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RESUMO 

Apresentamos uma proposta inovadora, salutar, capaz de - se não resolver - minirnizar os 

problemas da execução da pena, meio suficiente de tomar concreta a política de reabilitação 

do condenado, com a consequente diminuição da criminalidade. Cremos que as OSCIPs - 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, objeto de nosso trabalho, sejam 

capazes de atingir esses objetivos. O chamado "Terceiro Setor" - do qual fazem parte as 

OSCIPs - é capaz de colaborar de uma maneira dinâmica na produção dos resultados públicos 

tão almejados e por vezes esquecidos. Falar do Terceiro Setor, significa fazer menção As 

organizações privadas com finalidades públicas, ou seja, as OSCIPs. Certo é que até o 

presente momento a humanidade não encontrou um substituto para a pena privativa de 

liberdade. Ela é - acima de tudo - apesar dos argumentos que possam ser levantados em seu 

desfavor, um mal necessário. Assim sendo, há de torná-la mais humanitária, não para se dar 

condições aos presos que muitos brasileiros sequer possuem, como alimentação ou moradia, 

mas para que a política de reinserção social do condenado seja eficaz, que suas finalidades 

sejam atingidas. O dispêndio de erário público na reinserção dessas pessoas é enorme e, em 

contrapartida, não se vislumbra na prática - ao longo de décadas - qualquer melhoramento 

significativo nos egressos do sistema penitencihri~ brasileiro. Há quem diga que o Estado ao 

invés de resgatar a dignidade do condenado, acaba por fomentar seu aperfeiçoamento na 

delinquência, o que é preocupante. 0 Estado deve estar preparado às mudanças que a 

contemporaneidade está a exigir. Deste modo, o presente estudo trata de uma realidade que 

pode e deve ser implementada, dependendo da boa vontade da Administração Pública e da 

própria sociedade. Importante destacar que nossa proposta não se confunde com algumas 

existentes voltadas à privatização dos que encontram óbices na Constituição e na 

lei. AS OSCIPs, previstas em Lei e mediante Decreto, possuem mecanismos 

próprios de gestão, de finalidades a serem atingidas, assim como de funcionamento e 

fiscalização. São características que não se confundem com qualquer outra instituição jti 

existente. São, pois, uma bbnovav figura jurídica. Saliente-se que as OSCIPs já estão 

mostrando resultados surpreendentes, especialmente na área da saúde do Estado de São Paulo. 

Curiosamente, nosso atual Governo Federal vem trazendo à tona a ideologia de que o Estado 

deve amealhar esforços com a iniciativa privada no intuito de oferecer uma política de 

desenvolvimento econômico e social mais consistente e de melhor qualidade. Esse também é 

o maior intento das OSCIps e do Terceiro Setor. 0 partido de situação do Governo Federal 



tem por objetivos a divulgação de idéias e a conquista do poder político. Denomina esse 

processo de integração Estado e iniciativa privada de "Pacto Social". Dentro desse contexto 

compete a eles, além de propagar e implementar as idéias constantes do estatuto do partido, 

dar sustentação política ao governo no Parlamento, aprovando seus projetos. Não temos 

dúvidas de que as OSCIps terão uma imensurável participação na construção desse modelo 

que é contemporâneo e de extrema valia. Portanto, tivemos o fito precipuo de provocar a 

riflexao jurídica, social e humanista do tema central desse trabalho e de seus assuntos 

contíguos. 

Palavras-chave: Estado; OSCIPS; Terceiro Setor; Reinserção; Condenado; Sistema 

penitenciário. 



ABSTRACT 

We present an innovative proposal, salutary, able to, if not solve, rninimize the problems of 

Penal Executions, way enough to become concrete the politics of rehabilitation of the 

condemned, with the consequent reduction of criminality. We believe that the OSCIPs (Civil 

Organizations of Public Interest), object of out work, are capable of reaching these objectives. 

The so called "Third Sector" - member of which the OSCIPs are - is able to collaborate in a 

dynamic way in the production of the so longed for but ofien forgotten public results. To 

speak about the Third Sector means to make mention to the private organizations with public 

purposes, or either, the OSCIPS. ~t is certain that until this moment the humanity did not find a 

substitute to the penalty of privation of freedom. It is, above anything else, and Ui spite of the 

arguments that can be raised against it, a "bad necessity". Thus being, shall it become more 

humanitarian, not to give to the convict better conditions then many other Brazilians have, 

like feeding and housing, but so that h e  politics of social reinsertion of the convict efficient, 

and it's goals are reached. The great cxpense of public state treasury in the reinsertion 0f these 

people is enormous e, on the other hand, has not glim~sed, in practical, throughout decades, 

any significant improvement in the egresses of the Brazilian penitentiary system. There is 

who says that the State, instead of rescuing the dignity of the convict, ends up for fomenting 

its improvement in the cnminality, what it is conceming. The State must be prepared to the 

changes that the contemporary times demand. In this way, the present study it deals with a 

reality that can and must be implemented, depending on the good will of the Public 

Administration and the proper society. It is important to detach that our proposal should not 

be confused with some existing ones that appeal to the privatization of the penitentianes; 

those find obstacles in the Constitution and the law. The OSCIPs, foreseen in Law and 

regulated by means of Decree, have their oWn management mechanisms, purposes to be 

reached, as well as of wctioning and fiscalization. These are characteristics that do not 

confuse with any another already existing Institution. They are, therefore, a "new" juridical 

figure. Make it salient that the OSCIPs already are showing surprisingly results, especially in 

the area of the Health of the State of São Paulo. Curiously, our current Federal Government 

comes bringing to surface fie ideology that the State must hoard efforts with the private 

initiative with intention to offer politics of more consistent economics, and more consistent 

and better quality sociais. This also is the biggest intention of the OSCIPs and the Third 

Sector. The party of situation of the Federal Government has as objectives the spreading of 



ideas and the conquest of the political power. This process of State integration and private 

initiative is called "Social Pact". Inside of this context, it is up to them, besides propagating 

and implementing the constant ideas of the statute of the party, to give political sustentation to 

the government in the Parliament, approving its projects. We do not have doubts of that the 

OSCIPs will have immeasurable participation in the construction of this model that is 

contemporary and extremely valuable. Therefore, we had as a main goal to provoke the legal, 

social and humanist reflection of the central subject of this work and its contiguous subjects. 

Keywords: State; OsC~ps;  Third Sector; Reinsertion; Condemned; Penitentiary system. 



A escolha do tema desta dissertação é fruto de reflexaes acerca 

de um modelo de parceria entre o Estado e a iniciativa privada, com as 

finalidades de oferecer condições ao condenado com trânsito em julgado de 

cumprir a pena que lhe fora imposta e de reintegrar-se a sociedade, bem como 

de evitar o maior dos males aos egressos do sistema penitenciário: a reincidência 

penal. 

Grande parte da população brasileira entende que uma "saída" 

para o problema da superlotação carcerária e da reincidência penal seria a 

adoção da "pena de morte", a prisão perpétua por considerá-la 

onerosa ao Estado. 

Apresentamos uma proposta inovadora, salutar, capaz de resolver 

ou, pelo menos, minimjzar 0s problemas da execução da pena, meio suficiente 

de tornar concreta a política de reabilitação do condenado e a conseqüente 

redução da criminalidade. Temos relevantes argumentos para acreditar que as 

OSCIP's (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público), objeto de 

nosso trabalho, sejam capazes de atingir esses objetivos. 

Convém ressaltar que a privatização do sistema penitenciário não 

nos parece a melhor saida para o problema em questão. uma vez quc essa 

hipótese foi objeto de apreciação pelo Poder Legislativo, quando, então, foram 

encontrados obstáculos de ordem constitucional e legal sua efetiva votação em 

plenário, sendo, pois, rejeitada.' 

Os fatores descritos no parágrafo anterior, que por si sós já 

afastam a possibilidade da privatizaçã~ do sistema penitenciário, não sáo os 

únicos que inviabilizam a pretensão de privatizar as penitenciárias e cadeias, 

visto que as propostas quase sempre visam a lucro, mediante a exploração do 



trabalho do preso, o que, miiitas vezes, pode acarretar uma espécie de 

"escravidão". Isto certamente violaria os preceitos máximos da Lei de Execuçào 

Penal e dos Direitos Humanos. 

Tal idéia inclusive já foi objeto de dissertaçiio de mestrado pelo 

eminente professor Luiz Flávio Borges D'Urso, cujo tema "A privatização dos 

pj-esídios: terceirização" foi apresenta na Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, no ano de 1996. Referido autor chegou a conclusão de que a 

privatização é inviável, o que o levou a propor a terceirização do sistema 

penitenciário brasileiro. Cremos que as OSCIPs possam oferecer melhores 

resultados com um menor custo, como se verá no decorrer desse trabalho. 

Destarte, não se cogita propor a privatização e tampouco 

defendê-la, pois de nada adianta insistir demasiadamente numa idéia já foi por 

demais rejeitada. 

Urge salientar que as OSCIPs poder30 ser assim qualificadas, ou 

seja, receberem ta] qualificação, desde que atendidas as finalidades e os 

requisitos previstos na Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, no Decreto no 

3.100, de 30 de junho de 1999, na Portaria do Ministério da Justiça no 36 1, de 27 

de julho de 1999 e nas Medidas Provisórias que lhe são referentes. 

O presente trabalho cinge-se a discutir referidos arcabouços 

legislativos, demonstrando ser a proposta dessa dissertação - OSCIPs como 

reinserção social do preso - uma das "saidas" para o sistema penitenciário 

brasileiro atingir suas finalidades. 

I 
Foi esse o objeto do Projeto de Lei no 2.146199. 
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1. SURGIMENTO DAS PRISÕES 

1.1. Aspectos iniciais 

Inicialmente, urge reconhecer que nos reservamos no direito 

de utilizarmos a divisão histórica adotada por Cezar Roberto Bittencourt no que 

tange ao surgimento das prisães, nos três maiores momentos da história da 

existência humana: a Antiguidade, a Idade Média e a Idade ~oderna. '  

Insta mencionar que não estamos nos propondo a tecer 

comentários a respeito da fase histórica do Direito Penal, já que por demais 

conhecida, mas do surgimento e evolução do instituto da prisáo, fatos que ao 

certo estão intimamente ligados ao nosso tema. 

Antes de qualquer coisa, convem ressaltar que a prisào nào é de 

todo desejável, mas é necessária. Por isso, devemos estar preocupados sempre 

com sua reforma, com seu aperfeiçoamento e, principalmente, com sc~is 

resultados. Dai o porque ficarmos adstritos  mente às questdes relativas ao 

tema proposto. 

1.2. A Antiguidade 

Os primitivos - ainda muito adstritos ao misticismo - nào 

continham um sistema penal ou prisional. Tentavam encontrar razáo em tudo o 

que acontecia. Não sabiam explicar o porque de raios, trovães, chuvas, pestes c 

doenças. 

2 
(26sar Roberto Bittencourt, Manual de Direito Penal, P. 456. 



Os eventos naturais, as doenças e tudo aquilo que contivesm 

cunho sacral, era considerado castigo divino. Acreditavam que esses fendmenos 

eram castigos dados pelos Deuses sempre que cometessem uma irregularidade.' 

Com a evolução dos povos primitivos, foram criados os Tabus, 

verdadeiras reprimendas aplicadas pelos homens - uns aos outros - para diminuir 

a' ira dos deuses sobre a coletividade. Acreditavam, com isso, que eventuais 
G G punições" seriam mais amenas ou simplesmente não ~correr iam.~ 

0 s  castigos acarretavam a morte do infrator, a oferenda de 

objetos pessoais valiosos aos Deuses num altar montado em sua homenagem ou 

na expulsão da tribo que pertencessem. 

Curiosamente a Antiguidade desconheceu a pena restritiva de 

liberdade como modalidade de sanção penal. 0 encerro e outros meios de 

privação de liberdade tinham finalidades alheias a sanção.' Referida privação era 

concebida como meio de garantia das reprimendas penais na época, como por 

exemplo, a pena de morte e as mutilações. Foi ainda o meio encontrado para 

obter-se confissões, por meio da tortura. 

Na obra Programnin de1 diritto crinlino/c, o i lustre penal isia 

Carrara corroborou esse ponto de vista, alegando que 0s romanos e os gregos, 

nessa fase, adotavam a constrição da liberdade apenas como custódia, mas não 
- 6 

na concepção de sanção penal propriamente dita. 

Essa posição é defendida também por outros autores, os quais 

afirmam "que de modo algum podemos admitir nessa fase da História sequer um 

germe da prisão como lugar de cumprimento de pena, já que praticamente o 

catálogo de sanções esgotava-se com a morte, penas corporais e infamantes. A 

3 

4 
Na história do Direito Penal, ta] acontecimento denomina-se "Totens". 
A infração totêmica ou o tabu 6 o que hoje se denomina crime. OS castigos constitliem ~it~inlnicntc pcllu 

5 
Exemplo disso 6 a Bíblia, Segundo ela, josé foi preso pelos irnlàos nUnia CiStCrIlu. apcllils pura gai.;iiiiii, iili,;~ 

rena posterior, qiie não a prisão. Cf. Bíblia Sagrada, Ediçao Pastoral. P. 5 2 .  
p. 56. 



finalidade da prisão, portanto, iestringia-se à custodia dos rkus ate a execuça~ 

das condenações referidas.. . 9 9 7  

Saliente-se, outrossim, que: a proposta de Platão para as pri$&s, 

feita em seu livro As Leis, foi parcialmente utilizada pelos antigos, vez que havia 
"uma praça do mercado, que servia de custódia; outra, denominada 

s'ofonisteriurn, situada dentro da cidade, que servia de coureçfio, e uma terceira 

destinada ao 'suplícioy que, com o fim de amedrontar, deveria constituir-se cm 

lugar deserto e sombrio, o mais distante possível da cidade9'.* 

Encerrando-se a fase antiga com a queda de Roma e seu In~perio, 

mediante a invasão dos chamados povos bárbaros, conclui-se que as civilizaçbes 

gregas, assim como as romanas, aproveitaram apenas um dos modelos ofertados 

Por Platão: a custódia. 

Tal assertiva encontra amparo na maioria da doutrina, 

especialmente nas saudosas palavras escritas por Edgard Magalháes ~ o r o n h a . ~  

Segundo ele, a pena como retribuição ao mal causado a terceiros, estava 

desprovida de interesse em ser ao agravo cometido. Era, pois, 

injusta. 

Referido autor menciona, também, que "em regra, os 

historiadores consideram várias fases da pena: a vingança privada, n vingançn 
,910 divina, a vinganp pública e o período humanitário. .. 

A pena nâo era proporcional porque não se baseava em critérios 

objetivos de reprimenda pena], até porque, nomeadamente na fase da vingança 

privada, a própria vítima encarregava-se de fazer a denominada justiça. segundo 

seu próprio subjetivismo, daí o porque muitas vezes mostrar-se desumana, cruel, 

violenta e desmotivada. Na prática, famílias e grupos inteiros terminavam por se 

exterminar, no intuito de defender seus parentes e amigos. 

7 

8 
Cezar Roberto Bitencourt, Ob. Cit. p. 45. 

9 
Luis Garrido Guzman, Manual de ciência penitenciarial,P. 75. 
O mesmo se encontra no Manual de Direito penal de Julio Fabrini Mirabete, Parte Geral, 16" ed.. Sào Paulo: 

Atlas, 2000, nas páginas 0811 6. 



Com a evolução Social, para evitar dizimaçao das tribos, surge 

o talião (de talis = tal), que limita a reaçao a ofensa a um mal idêntico ao 

praticado." Adotado no Código de Hamurábi (Babilonia), no Êxodo (povo 

hebraico) e na Lei das XII Tábuas (Roma), foi ele um grande avanço na hist6ria 

do Direito Penal por reduzir a abrangência da ação punitiva. 

1.3. A Idade Média 

A prisão como segregação prévia perdurou como regra durante a 

Idade Média. Durante parte da fase medieval - séculos XV e XVI - colocavam- 

se as pessoas em locais fechados e escondidos, aguardando, em caso de 

condenação, as mais bárbaras penas. 

