentido, dispõe o artigo 63 do Decreto Federal nº 93.872/86. 
 
177 FERNANDES DE OLIVEIRA, Regis. Curso de Direito Financeiro. 2 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 379-380. 
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devendo a destinação de recursos guardar conformidade com os objetivos sociais 

da entidade;  

� qualificadas e credenciadas como instituições de apoio ao desenvolvimento da 

pesquisa científica e tecnológica, com contrato de gestão firmado com órgãos 

públicos;  

� qualificadas para o desenvolvimento de atividades esportivas que contribuam 

para a capacitação de atletas de alto rendimento nas modalidades olímpicas e 

paraolímpicas, 

� voltadas, na área de assistência social, ao atendimento direto e gratuito de pessoas 

portadoras de deficiência; 

� voltadas diretamente às atividades de coleta e processamento de material 

reciclável, desde que constituídas sob a forma de associações ou cooperativas 

integradas por pessoas em situação de risco social, na forma prevista em 

regulamento do Poder Executivo, cabendo ao órgão concedente aprovar as 

condições para aplicação dos recursos; 

� voltadas ao atendimento de pessoas carentes em situação de risco social ou 

diretamente alcançadas por programas de combate à pobreza, bem como geração 

de trabalho e renda, quando a entidade privada possuir condições melhores em 

relação ao poder público local para o desenvolvimento das ações pretendidas, 

devidamente justificado pelo órgão concedente responsável; e 

� de atendimento direto e gratuito de crianças e idosos, detentoras de registro ou 

certificação de entidade beneficente de assistência social, expedida pelo CNAS 

ou por outro órgão competente das demais áreas de atuação governamental, de 

acordo com lei superveniente. 

 

No tocante à concessão dos auxílios, o artigo 36 da LDO 2011 estabeleceu requisitos 

semelhantes àqueles estabelecidos pelo artigo 34 da LDO 2010. Entre as principais 

diferenças, citem-se a exclusão das entidades qualificadas como OSCIPs e Organizações 

Sociais, bem como a referência expressa ao CNAS, no caso das entidades voltadas à 

assistência social. A LDO 2011 exigiu apenas “certificação de entidade beneficente de 

assistência social nos termos da legislação vigente”.  

 

Em ambos os dispositivos citados, verifica-se que LDO 2010 e LDO 2011 não facultaram 

às entidades públicas concedentes dos auxílios a possibilidade de exigir um, entre os 
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diversos requisitos enumerados nos artigos 34 e 36 respectivamente, a serem cumpridos 

pelas entidades interessadas no recebimento de auxílios, ao contrário das disposições 

relativas às contribuições e subvenções. Os artigos 32 e 33 da LDO 2010, bem como artigo 

34 da LDO 2011, exigem das entidades interessadas em receber contribuições e 

subvenções o preenchimento de apenas um dos diversos requisitos enumerados nestes 

dispositivos.  

 

No entanto, diante da variedade de atividades mencionadas nos dispositivos (saúde, 

educação, meio ambiente, entre outros) pode-se inferir que apenas um, entre os requisitos 

enumerados no artigo 34 da LDO 2010 e artigo 36 da LDO 2010, é exigível. Outra 

interpretação não parece possível, pois o artigo 34 da LDO 2010, por exemplo, refere-se 

concomitantemente a OSCIPs e Organizações Sociais. Nessa perspectiva, não seria factível 

a qualificação de uma mesma entidade sem fins lucrativos como OSCIP e Organizações 

Sociais. 

 

Nesse contexto, é possível definir os auxílios como transferências de capital derivadas 

diretamente da lei orçamentária e destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos. As 

entidades beneficiárias devem estar voltadas a pelo menos uma das diversas ações sociais 

descritas nos dispositivos legais disciplinadores dos auxílios e constantes na lei de 

diretrizes orçamentárias do respectivo exercício financeiro. 

 

2.3 Contribuições 

 

As contribuições constituem transferências correntes ou de capital, destinadas a pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta em 

bens e serviços, de acordo como o disposto no artigo 12, §§ 2º e 6º, da Lei Federal nº 

4.320/64. Trata-se, pois, de mecanismo direto de fomento social. De acordo com Heraldo 

da Costa Reis, recursos públicos são transferidos às entidades privadas sem fins lucrativos, 

a título de contribuição, em razão de suas atividades de caráter social 178. 

 

                                                 
178 REIS, Heraldo da Costa. Subvenções, Contribuições e Auxílios. Disponível em 
<http://www.ibam.org.br/publique/media/subvencoes.pdf>. Acesso em 23 ago. 2010. 
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Conforme bem pondera Alberto Shinji Higa, a principal diferença entre auxílios e 

contribuições está nos instrumentos de autorização legislativa. Aqueles derivam 

diretamente das leis orçamentárias, estas devem estar autorizadas em leis específicas 179. 

Os auxílios constituem-se apenas em transferências de capital, enquanto as contribuições 

podem implicar transferências correntes. 

 

As transferências de recursos públicos, a título de contribuições correntes, foram 

disciplinadas de forma muito semelhante pela LDO 2010 e LDO 2011. Em ambos os 

casos, as transferências de recursos destinam-se às entidades privadas sem fins lucrativos, 

não atuantes nas áreas de assistência social, saúde e educação 180, mediante o 

preenchimento de uma, entre as seguintes condições 181: 

 

� autorização por lei específica; tendo a LDO 2011 exigido a identificação da 

entidade; 

� identificação nominal da entidade beneficiária no projeto de lei específica 

enviado pelo Poder Executivo e na respectiva lei, tendo a LDO 2011 inserido 

entre as condições possibilidade de identificação nominal das contribuições 

correntes em suas disposições; ou 

� execução, em parceria com a Administração Pública federal, de programas e 

ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas 

previstas no plano plurianual. 

 

No tocante às contribuições de capital, tanto a LDO 2010 quanto a LDO 2011 

condicionam as alocações de recursos públicos a título destas contribuições à autorização 

em lei especial anterior à lei orçamentária, de acordo com o disposto no artigo 12, § 6º, da 

Lei Federal nº 4.320/64. 

 

 

 
                                                 
179 HIGA, Alberto Shinji. Terceiro Setor – Da Responsabilidade Civil do Estado e do Agente Fomentado. 
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 164. 
 
180 Conforme artigo 34 da LDO 2011. O artigo 32 combinado com artigo 33, III, da LDO 2010 também 
vedou as transferências a título de contribuições correntes às entidades privadas sem fins lucrativos voltadas à 
cultura. 
 
181 Conforme o disposto no artigo 33 da LDO 2010 e no artigo 34 da LDO 2011. 
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2.4 Transferências de recursos públicos a entidades privadas sem fins lucrativos e os 

programas de fomento lançados pelo Governo Federal 

 

Conforme tratado nos tópicos anteriores, as subvenções sociais, os auxílios e contribuições 

constituem mecanismos diretos de fomento social, pois pressupõem transferência de 

recursos públicos. A par destes mecanismos, cuja autorização geral para concessão decorre 

da própria Lei Federal nº 4.320/64 e das leis de diretrizes orçamentárias, verifica-se 

também a possibilidade de se transferir recursos públicos a entidades privadas sem fins 

lucrativos no âmbito dos programas desenvolvidos pelo Governo Federal. Trata-se de 

programas visando ao fomento de variada gama de atividades, a exemplo do desporto, 

assistência à criança e ao adolescente, cultura, entre outras. 

 

São exemplos de programas de fomento social do Governo Federal aqueles estabelecidos 

pela Lei de Incentivo ao Esporte; Lei Federal nº 8.069, de 13 de junho de 1990, que dispõe 

sobre Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e Lei Federal nº 8.313, de 23 de 

dezembro de 1991 – Lei Rouanet. Estes programas envolvem não só mecanismos diretos 

de fomento social, mas também mecanismos indiretos. Aqueles destinados às entidades 

privadas sem fins lucrativos e estes às empresas. 

 

Existem inúmeros programas de fomento lançados não somente pelo Governo Federal, mas 

também pelo Distrito Federal, Estados e Municípios. Nesse sentido, analisa-se, como 

exemplo, apenas o programa de fomento previsto na Lei de Incentivo ao Esporte e seus 

mecanismos para transferências de recursos públicos a entidades privadas sem fins 

lucrativos. 

 

De acordo com a Lei de Incentivo ao Esporte, pessoas físicas e jurídicas estão autorizadas 

a deduzir valores devidos a título de imposto de renda despendidos a título de patrocínio ou 

doação, no apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos, previamente aprovados 

pelo Ministério do Esporte 182. O limite das deduções corresponde a 6% do imposto de 

                                                 
182 Os projetos desportivos e paradesportivos, para os quais serão destinados recursos oriundos dos incentivos 
previstos na Lei de Incentivo ao Esporte, devem envolver atividades relacionadas ao desporto (i) educacional, 
(ii) de participação ou (iii) de rendimento, conforme determina o artigo 2º da referida Lei. Importante 
ressaltar que referidos recursos não podem ser destinados ao pagamento de atletas profissionais. Tampouco é 
permitida utilização de tais recursos para pagamento de quaisquer despesas relativas à manutenção e 
organização de equipes desportivas ou paradesportivas profissionais de alto rendimento ou competições 
profissionais, de acordo com o artigo 5º do Decreto Federal nº 6.180/2007. 
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renda devido pelas pessoas físicas e 1% no caso das pessoas jurídicas, conforme dispõe o 

artigo 1º, § 1º, da Lei de Incentivo ao Esporte.  

 

Os incentivos vigorarão até o ano-calendário de 2015. Contudo, não são dedutíveis do 

imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas valores destinados a patrocínio ou doação 

em favor de projetos que beneficiem, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica 

vinculada ao doador ou patrocinador 183. 

 

A destinação de tais valores por pessoas físicas ou jurídicas, a título de patrocínio ou 

doação, não demanda celebração de qualquer instrumento com o Ministério do Esporte. Os 

patrocínios referem-se a (i) transferências de numerário para realização de projetos 

desportivos e paradesportivos, com finalidade promocional e institucional de publicidade; 

(ii) cobertura de gastos ou (iii) utilização de bens, móveis ou imóveis, do patrocinador sem 

transferência de domínio, para realização de projetos desportivos e paradesportivos pelas 

entidades proponentes de projetos, conforme dispõe o artigo 3º, I, da Lei de Incentivo ao 

Esporte.  

 

As doações constituem transferências de numerário, bens ou serviços para realização de 

projetos desportivos e paradesportivos, desde que não empregados em publicidade; bem 

como distribuição gratuita de ingressos para eventos de caráter desportivo e paradesportivo 

por pessoa jurídica a empregados e seus dependentes legais ou a integrantes de 

comunidades socialmente vulneráveis, nos termos do artigo 3º, II, da Lei de Incentivo ao 

Esporte. 

 

Tais recursos podem ser utilizados por entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, 

que apresentarem projetos desportivos ou paradesportivos, com a devida aprovação do 

                                                                                                                                                    
 
183 De acordo com o artigo 1º, § 5º, da Lei de Incentivo ao Esporte, consideram-se vinculados ao patrocinador 
ou ao doador: 
 
“I - a pessoa jurídica da qual o patrocinador ou o doador seja titular, administrador, gerente, acionista ou 
sócio, na data da operação ou nos 12 (doze) meses anteriores; 
II - o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e os dependentes do patrocinador, do doador 
ou dos titulares, administradores, acionistas ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao patrocinador ou ao 
doador, nos termos do inciso I deste parágrafo; 
III - a pessoa jurídica coligada, controladora ou controlada, ou que tenha como titulares, administradores 
acionistas ou sócios alguma das pessoas a que se refere o inciso II deste parágrafo”. 
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Ministério do Esporte, nos termos do artigo 2º, V, da Lei de Incentivo ao Esporte. As 

entidades proponentes devem deter natureza desportiva e estar em funcionamento há mais 

de um ano 184.  

 

Os recursos dedutíveis do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas destinados a 

projetos desportivos e paradesportivos constituem recursos públicos, pois devidos à União 

a título de tributo. Dessa forma, a captação e utilização desses recursos, vulgarmente 

denominados “recursos incentivados”, pelas entidades proponentes de projetos sujeitam-se 

a normas e princípios de direito público. 

 

A possibilidade de dedução dos valores destinados a projetos desportivos e paradesportivos 

do imposto de renda por pessoas físicas e jurídicas constitui mecanismo indireto de 

fomento social. Por outro lado, a transferência de recursos incentivados a entidades 

privadas sem fins lucrativos de natureza desportiva, para desenvolvimento de projetos 

desportivos e paradesportivos, enquadra-se na categoria dos mecanismos diretos de 

fomento social.  

 

Contudo, não se subsumem a esta categoria as transferências de recursos incentivados a 

entidades públicas que pretendam desenvolver projetos desta natureza. Neste caso, não 

estaria configurado o fomento público na acepção adotada nesta dissertação, pois a ação do 

Ministério do Esporte estaria voltada a outra entidade pública. Haveria, portanto, apenas 

cooperação entre entes públicos que já possuem o dever institucional de se dedicar a 

atividades de natureza desportiva. 

 

 

Seção III – Instrumentos para concessão de subvenções sociais, auxílios, contribuições e 
transferências de recursos públicos no âmbito dos programas de fomento do Governo 
Federal 
 

A legislação federal não apresenta normas gerais disciplinadoras dos instrumentos a serem 

utilizados pela Administração Pública para formalizar relações de fomento público 

estabelecidas com particulares, envolvendo transferência de recursos públicos. Hoje, no 

                                                 
184 Conforme o disposto no artigo 3º, V, da Lei de Incentivo ao Esporte, combinado com artigos 3º, VIII, e 
artigo 9º, VI, do Decreto Federal nº 6.180/2007. 
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âmbito da legislação federal, convivem diversas normas legais e infralegais indicando 

figuras jurídicas adequadas para viabilizar subvenções, auxílios, contribuições, bem como 

transferências de recursos públicos levadas a efeito no âmbito dos diversos programas 

governamentais de fomento. 

 

Não raro as normas referem-se aos “convênios”, “acordos” e “ajustes” para formalização 

das citadas parcerias. Este é o caso, por exemplo, da LDO 2010, ao mencionar o convênio 

e “instrumentos congêneres” como possíveis ajustes a serem celebrados entre poder 

público e entidade privada sem fins lucrativos beneficiária das subvenções sociais, 

contribuições e auxílios, de acordo com seu artigo 33, § 2º; artigo 36, II, IV, IX, e § 7º, V. 

O termo de parceria é mencionado no dispositivo determinador da realização de seleção 

prévia à concessão de subvenções sociais e auxílios às OSCIPs, conforme se verifica no 

artigo 36, § 8º da LDO 2010 185. 

 

A LDO 2011, por igual, permitiu utilização do convênio e “instrumentos congêneres” para 

concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios, nos termos de seu artigo 34, §§ 

                                                 
185 “Art. 33. A transferência de recursos a título de contribuição corrente somente será destinada a entidades 
sem fins lucrativos e que preencham uma das seguintes condições: (...) 
§ 2º O disposto no caput deste artigo e em seu § 1o aplica-se aos casos de prorrogação ou renovação de 
convênio ou instrumento congênere ou aos casos em que, já havendo sido firmado o instrumento, devam as 
despesas dele decorrentes correr à conta de dotações consignadas na Lei Orçamentária de 2010”. (grifou-se) 
 
“Art. 36. Sem prejuízo das disposições contidas nos arts. 32, 33, 34 e 35 desta Lei, a destinação de recursos a 
entidades privadas sem fins lucrativos, nos termos do disposto no § 3o do art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, 
dependerá ainda de: 
(...) 
II – identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio ou instrumento congênere; 
(...) 
IV – compromisso da entidade beneficiada de disponibilizar ao cidadão, por meio da internet ou, na sua falta, 
em sua sede, consulta ao extrato do convênio ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o 
objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos; (...) 
IX – manifestação prévia e expressa do setor técnico e da assessoria jurídica do órgão concedente sobre a 
adequação dos convênios e instrumentos congêneres às normas afetas à matéria; (...) 
§ 7º Os Poderes e o Ministério Público divulgarão e manterão atualizada na internet relação das entidades 
privadas beneficiadas na forma dos arts. 32, 33, 34 e 35, desta Lei, contendo, pelo menos: 
I – nome e CNPJ; 
II – nome, função e CPF dos dirigentes;  
III – área de atuação; 
IV – endereço da sede; 
V – data, objeto, valor e número do convênio ou instrumento congênere; 
VI – órgão transferidor; e 
VII – valores transferidos e respectivas datas. 
§ 8º Para efeito do que dispõem os arts. 32 e 34 desta Lei, a escolha da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público – OSCIP para a celebração de Termo de Parceria com o governo federal dependerá de 
processo de seleção, com ampla divulgação. (...)”. (grifou-se) 
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1º e 2º, bem como artigo 37, II, IV, § 5º, V. No caso das OSCIPs, a LDO 2011 autoriza a 

percepção de recursos públicos por meio de subvenções sociais, contribuições e auxílios, 

por meio da celebração de termo de parceria, convênios e “instrumentos congêneres”, 

conforme dispõe o artigo 37, § 7º 186. 

 

No entanto, a referência aos meios para concessão destes benefícios apresenta-se de forma 

pontual, em dispositivos disciplinadores das condições gerais para concessão das 

subvenções sociais, contribuições e auxílios. Não há dispositivos específicos voltados à 

identificação do instrumento a ser utilizado para cada benefício concedido.  

 

Tampouco há referências precisas acerca de quais seriam os “instrumentos congêneres” 

passíveis de serem adotados pelo poder público para conferir citados benefícios. A 

                                                 
186 “Art. 34. A transferência de recursos a título de contribuição corrente somente será destinada a entidades 
sem fins lucrativos que não atuem nas áreas de que trata o caput do art. 32 desta Lei e que preencham uma 
das seguintes condições: (...) 
§ 1º A transferência de recursos a título de contribuição corrente não autorizada nos termos do inciso I deste 
artigo dependerá de publicação, para cada entidade beneficiada, de ato de autorização da unidade 
orçamentária transferidora, o qual conterá o critério de seleção, o objeto, o prazo do convênio ou 
instrumento congênere e a justificativa para a escolha da entidade.  
§ 2º O disposto no caput deste artigo e em seu § 1o aplica-se aos casos de prorrogação ou renovação de 
convênio ou instrumento congênere ou aos casos em que, já havendo sido firmado o instrumento, devam as 
despesas dele decorrentes correr à conta de dotações consignadas na Lei Orçamentária de 2011”. (grifou-se) 
 
“Art. 37. Sem prejuízo das disposições contidas nos arts. 32, 34, 35 e 36 desta Lei, a transferência de recursos 
prevista na Lei nº 4.320, de 1964, a entidade privada sem fins lucrativos, nos termos do disposto no § 3o do 
art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, dependerá da justificação pelo órgão concedente de que a entidade 
complementa de forma adequada os serviços já prestados diretamente pelo setor público e ainda de: (...) 
II - identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio ou instrumento congênere; 
(...) 
IV - compromisso da entidade beneficiada de disponibilizar ao cidadão, por meio da internet ou, na sua falta, 
em sua sede, consulta ao extrato do convênio ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o 
objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos; (...) 
§ 5º Os Poderes e o MPU divulgarão e manterão atualizada na internet relação das entidades privadas 
beneficiadas nos termos dos arts. 32, 34, 35 e 36, desta Lei, contendo, pelo menos:  
I - nome e CNPJ; 
II - nome, função e CPF dos dirigentes;  
III - área de atuação;  
IV - endereço da sede;  
V - data, objeto, valor e número do convênio ou instrumento congênere;  
VI - órgão transferidor; e  
VII - valores transferidos e respectivas datas. (...) 
§ 7º As entidades qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP poderão 
receber recursos oriundos de transferências previstas na Lei no 4.320, de 1964, por meio dos seguintes 
instrumentos:  
I - termo de parceria, caso em que deverá ser observada a legislação específica pertinente a essas entidades, 
processo seletivo de ampla divulgação, não se lhes aplicando as condições constantes dos artigos 32, 34 e 36 
desta Lei; e  
II - convênio ou outro instrumento congênere, caso em que deverá ser observado o conjunto das 
disposições legais aplicáveis à transferência de recursos para o setor privado. (...)”. (grifou-se)  
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ausência de sistematização, aliada à possibilidade de se utilizar qualquer outro meio, 

implica sérios problemas e dificuldades no controle da utilização dos recursos repassados e 

dos resultados a serem atingidos no âmbito de cada programa de fomento, conforme 

tratado no Capítulo 3 desta dissertação. 