Diante da influência do Direito Germânico, surgem em meados 

do século XVI outras modalidades de prisão, "a prisão de Estado e a prisão 

e~lesiástica".'~ A primeira destinava-se a privação da liberdade dos presos 

inimigos dos senhores feudais e dos monarcas. A eclesiástica continha 

precisamente duas finalidades: a da prisão custódia e a da chamada detenção 

temporal ou perpétua, com a finalidade de que 0 preso se arrependesse do mal 

causado e obtivesse o perdão ou a emenda do mal causado. 

A pnsão canijnica foi uma das poucas exceções a prisão custódia. 

Foi amplamente conhecida pela expressão vade in pace (vá com Deus). As 

pessoas condenadas dela não saiam com vida, porém, nào eram condeiiadas ii 

morte com mutilações ou outros meios cruéis. Ficavam dentro de mosteiros sem 

1 o 
I I 

Edgard Magalhães Noronha, Direito penal, p. 20. 
Trata-se do jargáo amplamente difundido e conhecido entre 0s povos: "olho por olho, sangue por sangue, 

dente por dente", 
12 

Roberto Bittencout, Ob. Cit., p. 459. 



qualquer contato com a civiliza~ão. Q próprio tempo encarregava-se de fazer a 

justiça, pois a comida, a água e as condições de sobrevivência. eram escassas. 

Nesse período, a confissão do acusado era tida como a rainha 

provas, a denominada probatio probatissima. Essa era obtida por força da perda 

de liberdade do réu ou pela tortura.13 Esse modelo acabou por influenciar o 

siirgimento da prisão moderna, vez que possibilitava ao delinquente que 

refletisse por todo o mal causado, que é uma das ideologias da prisao moderna. 

1.4. A Idade Moderna 

Tal fase iniciou-se no final do século XVI, momento em que a 

Europa passava por uma delicada fase, pois a pobreza tomava índices 

alarmantes. A delinquência, ao seu passo, crescia de uma maneira jamais vista. 

A custódia já não mais era capaz de minirnizar OS problemas da criminalidade 

que assolavam à época. 

Diversas medidas de contenção criminalidade foram tentadas, 

não se obtendo êxito com nenhuma delas. A pena de morte passou a ser 

descartada, pois não mais se admitia sua aplicação subjetiva. A sociedade 

européia percebeu que a adoça0 de tal medida representaria um verdadeiro 

extermínio da população, 

Hans Von Henting, em sua obra La pena, assevera que "os 

distúrbios religiosos, as longas guerras, as destruidoras expedições militares do 

século XVII, a devastação do pais, a extensão dos núcleos urbanos e a crise das 

formas feudais de vida e da economia agrícola haviam ocasionado um enorme 

aumento da criminalidade em fins do século XVII e início do XVIII . " '~  

13 
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José Geraldo da Silva, A Lei de Tortura interpretada* P. ' 3 .  
P. 213-214. 



A par disso, a Europa inteira e também os Estados Unidos da 

América, onde a delinquência de igual modo se majotava, começaram a iniciar 

movimentos para a construção de presídios. Adotaram a pena privativa dc 

liberdade no escopo de corrigir os condenados, até porque alguns consideravam 

o crime, uma doença. 

A Inglaterra, por seu turno, por ordem do clero, de modo 

pioneiro a essas ideologias, utilizou o Castelo de Bridwell para a alocaçito de 

ociosos e delinquentes de pequena monta, justamente para aliviar um pouco a 

onda de saques e criminalidade que estavam fugindo ao controle. 

Através do trabalho e da disciplina, o clero inglês conseguiu 

atingir satisfatórios índices de recuperação dos presos, tanto que diversas outras 

prisões, seguindo o mesmo modelo e chamadas de houses of correction foram 

criadas, tanto na Inglaterra quanto noutros países da Europa. 

A recuperação dos presos era aprimorada por meio de outras 

políticas que não apenas do trabalho e da disciplina. O uso da religiiio e da 

educação, trazidos principalmente por Clemente X I ' ~ ,  foram fatores outros que 

contribuíram para os resultados aludidos. 

Ora, não se pode olvidar que a Idade Média deu um avanço 

extremamente significativo, porém, ainda não o esperado nas questóes das 

prisões e da reinserção social dos condenados. Substituir a custódia para as 

prisões de cunho ressocializador foi um largo passo dado. 

1.5. Ilurninismo 

Essa fase, muito embora não descrita separadamente por Cezar 

Roberto Bittencourt, merece destaque, devido às profundas mudanças históricas 



no cumprimento das penas. Tal período - que se iniciou no &culo XYI1I - t ew  a 

pena privativa de liberdade como mecanismo que fazia cumprir em parte 

finalidades de recuperação do preso, pois ela começa a apresentar certas &lhas, 

entrando, em seguida, na decadência. 

A pena que deveria intimidar, já não mais intimidava com tanta 

eficácia, A reincidência começava a aparecer. Giuseppe Cesare Pola chegou a 

afirmar que a pena privativa de liberdade fracassava em todos os seus 

obj etivos. ' 
A sociedade então sentiu a necessidade de buscar outros i~ícios 

que pudessem fazer cumprir o papel da pena privativa de liberdade. Estudos e 

iniciativas foram tomadas, porém, nenhuma teve O fôlego que se esperava. 

Mas foi Cesar Bonesana, o chamado Marquês de Beccaria, 

nascido em 1739, na Itália, filósofo, quem, aproveitando os estudos deixados por 

Rosseau e Montesquieu, acabou por revolucionar O Direito Penal, e em especial, 

as penas. Suas idéias revolucionam as leis e a administração da justiça. Iniciou- 

se o chamado Período Humanitário do Direito Penal. Passou-se a verificar a 

legalidade do direito de punir e a legitimidade das penas impostas, criando-se, 
17 

inclusive, mecanismos de defesa processual. 

Claro é que os presídios, as idéias de reinserção e resgate da 

dignidade do preso não "nasceram do nada". Em 1764. C6sar Bonessna f c ~  

publicar em Milão, a obra Dei Delitti e Delle Pene (DOS Delitos e Das Penas). 

Um pequeno livro que se tomou o simbolo da reação liberal ao desumano 

Panorama penal estão vigente. Demostrando a necessidade de reforma das leis 

penais, Beccaria, inspirado na concepção do Contrato Social de Rousseau, 

propõe novo fundamento justiça penal: um fim utilitário e político que deve, 

porém, ser sempre limitado pela lei moral. 

- - 
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Diante desse quhdro, verificou-se a necessidade de criar uma 

política criminal capaz de diminuir os efeitos negativos da prisão de curta 

duração. Entendia-se que essa prisão não ressocializava ninguém, pelo contrário, 

acabava por incutir na cabeça do delinquente, sentimentos de revolta. Percebeu- 

se que o tempo do encarceramento do indivíduo não era capaz de ressocializá-10. 

As prisões tomaram novo rumo. Com o passar do tempo, 

percebeu-se que seria necessário reformular os mecanismos de reprimenda 

penal. O sursis, a pena de multa e outras restritivas de direitos, começaram a 

tomar forma e eficácia já no século XX. Espalharam-se por todo o mundo. O 

Direito Penal é reformulado em muitos países. 

1.6. A crise brasileira 

0 quadro brasileiro na política de reinserção social do condenado 

é alarmante. As condições de cumprimento da pena, que não consegue atingir 

suas finalidades e a impunidade também. 

A prisão que antes de tudo deveria ser um castigo por um mal 

praticado, caráter retributivo da pena, serve apenas para afastar o condenado do 

convívio social, mas não do mundo do crime, pois vislumbramos, dia-a-dia, que 

presos controlam o tráfico de entorpecentes de dentro das penitenciárias. 

comandam chacinas, determinam ocupação de morros, roubos c torturas, 

A prisão também não intimida. Essa função está a dispensar 

maiores provas, pois inúmeros criminosos continuam nas ruas praticando crimes 

hediondos, graves, que assolam a sociedade de maneira incontrolável. A 

impressão que fica para alguns é que a pena não "coloca medo em ninguém". 

Ora, se a pena ou a prisão intimidassem a alguém, perceberíamos que nos países 

onde a pena de morte ou a prisão perpétua são adotadas, a criminalidade seria 

menor. Isso não sucede. 



Na sua função dè ressocialização, a pena apresenta o mais alto 

grau de falência do sistema penitenciário brasileiro. O Brasil conta com 

novecentos e vinte e dois estabelecimentos prisionais, assim divididos' ': 

QUANTO AO TIPO: 

----- ----- _ _  ---I --- - I-* 
1 

Tipo de Estabelecimento kuantidade 1 
--- -- I-- --- - -CI 

. -- --- - - , . -- -- -- - 
- - - -  I 

Cadeia Pública ou Similar 1 , 477 
--- - _ _ ^ __-.-I I--- -- - -- - -- * - - 

I - Casa de Albergado 30 1 ---- -- --- 

Centro de Observação ---___-_--- __-.-_----L -- -- - -- - 
I 61 

Colônia Agrícola, Ind. ou Similar 20 

- - - _ 
24 

365 

922 

A população carcerária brasileira, dividida por sexos, como 

preconiza a Lei de Execução Penal, apresenta uma significativa maioria 

masculina. Para pouco mais de vinte e um homens condenados, há uma mulher 

na mesma condição. 0 s  números assustam, n b  só pela quantidade de pessoas 

que desprezaram sua dignidade, cometendo crimes das mais várias espécies, mas 

também pela quantidade de déficit de vagas, assim delineadasI9: 

PERFIL DA POPULAÇÃO CARCERÁRJA: 

PRESOS: POR SEXO: 

18 
Dados obtidos j~into ao Departamento penitenciário Nacional, no site do Minist6rio da Jcistica: 

h t t ~ : / / ~ ~ ~ . ~ i , ~ ~ ~ . b r / d e ~ e n / s i s t e m a  brasil.htm, dados auferidos pelo IBGE/2000. 
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Idem. 



---- "v__Xll_ ----- - - - - - 
[presos por sexo 1 Total 

/ Homens '237.727 

I Mulheres 10.958 

. . - _ I _ - - "  ----- -----.-- -- I 

'i 
- 

População Carcerária 248.685 
- - - - -__-_  ------_-_---- - - -  - 

D6ficit (Brasil) 
------.._l _ - __ ̂ _ _- _"- --- - - - - _ -_ " - - ---- - -- 

Tais dados só vêm a reforçar que as prisões existentes vivein 

abarrotadas de pessoas. As cadeias estão quase que com um terço a mais de 

pessoas além de suas capacidades. A maioria delas com péssimas condições de 

higiene. As drogas, armamentos e afins entram e saem com uma kcilidadc 

incrível. A ausência de trabalho, de assistência jurídica, de saúde, de prestação 

religiosa e material são patentes. 

Diante de tal quadro, irnpossivel admitir que a pena possa 

ressocializar alguém. Mas imaginar o contrário não 6 de todo dificil, alihs, 

infelizmente, é mais provável. 

Em pesquisa de campo, feita de maneira informal em alguns 

presídios, recebemos algumas indagações de condenados no mínimo curiosas, a 

saber: Como ensinar alguém que está preso a viver em liberdade? Como 

ressocializar quem nunca foi socializado?'' 

20 
Tais indagaqòes foralil forinauldas por presos do Cciltro dc Dctcn~ào I>ro\.ishria I c I dc OSCISCO. ,~ssiiii colii,, 

Por coildenados no presídio de Franco da Rocha. 
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Quer nos parecer que a resposta a tais formulações 4 simples, 

Inicialmente, cumpre destacar que o Estado necessita cumprir com suas funçdes 

constitucionais e legais, oferecendo aos cidadãos as condições mínimas exigidas 

nas questões relativas à saúde, à cidadania, à educaç80, à alimentação, A moradia 

e a outros direitos fundamentais de que não se pode dispor. Claro é que, se 

titermos em nossa realidade brasileira a prestação de tais serviços de modo a 

suprir às necessidades dos cidadãos, certamente o número da crimiilalidadc 

diminuiria, pois o mesmo ocorreria com as desigualdades sociais. Com isso, as 

pessoas saberiam o quão importante é a liberdade que possuem, até porque 

seriam cidadãos no sentido aceptivo da palavra. 

Em suma, a prisão deve se apresentar ressocializadora e não 

como um instrumento para piorar ainda mais a situação de quem precisa de 

"ajuda". A propósito, trazemos a colação algumas linhas do ilustre criminalista 

Zaffaroni, que assim se posiciona a respeito: 

"Lu prisión o "jaula" es uma instutución que se comporta como 

una verdadera máquina deteriorante: genera una patologia cu-ya carocterísticrr 

más saliente e1 a1 regressión, 10 que no es dificil explicar. El preso o p/*isioiiri/*o 

es llevado a condiciones de vida que nada tienem que ver con las de1 adulto; se 

[e priva de todo 10 que usualmente hace e1 adulto o no conoce. Por otrn parte. 

se le lesiona lu autoestima en todas /as formas imaginables: pérdidn de 

privacidad y de su propio espacio, sornetimiento a repisas degradantes ... ~121 

Some-se a isso tudo, a dificuldade em trabalharmos com 

condenados que cometeram crimes considerados mais graves ou hediondos, 

apenados, com efeito, com pena de reclusão. Claro é que é muito mais fácil 

recuperar aquele que furtou daquele que roubou com emprego de arma de fogo, 

aquele que causou lesões corporais de natureza leve daquele que com ânimo 



homicida, retira a vida de outiem. O quadro penitenciário nesse aspecto, 6 

bastante i lu~tra t ivo~~:  

----- ..----. 
Aberto -1 6.413 I 

I -.--- - - - -  -, 

25.748 

---- .-------..- - - - 
208.059 

=de Segurança : 8.465 

248.685 

Há mais de seis condenados em regime fechado para cada 

condenado aos regimes aberto, serni-aberto ou a medida de segurança somados. 

Isso só vem realçar que a política de reinserção social necessita ser séria e 

eficaz. 

Os números não param por aí. O Brasil possui um alto índice de 

presos para cada cem mil habitantes, conforme tabela2': 

PRESOS POR 100.000 HABITANTES: 

-- - / ~ o ~ u l a ~ ã o  I Total 
I 

169.799.170 

248.685 

( Presos p/100.000h I 

---- -- i -.-------------- - - -.- -- 
146.5 / 

- _I_____Lr__--_l 
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Esses dados, embora bastante significativos, estão bem abaixo 

daqueles colhidos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Isso 

porque lá, "a população carcerária, que cresce 10 vezes mais rápido do que a 

população em geral, já ultrapassou a casa de um milhão. Em cada 100.000 

habitantes, mais de 500 cidadãos norte-americanos estão condenados, esta taxa 

sendo muitíssimo superior a de países como Hungria (1 17), Austrália (79), 

Dinamarca (71) e Japão (42), avantajando-se um pouco a da África do Sul (369) 

é só inferior a da Rússia (558)."24 

Não obstante isso, a prisão visa também a incapacitação do 

condenado. Visa impedir que, solto, volte a delinquir. Por isso é que alguns 

países adotam a prisão perpétua. 

A prisão é um mal necessário, "é pois, um sofrimento, um 

cerceamento da liberdade do criminoso para impedi-lo dc reincidir, c iiiiia 

espécie de ameaça feita aos possíveis delinquentes , para impedi-los de caírem ... 
E por que a pena é uma dor? Não é porque na ordem Divina o mal deve ser pago 

com o mal, é porque na ordem natural (que não deixa de ser a ordem Divina), o 

mal é o único meio ou o meio eficaz para devolver o mal ... ,925 

1.7. Dos Estabelecimentos Penais x Criminalidade 

A população carcerária brasileira está distribuída em diversos 

estabelecimentos penais que se destacam por sua importância na questão da 

reinserção social do indivíduo. Cada qual delas - penitciiciárias: col6iiiiis 

agrícolas, industriais ou similares; casas de albergado; centros de observação; 

hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico e as cadeias públicas - devem 

- 

24 Luiz Flávio Borges D'Urso. A privatizaçào dos presídios: terceirizaçào, p, 29. 



estar preparadas para receber seu respectivo público, pois aprcsentani 

características distintas um do outro. 

Esses estabelecimentos são diferenciados a partir dc 

classificações trazidas pela Lei de Execução Penal, no escopo de atingir as 

finalidades a que ela se propõe. Destinam-se ao condenado, ao submetido a 

pena de medida de segurança, assim como ao egresso e ao preso cautelar. 

Algumas características diferenciam os presos um dos outros, de 

modo que o preso provisório deve estar separado daquele condenado 

definitivamente. O reincidente deve cumprir pena em local diverso do preso 

primário; os homens em local diverso das mulheres; poderão as penas, de acordo 

com a quantidade aplicada ou da gravidade do crime, serem cumpridas em 

estabelecimentos de segurança máxima, média e prisão aberta. 

A Lei de Execução Penal prevê que as várias categorias de 

estabelecimentos sejam identificáveis por características específicas e que 

sirvam a tipos específicos de presos. Na prática, 110 entanto, cssas categorias s5o 

muito mais maleáveis e a troca de presos é constante. 

A Lei e clara. Assim, o suspeito criminoso, logo após ser preso, 

deveria ser levado a delegacia de polícia para as providências de praxe. Dentro 

de poucos dias, caso não fosse libertado, deveria ser transferido para uma cadeia 

ou casa de detenção, enquanto aguardasse julgamento. Se condenado, deveria 

ser transferido para um estabelecimento específico para presos condenados. Ele 

talvez passasse suas primeiras semanas ou meses num centro de observação, 

onde especialistas procederiam a sua classificação, por meio da realização de 

exames e testes de personalidade; estudariam seu comportamento e atitudes. 

entrevistando-o, selecionando, destarte, vislumbrando qual o melhor 

estabelecimento penal para reformar suas tendências criminosas. 

2s Lydio Machado Bandeira de Mello. Origem, nalurc.:u e,fin(didcrdc do pena, p. 150. 
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O que se está a perceber é que este trabalho não pode ser feito a 

contento em grandes estabelecimentos penais. Prova disso foi a desativação da 

Penitenciária do Carandiru. 

O Brasil, na verdade, não possui um íinico sistema penal e siní 

muitos. Subsume-se, com isso, que cada um dos vinte e seis governos estaduais, 

assim como o governo do Distrito Federal, administra um conjunto separado de 

estabelecimentos penais com uma estrutura organizacional distinta, com polícias 

independentes. A independência estatal com que cada um dos entes políticos 

estabelece a política penal, reforça a ampla variedade entre eles em assuntos tão 

diversos como os níveis de superlotação, custo mensal por preso e salários dos 

agentes penitenciários. A estrutura estadual dos sistemas penais não segue um 

modelo rígido. Exemplo disso é o Poder Executivo estadual, que administra o 

sistema prisional por meio de sua Secretaria de Justiça, enquanto sua Secretaria 

de Segurança Pública, órgão encarregado das polícias, geralmente gerencia as 

delegacias de polícia. 

No entanto, são muitas as exceções a esse niodelo. No Estado dc 

São Paulo, de forma mais notável, o sistema prisional tem sua própria secretaria. 

como recomendado pela Lei de Execução Penal. No norte do país, 

nomeadamente no Estado do Amazonas, os presídios e as delegacias estavam 

exclusivamente sob a tutela da Secretaria de Segurança Pública. Estes dados 

vêm a reforçar as disparidades existentes dentro de um mesmo território, bem 

como demonstram a necessidade de uma ''unificação" de trabalhos e esforços 

em toda a nação, visando o resgate social do preso. 

Com efeito, a autonomia que cada estado comporta sobre seus 

presídios não quer dizer que o Governo Federal possa estar omisso as questões 

da segurança pública nacional. No interior do Ministério da Justiça operam o 

Departamento Penitenciário e o Conselho Nacional de Política Criminal c 

Penitenciária. Cada qual deles possui uma função distinta da do outro. O 

Departamento Penitenciário tem a função de articular aspectos eminentemente 



práticos, tais como o financiamento para construção de novos presídios; 

porquanto Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária tem a função 

de orientar as políticas em nível intelectual. 

Importante destacar a contribuição do Conselho Nacional na 

pesquisa e publicação do Censo Penitenciário Nacional. Este se baseia em 

pesquisas coletadas pelas autoridades prisionais estaduais, o Censo coleta e 

divulga informações relevantes sobre os presos, agentes penitenciários e outros 

funcionários do sistema penal, custos do encarceramento e o estado da infra- 

estrutura das prisões no Brasil. Os "Censos" são atualizados de dois em dois 

anos. 

O mais recente foi divulgado a imprensa eiii 2000. O ('onscllio 

Nacional, assim como havia já feito anteriormente, recomendou projetos de lei 

sobre prisões e assuntos relacionados a fim de remediar os problemas que foram 

encontrados no sistema penitenciário brasileiro, em especial a superlotação. Foi 

também a partir desses estudos que o Estado sentiu a necessidade de "encarar" a 

realidade dos grandes complexos penitenciários e prisionais, que, sob efeito de 

distorções surgidas mais recentemente, especialmente pela midia, acabaram por 

servir de abrigo e sede física para o crime organizado, especialmente o PCC - 

Primeiro Comando da Capital - no Estado de São Paulo. 

A Casa de Detenção, denominada "Carandiru" foi inaugurada em 

1956, pelo então governador Jânio Quadros. Seu projeto inicial previa a 

manutenção de três mil, duzentos e cinqienta presos, mas ela acsbo~i sci~do 

reestruturada e sua capacidade elevou-se para seis mil e trezentas vagas. Desde 

1975, deixou de receber apenas réus que esperam por julgamento. Sua 

população oscilava entre sete mil e sete mil e quinhentos presos, mas já chegou 

a ter picos de oito mil. Em 1992, a unidade foi palco do massacre de cento e 

onze internos pela Polícia Militar. Sua estrutura física estava comprometida por 

dezenas de túneis escavados em tentativas de fiigas. Na maior delas, registrada 

há pouco mais de dois anos, cento e oito detentos escaparam. 



Além do massacre, outros motivos contribuíram para o finí da 

Casa de Detenção. O presídio tornou-se sinônimo da ação de facções criminosas 

e de corrupção do sistema carcerário. Uma destas organizações, o Primeiro 

Comando da Capital, promoveu em fevereiro do ano passado uma rebelião que 

mobilizou vinte e sete mil presos em vinte e nove cidades paulistas. O comando 

dos rebelados foi centralizado na Detenção. Logo após o levante, o Governador 

do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, determinou o fim da unidade. Tal 

atitude foi corroborada por unanimidade tanto no meio jurídico quanto entre 

organizações que defendem os direitos humanos. 

Por outro lado, de modo perigoso, "a mídia constrói a imagem 

desta suposta espiral incontrolável da criminalidade e faz com que pais e mães 

se retorçam de aflição em tantas noites  insone^".^" O crime scnipic preocupou a 

população brasileira. A dramática realidade penitenciária que nos assola merece 

atenção especial. Antes da midia colocar em destaque o PCC, apenas três por 

cento dos paulistanos apontavam a criminalidade como o principal problema 

contemporâneo. Apenas três anos após, esse índice triplicou.27 A violência 

aumentou ou a mídia se movimentou para que a sociedade assim pensasse? 

A criminalidade vêm sendo combatida com mais afinco, porém, 

ainda não apresenta números convincentes, senão de controle ou pequena queda. 

Ocorre que a mídia, aproveitando-se da publicidade de determinadas vítimas - 
Sílvio Santos, Washington Olivetto, os bárbaros assassinatos dos prefeitos de 

Santo André e Campinas, assim como do jornalista global Tim Lopes - acabou 

construindo uma imagem ainda pior do crime. Inegável que cxistani iiioti\~os 

suficientes para se temer ao crime organizado, mas a criminalidade não mudou 

acentuadamente de forma nos últimos anos, mas sim de local. Devido as 

constantes ações das polícias nos grandes centros, o crime procura outros 

26 Joao José Sady, Estrtrtigitrs cIt1 ilu.rfio; crime c mvdo (/o crimc. I 9  
27 Idem. 



lugares, como as regiões iiiterioranas e litorais. Novos locais oiidc ~iossuiii 

trabalhar com menos intervenção da polícia. 

Mas, voltando a questão da desativação do Carandiru: ela ocorreu 

por quais motivos? De ordem política? Econômica'? Preocupaçào coní a 

reinserção social dos condenados? Por movimentação da sociedade local que 

não mais aguentava ter nos arredores de suas casas a penitenciária mais perigosa 

do Brasil? Para desmantelamento do Primeiro Comando da Capitalí? 

Se a desativação se deu por motivos políticos, ela foi bem-vinda. 

Isso porque o Governo de São Paulo vem estabelecendo um recorde no sistema 

penitenciário. Foram criadas mais de quarenta e três mil novas vagas para presos 

provisórios e para o cumprimento de penas. São mais vagas do que todas feitas 

nos últimos cem anos.28 

Cremos que a decisão de desativação do Carandiru foi política c 

firme. Mas foi correta? Foi viável? Afirmamos que sim. Não só porque havia 

superlotação, mas também porque estava mal colocada estrategicamente em 

relação a cidade. Além disso, o fato de, ao longo do tempo, terem sido feitas 

sucessivas reformas no sentido de gerar mais vagas, criou uma necessidade de 

reforinulação tal, que torna-se mais econômico construir novos presídios do qiic 

adequá-los a forma que se deseja. E, de uma vez por todas, se encaminha a 

decisão política do governo, para partir para a construção de presídios menores. 

Eles são mais facilmente gerenciáveis e seus resultados acabam aparecendo de 

melhor forma. Dissipar o crime organizado começa a ser possível. Se é assim, a 

decisão também ateve-se a reinserção social do condenado, pois é possível 

reintegrar a sociedade um número menor de pessoas. do que aqiiele anioiitoiido 

de gente que havia no Carandiru. 

Ainda no Estado de São Paulo foram construídos treze Centros 

de Detenção Provisória e cinco Cadeiões foram totalmente reformados, elcvai-ido 

para quase treze mil o número de vagas para detentos que ficariam em distritos 



policiais. Foram gastos mais de R$ 268 milhões de reais em tais obras, algumas 

em parceria com o Governo Federal. 

A questão da criminalidade vêm sendo levada a sério, tanto é 

verdade que no "dia 2 de abril de 2002, foi inaugurado o Centro de Readaptação 

Penitenciária de Presidente Bernardes (CRP). Localizada no quilômctro 586 da 

Rodovia Raposo Tavares, a unidade é a primeira entregue na atual gestão, 

específica para abrigar presos de regime disciplinar diferenciado (RDD), 

considerados de altíssima periculosidade. Nessa unidade, os presos ficam c111 

celas individuais, por um período máximo de 360 dias, sem prejuízo da 

repetição da sanção por nova falta cometida; as visitas semanais incluem duas 

pessoas e por duas horas apenas; a entrega de alimentos, roupas e objetos de 

higiene pessoal são feitos uma vez por mês pelos familiares ou amigos 

constantes no rol de visitas; e o contato com O mundo exterior é realizado por 

meio de correspondência. A "supermax" possui modernos equipamentos de 

segurança, como sistemas de video, detectores de metais e bloqueador de sinais 

de telefonia celular."29 Diversos outros centros também foram entregues, todos 

no interior do Estado. 

A proposta de aproximar ainda mais a sociedade civil do poder 

público veni sendo prioridade do Governo do Estado dc São Pa~ilo, nos nioldcs 

do plano do Governo Federal, pois está a cada dia estabelecendo novas e novas 

parcerias, no intuito de conseguir uma melhor prestação de serviços públicos. 

Tal assertiva se vislumbra no combate a superpopulação dos presídios e na 

busca por "novos caminhos para a recuperação dos presos, o Governo criou o 

Programa Integrado de Prestação de Serviços Comunidade: Penas Alternativas 

destinadas aos sentenciados que, em vez de irem para a prisão, por decisão da 

justiça, prestam serviços de caráter social, facilitando sua volta a sociedade. Aos 

presos é dada também a oportunidade de estudar e aprender um oficio, em 

-- 

28 Tais dados podem ser conferidos no site www adm~enitenclaria su rrov br, acesso cni 23 dc idnciso dc 200.7 
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cursos promovidos em parceria com um grupo de entidades, entre elas: 

Fundação Roberto Marinho, FiespICiesp, SesiISenai. As Centrais de Araraquara, 

Bragança Paulista, Campinas, Rio Claro, São Bernardo do Campo, São Vicente 

e São Paulo possuem 2048 casos em a c ~ m ~ a n h a m e n t o . " ~ ~  

O Governo também lançou a Cartilha dos Direitos e Deveres dos 

Presos, elaborada em conjunto pela Procuradoria Geral do Estado e a Secretaria 

da Administração Penitenciária, visando dar ainda mais garantia a reinserção 

social do preso. 

Não se pode olvidar, entretanto, o enorme dispêndio cliic i~iii 

preso dá ao Estado. Especialistas indicam que cada um deles custa ao Estado 

cerca de R$ 4.440,00 anuais. Trata-se de uma valor que a maioria da população 

brasileira não percebe em um ano inteiro de trabalho. Esse é um dos motivos de 

tanta revolta por parte da população em geral. 

Ora, já estamos cansados de saber que a pena de prisão é cara e 

ineficaz; não inibe a criminalidade e favorece a reincidência; destrói indivíduos, 

aniquilando sua auto-estima e embrutecendo-OS; e separa famílias. Sabe-se que 

quem sai das penitenciárias, em geral, sai pior, e, ao reincidir, frequentemente 

comete crimes mais graves. 

Está mais do que na hora de avaliar com seriedade a relação 

custo-beneficio da pena de prisão. O contribuinte não merece que scii diiilicin~ 

continue sendo desperdiçado, mantendo na prisão quem não precisa lá estar. Ou 

bem se resolve gastar esse dinheiro de maneira eficaz ou a insegurança 

aumentará, os custos das cadeias também. Esse é o grande objetivo das OSCIPs: 

gastar com sensatez e com responsabilidade as verbas públicas, visando atingir 

as finalidades de resgate social do preso. Visa, pois, evitar a corrupção e a má 

~itilização do dinheiro público. 

29 Dados retirados do site httu://www.saouaulo.s~.~ov.br~~coe~/social/admin penit.htm, acesso em 23 de janeiro 

de 2003. 
' O  Idem. 



2. O ESTADO E O TERCEIRO SETOR 

2.1. Necessidade de Reforma do Estado 

Qual é o papel que o Estado deve desempenhar na sociedade 

contemporânea? Até que ponto a intervenção estatal mostra-se um fator positivo 

na vida social? 

Essas indagações são pertinentes a medida que se estabelece unia 

relação diretamente proporcional entre as atribuições do Estado e a qualidade de 

seus serviços, ou seja, quanto maior a intervenção estatal na vida cotidiana, 

maior a crise nos serviços públicos. Esta é oriunda da maneira como administra 

a máquina estatal, já que concentra e centraliza funções de um modo rígido e 

desnecessário, mediante a adoção de regulamentos e normas excessivas. 

É perceptível, pois, que a reforma do Estado não é um tema 

abstrato, mas de todo desejável, por ser algo cobrado e iniciado pela própria 

sociedade, que vê frustradas todas as suas demandas e expectativas. 

Ante o notório colapso estatal em quase todos os seus setores, 

tornaram-se impreteríveis os projetos de reforma e de remodelação do Estado, 

lima vez que este não tem se mostrado capaz dc atender às ncccssidadcs \sitais 

básicas com eficiência, devido, principalmente, a enorme quantidade de 

demandas a ele dirigidas na área social. Além disso, já dispomos de iim 

segmento da sociedade, chamado de ''Terceiro Setor", capaz de colaborar dc 

forma dinâmica na produção dos resultados públicos tão a~mejados.~ '  

Com efeito, poderíamos elencar inúmeros setores estatais que 

carecem de reforma ou de uma administração melhor, como o ajustamento fiscal 



em relação à área econômica, à p~evidência social, à política agrária, a educação. 