 

Também não se verifica clareza nas normas infralegais. O Decreto Federal nº 93.872/96, 

por exemplo, ao disciplinar as parcerias da União para desenvolver projetos, estudos, obras 

sociais e demais atividades, envolvendo repasse de recursos públicos, indica convênios, 

acordos e ajustes como possíveis instrumentos, sem estabelecer quando um deve ser 

escolhido em detrimento demais 187.  

 

No mesmo sentido, de acordo com o Decreto Federal nº 1.819, de 16 de fevereiro de 1996, 

disciplinador das transferências de recursos da União por intermédio de instituições e 

agências financeiras oficiais federais, as transferências de recursos da União a título de 

subvenções, auxílios ou contribuições, são realizadas mediante “convênio”, “acordo”, 

“ajuste” ou “instrumentos congêneres”, conforme se verifica no artigo 1º. O contrato de 

repasse também é mencionado no artigo 3º do referido decreto, como meio adequado às 

transferências de recursos públicos realizadas por intermédio de instituições ou agências 

financeiras oficiais federais, na qualidade de mandatárias da União.  

 

O convênio e o contrato de repasse foram disciplinados pelo Decreto Federal nº 

6.170/2007, para formalizar parcerias estabelecidas entre Administração Pública federal e 

entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução de programas, projetos e 

atividades de interesse recíproco, envolvendo transferência de recursos públicos. 

 

                                                 
187 Nesse sentido, dispõe o artigo 66 do Decreto Federal nº 93.872/96: 
 
“Art. 66. Quem quer que receba recursos da União ou das entidades a ela vinculadas, direta ou indiretamente, 
inclusive mediante acordo, ajuste ou convênio, para realizar pesquisas, desenvolver projetos, estudos, 
campanhas e obras sociais ou para qualquer outro fim, deverá comprovar o seu bom e regular emprego, bem 
como os resultados alcançados.” (grifamos) 
§ 1º A prestação de contas de aplicação de subvenção social ou auxílio será apresentada à unidade 
concedente dentro de 60 dias após a aplicação, não podendo exceder ao ultimo dia útil do mês de fevereiro do 
ano subseqüente ao do recebimento, e será constituída de relatório de atividades e demonstração contábil das 
origens e aplicações de recursos, referentes ao ano do recebimento, visados por autoridade publica local, 
observados os modelos aprovados pelo órgão Central do Sistema de Controle Interno. (...)” (grifou-se) 
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No âmbito dos programas governamentais de fomento, as respectivas normas 

disciplinadoras indicam o instrumento a ser celebrado entre poder público e entidade 

privada sem fins lucrativos, com vistas à percepção de recursos públicos. No caso dos 

benefícios concedidos no âmbito da Lei de Incentivo ao Esporte, a captação dos recursos 

incentivados por entidades privadas demanda celebração de termo de compromisso, 

conforme artigo 27 da Portaria nº 120/2009 editada pelo Ministério do Esporte. 

 

Embora a Portaria nº 120/2009 tenha adotado a denominação “termo de compromisso”, a 

caracterização jurídica apresentada na portaria equipara este termo ao convênio 

administrativo colaborativo. Os recursos devem ser movimentados em contra vinculada, 

cujos rendimentos podem ser revertidos para as ações do projeto aprovado; há obrigações 

de prestação de contas e execução do cronograma físico-financeiro; a liberação das 

parcelas dos recursos é condicionada à aprovação de prestação de contas parciais; entre 

outros aspectos idênticos à sistemática do convênio administrativo colaborativo. 

 

Diante deste confuso cenário normativo, é possível identificar três principais instrumentos 

voltados à implementação dos citados mecanismos diretos de fomento: (i) contrato de 

repasse, (ii) termo de parceria e (iii) convênio administrativo colaborativo. 

 

3.1 Contrato de Repasse 

 

O contrato de repasse destina-se à formalização de parcerias entre poder público e 

entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, visando à transferência de recursos da 

União, similar aos convênios administrativos colaborativos.  

 

Conforme tratado no tópico anterior, a legislação federal permite tanto a celebração de 

convênios quanto de contratos de repasse para concessão de subvenções, auxílios e 

contribuições 188. Além disso, seus mecanismos de controle, realização de despesas com 

                                                 
188 Nesse sentido, dispõem os artigos 1º e 3º do Decreto Federal nº 1.819/96: 
 
“Art. 1° As transferências de recursos da União, consignadas na lei orçamentária anual ou referentes a 
créditos adicionais para Estados, Distrito Federal ou Municípios, a qualquer título, inclusive sob a forma de 
subvenções, auxílios ou contribuições, serão realizadas mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 
instrumentos congêneres, observadas as disposições legais pertinentes.  
Art. 2° As transferências de que trata o artigo anterior poderão ser feitas por intermédio de instituições ou 
agências financeiras oficiais federais, que atuarão como mandatárias da União.  
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recursos públicos, prestação de contas, publicidade 189 entre outros, são muito semelhantes 

àqueles estabelecidos pela legislação federal para os convênios.  

 

Nesse sentido, verifica-se que as normas disciplinadoras dos convênios tratam também dos 

contratos de repasse: Decreto Federal nº 1.819/96, Decreto Federal nº 6.170/2007 e 

Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. Além dos citados normativos, 

encontra-se menção aos contratos de repasse no artigo 40 da LDO 2011, embora este 

diploma legal restrinja sua aplicação às transferências voluntárias de recursos públicos 

entre entes federados 190. 

 

A análise dos referidos atos administrativos federais revela que a principal diferença entre 

referidos instrumentos é o fato de haver, nos contratos de repasse, instituição ou agência 

financeira oficial atuando como mandatária da União para transferência dos recursos 

públicos. Nesse sentido, pondera Guilherme Henrique de La Roque Almeida: 

 

“O contrato de repasse é o instrumento administrativo por meio do qual a 

transferência de recursos financeiros se processa por intermédio de 

instituição ou agente financeiro público federal, atuando como 

mandatário da União. Observa-se que o contrato de repasse é muito 

semelhante ao convênio. A grande diferença entre os dois reside em que, 

no contrato de repasse, existe a intermediação realizada por instituição ou 

agente financeiro público federal, a quem caberá receber os recursos do 

                                                                                                                                                    
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo o Ministério competente para a execução do programa ou projeto 
deverá firmar, com a instituição ou agência financeira escolhida, o respectivo instrumento de cooperação, em 
que serão fixados, dentre outros, os limites de poderes outorgados.  
Art. 3° A transferência dos recursos pelos mandatários será efetuada mediante contrato de repasse, do 
qual constarão os direitos e obrigações das partes, inclusive quanto à obrigatoriedade de prestação de contas 
perante o Ministério competente para a execução do programa ou projeto”. (grifou-se) 
 
189 Todas as informações relativas aos convênios, contratos de repasse e termos de parceria celebrados pela 
União devem ser cadastradas e divulgadas no SICONV, nos termos do artigo 13 do Decreto Federal nº 
6.170/2007. 
 
190 “Art. 40. O ato de entrega dos recursos correntes e de capital a outro ente da Federação, a título de 
transferência voluntária, nos termos do art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 2000, é caracterizado no 
momento da assinatura do respectivo convênio ou contrato, bem como na assinatura dos correspondentes 
aditamentos de valor, e não se confunde com as liberações financeiras de recurso, que devem obedecer ao 
cronograma de desembolso previsto no convênio ou contrato de repasse”. (grifou-se) 
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concedente e repassá-los, devendo ser observadas determinadas 

condições” 191. 

 

Nesse contexto, é possível entender o contrato de repasse como instrumento congênere ao 

convênio administrativo colaborativo, à disposição do poder público para implementar os 

diversos mecanismos diretos de fomento, envolvendo transferências de recursos públicos a 

entidades privadas sem fins lucrativos.  

 

Por esta razão, entende-se que os contratos de repasse, assim como os convênios 

administrativos colaborativos, são espécies do gênero contrato administrativo, 

disciplinados pelo artigo 116 da Lei de Licitações e demais normas previstas nesta Lei, no 

que couberem. 

 

3.2 Termo de Parceria 

 

O termo de parceria é a figura prevista na Lei de OSCIPs passível de ser firmada entre 

poder público e entidades privadas sem fins lucrativos qualificadas como OSCIP, para 

fomento e execução de atividades de interesse público. A aplicabilidade do termo de 

parceria à atividade de fomento encontra-se expressa na própria Lei de OSCIPs: 

 

“Art. 9º Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o 

instrumento passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades 

qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o 

fomento e a execução das atividades de interesse público previstas no art. 

3o desta Lei”. (grifou-se) 

 

Trata-se de instrumento jurídico semelhante aos convênios administrativos colaborativos, 

pois envolve união de esforços para realização de atividades de interesse público e coletivo 

por entidades privadas sem fins lucrativos, no âmbito de programas estatais de fomento. 

Nesse sentido, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao analisar as entidades qualificadas 

como OSCIPs: 

                                                 
191 ALMEIDA, Guilherme de La Roque. Controle das Transferências Financeiras da União. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2008, p. 261. 
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“Quanto ao vínculo com a Administração Pública, é estabelecido por 

meio de termo de parceria, que se assemelha aos convênios 

tradicionalmente celebrados entre o Poder Público e entidades privadas 

para formalizar a atividade de fomento” 192.  

 

Alguns autores salientam o uso do termo de parceria como alternativa à utilização dos 

convênios administrativos colaborativos para realização das referidas atividades 193.  

 

De acordo com Elizabete Ferrarezi, o termo de parceria possibilita (i) maior agilidade 

gerencial aos projetos; (ii) controle de resultados das parcerias; (iii) escolha do parceiro 

mais adequado do ponto de vista técnico; (iv) opção por parceiro mais desejável sob os 

pontos de vista social e econômico; bem como (v) publicidade e transparência nas 

parcerias estabelecidas entre OSCIPs e poder público 194. Maria Nazaré Lins Barbosa ainda 

ressalta que o termo de parceria apresenta características mais flexíveis em relação àquelas 

vigentes para celebração, execução e prestação de contas de convênios 195. 

 

Com advento do termo de parceria, passou-se a questionar a aplicabilidade dos convênios à 

formalização de parcerias do Estado com entidades particulares sem fins lucrativos no 

âmbito do fomento público. As críticas à utilização dos convênios administrativos e, 

conseqüentemente, a preferência pelos termos de parceria, focalizam-se nos citados 

mecanismos de controle destes instrumentos, mais rígidos e transparentes.  

 

                                                 
192 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública – Concessão, Permissão, Franquia, 
Terceirização, Parcerias Público-Privadas e outras formas. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 279. 
 
193 Nesse sentido, posicionam-se FERRAREZI, Elisabete. Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público – A Lei 9.79/99 como Alternativa para o Terceiro Setor. In: FERRAREZI, Elisabete; REZENDE, 
Valéria. Brasília: Comunidade Solidária, 2000, p. 25-49, p. 26; e BARBOSA, Maria Nazaré Lins. Os termos 
de parceria como alternativa aos convênios – Aspectos Jurídicos. In: SZAZI, Eduardo (Org.) Terceiro Setor. 
Temas Polêmicos 1. São Paulo: Peirópolis, 2004, p. 25-44, p. 42. 
 
194 FERRAREZI, Elisabete. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – A Lei 9.79/99 como 
Alternativa para o Terceiro Setor. In: FERRAREZI, Elisabete; REZENDE, Valéria. Brasília: Comunidade 
Solidária, 2000, p. 25-49, p. 26. 
 
195 BARBOSA, Maria Nazaré Lins. A Experiência dos Termos de Parceria entre o Poder Público e as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.) 
Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 487-523, p. 501. 
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Nos termos de parcerias, os mecanismos de controle voltam-se mais aos resultados da 

parceria do que ao simples controle de conformidade da realização de despesas com 

recursos públicos, tal como ocorre nos convênios administrativos colaborativos 196. A 

exigência de qualificação da entidade como OSCIP constitui requisito imprescindível à 

celebração do termo de parceria 197. Ademais, faz-se necessária consulta aos Conselhos de 

Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis 

de governo 198. 

 

Os termos de parcerias ainda devem estabelecer metas e resultados a serem atingidos, 

além de critérios objetivos de avaliação de desempenho, mediante indicadores de 

resultados 199. Ao término de cada exercício, a OSCIP deve emitir relatório sobre a 

execução do objeto do termo de parceria, contendo comparativo específico das metas 

propostas com os resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas dos gastos e 

receitas realizadas 200. 

 

A execução do objeto do termo de parceria é acompanhada e fiscalizada por órgão do 

poder público da área de atuação correspondente à atividade fomentada, bem como pelos 

Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação. Os resultados 

atingidos com a execução do termo de parceria são analisados por comissão de avaliação, 

composta de comum acordo entre a entidade pública parceira e a OSCIP. Além do controle 

de resultados, os termos de parceria também são submetidos a mecanismos de controle 

social 201. Caso o valor do ajuste seja igual ou superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil 

                                                 
196 Nesse sentido, BARBOSA, Maria Nazaré Lins. Os termos de parceria como alternativa aos convênios – 
Aspectos Jurídicos. In: SZAZI, Eduardo (Org.) Terceiro Setor. Temas Polêmicos 1. São Paulo: Peirópolis, 
2004, p. 25-44, p. 43; SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. Avaliação legislativa no Brasil: um estudo de caso 
sobre as normas de controle das transferências voluntárias de recursos públicos para entidades do Terceiro 
Setor. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da USP. São Paulo: 2008, p. 155-156 e DIAS, Maria 
Tereza Fonseca. Terceiro Setor e Estado: Legitimidade e Regulação, por um novo marco jurídico. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 346. 
 
197 Conforme o disposto no artigo 9º da Lei de OSCIPs. 
 
198 De acordo com o artigo 10, § 1º, da referida Lei. 
 
199 Segundo o artigo10, II e III, da citada Lei. 
 
200 Conforme o disposto no artigo 10, § 2º, V, da referida Lei. 
 
201 Nos termos do artigo 11 da Lei de OSCIPs. 
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reais), a OSCIP também deve realizar auditoria independente acerca da aplicação dos 

recursos 202.  

 

Verificam-se, ainda, sanções mais severas para responsabilização dos dirigentes. Quando 

haja indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os 

responsáveis pela fiscalização das OSCIPs devem representar ao Ministério Público, à 

Advocacia-Geral da União, para que requeiram ao juízo competente decretação da 

indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro dos bens de seus dirigentes 203. 

 

Estes critérios permitem avaliar eficiência e efetividade dos projetos desempenhados pelas 

OSCIPs, o que não ocorre nos convênios administrativos colaborativos. Tais convênios 

contêm apenas critérios de verificação da conformidade da utilização dos recursos 

repassados ao particular com o plano de trabalho proposto. 

 

Os termos de parceria também possuem mecanismos mais flexíveis para realização de 

despesas com recursos públicos. Segundo Maria Nazaré Lins Barbosa, uma das principais 

inovações consiste na possibilidade de remuneração dos dirigentes das OSCIPs e aquisição 

de bens permanentes com recursos vinculados aos termos de parceria 204. 

 

Entre os aspectos de maior flexibilidade existentes nos termos de parceria, Elizabete 

Ferrarezi salienta a possibilidade de prorrogação do termo por simples apostila, dispensada 

a celebração de termo aditivo, quando não haja alteração dos valores financeiros do ajuste 
205. 

 

As principais diferenças entre termos de parcerias e convênios administrativos 

colaborativos encontram-se bem sintetizadas no texto de Maria Nazaré Lins Barbosa: 

                                                 
202 De acordo com o artigo 4º, VII, “c”, da Lei de OSCIPs, combinado com o artigo 19 do Decreto Federal nº 
3.100/99, regulamentador da citada Lei. 
 
203 Segundo o disposto no artigo 13 da citada Lei. 
204 BARBOSA, Maria Nazaré Lins. A Experiência dos Termos de Parceria entre o Poder Público e as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.) 
Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 487-523, p. 494 e 518. 
 
205 FERRAREZI, Elisabete. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – A Lei 9.79/99 como 
Alternativa para o Terceiro Setor. In: FERRAREZI, Elisabete; REZENDE, Valéria. Brasília: Comunidade 
Solidária, 2000, p. 25-49, p. 47. 
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“As principais vantagens dos termos de parceria em relação ao tradicional 

instrumento de convênios podem ser assim sintetizadas: (a) maior 

transparência, mediante a escolha da entidade parceira mediante 

concursos de projetos; (b) maior controle social, desde a consulta ao 

Conselho de Políticas Públicas, previamente à realização do termo; (c) 

maior transparência, mediante a previsão de uma Comissão de Avaliação 

composta por membros do Conselho de Políticas Públicas, do órgão 

parceiro e da OSCIP, durante a execução do projeto; (c) adoção de 

avaliação com ênfase nos resultados, ao invés de controles meramente 

formais; (d) exigência de uma auditoria externa para ajustes acima de R$ 

600 mil; (e) obrigatoriedade de publicação dos procedimentos e 

resultados da parceria; (f) responsabilização rigorosa no caso de desvio 

de recursos públicos” 206. 

 

Os termos de parceria constituem, portanto, instrumentos jurídicos à disposição do poder 

público para estabelecer parcerias voltadas à implementação dos mecanismos diretos de 

fomento, visando à realização de atividades de interesse público e coletivo. 

 

Diante da semelhança das características do termo de parceria com aquelas presentes nos 

convênios administrativos colaborativos, parece possível entendê-lo com espécie do gênero 

contrato administrativo, com base nos argumentos apresentados no item 3.4, Seção III, do 

Capítulo 1.  

 

Os mecanismos mais rígidos de controle, a maior flexibilidade para celebração e aplicação 

dos recursos públicos repassados mediante termo de parceria, não retiram sua natureza 

contratual. Estas diferenças, em verdade, refletem evolução da legislação, que parece ter 

reformatado o tradicional convênio para criar novo instituto jurídico, visando a incrementar 

os mecanismos de controle e eficiência vigentes para celebração e execução dos convênios 

administrativos colaborativos. 

 

                                                 
206 BARBOSA, Maria Nazaré Lins. A Experiência dos Termos de Parceria entre o Poder Público e as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.) 
Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 487-523, p. 522. 
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3.3 Convênio Administrativo Colaborativo 

 

O convênio administrativo colaborativo é instrumento jurídico muito utilizado pela 

Administração Pública para operacionalizar concessões dos mecanismos diretos de 

fomento a entidades privadas sem fins lucrativos, com vistas à realização de atividades de 

interesse público, cujas características são analisadas no Capítulo 3 desta dissertação.  

 

Conforme tratado no item 1.3, Seção I, do Capítulo 1, o número de convênios cadastrados 

supera o de termos de parcerias e contratos de repasse 207. Talvez a maior utilização dos 

convênios administrativos colaborativos, sobretudo em relação aos termos de parceria, 

decorra do fato de aqueles instrumentos existirem no ordenamento jurídico há mais tempo, 

fazendo parte da rotina da Administração Pública há muitos anos. 

 

Natasha Schmitt Caccia Salinas, em pesquisa dedicada à avaliação legislativa nas normas 

de controle das transferências voluntárias de recursos públicos para entidades do terceiro 

setor, salienta haver resistência tanto por parte das entidades públicas quanto das entidades 

privadas sem fins lucrativos à utilização do termo de parceria. Neste grupo, a autora 

também verificou resistência quanto à qualificação das entidades como OSCIPs. As razões 

apontadas são diversas, mas demonstram dificuldades no âmbito do poder público e das 

próprias entidades privadas sem fins lucrativos em assimilar novos instrumentos de gestão 

e controle introduzidos com a criação do termo de parceria 208. 

 

Ademais, parecem coerentes as ponderações de Maria Nazaré Lins Barbosa acerca da 

resistência dos administradores públicos em conviver com a novel figura, sobretudo diante 

da necessidade de elaboração dos indicadores de desempenho, além de variada gama de 

providências adicionais para formalização de parcerias com entidades privadas sem fins 

lucrativos 209. 

                                                 
207 Conforme Boletim Gerencial do SICONV 2010. Disponível em: <www.convenios.gov.br>. Acesso em 17 
out. 2010. 
 
208 SALINAS, Natasha Schmitt Caccia. Avaliação legislativa no Brasil: um estudo de caso sobre as normas 
de controle das transferências voluntárias de recursos públicos para entidades do Terceiro Setor. Dissertação 
de Mestrado. Faculdade de Direito da USP. São Paulo: 2008, p. 203-215. 
 
209 BARBOSA, Maria Nazaré Lins. A Experiência dos Termos de Parceria entre o Poder Público e as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.) 
Parcerias Público-Privadas. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 487-523, p. 522-523. 
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Todavia, embora os mecanismos de gestão e controle dos recursos públicos presentes nos 

termos de parceria sejam mais avançados do que aqueles vigentes para os convênios 

administrativos colaborativos, existem óbices legais à consolidação dos termos de parceria 

como substitutos dos convênios para operacionalização dos programas de fomento.  

 

As dificuldades podem ser resumidas da seguinte forma: (i) os termos de parcerias são 

aplicáveis apenas às parcerias estabelecidas entre poder público e OSCIPs; (ii) a 

qualificação das entidades como OSCIPs é facultativa, além de apresentar restrições 

quanto à finalidade das entidades passíveis de obter a qualificação; e (iii) a qualificação de 

OSCIP não convive com outros títulos.  

 

Quanto ao âmbito de aplicação dos termos de parceria, a Lei de OSCIP, em seu artigo 9º 

restringiu de forma expressa seu uso às parcerias estabelecidas com entidades privadas sem 

fins lucrativos qualificadas como OSCIPs, conforme bem pondera Luis Eduardo Patrone 

Regules 210. Diante das restrições impostas pela Lei de OSCIPs à obtenção do título, 

máxime aquelas previstas nos artigos 2º e 3º, diversas entidades particulares sem fins 

lucrativos estão absolutamente impossibilitadas de se qualificarem como OSCIPs e 

impedidas, portanto, de constituírem parcerias com entidades públicas por meio dos termos 

de parcerias. 

 

No rol das entidades privadas sem fins lucrativos impossibilitadas de obter qualificação de 

OSCIP encontram-se sindicatos; associações de classe ou de representação de categoria 

profissional; instituições religiosas ou voltadas para disseminação de credos, cultos, 

práticas e visões devocionais e confessionais; entidades de benefício mútuo destinadas a 

proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios; entre outras. 

Embora não possam se qualificar como OSCIPs, não é impossível que tais entidades 

detenham qualificação técnica, estrutura organizacional e experiência para realizar 

atividades de interesse público e coletivo, no âmbito de programas de fomento. 

 

                                                 
210 REGULES, Luis Eduardo Patrone. Terceiro Setor. Regime Jurídico das OSCIPs. São Paulo: Editora 
Método, 2006, p. 162. 
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De outro lado, as entidades privadas enquadradas nas condições previstas na Lei de 

OSCIPs são livres para pleitear referida qualificação. Trata-se de faculdade à disposição 

das referidas entidades e não de obrigação legalmente imposta. Ademais, o atual regime 

jurídico dos termos de parceria não impõe ao administrador público obrigação de optar 

pela celebração do termo de parceria com OSCIPs ao invés do convênio administrativo 

colaborativo, ainda que o termo de parceria seja mais adequado à instrumentalização da 

parceria estabelecida entre poder público e entidades privadas sem fins lucrativos.  

 

O caráter facultativo da celebração de termos de parceria ou convênios administrativos 

colaborativos com OSCIPs, no âmbito da atividade fomento, também se verifica no artigo 

37 da LDO 2011, ao disciplinar as figuras jurídicas à disposição do poder público para 

concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios: 

 

“Art. 37. Sem prejuízo das disposições contidas nos arts. 32, 34, 35 e 36 

desta Lei, a transferência de recursos prevista na Lei nº 4.320, de 1964, a 

entidade privada sem fins lucrativos, nos termos do disposto no § 3o do 

art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, dependerá da justificação pelo órgão 

concedente de que a entidade complementa de forma adequada os 

serviços já prestados diretamente pelo setor público e ainda de: (...) 

§ 7o As entidades qualificadas como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público – OSCIP poderão receber recursos oriundos de 

transferências previstas na Lei no 4.320, de 1964, por meio dos seguintes 

instrumentos:  

I - termo de parceria, caso em que deverá ser observada a legislação 

específica pertinente a essas entidades, processo seletivo de ampla 

divulgação, não se lhes aplicando as condições constantes dos artigos 32, 

34 e 36 desta Lei; e  

II - convênio ou outro instrumento congênere, caso em que deverá ser 

observado o conjunto das disposições legais aplicáveis à transferência de 

recursos para o setor privado. (...)”. (grifou-se)  

 

Nesse sentido, manifestou-se o TCU ao responder consulta formulada pelo Ministro da 

Saúde, a respeito da viabilidade de continuação dos convênios e termos de parcerias 

firmados entre o Ministério e municípios, organizações não-governamentais e OSCIPs, 
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para prestação das ações de assistência à saúde dos povos indígenas. Conforme voto do 

Ministro Relator, a decisão de celebrar convênio ou termo de parceria está inserida na 

discricionariedade do administrador. Embora o termo de parceria seja mais adequado à 

formalização de parcerias de caráter continuado, como é o caso das ações de assistência à 

saúde, em razão dos mecanismos mais ágeis e flexíveis previstos na Lei de OSCIPs, o 

Ministro Relator entendeu não competir ao TCU determinar a modalidade que lhe 

parecesse mais conveniente ao caso concreto 211. 

 

Ademais, existem outros títulos a ser concedidos pelo poder público a entidades sem fins 

lucrativos, cujas relações com o Estado são instrumentalizadas mediante celebração de 

convênios administrativos colaborativos, tendo em vista a inaplicabilidade dos termos de 

parceria a essas relações. Ressalta-se, ainda, o fato de a qualificação de OSCIP não 

conviver com eventuais títulos já obtidos pelas entidades privadas sem fins lucrativos, 

tendo o artigo 18 da Lei de OSCIPs estabelecido a impossibilidade de manutenção de 

títulos simultâneos por OSCIP. 

 

Entre tais títulos, citamos a declaração de utilidade pública, nos termos da Lei Federal nº 

91, de 28 de agosto de 1935, regulamentada pelo Decreto Federal nº 50.517, de 2 de maio 

de 1961. A lei disciplinadora da concessão da declaração de utilidade pública não indica o 

instrumento que deverá formalizar as parcerias estabelecidas entre entidades qualificadas e 

poder público. No âmbito da saúde, a própria Constituição de 1988, em seu artigo 199, § 

1º, indica o convênio como meio adequado à constituição de relações entre Estado e 

entidades privadas 212.  

 

As considerações aduzidas acerca dos termos de parceria não objetivam defender a adoção 

dos convênios administrativos colaborativos para implementar parcerias no âmbito de 

                                                 
211 TCU, Acórdão 823/2004, DOU de 08.07.2003. Disponível em: <www.tcu.gov.br>. Acesso em 21 set. 
2009. 
 
212 A utilização do convênio como instrumento da relação estabelecida entre poder público e entidades 
privadas sem fins lucrativos para prestação de serviços na área da saúde é vista com cautela pelos 
doutrinadores brasileiros. Para Floriano de Azevedo Marques Neto, a participação da iniciativa privada no 
setor de saúde deverá ocorrer apenas por contrato administrativo, uma vez que a relação estabelecida entre as 
partes é contraprestacional. Para o autor, a celebração do convênio será cabível quando não houver viés 
contraprestacional na relação e quando existir convergência de interesses. (MARQUES NETO, Floriano. 
Público e Privado no Setor de Saúde. In Revista de Direito Público da Economia – RDPE, ano 3, nº 9, Belo 
Horizonte: Editora Fórum, jan/mar 2005, p. 105-154, p. 119-120). 
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programas de fomento. Referidos convênios, de fato, apresentam mecanismos de gestão e 

controle dos recursos públicos repassados pouco eficientes, além de outros problemas, 

tratados no Capítulo 3 desta dissertação. 

 

O TCU, ao analisar o Relatório Consolidado das Auditorias realizadas com o objetivo de 

verificar a regularidade da aplicação de recursos federais repassados pela União ou 

entidades da Administração Indireta a organizações não-governamentais, por meio de 

convênios, contratos de repasse e instrumentos similares, no período de 1999 a 2005, 

aponta uma série de problemas nas fases de celebração e execução dos convênios. As 

irregularidades apontadas pelo TCU incluem: falhas na elaboração dos planos de trabalho; 

ausência de capacitação dos funcionários e condições operacionais para executar os 

projetos; falhas na definição e cumprimento das metas dos convênios; má destinação dos 

recursos públicos; realização de despesas com recursos públicos sem adoção de 

procedimentos análogos aos da licitação, entre diversas outras irregularidades 213. 

 

No entanto, os termos de parcerias não constituem alternativa aos convênios 

administrativos colaborativos ou contratos de repasse em todas as parcerias estabelecidas 

entre poder público e entidades privadas sem fins lucrativos, no âmbito de programas de 

fomento. As mencionadas restrições à qualificação de entidades como OSCIPs restringem 

a esfera de aplicação dos termos de parcerias, tornando-se relevante a busca pelo 

aprimoramento das demais figuras jurídicas à disposição do poder público para concessão 

dos mecanismos diretos de fomento analisados neste Capítulo. 

 

                                                 
213 TCU, Acórdão 2066/2006, DOU de 13.11.2006. Disponível em <www.tcu.gov.br>. Acesso em 20 ago. 
2009. 
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CAPÍTULO III  – REQUISITOS, EXECUÇÃO , EXTINÇÃO E CONTROLE DOS 

CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS COLABORATIVOS ENVOLVENDO 

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS 

LUCRATIVOS  
 

Neste capítulo, são analisados os requisitos para celebração dos convênios administrativos 

colaborativos, normas aplicáveis a sua execução e extinção, bem como seus mecanismos 

de controle, sob a perspectiva do fomento público.  

 

Conforme tratado no Capítulo 2, o fomento público constitui função administrativa voltada 

à proteção ou estímulo de atividades de interesse público e coletivo desenvolvidas por 

particulares, concretizada por atuação indireta e não coercitiva do Estado, distinta da 

prestação de serviços públicos, pressupondo sempre adesão voluntária dos agentes 

fomentados. 

 

As análises desenvolvidas neste capítulo baseiam-se principalmente em duas nuanças 

contidas no referido conceito de fomento público, sem prejuízo do estudo da legislação 

aplicável: (i) observância aos princípios regedores do agir da Administração Pública, por se 

tratar de função administrativa, especialmente ao princípio da legalidade, igualdade, 

impessoalidade, proporcionalidade, razoabilidade, moralidade, economicidade e eficiência; 

e (ii) implementação por meio de ações transitórias. 

 

No tocante à legislação aplicável aos convênios administrativos colaborativos, conforme 

tratado na Seção III do Capítulo 2, a multiplicidade de normativos vigentes para discipliná-

los implica diversos problemas de interpretação. No âmbito da legislação ordinária, além 

do artigo 116 da Lei de Licitações, aplicam-se aos convênios administrativos colaborativos 

o disposto nas leis de diretrizes orçamentárias vigentes para cada exercício e também as 

leis instituidoras dos diversos programas de fomento, a exemplo da Lei de Incentivo ao 

Esporte. Administrador público, entidades de controle e entidades privadas sem fins 

lucrativos beneficiárias dos programas devem cotejá-las quando da análise da legislação 

incidente nos diversos projetos. 

 

Na esfera da legislação infralegal, o esforço interpretativo apresenta-se ainda mais intenso, 

pois o Poder Executivo Federal não se vale da revogação expressa ao editar novos atos 
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administrativos acerca de tema já disciplinados em âmbito infralegal. Nesse contexto, a 

análise dos requisitos e características envolvidos na celebração de convênios 

administrativos demanda estudo da Instrução Normativa nº 01, editada pela Secretaria do 

Tesouro Nacional em 31 de janeiro de 1997; Decreto Federal nº 6.170, de 25 de julho de 

2007; e Portaria Interministerial nº 127, de 30 de maio de 2008, editada conjuntamente 

pelos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Fazenda e do Controle da 

Transparência, com o objetivo de estabelecer normas para execução do referido decreto. 

 

Embora a IN STN nº 01/97 contenha referências às “organizações particulares”, ao tratar 

do conceito de convenente no artigo 1º, § 1º, III, e da execução de despesas com recursos 

públicos repassados por meio de convênio no artigo 27, suas disposições são 

principalmente direcionadas aos convênios administrativos de cooperação federativa. A 

referência expressa às entidades privadas sem fins lucrativos foi introduzida, no âmbito da 

legislação federal infralegal, pelo Decreto Federal nº 6.170/2007. 

 

Diante da ausência de revogação expressa da IN STN nº 01/97 pelo Decreto Federal nº 

6.170/2007 ou pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008, é possível concluir 

que referida instrução normativa foi derrogada pelos atos administrativos normativos 

editados posteriormente, tendo em vista o disposto no artigo 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 

4.657, de 4 de setembro de 1942 – Lei de Introdução ao Código Civil 214. De acordo com 

citado dispositivo, “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, 

quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a 

lei anterior”. 

 

No entanto, não parece ter sido este o posicionamento do TCU ao editar seu Manual de 

Convênio e Outros Repasses. De acordo com o Tribunal, os convênios celebrados até 14 de 

abril de 2008 subordinam-se às disposições constantes na IN STN nº 01/97. A partir desta 

data, os convênios, contratos de repasse e termos de cooperação celebrados pela União 

                                                 
214 Nesse sentido, posicionam-se MARQUES DA SILVA, Wálteno; J. DA SILVA, Gustavo Henrique. 
Decreto nº 6.170/07: Breve Análise de suas Inovações e os seus Reflexos. In: BDA – Boletim de Direito 
Administrativo, ano 23, nº 12. São Paulo: Editora NDJ, Dez/2007, p. 1376-1390, p. 1389-1390; e AGUIAR, 
Ubiratan; MARTINS, Ana Cláudia Messias de Lima; MARTINS, Paulo Roberto Wiechers; OLIVEIRA DA 
SILVA, Pedro Tadeu. Convênios e Tomada de Contas Especiais. 3 ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, 
p. 9. 
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regem-se pelo Decreto Federal nº 6.170/2007 e Portaria Interministerial nº MP/MF/CGU nº 

127/2008 215. 

 

Apesar do entendimento do TCU, parece possível concluir que as disposições da IN STN 

nº 01/97, não conflitantes com os atos administrativos normativos posteriormente editados, 

permanecem em vigor, demandando do poder público, entidades de controle e entidades 

privadas sem fins lucrativos análise conjunta das normas vigentes. 

 

As referências aos partícipes de convênios administrativos colaborativos são tratadas neste 

Capítulo de acordo com as definições previstas no Decreto Federal nº 6.170/2007 e 

Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. A expressão concedente denota órgãos 

e entidades da Administração Pública federal direta e indireta responsáveis pelos diversos 

programas de fomento. Convenente ou entidade proponente designam entidades privadas 

sem fins lucrativos interessadas em aderir aos programas de fomento federais, para 

execução de programa, projeto, atividade ou evento, mediante celebração de convênio 

administrativo colaborativo. 

 

Seção I – Requisitos para celebração do convênio 
 

1.1. Autorização legislativa 

 

A exigência de prévia autorização do Poder Legislativo para celebração de convênios 

consta em algumas constituições estaduais e leis orgânicas municipais. Diversas ações 

diretas de inconstitucionalidade em face dos referidos dispositivos de constituições 

estaduais foram ajuizadas perante o STF 216. O Tribunal tem se manifestado pela 

inconstitucionalidade das disposições, pois representam violação ao princípio da separação 

dos poderes previsto no artigo 2º da CF/88. Segundo entendimento do STF, a decisão de 

celebrar convênio constitui ato de gestão do Poder Executivo, despida de interferências do 

Poder Legislativo. 

                                                 
215 BRASIL, Tribunal de Contas da União. Convênios e Outros Repasses. 3 ed. Brasília: Secretaria-Geral de 
Controle Externo, 2009, p. 17-18. Disponível em <www.tcu.gov.br>. Acesso em 18 jun. 2010. 
 
216 Nesse sentido, posicionou-se o STF no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade ADI 
342/PR, decisão publicada no Diário da Justiça em 11.04.2003, e ADI 770/MG, decisão publicada no Diário 
da Justiça em 20.09.2002. Disponível em <www.stf.gov.br>. Acesso em 20 out. 2008. 
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Nesse sentido, ponderam Florivaldo Dutra de Araújo e Gustavo Alexandre Magalhães 217, 

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes 218, Odete Medauar 219, Marcos Juruena Villela Souto 220 e 

José dos Santos Carvalho Filho 221. 

 

No caso específico dos convênios administrativos colaborativos estudados nesta 

dissertação, além de inconstitucional, a exigência afigura-se desnecessária. Sempre haverá 

autorização na própria lei orçamentária anual, pois referidos convênios envolvem 

transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos. Em alguns casos, há 

ainda expressa autorização para transferência de recursos públicos nas leis instituidoras dos 

respectivos programas de fomento.  

 

Nesse sentido e conforme mencionado na Seção II do Capítulo 2, a concessão de auxílios e 

subvenções depende apenas de autorização prevista na lei orçamentária anual, sendo 

exigida edição de lei específica apenas para as contribuições. Outro exemplo é a 

autorização contida na Lei de Incentivo ao Esporte. Seu artigo 2º, § 1º, permite 

transferência de recursos públicos oriundos dos incentivos fiscais nela previstos a projetos 

desportivos destinados a promover inclusão social por meio do esporte. 