à cultura ou à saúde. 

Visando a melhoria social, acreditamos que o Estado deveria 

deixar de ser o responsável direto pelos desenvolvimentos econômicos e sociais 

do país, para funcionar como promotor e regulador desses desenvolvimentos. 

Para tanto, toma-se imprescindível a reforma do Estado e, para isso, foram 

criadas as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). São 

elas parte de um processo de remodelação do próprio Estado. Assim, em se 

considerando que nosso trabalho tem destino certo, cabe ressaltar que nos 

interessa a utilização das OSCIPç para, de um lado, gerenciar e administrar os 

estabelecimentos penais32 e, de outro, atingir os objetivos da Lei de Execução 

Penal. 

Desse modo, o Estado precisaria desempenhar o papcl de 

instrumento de transferências de renda na vida contemporânea, redistribuindo e 

realocando os impostos recebidos, destinando parte deles ao próprio Estado para 

subsidiar alguns serviços públicos indelegáveis, tais como: os rcsponsávcis pcla 

garantia da ordem interna e da segurança externa, bem como os objetivos 

econômicos de estabilização e desenvolvimento. O mencionado conjunto de 

atividades, entre outras, é o que a doutrina denomina ''fins exclusivos do 

Estado", praticáveis apenas por ele próprio.33 

Até este âmbito, a intervenção estatal é sadia, devendo ser 

delegadas as funções, que não competem única e exclusivamente a ele, ao 

chamado Terceiro Setor, que, em linhas ainda bem singelas, desencadeiam o 

chamado processo de publicização, ou seja, a transferência da produção de 

objetivos sociais não exclusivos ao Estado para o setor público não-estatal, 

3 1 O referido segmento da sociedade consiste num meio de realizar parcerias cntrc Estado c Socicdadc ('ivil cni 
todos os níveis, com a iiicorporaçào das organi/açdcS dc cidadàos na sua claboraçbo. na s~i:i c\cciiyAo. tio S C ~ I  

inonitoraincnto, na sua avaliaçào c na sua fiscali/açào. 
32  A expressào em dcstaquc foi eniprcgada em tcrnlo gctlcrico. aproxiniando SCLI grau dc signiliciiyào tios 
seg~iintes termos: penitenciárias, colôiiias agrícolas, industriais ou similares, casas de albcrgado. centros dc 
observação e hospitais de custódia e tratamento psíquico. 



exatamente corno estamos propondo. In casu, as OSCIPs podem seguramente 

realizar tal tarefa, mediante um instrumento chamado Termo de Parceria, 

realizado entre elas e o Estado e, eventualmente, entre outros órgãos do mesmo 

que tenham vinculação direta com o objetivo social da entidade. 

2.2. Surgimento das OSCIPs 

O estudo do surgimento das Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público deve ser precedido do estudo da expressão "interesse público", 

visto que elas devem ter, por força de lei, atividades assim consideradas. Cabe, 

então, questionarmos qual seria o significado dessa expressão. Sabe-se que essa 

ela tem origem na década de 3 0 . ) ~  Referem-se a prestação de serviços à 

coletividade de maneira desinteressada, visando ao bem comum da sociedade. 

As pessoas jurídicas que então prestassem esses serviços, c~ija 

atividade não fosse exclusiva do Estado, poderiam pleitear o título dc lltilidadc 

Pública, com o qual receberiam isenções tributárias e teriam direito ao acesso a 

recursos públicos, desde que não objetivassem o h~cro." A obtenção do referido 

titulo, que pode ser obtido em nível federal, estadual ou municipal,'" requer uma 

'" Esse é o entendiniei.ito Dallari (1995, p. 91). 
34 Por meio da Lei 11" 91, de 28 de agosto de 1935, o então Presidente da República Getúlio Vargas sancionou a 
primeira lei brasileira que regulamentava as regras para a Declaração de Utilidade Pública Federal, quc 
condicionava a atuação das pessoas jurídicas nela descritas ao desenvolvimento de atividades que fossem de 
interesse da coletividade. 
35 Era o que acontecia com as associaçòes, sociedades civis e fundaçòes. 
36 A concessào de Utilidade Pública Municipal é feita Por meio de Decrcto do Poder Executivo. mcdianic 
requerimento da Câmara de Vereadores, solicitando ao Presidente da Câmara dc Vcreadorcs quc dE cntrada no 
pleito, acompanhado dos documentos que comprovam a existência da Entidade, tais como: cstatuto rcgistrado. 
ata que elegeu a última Diretoria e atestado de funcionamento. A concessào de Utilidade Pública Estadual c ikiia 
a partir de Decreto do Poder Executivo, mediante requerimento da AsscmblCia I,cpislativa. rcq~icrcndu ao 
Presidente da Câmara dos Deputados. E a concessão dc Utilidade Piiblica Fcdcral C k i t a  a t n i \ C s  dc I>cc~i -c i~ (li> 
Poder Execiitivo, mediante requerimento processado pelo MiiiistCrio da J~is t  iya Os ( 'ci-t I liciidos 1'1~1, 

filantrópicos, porém, são concedidos apenas em nível federal, pelo CNAS - C'oiiscllio Nacioiial dc Assis~i.iic.ia 
Social. 



série de documentos, previstos em Lei, sob uma rigidez desnecessária, o que 

acarreta, na maioria das vezes, uma demora significativa no processo.37 

A atual legislação que reza sobre Utilidade Pública proíbe que os 

dirigentes das entidades beneficiadas percebam qualquer tipo de remuneraçao. 

Sua área de incidência é bem restrita, tal como acontece com as organizações 

sociais, cujas áreas de atuação estão limitadas à assistência social, à saúde e a 

educação. 

De modo não recomendado, algumas ONGs (Organizações Não 

Governamentais) tentaram, sem sucesso, "burlar" o rigor legal. Essa dificuldadc 

de acesso aos recursos públicos e a ausência de uma boa equipe acarretaram, nào 

raro das vezes, a dizimação dessas entidades. 

Há pouco mais de três anos, no entanto, isso começou a mudar, 

devido aos trabalhos incessantes do Ministério da Justiça, responsável pela 

criação das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPS).'~ 

Em vista da dificuldade de definir com precisão o significado de 

"interesse público", uma vez que ele também é utilizado para os pretendentes a 

nova qualificação, e diante do risco de uma definição genérica e abstrata, foram 

estabelecidos dois critérios que, combinados e simiiltâncos, caracteri/ani c d io  

sentido ao "caráter público" a que as OSCIPs fazem menção. 

Desse modo, as entidades têm de obedecer, ao mesmo tempo. aos 

critérios definalidade - não ter fins lucrativos e desenvolver determinados tipos 

de atividades de interesse geral da sociedade (artigos 1" e 3 O  da Lei 9.790199) - e 

adotar um determinado regime de funcionamento - dispor em seus estatutos c 

engendrar nas suas ações preceitos da esfera pública que tomem viiiveis a 

transparência e responsabilização pelos atas praticados (artigo 4' da Lei 

9.790/99).'~ 

" O mesmo acontece com as entidades que possuem fins filantrópicos. 
38 Lei no 9.790, de 23 de março de 1999. 
I9   li sabe te Ferrarezi & Valeria Rezende, OSCIP - 0rkF'nizo~fio .ror.ictltrd~ r i i i l  c/c into.c.svt~ a 1ci 
9.790199 con-io alternativa para o Tcicciro Sctor. p. 30. 



Várias foram as melhorias geradas com a publicação dessa lei; o 

que pode ser comprovado com base nos dois aspectos mencionados a seguir: ( i )  

facilitou-se a captação de recursos do terceiro setor; (ii) permitiu-se a 

remuneração da diretoria das entidades com vistas a profissionalização dos 

ramos de suas atividades. 

A qualificação como OSCIP está adstrita a requisitos objetivos, 

de modo célere e desburocratizado, ao contrário do que vinha ocorrendo com as 

empresas que desejavam o título de Utilidade Pública. Isso faz com que as arcas 

de atuação, até então existentes para as Sociedades anteriores, fossem 

ampliadas,40 permitindo, dessa forma, que as OSCIPs, com objetivos sociais 

bem definidos, criem parcerias com o Estado, por meio de um Termo de 

Parceira, visando atender as demandas cada vez mais exigentes das ações sociais 

estatais. O supracitado Termo de Parceria consiste numa forma mais 

simplificada e objetiva, do que os convênios, para se obter acesso a erario 

público,41 estabelecendo-se, assim, uma cooperação em que o governo entra com 

o elemento financeiro e as OSCIPs com a execução das atividades. 

O fato de as doações feitas as OSCIPs poderem ser objeto de 

dedução no imposto de renda de pessoas jurídicas - como mais à frente se 

verificará - é um ponto importante, pois as empresas, de um modo geral, podem 

contribuir com as causas sociais e, em contrapartida, caso queiram, podem 

explorar o retomo de imagem. 

O controle das atividades e 0s gastos são controlados, porquc i 

obrigatória, na qualificação de uma OSCIP, a criação de Conselhos Fiscais, 

assim como a publicação de relatórios de atividades e as demonstrações 

financeiras realizadas sob determinado período. 

40 Referimo-nos às áreas de atuação das Organizaçdes Sociais e das ONGs. As organizaçbes sociais. por seu 
turno, não obtiveram êxito quer por apresentarem um sucinto rol de objctos sociais, quer pcla burocraii/ada 
forma de obter essa qualificação, bem como pela dificuldade em formar convênios com o Podcr Público. anlc a 
extensa exigência de documentos e requisitos. 
4 1  Até a publicação da Lei do Terceiro Setor, os convênios eram 0 meio mais comum de parceria realizado com o 
Estado. 



As benesses, requisitos e vantagens mencionados nos parágrafos 

anteriores foram criados pelo Conselho da Comunidade Solidária, uma das áreas 

de atuação da Casa Civil da Presidência da República, respoi~sc'i~-c1 pclii 

elaboração e aprovação da lei que criou as OSCIPs, o qual nasceu da finalidade 

precípua de fortalecer a sociedade civil, mediante a aproximação entre esta e o 

Estado, com objetivos sociais definidos em lei: promoção da assistência social e 

da cultura; defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; promoção 

gratuita da educação, da saúde, do voluntariado, entre outros. Esse estreitamento 

entre Estado e o denominado setor privado é o objetivo máximo proposto pela 

Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, que visa essencialmente dar continuidade 

aos trabalhos de reforma do aparelho estatal, do mesmo modo como já havia 

sido feito quando houve a criação das Sociedades Sociais, instauradas pela Lei 

no 9.637, de 15 de maio de 1998. Porém esta foi uma lei que não "pegou", 

devido à sua demasiada burocracia e à restrição expressiva no campo dc 

atuação, o que deixou de acontecer com as OSCIPs. Conforme já expusemos, dc 

uma forma dinâmica e concreta, os objetos sociais, que até então eram restritos 

às Organizações Sociais, foram ampliados, O que gerou a possibilidade c a 

responsabilidade de as OSCIPs incidirem num campo maior de atuação estatal. 

Em virtude de ser perceptível que as democracias 

contemporâneas estão num processo mundial de publicização, o11 seja, na busca 

incessante de novos modelos da administração pública, realizados em parcerias 

estratégicas entre o Estado e a sociedade, sem finalidade lucrativa, arriscamo- 

nos a dizer que a Lei no 9.790/99 é um primeiro passo na tentativa de aperfeiçoar 

as atividades estatais e, sobretudo, de buscar a eficiência tão sonhada dos 

serviços públicos, nomeadamente na questão do resgate social do preso. 

Em se considerando iim crescimento de mais dc 200'h, (d~i/cntos 

por cento) em 2001, em relação ao ano anterior, no número de pedidos para 



pessoas jurídicas obterem essa qualificação,42 podemos seguramente constatar 

que as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público consolidam-se 

mais e mais a cada ano. 

2.3. Lei no 9.790199 - Lei do Terceiro Setor 

2.3.1. Noções Gerais 

No campo da ordem sócio-política, até bem pouco tempo atrás, 

compreendíamos apenas o campo do público e O do privado, os quais sempre 

apresentaram traços e características bem distintas um em relação ao outro. 

No aspecto jurídico, iíomeadamente no tocaiítc ao Direito 

Objetivo, também conhecido como Direito positivado quando no aspccto 

exclusivamente normativo, divide-se ele em dois grandes ramos, quais sejam: o 

Direito Público e o Direito Privado. Para melhor entendimento dcstcs dois 

grandes ramos é necessário fixarmos as distinções que limitam a seara de cada 

um, ressaltando-se sempre que o Direito positivado é todo o conjunto de normas 

jurídicas à disposição do Estado e do cidadão; entretanto, há momentos cni quc u 

aplicação das normas pode ser flexibilizada ou negociada, é o caso do Direito 

Privado, enquanto, há outros momentos em que as normas devem ser 

obrigatoriamente aplicadas, é o caso do Direito Público. 

Há autores, todavia, que dividem o Direito Objetivo em mais um 

ramo, denominado-os de Direito Social, funcionando basicamente em posição 

intermediária ao Direito Público e Privado, revelando senipre a garantia soci;il 

42 São dados divulgados pela Coordenaçáo de Outorga e Títlilos da Secretaria Nacional dc Justiça. pcrtciiccnic 
Ministério da Justiça. Disponível em <http:www.rnj.gov.br>. Accsso em, I0  j ~ i n  2002 
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das relações a serem estabelecidas entre as diversas pessoas, tal como, ocorre 

com o Direito Previdenciário e com o Direito do Trabalho, quer sejam nas 

relações entre os Estados, quer sejam nas relações entre as diversas pessoas 

jurídicas ou naturais ( f i s i ~ a s ) . ~ ~  

Ressalte-se que o chamado Direito Subjetivo, diante do Direito 

Objetivo, é a faculdade de agir ~acultas agendi) dos sujeitos (pessoas), 

movimentado por cada um no uso do processo cabível, tudo visando garantir a 

efetividade de um direito que entende ser seu e que esteja previsto na ordem 

objetiva ou positiva, mas que teria sido supostamente lesado. 

2.3.2. Conceito de Direito Público 

O Direito Público, em sentido amplo, ou seja, latu sensu, é 

aquele que disciplina e organiza a competência do Estado, regulando as relaçòcs 

entre os Estados, assim como, entre o Estado e o cidadão. 

Suas normas são indisponíveis e não podem ser objeto de 

transações, visto que são consideradas normas cogentes, imperativas oii dc 

ordem pública, constituindo normas de imperatividade absoluta. Temos como 

exemplos os Direitos Constitucional, Administrativo, Penal, Processual, 

Tributário, Financeiro, Econôinico, Iiiternacional Privado, Urbai~ístico c 

Eleitoral, já que estão todos dotados de r ~ ~ m ~ a s  cogentes aplicáveis às relações 

entre os diversos Estados e entre o próprio Estado e o cidadão considerado como 

membro do Estado. 

2.3.3. Conceito de Direito Privado 

43 José Afonso d a  Silva, Curso de Dirieto Cons~i~ucional Po.ritivo, p. 15 



O Direito Privado, em sentido amplo, é aquele que disciplina c 

organiza as relações a serem estabelecidas entre os particulares. Suas normas 

podem ser objeto de transação pelos interessados, visto que são consideradas, 

majoritariamente, normas de imperatividade relativa, ou seja, não cogentes, ou 

por alguns autores denominadas dispositivas. É o que ocorre com os Direitos 

Civil e Comercial. Porém, é importante compreender que mesmo no Direito 

Privado é possível encontrarmos normas indisponíveis, ou seja, normas 

cogentes, basta observar o Direito de Família, como divisão do Direito Civil. 

onde o procedimento de habilitação para o casamento deve ser 

compulsoriamente cumprido pelos particulares interessados, alcm dc oiitras 

restrições que, se não observadas, geram nulidades, tais como: a capacidade dos 

agentes, o objeto lícito da negociação realizada e a vontade livre de cada 

indivíduo. 