 

No entanto, as exigências de notificação do Poder Legislativo acerca da celebração de 

convênios ainda permanecem vigentes, nos termos do artigo 116, § 2º, da Lei de Licitações 
222 e Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, aplicável convênios administrativos de 

                                                 
217 DUTRA DE ARAÚJO, Florivaldo; MAGALHÃES, Gustavo Alexandre. Convênios e consórcios como 
espécies contratuais e a Lei 11.107/2005. In: PIRES, Maria Coeli Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz. 
(Coords.) Consórcios Públicos – Instrumento do Federalismo Cooperativo. Belo Horizonte: Editora Fórum, 
2008, p. 125-143, p. 133-135. 
 
218 FERNANDES, Jorge Ulisses Jocoby. Vade-Mécum de Licitações e Contratos. 4 ed. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2010, p. 1107. 
 
219 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 14 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
239. 
 
220 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das Concessões. 5 ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2004, p. 437. 
 
221 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23 ed., Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p. 244. 
 
222 “Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros 
instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração. (...) 
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cooperação federativa celebrados entre entidades da Administração Pública federal e 

Municípios 223. Apesar de constitucional, pois citada exigência não restringe atos de gestão 

do Poder Executivo, não agrega valor ao controle externo dos convênios por parte do Poder 

Legislativo, sobretudo na esfera federal.  

 

De acordo com o artigo 13 do Decreto Federal nº 6.170/2007, os atos relativos à 

celebração, liberação de recursos, execução e prestação de contas de convênios devem ser 

registrados no SICONV. Este registro permite acesso às informações tanto por parte de 

terceiros interessados, quanto do Poder Legislativo. Senado e Câmara de Deputados, assim 

como o Ministério Público Federal, TCU e CGU, têm acesso privilegiado às informações 

disponíveis no SICONV 224. Portanto, a obrigação prevista no artigo 116, § 2º, da Lei de 

Licitações tornou-se procedimento de caráter burocrático. 

 

1.2. Seleção das entidades privadas sem fins lucrativos 

 

A seleção das entidades privadas sem fins lucrativos no âmbito dos programas de fomento 

constitui importante requisito para celebração dos convênios administrativos colaborativos. 

No entanto, não raro a escolha da convenente não é precedida de processo seletivo ou 

sequer motivada 225. Muito embora se reconheça a desnecessidade da licitação, nos moldes 

do procedimento aplicável às contratações de obras e serviços pela Administração Pública, 

não é razoável conceber a escolha das entidades privadas convenentes como ato 

discricionário da entidade pública, despido de parâmetros técnicos e objetivos para seleção. 

 

Afinal, constitui dever da Administração Pública, inclusive na implementação de 

programas de fomento, motivar suas decisões, por força do princípio da motivação dos atos 

administrativos, bem como observar o princípio da isonomia. Os recursos públicos 

                                                                                                                                                    
§ 2º Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa 
ou à Câmara Municipal respectiva. (...)”. 
 
223 “Art. 1º Os órgãos e entidades da administração federal direta e as autarquias, fundações públicas, 
empresas públicas e sociedades de economia mista federais notificarão as respectivas Câmaras Municipais da 
liberação de recursos financeiros que tenham efetuado, a qualquer título, para os Municípios, no prazo de 
dois dias úteis, contado da data da liberação”. 
 
224 Por força do artigo 69 da Portaria Interministerial nº MP/MF/CGU nº 127/2008. 
 
225 Conforme constatou o TCU, no Acórdão 2066/2006, DOU de 13.11.2006. Disponível em 
<www.tcu.gov.br>. Acesso em 20 ago. 2009. 
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disponíveis no âmbito dos programas de fomento são finitos. Dispensar procedimento 

público para seleção de convenentes somente seria possível se houvesse montante de 

recursos suficientes para permitir adesão de qualquer entidade habilitada e qualificada aos 

programas de fomento. 

 

Havendo limitação de recursos, a oportunidade de adesão aos referidos programas e, 

conseqüentemente, a celebração do convênio administrativo colaborativo, deverá ser 

franqueada a todos os interessados, em igualdade de condições, conforme leciona Celso 

Antônio Bandeira de Mello: 

 

“Para travar convênios com entidades privadas – salvo quando o 

convênio possa ser travado com todas as interessadas – o sujeito público 

terá que licitar ou, quando possível, realizar algum procedimento que 

assegure o princípio da igualdade” 226. 

 

No mesmo sentido, Sílvio Luís Ferreira da Rocha pondera que a atividade de fomento deve 

ser impessoal e respeitosa ao princípio da isonomia. Caso não seja possível atender todas 

as possíveis entidades proponentes, por escassez de recursos, a melhor alternativa consiste 

em realizar procedimento licitatório, visando à participação dos interessados em igualdade 

de condições 227. 

 

A realização de processo seletivo das convenentes, denominada chamamento público pelo 

artigo 4º do Decreto Federal nº 6.170/2007, garante não apenas observância dos citados 

princípios, mas também permite à Administração Publica avaliar a qualificação técnica e 

financeira, bem como as condições operacionais das entidades proponentes interessadas em 

aderir aos programas de fomento e celebrar convênios administrativos colaborativos 228.  

 

                                                 
226 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2010, p. 666. 
 
227 FERREIRA DA ROCHA, Sílvio Luís. Terceiro Setor. 2 d. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 32. 
 
228 Nesse sentido, ponderam Wálteno Marques da Silva e Gustavo Henrique T. Silva, ao comentarem os 
dispositivos do Decreto Federal nº 6.170/2007 que tratam do chamamento público de entidades particulares 
sem fins lucrativos. (MARQUES DA SILVA, Wálteno; SILVA, Gustavo Henrique T.. Decreto nº 6.170, de 
25.7.07: breve análise de suas inovações e seus reflexos. In: Boletim de Direito Administrativo, ano 23, nº12. 
São Paulo: Editora NDJ, 2007, p. 1376-1390, p.1384). 
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Entretanto, a legislação aplicável aos convênios administrativos colaborativos não é precisa 

ao tratar da necessidade e parâmetros para seleção das convenentes. Apesar de incluir entre 

os requisitos prévios à celebração de convênios (i) razões justificadoras da celebração, (ii) 

descrição completa do objeto a ser executado e (iii) metas a serem atingidas 229, a IN STN 

nº 01/97 não previu realização de qualquer procedimento prévio para esta finalidade. 

 

O Decreto Federal nº 6.170/2007, por outro lado, instituiu o chamamento público, visando 

à seleção das entidades proponentes, como procedimento de realização facultativa por 

parte da Administração Pública ao celebrar convênios, conforme artigo 4º 230:  

 

“Art. 4º A celebração de convênio com entidades privadas sem fins 

lucrativos poderá ser precedida de chamamento público, a critério do 

órgão ou entidade concedente, visando à seleção de projetos ou entidades 

que tornem mais eficaz o objeto do ajuste. 

Parágrafo único. Deverá ser dada publicidade ao chamamento público, 

especialmente por intermédio da divulgação na primeira página do sítio 

oficial do órgão ou entidade concedente, bem como no Portal dos 

Convênios”. (grifou-se) 

 

De acordo com artigo 5º do Decreto Federal nº 6.170/2007, o chamamento público deverá 

estabelecer critérios objetivos para aferição da qualificação técnica e capacidade 

operacional das convenentes para execução do convênio.  

 

A Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008 contém disposições condicionadoras 

da celebração do convênio à aferição da capacidade técnico-operacional das entidades 

proponentes 231, tendo ainda estabelecido obrigatoriedade de divulgação anual no SICONV 

da relação dos programas a serem executados de forma descentralizada, no prazo de 

                                                 
229 Conforme artigo 2º da IN STN nº 01/97. 
 
230 No mesmo sentido, dispõe o artigo 5º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008 e também o 
artigo 23 do Decreto Federal nº 3.300/99, ao prever que a da OSCIP, para a celebração do Termo de Parceria, 
“poderá” ser feita por meio de publicação de edital de concursos de projetos pelo órgão estatal parceiro. 
 
231 De acordo com artigo 1º, § 2º: “A descentralização da execução por meio de convênios ou contratos de 
repasse somente poderá ser efetivada para entidades públicas ou privadas para execução de objetos 
relacionados com suas atividades e que disponham de condições técnicas para executá-lo”. 
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sessenta dias após a sanção da lei orçamentária anual. De acordo com a portaria, também 

devem ser divulgados os critérios de elegibilidade e prioridade estatística, procedimentos e 

padrões, de forma que a celebração dos convênios e contratos de repasse seja orientada a 

atingir os melhores resultados 232.  

 

No entanto, uma vez estabelecida facultatividade para realização do chamamento público, 

a avaliação técnico-operacional ocorrerá de forma sistematizada e comparativa apenas nos 

casos em que o poder público assim decidir. Quando as entidades da Administração 

Pública federal decidirem pela inaplicabilidade do chamamento público, a capacidade 

técnico-operacional será analisada no âmbito de cada projeto apresentado, até que sejam 

esgotados os recursos públicos disponíveis nos respectivos programas de fomento.  

 

Não obstante haja divulgação anual dos programas no SICONV, a ausência de publicação 

de editais visando à divulgação, com prazos para apresentação de projetos e mecanismos 

comparativos, privilegia os primeiros projetos protocolados, que não necessariamente serão 

apresentados pelas entidades mais bem qualificadas. Neste caso, é possível haver rejeição 

de projetos apresentados por estas entidades, pelo simples fato de não haver recursos 

públicos disponíveis no respectivo exercício financeiro.  

 

A Lei de Incentivo ao Esporte, Decreto Federal nº 6.180, de 3 de agosto de 2007, e Portaria 

nº 120/2009 editada pelo Ministério do Esporte, embora disciplinem apresentação, análise 

e aprovação de projetos desportivos e paradesportivos aptos a receberem recursos 

incentivados, não instituem processo de seleção prévia para esta finalidade, ainda que em 

caráter facultativo, a exemplo do chamamento público previsto no Decreto Federal nº 

6.170/2007. 

 

Embora sejam estabelecidos critérios de análise dos projetos, envolvendo avaliação da 

capacidade técnico-operacional das entidades proponentes e instituição de Comissão 

Técnica para este fim 233, o artigo 15, parágrafo único, da Portaria nº 120/2009, permite aos 

                                                 
232 De acordo com artigo 4º. 
 
233 Conforme artigos 7º, 21 e seguintes do Decreto Federal nº 6.180/2007, bem como artigo 10 e seguintes da 
Portaria nº 120/2009. 
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membros da comissão deliberar acerca de projetos com base em “critérios de conveniência 

e oportunidade”.  

 

Neste caso, a publicação de edital, contendo descrição detalhada dos critérios de aprovação 

dos projetos, permitiria ao Ministério do Esporte realizar análise comparativa dos pleitos, 

além de conferir objetividade ao processo de avaliação. Os editais poderiam ser 

publicados, por exemplo, no âmbito das diversas manifestações desportivas incluídas no 

programa de fomento da Lei de Incentivo ao Esporte: desporto educacional, de 

participação e de rendimento. 

 

No tocante à concessão de auxílios, subvenções sociais e contribuições, a LDO 2011 

contém expressa determinação de realização de processo seletivo para escolha das 

entidades privadas sem fins lucrativos beneficiárias 234.  

 

Entre os doutrinadores há muita discussão a respeito do tema. Há quem defenda a 

desnecessidade de se realizar de licitação previamente à celebração de convênios 

administrativos, pois tais ajustes não são adequados a contratar obras, serviços, compras e 

alienações, não havendo, pois, que se cogitar em competição para escolha da proposta mais 

vantajosa para o poder público. Entre estes autores, encontram-se Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro 235, Marçal Justen Filho 236, Marcos Juruena Villela Souto 237 e José dos Santos 

Carvalho Filho 238.  

 

De outro lado, conforme mencionado anteriormente, segundo Celso Antônio Bandeira de 

Mello, a realização de procedimento garantidor do princípio da igualdade deve ocorrer 

                                                 
234 De acordo com artigo 37, VI. 
 
235 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. Concessão, Permissão, Franquia, 
Terceirização, Parceria Público-Privada e outras formas. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 236. 
 
236 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14 ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 954-955. Embora se manifeste pela desnecessidade de prévia licitação à celebração de 
convênios, o autor reconhece que referido ato pode importar situação de excludência, na qual existam mais 
de uma instituição privada em situação equivalente.  
 
237 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo das Concessões. 5 ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2004, p. 439. 
 
238 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23 ed., Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p. 244. 
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quando não seja possível celebrar o convênio com todas as entidades privadas interessadas. 

Antônio Roque Citadini assevera que os convênios, quando firmados entre órgãos públicos 

e entidades particulares, devem obedecer aos princípios gerais da contratação pública, em 

especial o da impessoalidade, igualdade dos particulares perante a Administração Pública, 

moralidade e probidade administrativa 239. No mesmo sentido, Florivaldo Dutra de Araújo 

e Gustavo Alexandre Magalhães 240. 

 

A prática tem demonstrado que a ausência de processo visando à seleção das entidades 

proponentes implica celebração de convênios com entidades sem adequada qualificação 

técnica ou condições operacionais para executar o escopo ajustado, conforme constatou o 

TCU 241. 

 

Em 2008, o Plenário do TCU ao apreciar relatório da auditoria para aferição da 

regularidade dos repasses realizados pelo Governo Federal para organizações não-

governamentais e OSCIPs, nos exercícios financeiros de 2003, 2004, 2005, 2006, visando 

ao aprimoramento da seleção de entidades privadas em fins lucrativos convenentes, 

decidiu:  

 

“9.2.2. orientar os órgãos e entidades da Administração Pública para que 

editem normativos próprios visando estabelecer a obrigatoriedade de 

instituir processo de chamamento e seleção públicos previamente à 

celebração de convênios com entidades privadas sem fins lucrativos, em 

todas as situações em que se apresentar viável e adequado à natureza dos 

programas a serem descentralizados; (...)” 242. (grifou-se).  

 

                                                 
239 CITADINI, Antonio Roque. Comentários e Jurisprudência sobre a Lei de Licitações Públicas. 3 ed. São 
Paulo: Max Limonad, 1999, p. 425. 
 
240 DUTRA DE ARAÚJO, Florivaldo; MAGALHÃES, Gustavo Alexandre. Convênios e consórcios como 
espécies contratuais e a Lei 11.107/2005. In: PIRES, Maria Coeli Simões; BARBOSA, Maria Elisa Braz. 
(Coords.) Consórcios Públicos – Instrumento do Federalismo Cooperativo. Belo Horizonte: Editora Fórum, 
2008, p. 125-143, p. 139. 
 
241 Conforme TCU, Acórdão 2066/2006, DOU de 13.11.2006. Disponível em <www.tcu.gov.br>. Acesso em 
20 ago. 2009. 
 
242 TCU, Acórdão 1331/2008, DOU de 11.07.2008. Disponível em <www.tcu.gov.br>. Acesso em 20 set. 
2009. 
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No voto do Ministro Relator Benjamin Zymler também constam relevantes ponderações 

acerca da necessidade de realização de processo seletivo das entidades privadas sem fins 

lucrativos: 

 

“Na linha do entendimento esposado pela Unidade Técnica, verifica-se 

que não houve procedimento seletivo das entidades a serem contempladas 

com recursos públicos federais, o que implica reconhecer a existência de 

outras organizações não-governamentais igualmente aptas a receber esses 

recursos para os fins a que se destinavam. 

Outro ponto diz respeito à publicidade para atender ao princípio da 

isonomia às entidades que pretendessem receber recursos. A observância 

do princípio da publicidade, além de privilegiar o princípio da isonomia, 

permite também maior controle tanto sobre a aplicação dos recursos 

quanto sobre as entidades recebedoras de recursos públicos federais, daí 

por que se deve ter em mente o princípio da publicidade como 

instrumento de controle”. 

 

A decisão do TCU reflete preocupação da Corte de Contas no sentido de transformar a 

faculdade estabelecida pelo artigo 4º do Decreto Federal nº 6.170/2007 em obrigação a ser 

seguida pelas entidades públicas, tendo em vista a importância do aferimento da 

capacidade técnica e operacional das entidades proponentes previamente à celebração do 

convênio e, sobretudo, à transferência de recursos públicos 243. 

 

1.3. Habilitação e capacidade técnico-operacional das entidades privadas sem fins 

lucrativos 

 

As entidades privadas sem fins lucrativos interessadas em celebrar convênio ou contrato de 

repasse devem realizar prévio cadastro no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 

Repasse – SICONV 244. Neste sistema, registram-se a celebração; liberação de recursos; 

                                                 
243 De acordo com orientação do TCU, foi divulgada nota de esclarecimento às entidades privadas sem fins 
lucrativos no Portal dos Convênios, informando referidas convenentes acerca do teor do Acórdão 1331/2008, 
no tocante à realização do chamamento público. Disponível em: <www.convenios.gov.br>. Acesso em 7 jun. 
2010. 
 
244 De acordo com artigo 3º do Decreto Federal nº 6.170/2007. 
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acompanhamento da execução; prestação de contas dos convênios, contratos de repasse e 

termos de parceria, bem como informações acerca da tomada de contas especial 245.  

 

De acordo com a sistemática estabelecida pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 

127/2008, a celebração de convênios administrativos colaborativos com entidades privadas 

sem fins lucrativos é precedida de três fases distintas: credenciamento, apresentação da 

proposta de trabalho e cadastramento. Quando há realização do chamamento público, a 

fase de apresentação da proposta de trabalho é precedida da publicação de “edital”, 

contendo critérios objetivos para seleção dos convenentes ou contratados, além de critérios 

para avaliação da qualificação e capacidade operacional das entidades privadas sem fins 

lucrativos 246. 

 

a) Credenciamento 

 

Nesta fase, as entidade proponentes devem encaminhar, por meio do SICONV, 

informações relativas à pessoa jurídica, tais como razão social, endereço, endereço 

eletrônico, CNPJ, objeto social, relação dos dirigentes da entidade, entre outras. Nos 

projetos financiados com recursos incentivados captados no âmbito da Lei de Incentivo ao 

Esporte, também se faz necessário prévio cadastramento da proponente no próprio site do 

Ministério ao Esporte 247. 

 

b) Apresentação da Proposta de Trabalho 

 

Efetuado o credenciamento, as entidades proponentes apresentarão através do SICONV 

proposta de trabalho, de acordo com as diretrizes do respectivo programa de fomento. 

Referido documento deve conter descrição do projeto; justificativa contendo a 

caracterização dos interesses recíprocos e sua adequação ao programa de fomento; 

                                                 
245 Conforme artigo 13 do Decreto Federal nº 6.170/2007 e artigo 3º da Portaria Interministerial 
MP/MF/CGU nº 127/2008. 
 
246 Nos termos dos artigos 5º, 12 e seguintes da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. A 
Portaria não contém a expressão “edital” do chamamento público. No entanto, é possível inferir que este 
procedimento envolve divulgação de ato convocatório, pois o artigo 5º da referida portaria estabelece prazo 
mínimo de publicidade, além dos parâmetros de seleção a serem inseridos no chamamento público. 
 
247 De acordo com artigos 12, 13 e 14 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008, bem como 
artigo 2º da Portaria nº 120/2009 do Ministério do Esporte. 
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estimativa dos recursos financeiros a serem despendidos pela concedente e contrapartida da 

proponente; previsão do prazo de execução; além de informações acerca capacidade 

técnica e gerencial da proponente 248. 