2.3.4. Relação do Direito PúblicolDireito Privado com as OSCIPs 

Essa explanação acerca dos campos público e privado como 

organizações polarizadas justifica-se porque a lex também reconhece como de 

caráter público organizações não-estatais, sendo j~lstarncntc cssc o intcnto da I.ci 

do Terceiro Setor que concebe que o público não é e não deve ser monopólio do 

Estado. Também não corroboramos com a alegação de que o Estado deve 

continuar mantendo sob sua tutela todas as atividades públicas. Todavia, a 

existência das OSCIPs não querem significar que o Estado esteja 

desc~rn~romissado ou que esteja, de qualquer forma, renunciando ao seu papel 

constitucional, ou ainda, atribuindo responsabilidades a terceiros, tampouco 



terceirizando serviços, mas sim piiblicizando suas obrigaçòes para qiic, dcstc 

modo, concentre condições reais para atingir o bem comum, a eficiência estatal 

tão perquirida. A legitimação de todos os atos do Estado depende principalmente 

de sua adequação as finalidades." 

Além dos aspectos favoráveis já expostos, vale ressaltar ainda 

que "por de trás da Lei do Terceiro Setor, existe a avaliação de que o olhar 

público da Sociedade Civil detecta problemas, identifica oportunidades e 

vantagens colaborativas, descobre potencialidades e soluções inovadoras em 

lugares onde o olhar do Estado não pode, nem deve, penetrar. A ação pública da 

Sociedade Civil é capaz de mobilizar recursos, sinergizar iniciativas, promover 

parcerias em prol do desenvolvimento humano e social sustentável, de uma 

forma que o Estado jamais pode ou poderá fa~er ."~ '  

Exemplo disso são as sociedades civis que trabalham c0111 

pessoas portadoras de vírus da AIDS. O Estado é ineficiente na questão da saúde 

pública, nomeadamente na questão do tratamento dos portadores de 11IV 

positivo, mas as sociedades civis brasileiras tornaram, sobre o referido assunto, 

esse trabalho uma das melhores políticas mundiais. 

O Terceiro Setor é aquele que não é público nem privado, mas 

guarda uma relação intermediária entre o Estado e o setor particular, permitindo, 

ainda, a prestação de serviços de interesse social sem as limitações estatais. 

Subsume-se, com isso, que o Terceiro Setor é composto por organizações de 

natureza privada, sem objetivo do lucro, dedicadas à consecução de objetivos 

sociais ou públicos, mesmo não sendo integrantes do E s t a d ~ . ~ "  

44 Marcel de La Bigne de Villeneuve. L 'Activité dtatique ,p. 6. 
45 Anna Cynthia Oliveira, Terceiro Setor: uma agenda para reforma do Marcw L ~ ) ~ ~ ~ / ,  p, 08. 
46 Daliari (1995, p. 91)  denomina esse fcnômcno de fins concorrcntcs C cxplica q ~ i c  "Estcs sào iunibbiii dc gruiitic 
importância social, mas, por siia própria natureza, não cxigcm qLic O Estado tratc dclcs com cxcliisi\ id;idc. 
achando-se, no todo ou em parte, identificados com 0s fins dc outras sociedades. Com pequciias variaçòcs. 6 cçsa 
a classificação adotada por GROPPALI e R A N E L L E T T ~ ~  0s quais, no entanto. prcfcrem dar aos prin~ciros a 
denominação de f ins essenciais, porque o Estado 1150 pode prescindir deles, colocando em plano um pouco 
inferior osfins complementares oii integrativos, que o Estado deve buscar para favorecer O dc~cnvolvimcnio c o 
progresso da vida social ." (grifo nosso) 



Não há mais como admitir apenas duas formas de atividades: 

estatal e privada. É visível, no capitalismo e na democracia contemporiincos, 

uma terceira atividade, a que ousamos chamar de mista, difusa ou intermediária. 

Trata-se das atividades públicas não-estatais, constituídas por organizações da 

sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos, que nào sào 

propriedade de um grupo de pessoas, no entanto são orientadas por um motivo 

mais amplo e importante: o interesse social. 

Tanto é verdadeira tal assertiva que, caso admitíssemos o 

contrário, teríamos de revogar a Lei do Terceiro Setor. 

2.4. Natureza jurídica do Terceiro Setor 

Equivocado associar o conceito de Terceiro Setor ao de 

sociedade civil, consistindo tarefa árdua precisar sua natureza jurídica. 

Não incorreremos no engano de conceituá-10, fazendo remissão 

as organizações que dele fazem parte, tampouco de suas áreas de atuação. Assim 

sendo, antes de buscarmos um conceito para o Terceiro Sctor, bcni conio 

precisarmos sua natureza jurídica, entendemos ser mais confiável esclarecer o 

que vem a ser o primeiro e o segundo setores, na medida em que o terceiro 

origina-se a partir de uma mescla entre os outros. 

Tratando acerca do Primeiro Setor, cabe ressaltar que este é o 

Estado, vez que "[ ...I o poder constituinte dá vida a um ente imaginário, o 

Estado, com a finalidade de o mesmo se organizar e executar sua vontade 

original. O titular do poder quer que o Estado gerencie e administre4' a vida 

47 Administrar  vem do latim adminisiuare q u e  significa gerenciar. cuidar  c administrar .  



social [...]o Estado existe para decidir (fazer leis) e cumprir (executar as leis e 

d e c i s ~ e s ) . " ~ ~  

O Segundo Setor, por sua vez, é formado pelo chamado mercado 

de bens ou de pessoas, o qual inexoravelmente integra e é a razão de existir do 

Primeiro Setor. 

Com base nisso, podemos ratificar que o Terceiro Setor é aquele 

capaz de movimentar um grande volume de recursos humanos e materiais para 

impulsionar iniciativas voltadas para o desenvolvimento social. Podc scr 

composto - e não formado - pelas sociedades civis sem fins lucrativos, pelas 

associações civis e por meio das fundações de direito privado, todas as entidades 

de interesse social.49 

Com efeito, conforme já foi previamente demonstrado, o 

Terceiro Setor é formado por organizações privadas com finalidades públicas. 

Portanto, o Terceiro Setor é composto por organizações sociais de cunho 

essencialmente privado, não pertencentes ao Estado, sem intuito de lucro, 

dedicadas à consecução de objetivos sociais ou públicos. 

Procuraremos daqui por diante conceituar juridicamente o 

Terceiro Setor como sendo um conjunto de organismos, organizações ou 

instituições dotados de autonomia e administração próprias que apresentam 

como função e objetivo principais atuar voluntariamente jrinto à socicdadc civil. 

visando ao seu aperfeiçoamento.50 

Por outro lado, importante mencionar que outras "figuras" 

jurídicas também fazem parte do denominado Terceiro Setor. Não se 

confundem com as OSCIPs, muito embora possuam certas similitudes. Estamos 

fazendo menção às Organizações Sociais, às Organizações Não Governamentais 

48 Sylvio Clemente da Motta Filho & William Douglas Resinente dos Santos. Direito Con.stitucional: teoria c 
950 questdes, p. 190. 
49 Segundo a Lei no 9,784199, entidade é "a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica"; órgào. "a 
unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da indireta"; e autoridadc. "o scrvidoi. ou 
agente público dotado de poder de decisào". 



e as Cooperativas Sociais. Mas por que as OSCIPs se apresentam como a melhor 

opção para promover a reinserção social do preso? Por que não, por exemplo, 

adotar a figura das Organizações Sociais? 

As Organizações Sociais, antes da criação das OSCIPs, 

demonstravam ser um primeiro passo para a aproximação entre o Estado e a 

denominada iniciativa privada. Todavia, a Lei no 9.637198, que dispõe sobre a 

qualificação de entidades como Organizações Sociais, a criação do Programa 

Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a 

absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras procid6nçias. 

possui inúmeras desvantagens frente a Lei das OSCIPs. Primeiro porque i~ào 

realizam com o Estado o chamado Termo de Parceria, exclusivo das OSCIPs, 

mas compactuam entre si, por meio de um instrumento jurídico denoiilinado 

Contrato de Gestão, burocrático e sistematizado, em que o Estado não transfere 

a pessoa jurídica recursos públicos, mas apenas a gestão de determinado 

patrimônio público, ao contrário das OSCIPs. Segundo porque as Organizaçòcs 

Sociais não podem remunerar seus dirigentes, o que não ocorre com as OSCIPs. 

Terceiro em virtude da possibilidade dada apenas às OSCIPs, de receberem 

ajuda de outras pessoas jurídicas por meio de desconto do Imposto de Renda 

pago ao Estado no limite de 2% (dois por cento), como à frente se verá. Quarto 

porque as OSCIPs podem ter como objetos sociais um número muito maior de 

atividades que as Organizações Sociais, limitadas a consecução apcnas do 

ensino, da pesquisa científica, do desenvolvimento tecnológico, da proteçào e da 

preservação do meio ambiente, da cultura e da saúde. Nossa proposta cinge-sc 

ao resgate da dignidade do condenado por meio da utilização de outros meios 

que não apenas esses, como é o caso, por exemplo, da assistência jurídica. 

Quanto às Organizações Não Governamentais, sabe-se que elas 

desenvolvem um importante papel dentro do cenário nacional. A denominação 

50 Essa conceituação genérica é a que se pode extrair da expos i~ào  fundamentada realizada por Fcrraic/i c 
Rezende (2000). 



ONG (Organização Não Governamental), esteve inicialmente ligada a 

Organização das Nações Unidas, quando entidades exerciam de níanci ra 

desinteressada determinados serviços públicos, como por exemplo a Cruz 

Vermelha e a Organização do Trabalho. 

Não existe um tipo de ONG que seja mais abrangeiíte no campo 

social ou político do que outras. Todas, das pequenas e locais até as grandes e 

internacionais, desempenham um papel sócio - político importante. 

Todavia, possuem uma problemática que compromete sua 

atuação: a ausência de recursos financeiros à sua própria mantença. As OSCIPs, 

para atuarem, podem se socorrer de recursos da União, dos Estados ou dos 

Municípios, além da doação da alíquota de 2% (dois por cento) de Imposto dc 

Renda repassados por outras entidades, o que faz abrir uma maior opção, 

legítima, diga-se de passagem, de captar recursos. 

As ONGs, muitas vezes, dependem de capital externo para seu 

regular funcionamento. Muitas delas são estrangeiras. Contudo, parece viável 

que determinados serviços não sejam por elas executados. Certas qucstòcs 

podem comprometer o Estado Democrático de Direito. Não se deve deixar toda 

e qualquer ONG - em especial as estrangeiras - executar qualquer serviço, ainda 

que ele possa parecer socialmente relevante. Imaginemos a questão dos 

remédios contra o vírus HIV. O Ministério da Saúde do Brasil, recentemente, 

quebrou as "patentes" estrangeiras e começou a fabricar os remédios para o 

tratamento de nossos doentes a um custo bem inferior daqueles quando éramos 

obrigados a comprar do estrangeiro. Quer nos parecer que uma ONG 

estrangeira, americana, que queira se instalar no pais para produzir referidos 

medicamentos, ainda que sob o argumento de ajuda aos "menos favorccidos", 

visando a aplacar o sofrimento daqueles que necessitam de ajuda, deve ser 

"olhado" com muita cautela. 

Mas elas, as ONGs, assim COmo as Cooperativas Sociais, estio 

desprovidas de algo central: a ausência de fiscalização por parte do Poder 



Público das atuações que realizam. Ora, se uma OSCIP deixa de cumprir suas 

metas, poderá deixar de receber os recursos estatais e, se tal conduta caracterizar 

crime, surge a possibilidade de seus responsáveis responder criminal c 

civilmente pelos atos que praticaram e a OSCIP, poderá, por outro lado, perder 

a qualificação que recebeu. Essa é uma diferença nos dias de hoje que merece 

destaque. A população brasileira está acolchoada de tanta corrupçào c da nii'i 

utilização dos recursos públicos. As OSCIPs possuem, como a seguir se 

perceberá, mecanismos únicos de controle a esses males. Estão, pois, mais 

preparadas que as ONGs e as Organizações para atingir os resultados públicos 

almejados. 

Não bastasse isso, a Lei no 9.867199, que dispõe sobre a criação e 

o funcionamento de Cooperativas Sociais, visando a integração social dos 

cidadãos, muito embora possa parecer outra alternativa ao nosso tema, possui 

impedimento legal para tal tarefa. Isso porque as atividades que elas podem 

realizar5', cingem-se as pessoas consideradas pela Lei em "desvantagem". A Lei 

não abriu a possibilidade de inserir na sociedade O condenado criminalmente. 

Possibilita que as Cooperativas Sociais trabalhem com os egressos do sistcmii 

penitenciário brasileiro e com os condenados as penas alternativas à detençào." 

Por isso, ao que tudo indica, as OSCIPs mostram-se como a 

melhor "saída" para o tema proposto, ante as especificidades que a seguir 

veremos, capazes de atingir os objetivos máximos a que nos propomos. 

Estão previstas no artigo primeiro da Lei, que dispòe: "As Cooperativas Sociais. constituídas com a fiiialidadc 
de inserir as pessoas em desvantagem no mercado econÔmic0, por mcio do trabalho. fundaniciiiani-sc 110 

interesse geral da comunidade em promover a pessoa humana e a integraçào social dos cidadãos. c inclucm ciiirc 
suas atividades: 
I -  a organização e gestáo de serviços sociossanitários e educativos; e 
I I  - o desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais, comerciais e dc serviços. 

52 E O que se depreende da leitiira do artigo tercciro da Lci 11" 9.867/99 



2.5. Pu blicização 

A reforma do Estado apóia-se na idéia da chamada publiciiíaç?io, 

ori seja, na absorção de serviços não-exclusivos do Estado, por uni  setor piiblico 

não-estatal (OSCIPs) que, fomentados pelo próprio Estado, assumem a direçào 

de alguns serviços públicos. Busca-se, por meio da publicização, firmar uma 

parceria entre a sociedade e o Estado, tornando a ação, até então eminentemente 

pública, mais ágil e com maior amplitude. 

Para tanto, cabe indagar acerca de quais as atividades que 

poderiam ser objeto desse processo, isto é, 0 que a lei permitiria que fosse 

publicizado. A Lei do Terceiro Setor é clara no que tange aos objetivos sociais 

das OSCIPs, uma vez que seu artigo terceiro elenca um rol taxativo a esse 

respeito.53 

A Lei condicionou o pedido de qualificação como OSCiP aos 

objetivos sociais nela previstos, funcionando cada qual dclcs. jiilitiimctitc coiii 

outros requisitos já pré-estabecidos na lei, ~ o m o  conditio sine quer Ilonl para 

obterem tal qualificação. Trata-se de atividades que podem ser desenvolvidas 

pelo Estado, pela própria sociedade ou por ambos, mediante parceria. 

O rol de atividades que podem ser desempenhadas pelas OSCIPs 

é bem mais amplo do que aquele utilizado pelas Organizações Sociais - 
anteriores a elas. Inegável, pois, que O legislador entendeu a necessidade de uma 

53 Interessa-nos de perto apenas alguns incisos da Lei no 9.790'999 ante O tema escolhido, a saber: 
"I - promoção da assistência social; [...I VI1 - promoçào do voluntariado; [ , , , I  IX - experimenta~ào, não 
lucrativa, de novos modelos sbcio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego c 
crédito; X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica grat~~ita de 
iilteresse suplementar; XI - promoção da ética, da Paz, da cidadania. dos direitos humanos. da d c n ~ o ~ r ~ ~ ~ ~  c. dc 
oi~tros V B I O ~ C S  i~~iivcrsuis.'' 
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maior incidência delas na sociedade, justamente com o intento de tomar suas 

ações mais ágeis e eficazes.j4 

Urge salientar que a Lei no 9.790199 não revogou qualquer outra, 

já que preservou objetos sociais bem distintos, apresentou diferentes meios de 

parceria com o Estado, além de não ter mencionado qualquer revogaçtio a outras 

leis. Ademais, a Lei 9.790199 é bastante objetiva ao dizer que as organizações 

sociais não podem se qualificar como organizações da sociedade civil de 

interesse público, o que deixa claro que aquelas continuam em vigor." 

A finalidade das OSCIPs é a de realizar serviços estatais de modo 

mais célere e eficaz, visam cumprir a natureza funcional da AdministraqBo 

Pública, isto é, a de um encargo de defesa, conservação e aprimoramento dos 

bens, serviços e interesses da co~etividade."~~ 

Porém, deve o Estado fomentar as atividades p~ibliciuadas 

mediante Termo de Parceria, instrumento de aproximação entre o Poder Público 

e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que deverá 

discriminar direitos, responsabilidades e obrigações das partes  contratante^.^^ 

54 Na Lei n" 9.637, de 15 de maio de 1998, as organizaçbes sociais têm por objetivo social atividadcs quc "scjan, 
dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteçáo e preservavão do meio 
ambiente, a cultiira e a saúde [...I." 
55  Esta proibição está contida no artigo 2", inciso IX, da Lei. 
56 Hel y Lopes Meirelles. Direito administrativo brasileiro, P. 80. 
57  AS Organizações Sociais formam parceria com 0 Estado mediante Contrato de Gestào (artigo 5". da L,C, 

9637/98), enquanto que as Organizaçbes da Sociedade Civil de Interesse Público mantêm parceria com o Estado 
por meio do Termo de Parceria (artigo 9' e seguintes da Lei no 9.790/99). 



3. REQUISITOS LEGAIS PARA A CRIAÇAO DE OSCIP 

3.1. Critérios para se obter a qualificação 

Feitas às considerações iniciais genéricas no capítulo anterior, 

convém agora adentrarmos particularmente em nossa proposta: a formação de 

OSCIPs como meio de solução para o sistema penitenciário brasileiro, 

nomeadamente na questão da recuperação do preso. 

Para que uma pessoa jurídica possa pretender sua qualificação, 

deve atender a determinadas exigências legais. Além da importância de 

satisfazer a cada uma delas, é imprescindível verificar algumas restrições 

impostas pela lei, que são de todo pertinentes. Vale ressaltar que a lei foi muito 

feliz ao enumerá-las, visando à sua própria pujança. 

Com efeito, o Decreto no 3.100199 impõe outros requisitos c 

proibições para se pleitear a qualificação, 0s quais devem ser conjugados coiii os 

da Lei das OSCIPs. 

3.1.1. Exigências referentes a natureza jurídica 

3.1.1.1. Não lucratividade 

A principal exigência é que a pessoa jurídica não tenha finalidade 

de lucro, conforme dispõe o artigo 1' da Lei 9.790199. Certo é que, eni tempo 

anterior a lei, a legislação brasileira não havia definido genericamente o que 

significaria a expressão "finalidade não lucrativa". 

Muito embora isso seja veraz, não raras vezes, ciicoiitranios c111 

textos que a finalidade não lucrativa, para fins específicos dela própria, dependc 

da não distribuição de lucros e não remuneração de sócios. 



Infelizmente, muitas vezes, na prática, são criados mecanismos 

visando burlar tal impedimento, em que o sócio o deixa de sê-10 para receber 

salário fora dos valores comumente praticados. 
. , Entretanto essa artimanha parece estar prestes a ser extinta. 

que houve modificações profundas no que diz respeito ao fato de se cvitar 

ultrapassar os limites da lei e outros aspectos, trazidos pela Lei no 9.790199, 

Segundo a referida lei, a finalidade não lucrativa nào depeiidc da nfio 

remuneração, muito embora o tenha feito apenas para os efeitos dela própria. 

A remuneração de dirigentes, por si só, não faz com que uma 

entidade passe a ter ou não finalidade não lucrativa. Esta finalidade é iim 

conceito jurídico-doutrinário, e não de ordem legislativa, que se cinge no fato de 

a organização não distribuir o que se chama de lucro entre os sócios. Veja-se: a 

finalidade não lucrativa não depende da remuneração, mas da não distribuição 

de lucros aferidos pela pessoa jurídica. A remuneração é contraprestação de 

trabalho prestado, enquanto lucro é contrapartida da participação societária. 

responsabilidade e risco desempenhados pela pessoa jiiridica. Nào sc pode 

incorrer no equívoco de se confundir 0s conceitos, pois, do contrário, nào 

entenderíamos a vontade da lei. 

A lei foi extremamente cautelosa e cuidadosa, pois definiu para 

os fins dela própria o que seja a não finalidade lucrativa, como sendo "a pessoa 

jurídica de direito privado que não distribui, entre 0s seus sócios ou associados. 

conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes 

operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou 

parcelas de seus patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e 

que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto so~ial" . '~  

Insta destacar que quaisquer entidades existentes podem 

pleitear sua qualificação como OSCIP. desde que não viscni iio Iiic.ro c 

obedeçam aos outros requisitos instituídos pela lei. No Anteprojeto da Lci, havia 



a necessidade de que a entidade existisse há, no mínimo, dois anos; contudo, o 

referido prazo foi extinto ainda na Câmara dos Deputados. 

3.1.1.2. Proibitividade das formas do artigo 2" 

Não basta que a pessoa jurídica não vise ao lucro para pretender ii 

qualificação. De igual modo, não basta que se dedique apenas as atividades 

previstas no artigo 3" da Lei. 

Muitos não podem cobiçar a qualificação ou porqlic visaní ao 

lucro (por exemplo, as sociedades comerciais); pela forma com que se 

apresentam (Organizações Sociais); ou pela defesa não coletiva, mas de um 

grupo especifico de pessoas (como é o caso dos sindicatos que só podem 

defender os interesses de seus filiados e não da sociedade). '' 
A Lei evitou que outras espécies de pessoas jurídicas pudessem 

obter os benefícios por ela trazidos, sempre que estas não se enquadrassem cm 

seus requisitos. 

Como defendemos a idéia de criação de OSCIPs para a 

reinserção social do preso, para um cumprimento de pena mais justo e humano, 

que vise atender aos propósitos previstos na Lei de Execução Penal. entendemos 

que tais restrições em nada inviabilizam nossa idéia. já que a criação dc rima 

58 Cf. artigo primeiro, parhgrafo primeiro da Lei no 9.790199. 

59 Não podem almejar a qualificação: I - as sociedades comerciais; 11 - OS sindicatos, as associaçbes c classc ou 
de representaçào de categoria profissional; I I I  - as instituiçbes religiosas ou voltadas para a disscminaçào dc 
credos, cultos, práticas e visòes devocionais e confessionais; IV - as organizaqbes partidárias c assemelhadas, 
inclusive suas fundaçbes; V - as entidades de beneficio mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um 
círculo restrito de associados ou sócios; VI - as entidades e empresas que cornercializam planos de saúde c 
assemelhados; VI1 - as instituiçbes hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras; VI1 - as escolas 
privadas dedicadas ao ensino formal nào gratuito e suas mantenedoras; IX - as 0rgani;laçòcs Sociais; X 
cooperativas; XI - as fundaçbes pi~blicas; XII - as f u n d a ~ b e s l  sociedades civis OLI associaç6cs dc dirciio pi.1, acj(,  

criadas por Órgào públjco ou por fundações públicas; XIII - as organiraçòes creditícias qiic teiihaii~ q~ialqlici i i p o  

de viilculação com o sistema financeiro nacional a que se refere 0 artigo 192 da Constituiçào Fcdcral. 



associação criada por particu1ares.e não pelo Poder Público seria necessária c 

suficiente para não se adentrar naquele rol proibitivo. 

3.2. Exigências referentes aos objetivos sociais 

A lei é exaustiva no que tange aos objetivos sociais das OSCIPs. 

Para pleitear essa qualificação, a pessoa jurídica, além de não ter iiit~iito dc 

lucro, deverá, por força do "caput" do artigo terceiro da Lei, optar ao menos por 

um dos seguintes objetivos sociais: 

I - promoção da assistência social; 

I1 - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimònio 

histórico e artístico; 

111 - promoç8o gratuita da educação, observando-se a forma 

complementar de participação das organizações de que trata esta Lei; 

IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma 

complementar de participação das organizações de que trata esta l.ei; 

V - promoção da segurança alimentar e nutriciona]; 

VI - defesa, preservação e conservaç80 do meio ambiente e 

promoção do desenvolvimento sustentável; 

v11 - promoção do voluntariado; 

VI11 - promoção do desenvolvimento econòmico e social e 

combate à pobreza; 

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos s0cio- 

produtivos e de sistemas alternativos de produção. comércio, 

emprego e crédito; 

x - de direitos estabelecidos, construção de novos 

direitos e assessoria jurídica gratuita de Interesse Suplementar; 

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos 

humanos, da democracia e de outros valores universais; 



XII - estudos e pesquisas, desenvolvinicnto de tccnologias 

alternativas, produção e divulgação de iiifoniiaçòes e conhecii7iciiios 

técnicos e científicos que digam respeito as atividades mencionadas 

neste artigo. 

O não acolhimento de um desses objetivos sociais acarretará 

inexoravelmente no indeferimento do pedido de qualificação; é o que dispõe o 

artigo 6", da Lei no 9.790199. 

É sabido que nosso ordenamento jurídico recepciona, como 

direitos fundamentais, a paz, a cidadania, a promoção do voluntariado e tantos 

outros valores, ora como "garantia" ora como "direit~".~' No entanto, as OSCIPs 

foram mais além, pois esses valores deixaram de estar previstos como direito ou 

garantia e passaram a ser vislumbrados como objetos sociais, o que faz garantir 

a aplicação prática de cada um deles. Isso só faz realçar a inequívoca vontadc do 

legislador em contribuir para a construção de um Estado Democrático de 

Direito, que, nos dizeres de José Afonso da Silva, apresenta-se como ii 

necessidade de se "superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um 

regime democrático que realize a justiça ~ocia l . "~ '  

Cremos que essa "justiça social" seja o que as OSCIPs sc 

propõem a fazer, apresentando-se como mecanismos de realização dela (justiça 

social) e não apenas do Direito. 

Não existe uma divisão nítida na Constituiçáo entre Direitos e Garantias, mas se sabe que os Dirciios sào as 
disposições meramente declaratórias, porqiianto qiie Garantias são disposiçòes asscciirat0rias. q ~ i c  scr\.ciii pi\iii i 1  

defesa de Direitos, qiic servcm coino ccrdadcira linlitaçào ao ~ o d c r  do listudo, As (iar;ii,ti;is (10s I ) i i . ~ ~ i i ~ ~  

Fundamentais podem ser: a) Garantias Gerais: Destinadas a asscglirar a cxisti.ncia c a clbtividadc clicUciu ioi.il, 
daqueles Direitos; b) Garantias Constitucionais: Em conjunto cardct~ri~am-sc como imposiçòes. posi i i~as oii 
negativas, aos órgãos de poder público, limitativas de sua conduta, para assegurar a observância ou. no caso dc 
violação, a reintegração dos Direitos Fundamentais; c) Garantias Constitiicionais Especiais: Sào iiorinas 
constitucionais que conferem. aos titulares dos direitos fundamentais. mcios. tkcnicas. instriiiiiciitos 0~1 

procedimentos para impor o respeito e a exigibilidadc de seus direitos, sào chainados tan~bbin ciii~ciios ~,iiI,Iic.o, 
subjetivos. Portanto, nào obstante a doutrina não faça distinçào cntrc dircito (faculdadc rcconhccida. naiiii,;il oii 
legalmente de praticar ou não determinados atos) e garantia (que 6 a segiirança de um dircito. ou seja. seli 
requisito de legalidade, que o defende contra eventuais ameaças) estamos concebendo-os como sinônimos, pois a 
Lei do Terceiro Setor não fez essa diferenciação. 
61  Jose Afonso da Silva, Curso de Direito ~ o n ~ l i t u c i o n a l  Po.sitivo, p. 126. 
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3.3. Exigências referentes ao Estatuto e ao pedido de qualificação 

A entidade que pretenda obter a qualificação como OSCIP 

deverá encaminhar seu pedido ao Ministério da Justiça, pelo correio ou por mcio 

de .protocolo. 

Ao pedido, que deverá ser feito sempre por escrito, deverão estar 

anexadas cópias autenticadas do estatuto registrado em Cartório, da ata de 

eleição de sua atual diretoria, do balanço patrimonial (com a demonstração do 

resultado do exercício), da declaração de isenção do imposto de renda e da 

inscrição no Cadastro Geral de ContribuinteslCadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CGCICNPJ). 

É, com base nisso tudo, que O Ministério da Justiça, competente 

para qualificar uma pessoa jurídica como OSCIP, pode verificar se ela atendeu 

aos requisitos fixados na legislação. Além disso, deve-se examinar se o pedido 

foi feito por pessoa que tenha capacidade de representação da pessoa jurídica. 

fato a ser "checado" na ata de eleição da diretoria e no próprio estatuto. 

Todavia a tarefa não é tão simples, pois, o estatuto, segundo o 

artigo 4 O  da Lei, necessita conter normas expressas que disponham sobre: 

I - a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, ~ublicidade, economicidade e da eficiência; 

I1 - a adoção de práticas de gestão administrativa, necesshrias e 

suficientes a coibir a obtenção, de fonna individual ou coletiva, de 

benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no 

respectivo processo decisório; 

111 - a constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, 

dotado de competência Para opinar sobre os relatórios de desempenho 

financeiro e contábil, e sobre as operações patrinloniais rcali/ados. 

emitindo pareceres para 0s organismos superiores da entidade; 



IV - a preyisão de que, em caso de dissolução da entidade, o 

respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica 

qualificada nos termos da lei, preferencialmente que tenha o mesmo 

objeto social da extinta; 

V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a 

qualificação instituída de OSCIP, o respectivo acervo patrimonial 

disponível, adquirido com recursos públicos durante o período cnl 

que perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa 

jurídica qualificada na lei, preferencialmente que tenha o mesmo 

objeto social; 

VI - a possibilidade de se instituir rcniuiicrac;ào para o5 

dirigentes da entidade, que atuem efetivamente na gestão executiva e 

para aqueles que a ela prestam serviços específicos, respeitados, em 

ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na regiào 

correspondente a sua área de atuação; 

VI1 - as normas de prestação de contas a serem observadas pela 

entidade, que determinarão no mínimo: 

a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e 

das Normas Brasileiras de Contabilidade; 

b) que se dê publicidade, por qualquer meio eficaz, no 

encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das 

demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidòes 

negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS. colocando-os i 

disposição para exame de qilalqiier cidadào; 

c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos 

independentes se for 0 caso, da aplicação dos eventuais recursos 

objeto do Termo de Parceria, conforme previsto em regulamento; 

d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem 

pública recebidos pelas CISCIPs será feita nos termos do parágrafo 

único do art. 70 da Constituição Federal. 

Como se percebe, a Lei obriga o estatuto a seguir regras 

absolutamente "rígidas", justamente para ímnar certo o sucesso da OSCIP, além 



de evitar qualquer tipo de desvio..São mecanismos modernos, suficientes para 

atender aos atuais preceitos de gestiio da "coisa pública". 

A necessidade de o estatuto prever e criar meios de obediência 

aos princípios norteadores da Administração Pública, previstos no artigo 37 da 

Constituição Federal, é algo que chama a atenção. Cabe, portanto, indagar o 

porquê de as OSCIPs seguirem os referidos princípios se elas não são nem 

representam o Estado. 

A resposta encontra-se no fato de que nesses princípios, 

conforme se poderá comprovar a seguir "é que deverão se pautar todos os atos e 

atividades administrativas de todo aquele que exerce o poder público. 

Constituem, por assim dizer, os fundamentos da ação administrativa, ou. por 

outras palavras, os sustentáculos da atividade pública. Relegá-los é desvirtuar a 

gestão de negócios públicos e olvidar o que há de mais elementar para a boa 

guarda e zelo dos interesses sociais."62 

Ora, não se pode deixar de concordar que as OSCIPs sejam um 

longa rnnnus na execução de serviços do próprio Estado. Por ele, sào 

fomentadas e realizadas algumas funções e, com ele, realizam-se Termos de 

Parceria. Logo, a exigência de que elas pautem-se em seus princípios mostra-se 

eficaz e aconselhável. 