 

Trata-se de espécie de “inversão de fases” no procedimento prévio à celebração do 

convênio, pois se procede à avaliação da qualificação técnica e capacidade operacional das 

proponentes anteriormente à análise da regularidade jurídica e fiscal (realizada no 

cadastramento) e formalização do plano de trabalho. Embora a portaria faculte à 

Administração Pública exigir prévio cadastramento das proponentes, parece mais eficiente 

avaliar primeiro a proposta de trabalho, qualificação técnica e capacidade operacional. 

Caso a proponente não atenda aos requisitos estabelecidos para o programa de fomento, a 

Administração Pública poderá rejeitar a proposta de trabalho antes mesmo de verificar os 

demais documentos. 

 

No entanto, as regras previstas na Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008 para 

aferição da capacidade técnico-operacional das entidades proponentes são confusas, a 

começar pela terminologia adotada. Constam na portaria referências a “critérios de 

elegibilidade”, “qualificação técnica”, “capacidade operacional”, “capacidade técnica” e 

“capacidade gerencial”. De outro lado, embora se exijam informações acerca da 

capacidade técnico-operacional na fase de apresentação da proposta de trabalho, as fases 

de cadastramento e elaboração do plano de trabalho também exigem dados desta natureza 
249. 

 

Parece razoável admitir que a avaliação da capacidade técnico-operacional da entidade 

proponente seja exaurida já na fase de apresentação da proposta de trabalho. Ausentes os 

requisitos mínimos exigidos, poupa-se tempo a ser despendido na verificação dos demais 

documentos da entidade proponente, conferindo mais agilidade e eficiência aos 

procedimentos prévios à celebração de convênios. No entanto, a Portaria Interministerial 

prevê aferição da capacidade técnico-operacional na fase de cadastramento e etapa de 

aprovação do plano de trabalho 250. 

                                                 
248 Conforme artigo 5º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. 
 
249 De acordo com artigo 18, VII, e artigo 22, caput, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. 
 
250 Conforme artigo 18, VII e artigo 22, todos da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. 
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A verificação da capacidade técnico-operacional deve ainda pautar-se em requisitos 

adequados à avaliação. Nesse sentido, recomendou o TCU que seja aferida a real 

capacidade instalada da entidade proponente:  

 

“9.2.3. ao celebrar futuros convênios, verifique a real capacidade 

instalada da convenente, entendendo-se como tal os recursos humanos 

devidamente qualificados, instalações, recursos materiais e financeiros 

necessários à fiel execução do objeto conveniado” 251. 

 

Não basta solicitar à proponente declaração de funcionamento regular nos três anos 

anteriores ao cadastramento, tal como previsto no artigo 18, VII, da Portaria 

Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. O fato de a entidade proponente estar em 

funcionamento há três anos não implica qualidade das atividades realizadas ou habilidade 

em desenvolvê-las. Faz-se necessária verificação das instalações, recursos humanos, 

materiais e financeiros, além da experiência da entidade na realização de atividades 

análogas àquelas objeto do programa de fomento.  

 

No tocante aos recursos financeiros, é imprescindível avaliar se a entidade proponente 

possui recursos próprios para desenvolver suas atividades. O fomento público constitui-se 

de ações transitórias, visando a estimular o exercício de projetos de interesse público e 

coletivo por entidades privadas sem fins lucrativos, e não prover o custeio operacional 

dessas entidades. O caráter transitório dos programas de fomento afigura-se essencial para 

que sejam evitados protecionismos. 

 

A Portaria nº 120/2009 editada pelo Ministério do Esporte apresenta solução interessante 

acerca da aferição da capacidade técnico-operacional das entidades proponentes. De acordo 

com a portaria, este aspecto poderá ser comprovado por meio de informações anexas ao 

projeto, aptas a esclarecer características, propriedades e habilidades da entidade 

proponente, de seus membros ou terceiros diretamente envolvidos na execução do projeto 

                                                                                                                                                    
 
251 TCU, Acórdão 235/2003, DOU de 28.03.2003. Disponível em: <www.tcu.gov.br>. Acesso em 14 out. 
2010. No mesmo sentido, Acórdão 191/2010, julgado na sessão do Plenário de 10.02.2010, disponível em 
<www.tcu.gov.br>. Acesso em 16 out. 2010.  
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apresentado. Referido projeto deve estar incluído entre as atividades regulares e habituais 

desenvolvidas pela entidade proponente 252.  

 

A ausência de capacidade técnico-operacional das entidades privadas sem fins lucrativos 

para executar o escopo acordado em convênios administrativos colaborativos constitui um 

dos principais problemas verificados pela auditoria realizada pelo TCU, com o objetivo de 

examinar a regularidade dos repasses realizados pelo Governo Federal a citadas entidades, 

nos exercícios financeiros de 2003, 2004, 2005, 2006 253.  

 

Por esta razão, faz-se necessário implementar as disposições contidas no artigo 72 da 

Portaria Interministerial nº MP/MF/CGU nº 127/2008, que prevêem obrigatoriedade de 

utilização de indicadores de eficiência e eficácia para aferição da capacidade técnico-

operacional das entidades proponentes para todos os convênios e contratos de repasse 

celebrados a partir de 1º de janeiro de 2011. 

 

c) Cadastramento 

 

Uma vez aprovada a proposta de trabalho, procede-se ao cadastramento da entidade 

selecionada. Apresentam-se documentos relativos à habilitação jurídica e regularidade 

fiscal da entidade. O artigo 18 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008 exige 

documentos societários, declarações dos dirigentes, prova da regularidade da entidade 

proponente perante a Fazenda Pública de todos os entes federados e para com o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 

 

No tocante à habilitação jurídica das entidades proponentes, o objeto social da entidade 

deve se relacionar com as características do programa a ser executado no âmbito do 

convênio 254. O TCU tem se manifestado contrariamente às transferências de recursos 

públicos a entidades privadas sem fins lucrativos que não contemplem em seus estatutos 

                                                 
252 De acordo com o disposto no artigo 6º da Portaria nº 120/2009 do Ministério do Esporte. 
 
253 TCU, Acórdão 1331/2008, DOU de 11.07.2008. Disponível em <www.tcu.gov.br>. Acesso em 20 set. 
2009. No mesmo sentido, TCU, Acórdão 390/2009, DOU de 13.03.2009 e Acórdão 2466/2010, DOU de 
24.09.2010. Disponíveis em: <www.tcu.gov.br>. Acesso em 14 out. 2010. 
 
254 Conforme artigo 6º, VII, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. 
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atividades coincidentes com os objetivos pretendidos nos instrumentos jurídicos celebrados 

com o poder público 255. 

 

Nesta fase também devem ser analisadas as condições para celebração do convênio 

administrativo colaborativo, nos termos dos artigos 6º, 24 e seguintes da Portaria 

Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008, ainda que referidas condições não estejam 

inseridas no âmbito do cadastramento. O cadastro permanecerá válido por um ano, 

obrigando-se a entidade proponente a manter as informações fornecidas atualizadas 

durante a vigência do convênio administrativo colaborativo 256. 

 

Entre as condições para celebração ressaltam-se: comprovação de recolhimento de 

tributos; inexistência de pendências registradas no Cadastro Informativo de Créditos não 

Quitados do Setor Público Federal – CADIN; regularidade com outros convênios ou 

contratos de repasse celebrados com a Administração Pública federal; inexistência de 

pendências ou irregularidades nas prestações de contas no SICONV de recursos públicos 

federais anteriormente recebidos; aprovação do plano de trabalho; licença ambiental 

prévia, quando o convênio envolver execução de obras, instalações ou serviços que 

requeiram licenças ambientais; comprovação do pleno exercício dos poderes inerentes à 

propriedade do imóvel, quando o convênio envolver execução de obras ou benfeitorias no 

imóvel; e estipulação do destino a ser conferido aos bens remanescentes do convênio. 

 

Embora o artigo 18, § 5º, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008 tenha 

eximido as entidades privadas sem fins lucrativos da apresentação do Certificado de 

Regularidade Previdenciária – CRP, não parece razoável dispensá-lo. CRP e o certificado 

de regularidade com o FGTS constituem prova da regularidade da entidade perante o 

sistema de seguridade social, exigida pelo artigo 195, § 3º, da CF/88, de qualquer pessoa 

jurídica interessada no recebimento de benefícios do poder público. 

 

 

 

                                                 
255 Acórdão 3328/2010, DOU de 16.08.2010; Acórdão 1403/2008, DOU de 25.07.2008; Acórdão 936/2007, 
DOU de 13.04.2007 e Acórdão 799/2007, DOU de 11.05.2007. Todos disponíveis em: <www.tcu.gov.br>. 
Acesso em 16 out. 2010. 
 
256 Nos termos dos artigos 13 e 17, caput, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. 
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1.4. Elaboração e aprovação do plano de trabalho 

 

Entre referidas condições para celebração dos convênios administrativos colaborativos 

com entidades privadas sem fins lucrativos, o plano de trabalho constitui importante 

instrumento para a boa e regular execução do escopo do convênio, além de requisito 

expressamente contido no artigo 116, § 1º, da Lei de Licitações: 

 

“Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos 

convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados 

por órgãos e entidades da Administração.  

§ 1º A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou 

entidades da Administração Pública depende de prévia aprovação de 

competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o 

qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:  

I - identificação do objeto a ser executado;  

II - metas a serem atingidas;  

III - etapas ou fases de execução;  

IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;  

V - cronograma de desembolso;  

VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da 

conclusão das etapas ou fases programadas; 

VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, 

comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução 

do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do 

empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. (...)”  

 

O plano de trabalho deve conter todo o planejamento da execução físico-financeira dos 

convênios, apresentando ainda metas a serem atingidas e prazos previstos para a conclusão 

do projeto. No tocante aos prazos, deve haver coincidência com o prazo de duração do 

respectivo programa de fomento, a exemplo do estabelecido no artigo 61 na Portaria nº 

120/2009 do Ministério do Esporte. Projetos desportivos e paradesportivos de ação 

continuada devem ser concluídos no prazo de dois anos, sendo quatro anos o prazo 

máximo para execução de projeto visando ao treinamento de atletas. Tendo vista o caráter 
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transitório das ações de fomento, não há sentido em se manter e prorrogar a execução dos 

convênios por períodos superiores à duração do respectivo programa. 

 

Os elementos do plano de trabalho previstos no artigo 116, § 1º, da Lei de Licitações 

encontram-se detalhados no artigo 21 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 

127/2008. Na sistemática estabelecida pela citada portaria para celebração de convênios, o 

plano de trabalho apresenta-se como versão mais elaborada do documento denominado 

proposta de trabalho.  

 

Trata-se de documento imprescindível para acompanhamento, fiscalização e prestação de 

contas dos convênios, cuja alteração unilateral por parte da convenente encontra-se vedada 
257. No entanto, não raro são celebrados convênios administrativos colaborativos instruídos 

com planos de trabalho deficientes, mal elaborados, prejudicando a fiscalização da 

execução do escopo acordado, conforme constatou o TCU, na mencionada auditoria 

visando ao exame da regularidade dos recursos públicos repassados pelo Governo Federal 

a entidades privadas sem fins lucrativos, nos exercícios financeiros de 2003, 2004, 2005, 

2006 258. 

 

Caso o convênio envolva realização de obras ou serviços, bem como aquisição de bens ou 

prestação de serviços, exige-se, além do plano de trabalho, projeto básico e termo de 

referência, respectivamente. O projeto básico encontra-se delineado no artigo 1º, § 1º, XV, 

da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008 nos mesmos moldes da definição 

contida no artigo 6º, IX, da Lei de Licitações. O termo de referência, por outro lado, 

constitui inovação da portaria, visando a aprimorar os instrumentos à disposição da 

concedente para avaliar custos envolvidos na aquisição de bens e prestação de serviços no 

âmbito do convênio. 

 

 

 

 

                                                 
257 De acordo com artigo 39, IV, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. 
 
258 TCU, Acórdão 1331/2008, DOU em 11.07.2008. Disponível em <www.tcu.gov.br>. Acesso em 20 set. 
2009. O problema também foi detectado no relatório da auditoria realizada em 2005, conforme o citado 
Acórdão 2066/2006. 
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1.5. Contrapartida 

 

Segundo Guilherme Henrique de La Rocque Almeida, a contrapartida consiste na parcela 

de gastos a ser arcada pela convenente, estabelecida de acordo com sua capacidade 

financeira, por meio de recursos financeiros ou bens e serviços economicamente 

mensuráveis 259.  

 

Segundo o artigo 20, § 3º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008, a 

contrapartida deve ser calculada de acordo com os parâmetros estabelecidos na lei de 

diretrizes orçamentárias anual. Entretanto, a LDO 2011 não contém orientações para a 

realização do referido cálculo. A LDO 2010, embora tenha fixado parâmetros para cálculo 

da contrapartida nas transferências voluntárias da União aos demais entes federados, não 

os estabeleceu para os repasses de recursos públicos a entidades privadas sem fins 

lucrativos. 

 

Ao contrário do disposto no artigo 7º, II, da IN STN nº 01/97, que disciplina a 

contrapartida como cláusula obrigatória dos convênios, os dispositivos do Decreto Federal 

nº 6.170/2007 e Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008 não a tratam como 

requisito necessário nos convênios administrativos colaborativos. As disposições da 

Portaria referem-se à contrapartida com utilização da expressão “quando houver” ou 

“quando couber” 260.  

 

No âmbito dos programas de fomento, contudo, parece razoável entendê-la como elemento 

obrigatório dos convênios administrativos colaborativos. O fomento público volta-se a 

estimular o desenvolvimento de atividades de interesse público e não ao custeio das 

entidades beneficiárias dos programas. Por esta razão, deve-se não só aferir a capacidade 

financeira das entidades convenentes, conforme tratado no item 1.2. acima, mas também 

exigir correspondente contrapartida, proporcional à capacidade financeira da convenente. 

 

                                                 
259 ALMEIDA, Guilherme Henrique de La Rocque. Controle das Transferências Financeiras da União. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 150. 
 
260 De acordo com o artigo 20 e artigo 30, III, todos da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. 
No mesmo sentido, dispõe o artigo 38 da LDO 2011, que facultou a apresentação de contrapartida por parte 
das entidades beneficiárias de subvenções sociais, auxílios e contribuições. 
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Nesse sentido, posicionam-se Ubiratan Aguiar, Ana Cláudia Messias de Lima Martins, 

Paulo Roberto Wiechers Martins e Pedro Tadeu Oliveira da Silva. De acordo com os 

autores, a contrapartida é obrigatória, pois o ônus da execução do convênio deve ser 

também suportado pela entidade beneficiária dos recursos públicos repassados 261. As 

ponderações dos autores encontram-se fundamentadas em decisões do TCU. 

 

De outro lado, se o convênio administrativo colaborativo pressupõe união de esforços, 

parece razoável a exigência, sobretudo porque não necessariamente a proponente será 

demanda a destinar recursos financeiros. O Decreto Federal nº 6.170/2007 e Portaria 

Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008 permitem o aporte da contrapartida em bens e 

serviços economicamente mensuráveis 262, conforme corroborado por diretriz da Comissão 

Gestora do SICONV: 

 

“A COMISSÃO GESTORA DO SISTEMA DE GESTÃO DE 

CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - SICONV, no uso das 

atribuições que lhes confere os artigos 13, §4º, inciso I e III do Decreto n° 

6.170, de 25 de julho de 2007, orienta os órgãos concedentes e 

convenentes sobre a contrapartida, que em regra é financeira, mas, a 

critério do órgão concedente, poderá ser em bens e serviços, desde 

que economicamente mensuráveis, e que nestes casos não é necessário 

a comprovação da previsão orçamentária. Entretanto, se for financeira, 

deverá ser observado o disposto no art. 25 da Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000”. 263 (grifou-se) 

 

 

 

 

                                                 
261 AGUIAR, Ubiratan; MARTINS, Ana Cláudia Messias de Lima; MARTINS, Paulo Roberto Wiechers, 
OLIVEIRA DA SILVA, Pedro Tadeu. Convênios e Tomada de Contas Especiais. 3 ed. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2008, p. 39. 
 
262 Conforme artigo 7º do Decreto Federal nº 6.170/2007 e artigo 20 da Portaria Interministerial 
MP/MF/CGU nº 127/2008. 
 
263 Diretriz nº 5/2010 da Comissão Gestora do SICONV. Disponível em: <www.convenios.gov.br>. Acesso 
em 16 out. 2010. 
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Seção II – Execução e Extinção do Convênio 
 

2.1 Gestão e procedimentos para realização de despesas com recursos públicos repassados 

por meio de convênio 

 

A gestão dos recursos públicos repassados a entidades privadas sem fins lucrativos por 

meio dos convênios administrativos colaborativos deve ocorrer em observância aos 

princípios e normas disciplinadores da Administração Pública. Embora o raciocínio pareça 

óbvio, sua implementação é complexa, pois é inviável às entidades privadas segui-los na 

integralidade, fazendo-se necessárias algumas adaptações. 

 

As normas contidas no artigo 116 da Lei de Licitações, Decreto Federal nº 6.170/2007 e 

Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008 estabelecem diretrizes à gestão dos 

recursos, incluindo: obrigação de depositar os recursos em conta bancária específica do 

convênio celebrado; adoção de procedimentos para realização de despesas com recursos 

repassados pautados nos princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade; e 

restrições relativas ao pagamento de despesas administrativas com recursos vinculados ao 

convênio. 

 

a) Conta bancária específica do convênio 

 

Transferem-se os recursos públicos às convenentes por meio de conta bancária específica 

do convênio, aberta em instituição financeira controlada pela União. Tais recursos devem 

ser aplicados em poupança ou fundo de aplicação financeira de curto prazo. Todos os 

pagamentos efetuados com recursos públicos vinculados ao convênio devem ser 

processados mediante depósito identificado na conta bancária do beneficiário final e 

registrados no SICONV. Os rendimentos das aplicações financeiras devem ser aplicados 

no objeto do convênio, sendo vedado às convenentes computá-los como contrapartida 264. 

 

A movimentação dos recursos públicos vinculados ao convênio em conta bancária 

específica evita realização de saques em dinheiro e emissão de cheques passíveis de ser 

                                                 
264 De acordo com artigo 116, §§ 4º e 5º da Lei de Licitações, artigo 10, §§ 1º, 2º e 3º do Decreto Federal nº 
6.170/2007 e artigo 42, §§ 1º, 2º e 3º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. 
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endossados, conforme ressaltam Ubiratan Aguiar, Ana Cláudia Messias de Lima Martins, 

Paulo Roberto Wiechers Martins e Pedro Tadeu Oliveira da Silva 265. 

 

b) Procedimentos para realização de despesas com recursos públicos vinculados ao 

convênio 

 

As normas aplicáveis aos procedimentos para realização de despesas com recursos 

públicos vinculados aos convênios, a serem observados pelas entidades privadas sem fins 

lucrativos, sofreram diversas alterações desde a edição da IN STN nº 01/97, causando 

diversas dúvidas na interpretação dos comandos normativos.  

 

A redação original do artigo 27 da IN STN nº 01/97 permitia às entidades privadas sem 

fins lucrativos adoção de procedimentos análogos à licitação. No entanto, em virtude de 

determinação do TCU, citado dispositivo impôs a essas entidades observância às 

disposições da Lei de Licitações:  

 

“9.2 com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, 

regulamentado pelo art. 45 da Lei nº 8.443/92, fixar o prazo de 30 (trinta) 

dias para que o Secretário da Secretaria do Tesouro Nacional/STN dê 

exato cumprimento à Lei, adequando o parágrafo único do art. 27 da 

IN/STN nº 01/97, publicada no DOU de 31 de janeiro de 1997, ao art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal que exige lei específica na realização 

de licitação, no caso a Lei nº 8.666/93, quando da aplicação de recursos 

públicos, ainda que geridos por particular, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 45 c/c o art. 58 inciso II, da mesma Lei; (...)” 266. 