Dessa feita, o gestor da OSCIP não poderá deles descuidar-se, 

assim como nas exigências do bem comum, sob pena de responder civil. 

administrativa e criminalmeiite pelos atas praticados, pois, do coiltrLirio, triolnsiii 

o primeiro princípio trazido pela Lei: o da legalidade. 

Como principio da impessoalidade, em convergência com as 

idéias de Hely Lopes Meirelles, concebemos que "nada mais é que o clássico 

principio dafinalidade, o qual impõe ao administrador publico que só pratique o 

ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de 

-- 

" Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo brasileiro, p. 82. 



Direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de ,fi,rnitr 

impessoal. 'j6' 

Por seu turno, o princípio da moralidade representa, além dc uma 

bússola, ou seja, de um princípio norteador dos atos da Administração Pública, 

verdadeiro critério de sua validade. Ora, tal assertiva deve-se estender as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, pois seus objetos cst8o 

intimamente ligados área da assistência social, a qual exige isso. Apenas deixa 

de atender esse princípio o mau administrador, aquele gestor que, sabendo dos 

preceitos do lícito e do ilícito, do bem e do mau, acaba optando por aqueles que 

nem sempre são os melhores para o bom e fiel andamento das atividades que 

está gerindo. 

Com relação ao princípio da publicidade, ou seja, coni a 

obrigatoriedade de tomar público os atos e negócios realizados, cremos que a 

Lei não só mencionou a necessidade de obedecer-lhe, bem como prcviii 
64 

mecanismos que o garantissem. 

No tocante ao princípio da eficiência, "trata-se de uma inovação 

trazida pela Emenda Constitucional no 19/98. que passa agora, expressamente. a 

exemplo dos demais princípios, a balizar todas as matérias [...I"."' Segundo eles, 

os serviços e atos administrativos precisam ser prestados com presteza e 

perfeição. 

Por fim, como último princípio adotado, temos o da 

economicidade, segundo o qual os gastos praticados precisam ser controlados, 

evitando-se desperdícios, mas atendendo-se ao lxm social, com vistas a uiw 

relação custo-beneficio-qualidade desejável. 

Deixando-se esses princípios um pouco a margem, outro fator 

importante são as normas relativas à prestação de contas e a exigência de 

63 . idem, p. 85. 
64 Vários sào os dispositivos na Lei que obrigam a publicidade dos atos rcali/ados. 
6 5  Sylvio Clcmci~te da Motta Filho & Willianl Do~iglas Rcsincntc dos Santos, / ) ; / . ( , ; /O  ( ' o I I ~ / ~ / , , ( ~ ; , ~ , , ~ ~ /  ,col.li, 

950 questbcs, p. 174. 



constituir-se um conselho fiscal .para opinar sobre os atos realizados pela 

entidade. Verifica-se uma espécie de controle prévio; pois, caso o estatuto não 

os preveja, certamente se indeferirá o pedido de qualificação.60 

Supridas as exigências, a pretendente deverá protocolar seli 

pedido. O Ministério da Justiça, então, terá o prazo de trinta dias para deferir ou 

não o pedido e outros quinze dias, a serem contados da decisão, para publicar o 

ato de deferimento ou indeferimento no Diário Oficial da Uniào, dcvciido a 

referida decisão ser despachada pelo Secretário Nacional de ~us t i~a ." '  

Pelos requisitos apresentados na Lei, temos que o indeferimento 

do pedido poderá ocorrer por apenas três motivos: 

a) pela requerente enquadrar-se nas proibições do artigo 2" da Lei 

(já vistas); 

b) se a requerente não atender aos requisitos previstos nos artigos 

3" e 4" da Lei; 

c) se a documentação que acompanha o pedido estiver 

incompleta. 

Todo e qualquer indeferimento deverá ser publicado no Diário 

Oficial, acompanhado das razões pelas quais foi denegado. a fim dc qiic i\ 

requerente deles tome c i ê n ~ i a . " ~  Vale ressaltar que a requerente novamente podc 

pleitear sua qualificação, desde que satisfaça o motivo que deu causa A recusa."" 

3.4, Perda da qualificaçao como OSCIP 

A publicidade dos atas realizados pelas OSCIPs, como já 

salientado, é algo que a Lei do Terceiro Setor muito valoriza. Ela faz com que os 

66 Maiores comentários a isso serão realizados a frente. 
67 Artigo 6", "caput" da Lei do Terceiro Setor e Portaria 36 1/99. 
68 Artigo 6", $ 3", incisos I a I I I  da Lei. 



atos praticados se tomem públicos, possibilitando um controle de legalidade 

sobre eles. Assim sendo, poderá a Organização da Sociedade Civil de Intercssc 

Público que não observe a estrita legalidade na realização de seus atos perder 

essa qualificação. 

Segundo dados históricos, a publicidade, como princípio, nasceu 

na .Revolução Francesa, pois até aquele momento o Estado poderia resguardar 

para si o direito de dizer ou não (prestar contas) sobre suas atividades, Tal fato 

justificava-se pelo regime monarquista absolutista, c111 ~ L I C  O rei era C O I I S ~ ~ C ~ . ; ~ ~  

isento de responsabilidade política. 

A partir do século XVIII, segundo Dallari, a República passou a 

ganhar maior prestígio e, em contrapartida, o Chefe de Governo passou a scr 

politicamente responsável; o que quer dizer que ele deveria prestar contas, ou 

seja, tomar pública suas atitudes diretamente ao povo ou a um órgão de 

representação popular: era principio da publicidade.70 

Ora, se as OSCIPs representam uma aproximação entre o 

Estado (republicano) e a sociedade civil, logo, um avanço à própria República, a 

publicidade deve-se dar com a maior "transparência possível, a fim de que os 

administrados tenham, a toda hora, conhecimento do que os administradores 

estão fa~endo ."~ '  

A perda da qualificação poderá ocorrer sob os auspicios de dois 

procedimentos: administrativo ou judicial. Será administrativa a decisão dc 

desqualificação proveniente do Ministério da Justiça, ciijo procedimento tcnhii 

sido instaurado de oficio ou a pedido da parte interessada. Será judicial, quando 

a decisão tiver sido tomada por Juiz de Direito, no final de um processo judicial, 

cujo pedido tenha sido formulado pela iniciativa popular ou pelo Ministério 

69 Assim, permite o artigo 3", $3", do Decreto. 
70 Dalmo de Abreu Dallari, Teoria geral do Estado, p. 193. 
" José Afonso da Silva, Curso de direito constitucionalposilivo, p. 653.  



Público. Em ambos os casos, são. assegurados os princípios constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa.72 

Convém ressaltar que o rol de legitimidade ativa, previsto no 

parágrafo anterior, não é taxativo, pois, respeitadas as prerrogativas do 

Ministério Público, qualquer cidadão poderá requerer a perda da qualificaç80 

como OSCIP, desde que o pedido esteja fundado em evidências de erro ou 

fraude, sendo, para tanto, vedado o anonimato. É o que dispõe o artigo 8' da Lei 

do Terceiro ~ e t o r . ~ ~  

Ao que tudo indica, a Lei preocupou-se com a lisura dos atos 

perpetrados pelas OSCIPs, permitindo que não só o Ministério Público (no uso 

de suas atribuições legais como custus legis), mas também qualquer cidadâo 

possa realizar o controle de suas atividades, bem como ser pane Iegitinia tio 

pedido de desqualificação. Portanto, será mais do que obrigatório ao gestor delas 

que atenda ao principio da publicidade, garantindo a transparência dos atos, dos 

objetivos e dos fins alcançados. 

Questão tormentosa é saber se a publicidade é ou não requisito de 

forma dos atos perpetrados pelas OSCIPs. A respeito do assunto, Meirelles aduz 

que "não é elemento formativo do ato; é requisito de eficácia e moralidade. Por 

isso mesmo os atos irregulares não se convalidam com a publicação, nem os 

regulares a dispensam para sua exequibilidade, quando a lei ou o regulamento a 

exige."74 

- 

'' Artigo 7O da Lei no 9.790/99. 
73 O anonimato, certamente amparado naquele previsto no inciso IV. do artigo 5" da Constitiiiçào t:cdcrul. '*i. 

livre a mailifestaçào do pensaniento, sciido vedado o ailonimato", 6 tinia \,aiiaçào cvidcntc do dirciio 3 Iihcrdii<lc 
e prccoil i~a a possibilidade dc q~ialqucr indivíduo rcqLicrcr a dcsq~ial i l ici i~ào '{c uiiia ()S('IP. pai. csci.,i,, ,,I, 
verbalmente, havendo a necessidade de dois requisitos: erro ou fraude c identificação do rcqlicrciitc 
ano~iimato 6 vedado justamente para assegurar eventual indenização civil pelo abuso do direito de rcali/ar o 
pedido de desqualifícaçáo. Esse abuso, na prática, pode ser vislumbrado sempre que alguém divulgar noticias 
inverídicas, visando prejudicar a própria OSCIP ou seus cfirlgentes, de má-f6, dolosamente, O que pode ao menos 
em tese, constituir ilícito penal, como, por exemplo. 0 delito de calúnia, previsto no artigo 138 do Código pcllul, 
74 Hely Lopes Meirelles, Direi to Administrutivo Brasileiro, P. 86. 



Subsume-se, com isso, que o não acolhimento deste principio 

somente se justifica em casos excepcional~ssimos75, desde que haja um interesse 

ainda maior do que a satisfação desse princípio. 

Se o próprio Estado não pode deixar de atender a esse priiicípio. 

não podemos admitir que as OSCIPs possam fazê-lo. Por esse motivo, a 

Administração Pública publica diariamente no Diário Oficial os seus atos. 

Também devido ao exposto, a grande maioria das sessões do Judiciário sào a 

portas abertas, acessíveis a todos. 

A não publicidade autoriza o pedido de desqualificação, uma vez 

que este é requisito de legalidade dos atos realizados. Por outro lado, há outras 

hipóteses extraídas da Lei 9.790199, de 23 de março de 1999, e do Decreto 

3.100, de 30 de junho de 1999, que autorizam a desqualifica~ão: 

a) erro ou fraude nos atos praticados pelas Organizaçòcs da 

Sociedade Civil de Interesse Público (artigo 4' do Decreto); 

b) mudança significativa na finalidade ou funcionamento da 

organização que implique mudança das condiçòcs que iiistruiriiiii siia 

qualificação, sem prévia comunicação ao Ministério da Justiça (artigo 5' do 

Decreto); 

c) obtenção de benefícios ou vantagens pessoais, assim 

considerados pelo artigo 7' do Decreto OS obtidos pelos dirigentes da entidade e 

seus cônjuges, companheiros e parentes colaterais ou afins até o terceiro grau. 

ou ainda, pelas pessoas jurídicas das Vais  0s mencionados acima sejam 

controladores ou detenham mais de dez por cento das participações societárias; 

d) irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens 

de origem pública (artigo 12 da Lei). 

Esta última hipótese traz Um Ponto importante a ser explorado: a 

Lei refere-se a perda de qualificação apenas nas hipóteses cni qiic h o ~ i \ , ~ i  

'' A própria Carta Magna admite a não publicidade de determinados atos, como as iiiforniaq6cs "s1gllosas 
imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade". conforme Preconiza o artigo 5". inciso XXXIII.  da 



ilegalidade ou irregularidade na .utilização de recursos ou bens de origem 

pública. 

Então, com base no que foi exposto, os recursos provenientes de 

doação particular, aqueles dedutíveis do imposto de renda das empresas ou 

aqueles bens oriundos de apreensão pela Secretaria da Receita Fcdcral podcriaiii 

ser. gastos irregularmente ou mal utilizados. Nesse sentido, cabe questionar se as 

OSCIPs continuariam a ter essa qualificação.76 

interpretando a Lei, ou seja, buscando seu real significado, a 

partir do sistema a que pertence, verificamos que as Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público que utilizassem mal recursos e que não fossem 

repassados apenas pelo Estado poderiam perder a qualificação que receberam. 

Assim é a interpretação sistemática, eis "que considera o sistema 

em que insere a norma, relacionando-a com outras concernentes ao mesmo 

objeto. Isto é assim porque o sistema jurídico não se compõe de um só sistema 

de normas, mas de vários, que constituem um conjunto harmônico e 

interdependente, embora cada qual esteja fixado em seu lugar próprio."" 

Concebendo a norma sob este prisma, temos que o legisl 'i d or nWo 

quis referir-se à origem dos bens ou dos recursos, mas sim a má utilização deles 

e de outros pertencentes as OSCIPs. Há de prevalecer o interesse público. atc 

porque essa é a finalidade das OSCIPs e, se assim não entendêssemos, 

estariamos suprimindo a qualificação que ~cebe ram.  

Desse modo, coloca, em risco. a qualificaçâo que a OSCIP 

recebeu o gestor que, recebendo uma quantia "X", de uma empresa "Y", relativa 

Constituição Federal. 
76 A partir da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, artigo 37, as OSCIPs que optam por remunerar 
seus dirigentes poderão ter isenção do Imposto de Renda e receber doaçòes dedutíveis das empresas doadoras. 
Até a ediçào dessa MP, a entidade que remunerava seus dirigcntcs pcrdia tais bciicficios. ci,iifi,illlc 
dctermiiiaçòes expressas nas Leis n" 9,532197 c 9.249'95. Por outro lado, o Miiiisi6iio dii I.,i/ciid;i. p ~ i  I,,~.I,, (I,, 
Portaria n" 256, de [ 5 de agosto de 2002. autoriza as OSCIf's a rcccbcr doaç6cs dc inciciidorias iiprccii<lld;i, llcl,i 
Secretaria da Receita Federal. 
77 Maria Helena Djnjz, Curso de Direito civil Brasileiro, P. 59. 



a dedução do imposto de renda, a.utilizar para fins alheios aqueles previstos no 

Termo de Parceria ou no Regulamento para aquisição de bens e serviços.'* 

Se entendermos o contrário, estaríamos permitindo que os 

dirigentes, gestores ou administradores, ao receberem valores ou bens 

provenientes de doação, pudessem utilizá-los ao seu alvedrio, 

irresponsavelmente. 

3.5. Termo de Parceria 

A Lei 9.790/99 criou o Termo de Parceria, novo instrumento 

jurídico de fomento e gestão das relações de parceria entre as OSCIPs c o 

Estado, com o objetivo de imprimir maior agilidade gerencial aos projetos e 

realizar o controle pelos resultados. 79 Este temio é uma das principais 

inovações da Lei do Terceiro Setor, regido pelo novo paradigma de gestão 

pública, em que existe uma correlação entre maior autonomia do gestor público 

e a busca pela eficiência dos serviços oferecidos pelo Estado. Este consolida iim 

acordo de cooperação para a realização de projetas, dispondo de procedimcntos 

mais simples do que aqueles utilizados em um convênio. 80 

Dotado de regulamentação experimentada na prática (fiscali~aqào 

deficiente e documentação excessiva), 0 convênio não se mostrou adequado para 

novas políticas entre Estado e sociedade civil. 

'' Certo é que cabe também a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos 
seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro* que Possam ter enriquecido ilicitamente ou causado 
dano ao patrimônio público, além de outras medidas consubstanciadas na Lei no 8.429. de 2 de junho dc 1992, c 
na Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, nos temos do artigo 13, i n f i n ~ ,  da Lei no 9.790199, 
79 No entanto, a Lei definiu em seu artigo 9", Termo de Parceria, "assim considerado o instrumento passivcl dc 
ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizaçbes da Sociedade Civil de Interesse 
Público destinado a formação de vínculo de cooperaçãq,:ntre as partes, para o fomento e a execuçào das 
atividades de interesse público previstas no art. 3" desta Lei . 
' O  Convêilios "são acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, oii entrc estas c orguni/íiçdcs 
particulares, para realização de objetivos de interesse comilm dos participes. 6 o qiic sc cu i l . u i  do lc.,io 

"Convênios adniinistrativos", in RT 669139. 