 

Como bem ressaltam Wálteno Marques da Silva e Gustavo Henrique J. da Silva, a decisão 

do TCU não foi unânime, tendo os Ministros Benjamin Zymler, Marcos Vinícios Villaça e 

Walton Alencar Rodrigues se manifestado pela impossibilidade de se conferir interpretação 

                                                 
265 AGUIAR, Ubiratan; MARTINS, Ana Cláudia Messias de Lima; MARTINS, Paulo Roberto Wiechers, 
OLIVEIRA DA SILVA, Pedro Tadeu. Convênios e Tomada de Contas Especiais. 3 ed. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2008, p. 36. 
 
266 TCU, Acórdão 107/2003, DOU de 18.08.2003. Disponível em: <www.tcu.gov.br>. Acesso em 15 out. 
2010. 
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extensiva da Lei de Licitações a entidades privadas, não integrantes da Administração 

Pública 267.  

 

No mesmo sentido da redação conferida ao artigo 27 da IN STN nº 01/97 em 2003 268, foi 

editado o Decreto Federal nº 5.504/2005. O decreto impôs às entidades particulares sem 

fins lucrativos obrigação de licitar, na modalidade de pregão, contratações que demandem 

realização de despesas com recursos públicos repassados mediante convênios ou 

instrumentos congêneres 269. A determinação não foi bem acolhida por alguns 

doutrinadores, a exemplo de Gustavo Justino de Oliveira, que considerou inadequado 

estender às entidades privadas sem fins lucrativos a obrigação realizar pregão 270. 

 

As polêmicas envolveram não apenas a aplicação de normas de contratação pública para 

entidades privadas, mas também a extensão dessa obrigatoriedade às OSCIPs. De acordo 

com artigo 14 da Lei de OSCIPs, referidas entidades devem editar regulamentos próprios 

contendo procedimentos para contratação de obras e serviços, bem como para compras 

com emprego de recursos públicos 271.  

                                                 
267 MARQUES DA SILVA, Wálteno; J. DA SILVA, Gustavo Henrique. Decreto nº 6.170/07: Breve Análise 
de suas Inovações e os seus Reflexos. In: BDA – Boletim de Direito Administrativo, ano 23, nº 12. São 
Paulo: Editora NDJ, Dez/2007, p. 1376-1390, p. 1387. 
 
268 “Art. 27. O convenente, ainda que entidade privada, sujeita-se, quando da execução de despesas com 
os recursos transferidos, às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, especialmente em 
relação a licitação e contrato, admitida a modalidade de licitação prevista na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, nos casos em que especifica”. (grifou-se) 
 
269 “Art. 1º. Os instrumentos de formalização, renovação ou aditamento de convênios, instrumentos 
congêneres ou de consórcios públicos que envolvam repasse voluntário de recursos públicos da União 
deverão conter cláusula que determine que as obras, compras, serviços e alienações a serem realizadas por 
entes públicos ou privados, com os recursos ou bens repassados voluntariamente pela União, sejam 
contratadas mediante processo de licitação pública, de acordo com o estabelecido na legislação federal 
pertinente. 
§ 1o Nas licitações realizadas com a utilização de recursos repassados nos termos do caput, para 
aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o emprego da modalidade pregão, nos termos da 
Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto no 5.450, de 31 de maio de 
2005, sendo preferencial a utilização de sua forma eletrônica, de acordo com cronograma a ser definido em 
instrução complementar. (...)” (grifou-se) 
 
270 JUSTINO DE OLIVEIRA, Gustavo. Gestão privada de recursos públicos para fins públicos: o modelo das 
OSCIP. In: JUSTINO DE OLIVEIRA, Gustavo. (Coord.). Terceiro Setor, Empresas e Estado. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2007. p. 213-259, p. 247. 
 
271 O tema, no âmbito das OSCIPs, foi enfrentado por Gustavo Justino de Oliveira em dois artigos: 
JUSTINO DE OLIVEIRA, Gustavo. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público: termo de 
parceria e licitação. In: Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, 3 ed. 2005. Disponível em 
<www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 20 ago. 2009 e JUSTINO DE OLIVEIRA, Gustavo. OSCIPs e 
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A polêmica não é infundada. As disposições do citado decreto representam retrocesso 

normativo no âmbito da realização de despesas por entidades privadas sem fins lucrativos 

com utilização de recursos públicos. As normas previstas na Lei de Licitações destinam-se 

às pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública e não às entidades privadas 

estranhas ao poder público.  

 

A utilização de recursos públicos repassados ao particular não pode ser empreendida sem a 

observância dos princípios que norteiam as aquisições do poder público, a exemplo do 

princípio da economicidade, publicidade, eficiência, moralidade e probidade. Entretanto, 

obrigar entidades particulares a seguirem normas de direito público não é o caminho mais 

adequado para que haja maior controle da realização de despesas com utilização de 

recursos repassados mediante convênio.  

 

Mais razoável é estabelecer procedimentos adequados à natureza privada das entidades 

sem fins lucrativos, buscando economicidade e eficiência na realização de despesas com 

recursos públicos. Nesse sentido, as entidades devem realizar cotações e buscar os 

melhores serviços e produtos pelo menor preço, bem como apresentar documentação 

relativa às escolhas feitas no âmbito das prestações de contas dos convênios.  

 

De outro lado, como bem pondera Gustavo Justino de Oliveira, a edição de decreto não é a 

via adequada para impor obrigação desta natureza às entidades privadas sem fins 

lucrativos, o que somente poderia ocorrer pela via legislativa 272. A edição do Decreto 

Federal nº 6.170/2007, especialmente seu artigo 11, representa revogação tácita das 

determinações impostas pelo Decreto Federal nº 5.504/2005 às entidades privadas sem fins 

lucrativos, embora não tenha havido revogação expressa. Nesse sentido, foi divulgada nota 

de esclarecimento às entidades privadas sem fins lucrativos, no Portal dos Convênios: 

 

                                                                                                                                                    
licitação: ilegalidade do Decreto nº 5.504, de 05.08.05. In: Revista Eletrônica de Direito Administrativo 
Econômico, 12 ed. 2008. Disponível em <www.direitodoestado.com.br>. Acesso em 20 ago. 2009. 
 
272 JUSTINO DE OLIVEIRA, Gustavo. Gestão privada de recursos públicos para fins públicos: o modelo das 
OSCIP. In: JUSTINO DE OLIVEIRA, Gustavo. (Coord.). Terceiro Setor, Empresas e Estado. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2007. p. 213-259, p. 247. 
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“Esclarecemos que, em razão do disposto no art. 11 do Decreto nº 6.170, 

de 2007, entende-se existir uma revogação tácita do art. 1º, § 1º do 

Decreto nº 5.504, de 2005, ou seja, inexiste necessidade das entidades 

privadas sem fins lucrativos realizarem pregão para selecionar os 

terceiros com quem irão contratar. (...)” 273 

 

De acordo com artigo 11 do Decreto Federal nº 6.170/2007, para efeito do disposto no 

artigo 116 da Lei de Licitações, a aquisição de produtos e contratação de serviços com 

recursos públicos repassados pela União às entidades privadas sem fins lucrativos devem 

observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade. O dispositivo 

também exige realização de cotação prévia de preços no mercado, anteriormente à 

contratação.  

 

No mesmo sentido, a Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008 introduziu 

normas para viabilizar a execução do disposto no artigo 11 do Decreto Federal nº 

6.170/2007, tendo determinado que a cotação prévia de preços no mercado seja registrada 

no SICONV 274. Disposições semelhantes também se encontram nos artigos 41 e seguintes 

da Portaria nº 120/2009 do Ministério do Esporte. 

 

Hoje, a adoção dos procedimentos análogos aos da licitação pelas entidades 

privadas sem fins lucrativos, previstos no artigo 11 do decreto e nos artigos 25 e 

seguintes da Portaria, encontra-se corroborada pela Diretriz da Comissão Gestora 

do SICONV nº 6/2010 275.  

 

                                                 
273 Nota de esclarecimentos disponível em: <www.convenios.gov.br>. Acesso em 7 jun. 2010. Detalhes 
acerca da criação do Portal dos Convênios são tratados no item 2.2, Seção II, deste Capítulo. 
 
274 Artigo 45 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008: 
“Art. 45. Para a aquisição de bens e contratação de serviços com recursos de órgãos ou entidades da 
Administração Pública federal, as entidades privadas sem fins lucrativos deverão realizar, no mínimo, 
cotação prévia de preços no mercado, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e 
economicidade. 
Parágrafo único. A entidade privada sem fins lucrativos deverá contratar empresas que tenham participado da 
cotação prévia de preços, ressalvados os casos em que não acudirem interessados à cotação, quando será 
exigida pesquisa ao mercado prévia à contratação, que será registrada no SICONV e deverá conter, no 
mínimo, orçamentos de três fornecedores”. 
 
Nos artigos 46 e 47 Portaria há normas relativas ao procedimento de cotação prévia de preços no mercado. 
 
275 Disponível em <www.convenios.gov.br>. Acesso em 15 out. 2010. 
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c) Restrições relativas ao pagamento de despesas administrativas com recursos vinculados 

ao convênio 

 

No âmbito dos convênios administrativos colaborativos, é vedada a utilização dos recursos 

públicos repassados para pagamento de despesas: (i) a título de taxa de administração, 

gerência ou similar; (ii) remuneração de servidores ou empregados públicos; (iii) despesas 

com taxas bancárias, juros, multa ou correção monetária; (iv) despesas com publicidade; e 

(v) superiores a quinze por cento do valor do objeto do convênio 276. 

 

As referidas restrições guardam relação com o caráter transitório das ações de fomento. A 

celebração de convênios administrativos colaborativos não tem por objetivo prover as 

convenentes com recursos financeiros visando à manutenção de condições operacionais 

mínimas. As entidades privadas sem fins lucrativos interessadas em aderir aos programas 

de fomento federais devem contar com estrutura operacional bastante à execução das 

atividades objeto do convênio, conforme mencionado no item 1.3, Seção I, deste Capítulo. 

 

Os recursos repassados devem ser empregados na consecução das atividades de interesse 

público e coletivo fomentadas. O TCU tem se manifestado contrariamente à utilização de 

recursos públicos repassados por meio de convênios para pagamento de despesas de 

custeio das convenentes: 

 

“Trata-se de convênio e não se subvenção social, cujos conceitos do art. 

1º da IN STN 01/97 transcrevo: (...) 

Tal diferenciação é relevante porque revela que os recursos de convênio 

não podem ser aplicados no custeio das despesas próprias da 

entidade. Assim, ainda que eventualmente se comprovasse que os 

recursos foram aplicados em finalidade pública (o que, insisto, não foi 

feito) não cabe a este Tribunal admitir como subvenção social (para 

custeio das despesas próprias da entidade) recurso transferido a título de 

                                                 
276 Conforme artigo 39, I, II, VII, IX e parágrafo único, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 
127/2008. 
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convênio (para, em regime de mútua colaboração, executar um objeto de 

interesse comum).” 277 (grifou-se) 

 

Apresentam-se, pois, pertinentes as restrições impostas à realização de despesas 

administrativas com recursos públicos repassados por meio de convênios administrativos 

colaborativos.  

 

2.2 Acompanhamento e fiscalização da execução dos convênios 

 

A execução do convênio administrativo colaborativo deve ocorrer em estrita conformidade 

com o plano de trabalho aprovado pela concedente. Os recursos públicos serão liberados à 

convenente de acordo com o cronograma de desembolso, mantidas as condições para 

celebração do convênio, comprovação do cumprimento da contrapartida financeira e 

regularidade da execução do plano de trabalho 278.  

 

Às convenentes cabe registrar todos os atos relativos à execução do convênio 

administrativo colaborativo no SICONV – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 

Repasse: celebração, procedimentos para aquisição de bens e contratação de serviços, 

pagamentos, acompanhamento e prestações de contas 279. 

 

Os atos relativos à execução são acompanhados e fiscalizados pela concedente, visando a 

garantir a regular aplicação dos recursos, compatibilidade da execução com o plano de 

trabalho, cumprimento das metas previstas no plano de trabalho e adequação das 

                                                 
277 Trecho extraído do voto do Ministro Relator, Aroldo Cedraz. TCU, Acórdão 214/2007, DOU de 
01.03.2007. Disponível em <www.tcu.gov.br>. Acesso em 16 out. 2010. O convênio administrativo 
colaborativo foi tratado no acórdão como mecanismo direto de fomento, assim como a subvenção social. 
Nesta dissertação, o convênio administrativo colaborativo é entendido como instrumento para implementação 
dos mecanismos diretos de fomento, entre os quais se insere a subvenção social. Apesar da divergência, a 
citação ilustra a realização de despesas de custeio com recursos repassados por meio de convênio. 
 
278 Conforme artigo 116, § 3º, da Lei de Licitações, bem como artigos 42 e 43 da Portaria Interministerial 
MP/MF/CGU nº 127/2008. 
 
279 De acordo com artigo 13 do Decreto Federal nº 6.170/2007 e artigo 3º Portaria Interministerial 
MP/MF/CGU nº 127/2008. No Portal dos Convênios também devem ser registradas informações relativas 
aos contratos de repasse e termos de parceria celebrados pela União e entidades da Administração Pública 
federal. 
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informações registradas no SICONV 280. Os achados dos procedimentos de fiscalização 

devem ser imputados ao SICONV pelos agentes de fiscalização. 

 

Nos relatórios das auditorias realizadas pelo TCU, visando a analisar a regularidade das 

transferências de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, constataram-se 

dificuldades e deficiências de estrutura das concedentes para fiscalizar a execução dos 

instrumentos celebrados, incluindo convênios administrativos colaborativos 281.  

 

Nesse sentido, foi introduzido o artigo 52, parágrafo único, na Portaria Interministerial 

MP/MF/CGU nº 127/2008, determinando às concedentes que comprovem disponibilidade 

de estrutura apta a proceder ao acompanhamento e fiscalização da execução de convênios 

cujos objetos envolvam realização de obras. Caso a concedente não conte com referida 

estrutura, deve-se proceder à celebração de contrato de repasse, tendo em vista o melhor 

aparelhamento dos agentes mandatários da União para ações de fiscalização. 

 

a) Portal dos Convênios 

 

O TCU, ao analisar o Relatório Consolidado das Auditorias realizadas com objetivo de 

verificar a regularidade dos repasses efetuados pela União ou entidades da Administração 

Indireta a organizações não-governamentais, por meio de convênios, contratos de repasse e 

instrumentos similares, no período de 1999 a 2005, verificou diversos problemas nas fases 

de celebração, execução e fiscalização dos convênios.  

 

A implantação do Portal dos Convênios constitui uma, entre diversas determinações 

contidas no Acórdão 2066/2006, visando a viabilizar controle social e atendimento ao 

princípio da publicidade na celebração e execução de convênios, bem como outros 

instrumentos jurídicos envolvendo transferências de recursos a entidades privadas sem fins 

lucrativos e entidades públicas: 

 

“9.1. determinar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

que, para possibilitar a transparência que deve ser dada às ações públicas, 

                                                 
280 Nos termos dos 51 e 54 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. 
 
281 TCU, Acórdão 2066/2006, DOU de 13.11.2006; e Acórdão 1331/2008, DOU de 11.07.2008. Disponível 
em <www.tcu.gov.br>. Acesso em 20 set. 2009. 



132 

como forma de viabilizar o controle social e a bem do princípio da 

publicidade insculpido no art. 37 da Constituição Federal de 1988 c/c o 

art. 5º, inciso XXXIII, da mesma Carta Magna, no prazo de 180 (cento e 

oitenta dias), apresente a este Tribunal estudo técnico para 

implementação de sistema de informática em plataforma web que permita 

o acompanhamento on-line de todos os convênios e outros instrumentos 

jurídicos utilizados para transferir recursos federais a outros 

órgãos/entidades, entes federados e entidades do setor privado, que possa 

ser acessado por qualquer cidadão via rede mundial de computadores, 

contendo informações relativas aos instrumentos celebrados, 

especialmente os dados da entidade convenente, o parlamentar e a 

emenda orçamentária que alocaram os recursos, se houver, o objeto 

pactuado, o plano de trabalho detalhado, inclusive custos previstos em 

nível de item/etapa/fase, as licitações realizadas com dados e lances de 

todos os licitantes, o status do cronograma de execução física com 

indicação dos bens adquiridos, serviços ou obras executadas, o nome, 

CPF e dados de localização dos beneficiários diretos, quando houver, os 

recursos transferidos e a transferir, a execução financeira com as despesas 

executadas discriminadas analiticamente por fornecedor e formulário 

destinado à coleta de denúncias”. 282 (grifou-se) 

 

O Portal de Convênios é ambiente virtual, vinculado ao site do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, onde são divulgadas informações acerca da 

celebração, liberação de recursos, acompanhamento da execução, bem como prestação de 

contas dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria 283.  

 

Pelo portal, acessa-se o SICONV, sistema administrado por Comissão Gestora composta 

por representantes da Secretaria Nacional do Tesouro do Ministério da Fazenda; da 

Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

                                                 
282 TCU, Acórdão 2066/2006, DOU de 13.11.2006. Disponível em <www.tcu.gov.br>. Acesso em 20 ago. 
2009. 
 
283 Nesse sentido, dispõem o artigo 13 do Decreto Federal nº 6.170/2007; artigos 3º e 24 da Portaria 
Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. 
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Orçamento e Gestão; e Secretaria Federal de Controle Interno, da Controladoria-Geral da 

União. 

 

A criação do portal muito contribuiu para a efetividade do princípio da publicidade. 

Atualmente, o SICONV opera com módulos que permitem registro de todos os atos 

relativos à celebração, execução, acompanhamento, procedimentos para aquisição de bens 

e contratação de serviços, pagamentos e prestações de contas, não só dos convênios 

administrativos colaborativos e de cooperação federativa, mas também de contratos de 

repasse e termos de parceria, sempre que houver transferência de recursos públicos 

federais.  

 

No entanto, os mecanismos de controle social disponibilizados através do portal ainda 

carecem de aprimoramento. O registro das citadas informações não parece viabilizar 

efetivo controle social por parte da sociedade civil, tal como determinado no Acórdão 

2066/2006 do TCU. A simples inserção das informações no SICONV, seguida da 

divulgação no Portal dos Convênios, apenas permite à sociedade tomar ciência dos 

instrumentos celebrados pelo poder público.  

 

Conforme ressalta Rodrigo Pironte Aguirre de Castro, o controle social permite atuação da 

sociedade no controle das ações do Estado e seus agentes, por meio da vias existentes de 

participação democrática. No entanto, pondera o autor: 

 

“Diante do amplo acesso às informações da Administração Pública, 

deflagrado pelo princípio da publicidade, inútil seria se o legislador não 

possibilitasse aos receptores da informação meios para que, delas, 

pudesse discordar e impugnar” 284. 

 

Embora o sistema contenha listagem dos diversos programas de fomento, organizados por 

entidade concedente ou entidades proponentes, o sistema disponibiliza descrições muito 

resumidas acerca dos referidos programas. Não é possível, por exemplo, acessar através do 

                                                 
284 AGUIRRE DE CASTRO, Rodrigo Pironti. Sistema de Controle Interno. Uma Perspectiva do Modelo de 
Gestão Pública Gerencial. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 136. 
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portal, os critérios para análise e aprovação dos projetos listados no sistema, no âmbito dos 

diversos programas de fomento.  

 

O Portal dos Convênios não dispõe de informações suficientes para que a sociedade possa 

impugnar ou discordar dos programas de fomento promovidos pelo Governo Federal, 

prejudicando sua utilização como instrumento de controle social. Constitui atribuição dos 

órgãos e unidades do Sistema de Controle Interno federal, cuja Secretaria Federal de 

Controle Interno possui assento na Comissão Gestora do SICONV, criar condições para 

exercício do controle social sobre programas subsidiados com recursos públicos federais 
285. 

 

O aprimoramento do controle social dos convênios administrativos colaborativos, por meio 

das ferramentas disponíveis no Portal dos Convênios, ainda demanda (i) realização de 

chamamentos públicos anteriormente à celebração dos convênios, com divulgação e 

disponibilização dos critérios de seleção das entidades proponentes e justificativas dos 

convênios no portal; e (ii) divulgação no portal dos resultados a serem atingidos no âmbito 

dos diversos programas de fomento, bem como dos critérios de avaliação de desempenho 

das convenentes na execução dos referidos programas.  

 

Estas informações são imprescindíveis ao aperfeiçoamento dos mecanismos de controle 

social dos convênios administrativos colaborativos, disponíveis no portal, pois permitiriam 

à sociedade civil avaliar a qualificação das entidades proponentes para executar as ações 

objeto dos convênios. De outro lado, possibilitariam verificação do desempenho das 

referidas entidades na execução dos projetos de interesse público e coletivo, para os quais 

tenham sido aportados recursos públicos.  

 

Dessa forma, a sociedade contaria com informações suficientes para concordar ou 

discordar dos programas de fomento implementados pelo Governo Federal. Havendo 

discordância, os cidadãos teriam elementos para impugnar referidos programas perante as 

entidades de controle da Administração Pública, a exemplo do TCU. De acordo com o 

                                                 
285 Conforme artigo 24, XI, da Lei Federal nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, que organiza e disciplina os 
Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal; Administração Financeira Federal; Contabilidade Federal 
e Controle Interno do Poder Executivo Federal. 
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artigo 74, § 2º, da CF/88, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é 

parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. 

 

No entanto, a adoção de procedimentos desta natureza ainda se encontra em processo de 

evolução normativa. Conforme mencionado no item 1.2. acima, a realização do 

chamamento público não é requisito obrigatório à celebração de convênios administrativos 

colaborativos, no âmbito dos programas de fomento, embora haja expressa recomendação 

do TCU nesse sentido.  

 

No tocante à aferição da capacidade técnico-operacional das entidades proponentes, 

verifica-se avanço normativo no artigo 72 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 

127/2008. O dispositivo determina utilização de indicadores de eficiência e eficácia para 

aferição da capacidade técnico-operacional das entidades proponentes. Referidos 

indicadores devem ser utilizados como critérios de seleção de entidades privadas sem fins 

lucrativos. Estes procedimentos deverão ser adotados em todos os convênios 

administrativos colaborativos e contratos de repasse celebrados a partir de 1º de janeiro de 

2011. 

 

Verifica-se, ainda, no artigo 36 da citada portaria outro avanço normativo importante para 

efetividade do controle social dos convênios administrativos colaborativos. O dispositivo 

determina às convenentes que cientifiquem os conselhos locais ou instância de controle 

social da área vinculada ao programa governamental do qual decorre a transferência dos 

recursos públicos. No caso específico das entidades privadas sem fins lucrativos, há 

obrigação de notificar os conselhos municipais ou estaduais responsáveis pela política 

pública executada, caso existam.  

 

Embora o dispositivo contemple procedimento de caráter formal e afeto ao princípio da 

publicidade, trata-se de mais um comando normativo que incorporou a citada determinação 

do TCU, no tocante ao controle social dos convênios e demais instrumentos jurídicos 

utilizados nas transferências de recursos públicos.  

 

Com relação ao controle dos resultados a serem atingidos no âmbito dos diversos 

programas de fomento e critérios de avaliação de desempenho das convenentes, inexistem 
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dispositivos legais disciplinadores desses procedimentos no âmbito dos convênios 

administrativos colaborativos, conforme tratado na Seção III deste Capítulo. 

 

b) Prestações de contas 

 

O dever de prestar contas encontra-se constitucionalmente previsto para pessoas físicas e 

jurídicas que gerenciem e utilizem dinheiros, bens e valores públicos, conforme o disposto 

no artigo 70, parágrafo único, da CF/88. 

 

No âmbito dos convênios administrativos colaborativos, a prestação de contas pode ser 

parcial ou final, de acordo com a sistemática estabelecida pelos artigos 21 e 32 da IN STN 

nº 01/97. Os prazos para apresentação e processamento das prestações de contas são 

disciplinados no instrumento do convênio administrativo colaborativo. 

 

Exige-se prestação de contas parcial quando a liberação dos recursos ocorrer em três ou 

mais parcelas. Neste caso, a liberação da terceira parcela condiciona-se à aprovação da 

prestação de contas parcial da primeira parcela de recursos liberados. Caso a concedente 

apure irregularidades na aplicação da primeira parcela, a liberação das parcelas 

subseqüentes deve ser suspensa, até que se ultime correção das impropriedades 286. A 

prestação de contas ocorre ao final da vigência do convênio, independente do número de 

parcelas destinadas à liberação dos recursos públicos. 

 

O Decreto Federal nº 6.170/2007 e Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008 não 

prevêem prestação de contas parciais. No entanto, parece razoável entendê-la vigente, pois 

os citados atos normativos não vedam liberação parcelada de recursos no âmbito dos 

convênios administrativos colaborativos 287. 

 

A prestação de contas constitui-se de procedimento formal a ser realizado pela convenente, 

com o objetivo de demonstrar à concedente regularidade da aplicação dos recursos 

públicos, repassados por meio dos convênios, com a legislação aplicável e o cronograma 

                                                 
286 Conforme artigo 21, § 2º, da IN STN nº 01/97. 
 
287 No mesmo sentido, AGUIAR, Ubiratan; MARTINS, Ana Cláudia Messias de Lima; MARTINS, Paulo 
Roberto Wiechers; OLIVEIRA DA SILVA, Pedro Tadeu. Convênios e Tomada de Contas Especiais. 3 ed. 
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 70. 
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de desembolso previsto no plano de trabalho. Via de regra, as prestações de contas são 

instruídas com os seguintes documentos: relatório do cumprimento do objeto; declaração 

de realização dos objetivos do convênio; relação de bens adquiridos, quando houver; 

relação de treinados ou capacitados, quando aplicável; relação dos serviços prestados, 

quando aplicável; e comprovante de recolhimento do saldo dos recursos. Todos os atos e 

documentos serão registrados no SICONV, inclusive aqueles relacionados à aprovação ou 

rejeição das contas pela concedente 288. 

 

Apuradas irregularidades, desvio de finalidade na utilização dos recursos públicos 

repassados, a concedente deve tomar providências cabíveis para regularizar pendências ou 

reparar danos causados pelas convenentes. Além disso, a concedente deve adotar medidas 

necessárias para instauração de tomadas de contas especial, a ser posteriormente 

encaminhada ao TCU 289. 

 

Em sede de prestação de contas, a concedente não analisa os resultados atingidos ou 

desempenho da convenente no âmbito do convênio administrativo, mas apenas a 

regularidade da execução das despesas e atividades. Constatada utilização dos recursos 

conforme cronograma de desembolso e procedimentos aplicáveis à realização de despesas, 

as contas são julgadas regulares. A prestação de contas constitui instrumento voltado ao 

controle de legalidade das despesas realizadas com os recursos públicos repassados por 

meio do convênio. 

 

Nesse contexto, quando viável fracionar a liberação dos recursos em diversas parcelas, a 

prestação de contas parcial apresenta-se como importante instrumento de fiscalização da 

execução do convênio administrativo colaborativo, pois permite constatação de possíveis 

irregularidades na utilização dos recursos públicos antes do termo final de vigência do 

convênio e liberação das parcelas remanescentes 290. 

 

 

                                                 
288 Conforme artigo 56, 58, 60, todos da Portaria Interministerial nº MP/MF/CGU nº 127/2008. 
 
289 De acordo com artigo 116, § 3º, da Lei de Licitações; bem como artigo 60, § 2º, e artigo 63 e seguintes, da 
Portaria Interministerial nº MP/MF/CGU nº 127/2008. 
 
290 De acordo com artigo 116, § 3º, I, da Lei de Licitações. 
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2.3 Extinção do vínculo convenial: denúncia, rescisão e conclusão 

 

Os convênios administrativos colaborativos extinguem-se por conclusão, denúncia, 

extinção ou rescisão 291. A Lei de Licitações e o Decreto nº 6.170/2007 não apresentam 

qualquer distinção entre as diferentes formas de extinção dos convênios, limitando-se a 

disciplinar seus efeitos. A Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008, contudo, 

contempla hipóteses de rescisão. 

 

a) Conclusão ou extinção 

 

Embora não haja definição legal acerca dos casos de conclusão ou extinção dos convênios, 

é possível inferir, pelo próprio significado dos termos. Trata-se do encerramento do 

convênio administrativo colaborativo pelo advento de seu termo final, quando deve ocorrer 

também a conclusão do programa, atividades ou serviços objeto do convênio. 

 

b) Denúncia 

 

Trata-se da decisão da concedente ou convenente de extinguir unilateralmente o convênio 

administrativo colaborativo, a qualquer tempo. Ultimada a denúncia, os partícipes 

permanecem responsáveis “somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo 

em que participaram voluntariamente do acordo, não sendo admissível cláusula obrigatória 

de permanência ou sancionadora dos denunciantes” 292. 

 

As disposições normativas vigentes acerca da denúncia configuram desincentivo à 

conclusão do objeto, pois desvinculam convenente e concedente de qualquer compromisso 

com o bom desempenho, resultados e metas dos programas de fomento, cuja 

implementação se concretiza por convênios administrativos colaborativos.  

 

Ainda que a convenente devolva os recursos não aplicados em virtude da denúncia, haverá 

interrupção da atividade objeto do convênio. Referida solução de continuidade 

                                                 
291 Nos termos do artigo 116, § 6º, da Lei de Licitações, artigo 12 do Decreto Federal nº 6.170/2007 e artigo 
61 da Portaria Interministerial nº MP/MF/CGU nº 127/2008. 
 
292De com artigo 12, caput, do Decreto Federal nº 6.170/2007 e artigo 61, caput, da Portaria Interministerial 
nº MP/MF/CGU nº 127/2008. 
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inevitavelmente implicará prejuízos à eficiente gestão dos recursos repassados, sobretudo 

no âmbito da atividade de fomento, que pressupõe implementação de ações de caráter 

transitório.  

 

Ao aderir a programa de fomento e obrigar-se à realização de determinado projeto, a 

convenente dedicou-se à concepção do plano de trabalho aportando sua expertise e 

capacidade técnico-operacional. A denúncia antecipada do convênio administrativo 

colaborativo por parte da convenente, ainda que sucedida da devolução dos recursos 

remanescentes, implica inegável prejuízo em relação aos recursos revertidos à concepção 

do projeto, porque despendidos na elaboração de ações não concretizadas.  

 

Neste caso, restariam perdidos, por exemplo, os recursos previstos no plano de trabalho 

para elaboração do projeto básico de obras ou termo de referência para contratação de 

serviços, conforme autorizado pelo artigo 23, § 6º, da Portaria Interministerial 

MP/MF/CGU nº 127/2008. Trata-se de atividades realizadas previamente à liberação da 

primeira parcela dos recursos ou até mesmo antes da celebração do convênio, custeadas 

com recursos públicos. 

 

De outro lado, a possibilidade de denúncia por parte da concedente, a qualquer tempo, 

implica incertezas acerca do recebimento dos recursos públicos contemplados no plano de 

trabalho para realização do projeto, atividades ou prestação dos serviços planejados pelas 

convenentes. A denúncia afigura-se, neste caso, fator de desestímulo à adesão a programas 

de fomento instrumentalizados por convênios administrativos colaborativos, contrariando o 

caráter incentivador da atividade estatal de fomento. 

 

c) Rescisão 

 

O convênio administrativo colaborativo extingue-se por rescisão nas seguintes hipóteses: 

(i) inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas; (ii) constatação, a qualquer 

tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado; e 

(iii) verificação de circunstância que enseje instauração de tomada de contas especial. O 
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dispositivo ainda determina instauração de tomadas de contas especial quando a rescisão 

do convênio implicar dano ao erário 293. 

 

Deve haver instauração de tomadas de especial quando a prestação de contas do convênio 

administrativo colaborativo não for tempestivamente apresentada ou não houver aprovação 

pela concedente 294. A tomada de contas especial somente deve ser instaurada após adoção 

de todas as medidas administrativas pelo gestor do convênio administrativo colaborativo 

para solução dos citados fatos. 

 

Seção III – Mecanismos de Controle 
 

O controle dos convênios administrativos colaborativos exerce-se por meio dos 

mecanismos aplicáveis ao controle da atuação da Administração Pública. Nesta seção, são 

identificados os mecanismos de controle tradicionalmente incidentes sobre os convênios 

administrativos colaborativos, bem como tratadas questões relativas à ausência de controle 

de resultados em relação a estes ajustes.  

 

De acordo com Rodrigo Pironte Aguirre de Castro, os mecanismos de controle da 

Administração Pública podem ser classificados quanto (i) ao momento de realização, (ii) à 

localização e (iii) à extensão das ações de controle 295. 

 

Existem diversas classificações acerca dos mecanismos de controle. No entanto, a 

classificação proposta pelo autor parece adequada à identificação dos mecanismos de 

controle dos convênios administrativos colaborativos estudados nesta dissertação, pois 

contempla categoria específica para análise da extensão do controle, subdividida em 

avaliação de legalidade e mérito. No âmbito do controle de mérito dos convênios 

administrativos colaborativos, são discutidas questões relativas ao controle (ou falta) de 

resultados desses instrumentos, que vêm sendo objeto de críticas tanto por parte dos 

doutrinadores quanto do TCU. 

                                                 
293 Conforme artigo 62 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. 
 
294 Nos termos do artigo 63 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. 
 
295 AGUIRRE DE CASTRO, Rodrigo Pironti. Sistema de Controle Interno. Uma Perspectiva do Modelo de 
Gestão Pública Gerencial. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 113-114. 
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Referidas discussões são relevantes ao estudo dos convênios administrativos colaborativos 

como instrumentos de implementação de programas de fomento, pois remetem ao princípio 

da eficiência, imprescindível ao bom exercício das funções de fomento pela Administração 

Pública.  

 

3.1 Identificação a partir do momento de efetivação do controle 

 

Nesta categoria os mecanismos de controle subdividem-se em prévio, concomitante e 

posterior.  

 

a) Prévio 

 

O controle prévio ocorre antes da celebração do convênio administrativo colaborativo.  

 

A seleção das entidades proponentes, com base na capacidade técnico-operacional, 

constitui o principal mecanismo de controle prévio. Este instrumento poderá ser 

aperfeiçoado caso a realização do chamamento público torne-se obrigatória à celebração 

dos citados convênios, visando à realização de atividades de interesse público e coletivo 

por entidades privadas sem fins lucrativos interessadas em aderir aos diversos programas 

governamentais de fomento. 

 

Também integram os instrumentos de controle prévio à celebração dos convênios 

administrativos colaborativos o credenciamento, apresentação da proposta de trabalho, 

cadastramento e plano de trabalho das entidades proponentes, cujas nuanças e matizes 

encontram-se analisados na Seção I deste Capítulo.  

 

b) Concomitante 

 

O controle concomitante envolve acompanhamento e fiscalização da execução do 

convênio administrativo colaborativo.  

 

Entre os instrumentos citem-se: instituição de procedimentos prévios à realização de 

despesas com recursos públicos repassados por meio do convênio; constante 
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acompanhamento da execução do convênio pelos agentes da concedente; e as prestações de 

contas parciais, quando aplicáveis. Nesta categoria, a criação do Portal dos Convênios 

constitui importante iniciativa do Poder Executivo federal visando ao aprimoramento dos 

mecanismos de controle e publicidade dos convênios administrativos colaborativos. 

 

Estes instrumentos permitem às concedentes tomar medidas para evitar má utilização dos 

recursos repassados por meio do convênio, no curso da execução, conforme tratado na 

Seção II deste Capítulo. 

 

c) Posterior 

 

O controle posterior ocorre após a extinção do convênio administrativo colaborativo. 

Nesta categoria, a prestação de contas final ou única dos recursos públicos repassados 

mediante convênio constitui a principal ferramenta de controle. Caso a convenente não 

diligencie prestação de contas ou haja desaprovação das contas pela concedente, a 

concedente deve instaurar tomada de contas especial, após esgotamento das medidas 

administrativas cabíveis, para buscar ressarcimento de danos causados ao erário, conforme 

tratado na Seção II deste Capítulo. 

 

3.2 Identificação a partir da localização do controle 

 

Nesta categoria, verifica-se existência do controle interno e controle externo. Aquele é 

realizado pela própria Administração Pública, este por entidades estranhas à estrutura 

administrativa na qual se insere a concedente. 

 

a) Controle interno 

 

O controle interno dos convênios administrativos colaborativos é exercido por órgãos 

internos da Administração Pública, especialmente pela Secretaria de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal e órgãos setoriais de controle interno.  

 

Nesta categoria, ressalta-se a criação do SICONV, cuja Comissão Gestora tem como 

membro a Secretaria de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Os órgãos atuam 

principalmente no âmbito do controle concomitante e posterior dos convênios 
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administrativos colaborativos, devendo determinar instauração de tomada de contas 

especial, quando o gestor do convênio administrativo colaborativo não tomar as medidas 

para buscar reparação de danos ao erário decorrentes da execução do convênio 296. 

 

Os órgãos de controle interno devem atuar visando à verificação da legalidade, avaliação 

dos resultados quanto à eficácia e eficiência, gestão financeira e aplicação dos recursos 

repassados às entidades privadas sem fins lucrativos por meio dos convênios 

administrativos colaborativos, informando ao TCU ilegalidades e irregularidades 

verificadas, tendo em vista o disposto no artigo 74, II, e § 1º, da CF/88 297.  

 

b) Controle externo 

 

O controle externo dos convênios administrativos realiza-se por meio de entidades não 

integrantes da estrutura administrativa na qual a concedente encontra-se inserida: Tribunais 

de Contas, Poder Judiciário, Poder Legislativo e sociedade civil. 

 

Nesta categoria, cita-se a atuação dos Tribunais de Contas, tendo em vista o disposto no 

artigo 113 da Lei de Licitações. Por força do citado dispositivo, constitui competência dos 

Tribunais de Contas o controle da legalidade e regularidade das despesas e execução dos 

convênios administrativos. Os Tribunais de Contas exercem controle externo dos 

convênios por meio das inspeções e fiscalizações realizadas nos programas realizados pela 

convenente; tomadas de contas especiais; denúncias e representações apresentadas por 

cidadãos ou entidades interessadas, nos termos do artigo 71, II, combinado com artigo 74, 

§ 2º, todos da CF/88 298. 

                                                 
296 Conforme artigo 63, § 2º, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. 
 
297 “Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 
interno com a finalidade de: (...) 
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado; (...) 
§ 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. (...)”. 
 
298 “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete: (...) 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 
federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público; (...)” 
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O controle externo dos convênios administrativos colaborativos pelo Poder Legislativo 

realiza-se com ou sem auxílio do TCU. Tendo em vista a natureza contratual dos 

convênios, entende-se que o ato de sustação do convênio, quando aplicável, será 

determinado à concedente exclusivamente pelo Congresso Nacional, conforme artigo 71, § 

1º, da CF/88 299. 

 

Entende-se como controle externo dos convênios administrativos pela sociedade civil o 

controle social tratado no item 2.2, Seção II, deste Capítulo. O controle externo pelo Poder 

Judiciário realiza-se por meio das diversas medidas judiciais existentes no ordenamento 

jurídico brasileiro para controle da atuação da Administração Pública. 

 

3.3 Identificação a partir da extensão do controle 

 

Conforme classificação proposta por Rodrigo Pironte Aguirre de Castro, quanto à 

extensão, o controle dos convênios administrativos colaborativos pode ser de legalidade ou 

mérito. Aquele tem por objetivo verificar adequação do ato praticado com a legislação em 

vigor, devendo ser exercido pelos três poderes, no âmbito de suas funções.  

 

O controle de mérito visa à comprovação da eficiência, resultado, conveniência ou 

oportunidade do ato administrativo controlado, “e por isso este controle é de atribuição 

exclusiva da Administração que emanou o ato; em casos excepcionais é do Poder 

Legislativo (CF, artigo 49, IX e X) e naqueles casos em que puder ser constatado abuso, 

desvio, irrazoabilidade e irrealidade da decisão administrativa, o controle poderá ser 

realizado pelo Poder Judiciário e Tribunais de Contas” 300. 

 

 

                                                                                                                                                    
 
Art. 74 § 2º: “Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da 
lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União”. 
 
299 Art. 71, § 1º: “No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, 
que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis”. 
 
300 AGUIRRE DE CASTRO, Rodrigo Pironti. Sistema de Controle Interno. Uma Perspectiva do Modelo de 
Gestão Pública Gerencial. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 113-114. 
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a) Controle de Legalidade 

 

O controle de legalidade dos convênios administrativos colaborativos exerce-se pelos 

mecanismos de controle prévio, concomitante e por meio das prestações de contas parciais, 

finais ou únicas dos recursos repassados à convenente. Trata-se do controle de regularidade 

e conformidade com a legislação vigente acerca da celebração e execução dos convênios 

administrativos colaborativos, por meios dos mecanismos tratados nas Seções I e II deste 

Capítulo. 

 

O controle de legalidade dos convênios administrativos colaborativos celebrados, com 

entidades privadas sem fins lucrativos, para implementação de programas de fomento tem 

fundamento constitucional. O exercício das funções administrativas, inclusive aquelas 

afetas ao fomento público, dever ocorrer em observância ao princípio da legalidade, 

conforme dispõe o artigo 37, caput, da CF/88.  

 

Nesse sentido, verificamos que o artigo 116 da Lei de Licitações estabelece que os 

convênios devem conter, minimamente, informações a respeito (i) das metas a serem 

atingidas; (ii) etapas ou fases de execução; (iii) plano de aplicação dos recursos e (iv) 

cronograma de desembolso. O dispositivo ainda prevê que as parcelas do convênio sejam 

liberadas de acordo com o plano de aplicação de recursos previsto no convênio. No mesmo 

sentido, dispõem os artigos 21, 22 e 23 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 

127/2008.  

 

Ademais, conforme o artigo 113 da Lei de Licitações, o controle das despesas decorrentes 

dos convênios será realizado Tribunal de Contas competente, ficando os órgãos da 

Administração responsáveis pela demonstração da regularidade, legalidade da despesa e 

execução do convênio. No mesmo sentido, estabelecem os artigos 51 e 54 da Portaria 

Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008. 

 

b) Controle de Resultados 

 

Conforme mencionado no Capítulo II, o exercício da atividade estatal de fomento, como 

realização de atividade administrativa, deve se pautar nos princípios aplicáveis à atuação 
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da Administrativa Pública, inscritos no artigo 37, caput, da CF/88: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

Os mecanismos de controle dos convênios administrativos colaborativos postos na 

legislação aplicável encontram-se absolutamente voltados ao controle de legalidade, da 

regularidade da realização de despesas com recursos públicos repassados por meio destes 

convênios em relação aos atos normativos em vigor. A criação do Portal dos Convênios e 

do SICONV constitui importante ferramenta para aplicação do princípio da publicidade na 

celebração e execução dos convênios administrativos colaborativos.  

 

Verifica-se, ainda, instrumentos especificamente criados pelo ordenamento jurídico para 

controle da moralidade e probidade da atuação da Administração Pública, a exemplo da 

ação popular e dos institutos da Lei Federal nº 8.420, de 2 de junho de 1992, Lei de 

Improbidade Administrativa 301. Referidos institutos aplicam-se aos convênios 

administrativos colaborativos. De outro lado, a criação do chamamento público, ainda que 

em caráter facultativo, representa reforço não só da aplicação do princípio da isonomia, 

mas da impessoalidade, pois permite seleção das convenentes com base em critérios 

objetivos e técnicos. 

 

No entanto, a inclusão na legislação infralegal de mecanismos de controle voltados à 

aferição da eficiência e resultados da execução dos programas de fomento por entidades 

privadas sem fins lucrativos, com recursos públicos repassados por meio de convênios 

administrativos colaborativos, ainda se encontra em processo de evolução.  

 

Trata-se apenas da legislação infralegal, pois o fundamento constitucional para controle de 

eficiência e resultados dos programas de fomento implementados por convênios 

administrativos colaborativos encontra-se previsto tanto no artigo 37, caput, da CF/88, 

quanto no artigo 74, II, da CF/88. Aquele conferiu à eficiência natureza de princípio; este 

determinou aos órgãos de controle interno o dever de avaliar eficiência e resultados dos 

atos praticados pela Administração Pública. 

 

                                                 
301 Artigo 5º, LXXIIII, da CF/88. 
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Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto, consta na CF/88 a base legal finalística da 

administração de resultado. Segundo o autor, a doutrina do resultado vem se consolidando 

nas novas relações entre Estado e cidadãos, como forma de afirmação do dever estatal de 

prestar à sociedade boa administração 302. 

 

De acordo com Gustavo Justino de Oliveira, a preocupação pelo controle da gestão pública 

iniciou-se no Brasil no contexto da reforma administrativa do Estado, empreendida pelo 

Governo Fernando Henrique Cardoso. No entanto, o próprio autor ressalta que, no final do 

segundo mandato do então Presidente da República, poucos avanços nesta seara foram 

constatados. Pondera o autor que o prestígio à eficiência e ao controle de resultados nada 

mais é do que o cumprimento dos preceitos inseridos nos citados artigo 37, caput, e 74, II, 

todos da CF/88 303. 

 

Historicamente, as normas voltadas ao controle da execução dos convênios administrativos 

colaborativos voltaram-se ao controle de legalidade desses ajustes, mediante verificação da 

regularidade e legalidade das despesas realizadas com recursos públicos, bem como da 

execução do objeto do convênio. Não houve preocupação em inserir mecanismos para 

avaliação dos resultados desses convênios, por meio de indicadores e métodos de avaliação 

do desempenho das convenentes. 

 

O objetivo da regras vigentes e disciplinadoras dos mecanismos de controle dos convênios 

administrativos colaborativos é apenas aferir se os recursos públicos repassados à entidade 

particular foram aplicados no objetivo do convênio, seguindo os cronogramas de 

desembolso e normas aplicáveis. Não existe obrigação legal de verificar se efetivamente a 

parceria formalizada pelo convênio administrativo colaborativo trouxe ganhos de eficiência 

para a atividade fomentada. É possível, pois, haver gestão absolutamente ineficiente dos 

recursos, mas lícita e regular, sempre que as despesas forem realizadas de acordo com as 

normas previstas no convênio e na legislação aplicável. 

 

                                                 
302 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Ensaio sobre o Resultado como Novo Paradigma do Direito 
Administrativo. In: SOUTO, Marcos Juruena Villela. (Coord.) Direito Administrativo – Estudos em 
homenagem a Francisco Mauro Dias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 3-17, p. 13. 
 
303 JUSTINO DE OLIVEIRA, Gustavo. O Contrato de Gestão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 
181-183. 
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Todavia, há decisões do TCU determinando aos órgãos e entidades da Administração 

Pública o estabelecimento de metas claras, além da definição dos instrumentos e 

indicadores para avaliação dos resultados a serem atingidos por meio do convênio 

administrativo colaborativo. Nesse sentido, manifestou-se o TCU:  

 

“9.1.7. estipule metas a serem alcançadas, dentro de cada Programa de 

Trabalho, e apenas aprove convênios que definam, com clareza, a 

contribuição efetiva para o alcance de tais metas; 91.8. avalie os efeitos 

de cada convênio celebrado, para o atendimento das metas especificadas, 

divulgando, e seu Relatório de Gestão, os resultados alcançados, e 

justificando quando essas não puderem ser alcançadas” 304. 

 

“9.1.3. sejam especificados, nos termos de convênio, os documentos 

que deverão ser produzidos pela convenente, para a devida comprovação 

do alcance das metas estabelecidas, e os instrumentos e os 

indicadores que deverão ser utilizados para a avaliação dos 

resultados efetivamente alcançados, bem como a inclusão, nas 

prestações de contas, de relatório sintético informando o grau de 

satisfação dos participantes e/ou beneficiários de cada evento, a ser 

utilizado como critério de avaliação e de comparação entre futuras 

propostas apresentadas por convenentes;” 305. (grifou-se) 

 

As principais críticas aos mecanismos de controle dos convênios administrativos 

colaborativos focalizam-se na ausência de mecanismos de controle dos resultados, da 

gestão do objeto pactuado e do efetivo alcance das metas previstas; sobretudo se 

comparados aos termos de parcerias, cuja legislação prevê sistemas de controle mais 

rígidos, transparentes, tendo privilegiado não só controle de legalidade, mas também o 

controle de resultados, conforme tratado no item 3.2, Seção III, do Capítulo 2. 

 

                                                 
304 TCU, Acórdão 549/2003, DOU de 02.06.2003. Disponível em <www.tcu.gov.br>. Acesso em 21 set. 
2009. 
 
305 TCU, Acórdão 1331/2008, DOU de 11.07.2008. Disponível em <www.tcu.gov.br>. Acesso em 20 set. 
2009. 
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Segundo Vanice Lírio do Vale, o controle de resultados, inaugurado no Brasil com a 

publicação do marco regulatório das OSCIPs e Organizações Sociais, constitui importante 

estratégia da Reforma do Estado. O controle de resultados apresenta-se como alternativa 

ao modelo tradicional de controle, visando a garantir ganhos de eficiência na gestão das 

atividades de interesse público e coletivo realizadas por entidades privadas sem fins 

lucrativos. Entretanto, a autora também pondera que a adoção dos métodos e critérios de 

implementação do controle de resultados não representa abandono dos métodos 

tradicionais do controle de legalidade, mas sim soma de novos traços aos mecanismos de 

controle tradicionais 306.  

 

Nesse sentido, conforme pondera Odete Medauar, dificilmente o controle hierárquico de 

legalidade ou de mérito será totalmente abolido na Administração Pública, mas novas 

técnicas de gestão e de controle devem ser estudadas, o que é essencial para avaliar 

resultados 307. 

 

Segundo Mário Mora Quirós, o Brasil vivencia processo dinâmico para o desenvolvimento 

e adaptação de novos mecanismos de controle voltados à satisfação dos usuários e à 

obtenção de ganhos de eficiência. Entretanto, não se verificam efetivos esforços para 

implementação de mecanismos de avaliação do desempenho público, vinculado a processo 

de responsabilização pelos resultados 308. 

 

De acordo com o autor, os principais obstáculos ao controle de resultados são: (i) 

existência de um modelo institucional rígido, baseado na reprodução automática do 

orçamento e no controle de legalidade, sem qualquer preocupação com controle de 

resultados; (ii) os governos não contam com mecanismos e instrumentos que permitam 

avaliação das políticas públicas, dificultando implementação do controle de resultados e a 

                                                 
306 LÍRIO DO VALLE, Vanice. Terceiro Setor e parcerias com a Administração Pública: desafios ao controle 
das OS e OSCIPs. In: Revista de Direito do Terceiro Setor – RDTS, ano 2, nº 4. Belo Horizonte: Fórum, 
jul/dez, 2008, p. 47-64, p. 57-59. No mesmo sentido, JUSTINO DE OLIVEIRA, Gustavo. O Contrato de 
Gestão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 183; e AGUIRRE DE CASTRO, Rodrigo Pironti. Sistema 
de Controle Interno. Uma Perspectiva do Modelo de Gestão Pública Gerencial. Belo Horizonte: Editora 
Fórum, 2008, p. 210. 
 
307 MEDAUAR, Odete. Controle da Administração Pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 49. 
 
308 QUIRÓS, Mario Mora. Responsabilização pelo controle de resultados. In: BRESSER PEREIRA, Luiz 
Carlos; CUNILL GRAU, Nuria (Coords.). Responsabilização na Administração Pública. São Paulo: 
CLAD/Fundap, 2006, p. 165-216, p. 203. 
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responsabilização das entidades pelos resultados; e (iii) a sociedade não dispõe de 

mecanismos ou instrumentos legais para exigir da Administração Pública resultados 

concretos quanto à execução das políticas, ficando à mercê das promessas de campanha 

eleitorais 309. 

 

O aprimoramento dos convênios administrativos colaborativos como meios para 

implementação de mecanismos diretos de fomento, com entidades privadas sem fins 

lucrativos, demanda avanços na legislação vigente, visando à inclusão de mecanismos de 

controle de resultados, passíveis de convier harmonicamente com aqueles voltados ao 

controle de legalidade. 

 

Referida evolução apresenta-se medida necessária à eficiência dos programas de fomento. 

Apesar de os termos de parcerias terem surgido como alternativa à implementação dos 

mecanismos diretos de fomento, sua aplicação não é viável a todas as parcerias 

estabelecidas entre poder público e entidades privadas sem fins lucrativos, conforme 

tratado no item 3.3, Seção III, do Capítulo 2. Nesse sentido, o convênio administrativo 

colaborativo permanece como principal instrumento das parcerias estabelecidas pelo poder 

público, no âmbito dos programas de fomento, justificando, pois, aprimoramento de seus 

mecanismos de controle. 

 

                                                 
309 QUIRÓS, Mario Mora. Responsabilização pelo controle de resultados. In: BRESSER PEREIRA, Luiz 
Carlos; CUNILL GRAU, Nuria (Coords.). Responsabilização na Administração Pública. São Paulo: 
CLAD/Fundap, 2006, p. 165-216, p. 168. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os convênios surgiram no ordenamento jurídico brasileiro como instrumentos da 

cooperação federativa, voltados à descentralização de atividades administrativas e 

delegação de serviços públicos nos três níveis de governo. Verifica-se intensificação de sua 

utilização nas parcerias estabelecidas entre poder público e entidades privadas sem fins 

lucrativos, sobretudo no âmbito dos mecanismos diretos do fomento público. Aplicados a 

esta atividade estatal, apresentam-se como instrumentos de natureza contratual, 

denominados neste trabalho convênios administrativos colaborativos.  

 

Diante dos posicionamentos de doutrinadores brasileiros e estrangeiros, parece possível 

entender o fomento público como função administrativa, voltada à proteção ou estímulo de 

atividades de interesse público e coletivo desenvolvidas por particulares, que se concretiza 

por atuação indireta e não coercitiva do Estado. Trata-se de função distinta da prestação de 

serviços públicos, pressupondo sempre adesão voluntária dos agentes fomentados. 

 

Por entidades privadas sem fins lucrativos, entendem-se aquelas autorizadas a receber 

recursos públicos no âmbito de programas de fomento: organizações não governamentais, 

associações, fundações privadas, OSCIPs, de benefício mútuo, inseridas ou não no 

conceito de terceiro setor. 

 

Após o surgimento de novos instrumentos de parcerias, a exemplo do termo de parceria e 

do contrato de gestão, a opção pelos convênios administrativos colaborativos para 

formalização das parcerias entre poder público e entidades privadas sem fins lucrativos 

passou a ser criticada.  

 

Suas nuanças, aliadas à confusa legislação de regência, reduzem a eficiência das parcerias 

estabelecidas no âmbito de programas de fomento. A base normativa dos convênios 

administrativos colaborativos decorre principalmente de atos normativos infralegais. 

Referidos atos sofrem constantes alterações pelo Poder Executivo, que não se vale da 

revogação expressa, gerando dificuldades de interpretação para entidades concedentes, 

convenentes e de controle. Há freqüente necessidade de cotejá-los com as leis de diretrizes 

orçamentárias e demais normas aplicáveis aos diversos programas de fomento.  
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No caso do programa criado pela Lei de Incentivo ao Esporte, verificam-se na Portaria nº 

120/2009 editada pelo Ministério do Esporte para disciplinar o termo de compromisso, 

instrumento de natureza convenial voltado à captação de recursos incentivados, disposições 

muito similares àquelas previstas na Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008, 

causando dificuldades hermenêuticas. Mais adequado seria apenas complementar as 

disposições gerais contidas nesta portaria, no tocante às peculiaridades dos programas de 

fomento desportivos e paradesportivos. 

 

De outro lado, alguns matizes do convênio administrativo colaborativo não se coadunam 

com a instrumentalização de programas de fomento, tendo em vista o conceito adotado 

nesta dissertação para referida atividade estatal. A facultatividade de se realizar processo 

prévio de seleção da entidade beneficiária representa não só violação ao princípio da 

isonomia, mas também redução da eficiência na execução dos programas.  

 

Os mecanismos existentes para seleção de convenentes apresentam falhas na avaliação da 

capacidade técnico-operacional, implicando celebração de convênios administrativos 

colaborativos com entidades despidas de suficiente e adequada qualificação. Neste 

aspecto, espera-se aprimoramento destes procedimentos de avaliação a partir de 2011, 

quando todos os convênios administrativos colaborativos e contratos de repasse deverão 

contar com indicadores de eficiência e eficácia para aferição da capacidade técnico-

operacional das proponentes. 

 

Por outro lado, a possibilidade de denúncia unilateral pelos partícipes configura 

desincentivo à conclusão do projeto, representando desvinculação de convenente e 

concedente com o bom desempenho, resultados e metas dos programas de fomento cuja 

implementação se concretiza por convênios administrativos colaborativos. 

 

Quanto aos mecanismos de controle, faz-se necessária adoção de controle de resultados 

também no âmbito dos convênios administrativos colaborativos, visando a garantir 

eficiência na execução de programas de fomento por entidades privadas sem fins 

lucrativos. Estes mecanismos devem conviver com os atuais sistemas de controle da 

legalidade das parcerias formalizadas por estes convênios. 
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A divulgação dos resultados e desempenho dessas entidades no Portal dos Convênios 

também ampliaria os mecanismos de controle social disponíveis à sociedade civil. O portal 

já representa importante avanço na aplicação do princípio da publicidade e na 

transparência da gestão pública, mas ainda podem ser oferecidas, à sociedade civil, outras 

ferramentas de controle. 

 

Diante da restrição normativa imposta à celebração de termos de parceria, talvez o 

aperfeiçoamento dos convênios administrativos colaborativos seja alternativa viável para 

garantir mais eficiência aos mecanismos diretos do fomento público. 
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