Ao aplicar a metodologia de convênios ao setor privado, a 1,ci 

não fez grandes concessões e exigiu deste a mesma natureza de prestaçào dc 

contas que cobra para o setor público. Com isso, os resultados perquiridos niio 

puderam ser alcançados e o convênio tomou-se dificil de ser mantidoq8' 

Os convênios, até então adotados como regra, demonstram uma 

formalidade excessiva, primeiramente, em virtude da necessidade das 

organizações da sociedade civil obedecerem as regras ditadas pela 

Administração Pública em sua gestão; O que acaba por retirar, inexoravelmente, 

a inerente característica de flexibilidade dessas organizações.82 Em segundo 

lugar, justifica-se o exposto porque não se busca reconhecer a naturcza c 

especificidade da esfera pública não estatal, sendo os mecanismos de avaliaçào e 

fiscalização inadequados. Estes exercem O controle por meio da entrega formal 

de extensa documentação, em vez de avaliarel~i a efetividadc c cfici6nciu das 

ações finais - principal preocupação do Termo de Parceria. 

Ademais, a Instrução Normativa no 1, de 1 997,83 da Secretaria do 

Tesouro Nacional que inclui outras exigências a celebração de convênios é 

altamente complexa e rígida; o que toma ainda mais dificil o cumprimento de 

suas exigências em situação inversamente proporcional ao que ocorre com o 

Termo de parcerias4. 

Convém destacar que OS ~onvênios não prevêem o concurso de 

projetos e sua prestação de contas não leva em consideração os resultados 

Existem outras modalidades de repasse de recursos; porkm, ainda mais rcstritivas que o convlnio: auxílios 
(transferência de capital derivada da lei orçamentária para atender a Ônus ou encargo assumidos pcla Ilniào. cni 
geral usada com recursos vindos do exterior); contribuição (transferência corrcntc OLI dc capital conccdidii cii i 
vii-tude de lei, sem contrapartida de serviços); subvcnç~cs sociais (Para scr\,ic;os dc nssis1611ci;i sociiil. 11,Ctiic;i 011 

educacional, rcgistradas 110 CNAS -- Conscll.io Nacional dc Assistfilcla Social. dcst i i iad~s ;i col)rir tlc.;l~css,ii, (lc 
custeio). 
" Cabe aqui ressaltar q ~ i c  as orgaiiizaçòes da sociedade civi l  dcvcm obcdcccr "rcgras" impostas pela 
Administração Pública, o que não se confunde com 0s princípios da Admin is t ra~ào Pública a qtic estào sujeitas 
as Organizaçòes Sociais e as próprias OSCIPs. 

Disciplina a celebração de convênios de natureza financeira que tenham por objcto a cxccuçào dc prqctos 0~1 

realização de eventos e dá outras providências. 
84 A referida [nstruçáo 6 aplicável apenas aos convênios, pois regulamenta-os conjuntamente com a Instruçào 
Normativa no 3, de 1993. Segundo Oliveira (1997, P. 10)l a lnstruçào refere-se a "um instrumento deslizado do 
seL1 sentido original, que era o de celebrar relaçdes entre instâncias estatais - mas que se transformou nLim 
pesadelo kafkiano quando aplicado para regular relaçòes entre instancias estatais e nào estatais). 



obtidos. O Termo de Parceria busca evitar tudo isso com uma prestação de 

contas que privilegie os resultados efetivamente obtidos, ou seja, com a eficácia 

do projeto de forma menos burocratizada, além de possibilitar o concurso dc 

projetos com a escolha da entidade mais capaz, justamente para atender às 

necessidades básicas da sociedade. 

O Termo de Parceria tem como base o novo paradigma de gestão 

pública85, pois as OSCIPs comprometem-se a atingir a eficiência e os resultados 

práticos que o gestor público deveria. O referido Termo dá ênfase a avaliação 

dos resultados das ações; o que toma obrigatório o atendimento de cada um 

deles pelas OSCIPs, já que funcionam como controle de suas atividades e como 

meio de continuar a receber o fomento prestado pelo Estado. 

O Termo é precedido de um projeto a ser implementado pela 

entidade e pela Administração Pública, fase em que as partes contratantes 

estudam e negociam um programa de trabalho sobre aqueles objctivos soci;iis 

escolhidos, bem como metas, resultados, desempenhos e outros objctivos a 

serem atingidos. É, com base neste Projeto, que haverá a fiscalização da 

execução do Termo de Parceria, que é dever do órgão estatal parceiro e do 

Conselho de Política Pública da área a que está ligado, se houver.86 

Diferentemente do que antes ocorria com qualquer parceria com 

o Estado, podem as OSCIPs realizar gastos com 0 pagamento de pessoal, desde 

que estes estejam diretamente envolvidos na consecução do programa. Permite- 

se, também, o pagamento de eventuais encargos trabalhistas ou previdenciários. 

A partir da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, 

artigo 37, as OSCIPs que optarem por remunerar seus dirigentes poderão ter 

isenpão do Imposto de Renda e receber doa~õcs  dedutíveis das cmpi.csiis 

85 0 Termo de Parceria pode ser realizado cntre a OSCIP e 0 Poder Público (as trts csfcr~s do go\,ciiio. (alii;io, 

Estados-membros e Miinicipios). 
86 Esta exigência está contida no artigo 10, "caput", da Lei n" 9,790199 C no artigo 10. "cap~ii". do I)cci.cio 
3.100199. 



doadoras (até o limite máximo estabelecido de 2% sobre o lucro operacional). 

Até a edição dessa Medida Provisória, a entidade que remunerava seus 

dirigentes perdia tais benefícios, conforme determinações expressas nas Leis no 

9.532197 e 9,249195. 

3.6. Realização do Termo de Parceira 

É errôneo imaginar que uma entidade, uma vez qualificada como 

OSCIP, terá o direito garantido de firmar, com a Administração Pública, um 

Termo de ~arce r i a .~ '  Certo é que, se isso ocorrer, deverão estar discriminados 

direitos, responsabilidades e obrigações das partes ~ i ~ n a t á r i a s . ~ ~  

A Lei denomina o conjunto de atividades a serem desenvolvidas 

pelas OSCIPs como "programa de trabalho". Por meio dele, as Orgaiii~açòcs dii 

Sociedade Civil de Interesse Público devem "esboçar" suas metas, os objetos de 

suas propostas, os critérios para se aferi-las, além do cronograma de execução e 

o desembolso das atividades. O programa deverá conter, ainda, um prognóstico 

prévio de receitas, das despesas e das técnicas utilizadas no trabalho. 

Com esse programa elaborado, as OSCIPs podem propor ao 

órgão estatal a realização de um Termo de hrceria.  O artigo 10, parágrafo 

primeiro da Lei, exige que os Conselhos de Politicas Públicas da área de atuação 

da entidade, nos respectivos níveis de governo, sejam consultados previamente, 

verificando a necessidade e o interesse em se firmar O Termo. Deverá, também, 

o órgão estatal constatar previamente 0 regular funcionamento da organização.8u 

Todavia, caso seja celebrado, há necessidade de fazê-lo obedecendo-se ao modelo tra,,ido pelo próprio [)ccrclo 
nu 3.100/99, o qual inserimos ao final de nosso trabalho - A N E X O  1 ,  Cabc ressaltar quc a cxpressào dircilo 
~;rantido equivale ao consagrado direito constituciona~ do direito adquirido, 

É o qLie se depreende do artigo 10, caput, da Lei das OSCIPs. 
89 Artigo 9' do Decreto no 3.100/99. 



Há de verificar, também, a idoneidade, competência e eficácia da OSCIP em 

relação às finalidades do Termo de ~arceria .~ '  

No entanto, "caso não exista Conselho de Política Pública da área 

de atuação correspondente, o órgão estatal parceiro fica dispensado de realizar a 

consulta, não podendo haver substituição por outro ~onselho."~) '  Isso nào 

significa que não haverá a verificação por parte do Estado de todos os requisitos 

(idoneidade, eficácia entre outros), pois 0 Conselho serve apenas como Órg5o 

consultivo e não como decisório, privativo do Estado. 

Caso exista o Conselho de Política Pública, este terá dentro do 

"prazo de trinta dias, contado a partir da data de rcccbimcnto da consiilta, piii;i 

se manifestar sobre o Termo de Parceria, cabendo ao órgão estatal responsável, 

em última instância, a decisão final sobre a celebração do respectivo Termo de 

~ a r c e r i a . " ~ ~  

O roteiro básico desse processo segue uma ordem coerente e 

lógica que consiste em iniciar a averiguação pela veificação da idoneidade e da 

capacidade laborativa da entidade, para depois se analisar a pertinência do 

programa e sua necessidade. 

Havendo interesse do Estado, passa-se a etapa seguinte: a 

realização do Termo de Parceira. Como ele não deixa de ser um "contrato" c 

todo contrato contém cláusulas, a Lei acabou enumerando algumas que são 

obrigatórias, ou seja, que devem constar e todo Termo de Parceria. Estas são as 

chamadas "cláusulas essenciais'703: 

I - a do objeto, que conterá a especificaçiio do programa de 

trabalho proposto pela Organizaçao da Sociedade Civil de Interesse 

Público; 

"O A idoileidade é aferida pelas Certiddes Negativas de Débitos Junto ao INSS c ao FGTS, conformc cstabclccc o 
artigo 4", inciso VI1 da Lei. 
9 1 Artigo 10, $9 1 e 2" do Decreto. 
92 Artigo 10, $3" do Decreto. 
9"ssa expressáo foi adotada pelo parágrafo segundo, do artigo 10 da Lei nu 9.790199. 



11 - a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos 

e os respectivos prazos de execução ou cronograma; 

111 - a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliayào 

de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de 

resultado; 

IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em 

seu cumprimento, estipulando, item por item, as categorias contábeis 

usadas pela organização e detalhamento das remuneraçóes e 

benefícios de pessoal a serem pagos com recursos oriundos ou 

vinculados ao Termo de Parceria, a seus diretores, empregados e 

consultores; 

V - a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, entre as quais a de apresentar a o  Podcr Pi11~lic.0, ;io 

término de cada exercício, relatório sobre a execuqào do ol~jcto do 

Ternio de Parceria, contendo comparativo específico das metas 

propostas em relação aos resultados alcançados, acompanhado dc 

prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, 

independente das previsões mencionadas no inciso IV; 

VI - a de publicação, na imprensa oficial do Município, do 

Estado ou da União, conforme 0 alcance das atividades celebradas 

entre o órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público, de extrato do Termo de Parceria e do 

demonstrativo da sua execução física e financeira, conforme modelo 

simplificado estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os 

dados principais da documentação obrigatória do inciso V, sob pena 

de não liberação dos recursos previstos no Tcnno de I'arccriu. 

Somente após a análise ~xaustiva disso tudo, a Administraçào 

analisará a relevância, a utilidade e a conveniência do programa apresentado, 

bem como a incidência dele sobre o público-alvo a que se destina. 

Essas cláusulas chamadas de "essenciais" têm o intento de deixar 

mais "transparentev os serviços prestados pelas OSCIPs, possibilitando, dc 



modo claro e inequívoco, a avaliação de seu trabalho e, sobret~ido, dando 

publicidade aquilo que será efetivamente realizado. 

A cautela da Lei é tanta que não se exaure no programa de 

trabalho, na realização do Termo de Parceria e em sua fiscalização. É necessária 

ainda a feitura de um regulamento que discrimine os modos para a compra e 

aquisição de bens, assim como da contratação de eventuais serviços - todos 

baseados naqueles princípios da Administração Pública, a que as OSCIPs, como 

se pode perceber, estão vinc~ladas.~' Ainda há de ser entregue uma cópia desse 

regulamento ao órgão estatal parceiro, devendo ser publicado na imprensa 

oficial do Município, do Estado ou da União, ate trinta dias após a assinatura do 

Termo de Parceria. Por meio dele, a Administração poderá acompanhar a 

legalidade das compras e a aquisição de serviços.95 

Resta ainda a feitura do que a Lei denomina "extrato do 'rcrmo 

de Parceria e de seus aditivos e apostilamentos", 0 qual deverá obedecer ao 

modelo trazido no "ANEXO I" do Decreto e publicado pelo órgão estatal 

parceiro no Diário Oficial, no prazo máximo de quinze dias. Nele, dever6 

constar também o dirigente responsável pela boa administração dos recursos 

recebidoseg6 

3.7. Concurso de projetos 

A Administração Pública existe Para atingir o bem comum. Essc 

é um paradigma já amplamente difundido e sobre ele não paira qualquer dúvida. 

Quando se fala em concurso de projetos, quer se referir ao direito 

que o órgão estatal tem de escolher com qual entidade irá celebrar o Tcrilio dc 

94 ' E o que depreende o artigo 14 da Lei do Terceiro Seror. 
95 Tal exigêilcia decorre do artigo 14 da Lei 11" 9.790199. bcm con-io do artigo 2 1 do Dccicto 11" .1.100,99 



Parceria, partindo dos projetos .apresentados pelas entidades concorrentes, 

sempre com vistas ao bem da s~ciedade.~'  Isso porque o órgão estatal não tem 

condições de realizar Termo de Parceria com todas elas e, por conseguinte, deve 

escolher aquela que melhor apresente condições de atingir os objetivos 

propostos. 

Imaginar o contrário poderia significar desvio de poder que, 

segundo posição clássica firmada por Caio Tácito e expressa por Celso Antonio 

Bandeira de Mello "o manejo de uma competência C ~ I  d~sco~iipilsso c0111 ;1 

finalidade em vista da qual foi instituída 

Ainda que diversas OSCIPs, na qualidade de concorrentes, 

tenham a mesma finalidade quanto aos seus objetivos sociais, cuidou o Decreto 

no 3.100/99, em seus artigos 23 a 3 1, de criar mecanismos democráticos e justos 

para a escolha dos projetos. 

Esse mecanismo chama-se m ~ c u r s o .  Este é precedido por edital, 

que deve conter, tal como ocorre nos processos de licitação junto a 

Administração Pública, algumas cláusulas obrigatórias:'" 

I - prazos, condições e f0t-m~~ de apresentação das propostas; 

11 - especificações técnicas do objeto do Termo de Parceria: 

I I I  - critérios de seleqào ejulganleilto das proposlas; 

IV - datas para apresentação de propostas; 

V - local de apresentação de propostas; 

96 Imposição feita pelo artigo 22, § único, do Decreto. 

97 Isso nada mais é do que a reproduçào do princípio da impessoalidade, que, por Meirelles (2000. p. 86), "terá 
sempre um objetivo certo e inafastável de qualquer ato admlnlstrativo: O inter~ssp plihlico. Todo ato que sc 
apartar desse objetivo sujeitar-se-á a invalidaçào Por de.yvio fin(lli(l(ldc q ~ i c  u nossa Ici da ayào pol>tilUr 
conceituou como o 'fim diverso daquele previsto, explfclta ou implicitamente, na regra de con~pct&lc l~ '  do 
agente (Lei 4,717165, art. 2", parágrafo único, 'e'). Desde que 0 ~r i f l c ip io  dafinulidude exige que o ato seja 

praticado sempre com finalidade pública, o administrador fica de buscar outro objetivo ou de praticá-lo 
no interesse próprio ou de terceiros. Pode, entretanto, 0 interesse público coincidir com o de particulares, conlo 
ocorre normalmente nos atos administrativos negociais e nos contratos públicos. casos em que í. licito co l~ j~ ipa ,~  
p;etensão do particular com o interesse coletivo." (grifo do autor) 

Celso Antônio Bandeira de Mello, ('ur.so de Direito Admiflislr(llivo, p. 792. 
99 Estão dispostas no artigo 25 do Decreto. 



VI - datas .do julgamento e data provável de celebraçào do 

Termo de Parceria; e 

VI1 - valor máximo a ser desembolsado. 

Durante o período de escolha das propostas, é vedado à 

Administração celebrar Termo de Parceria com qualquer outra entidade que 

tenha o mesmo objeto social do concurso. Foi uma forma adotada para evitar 

que uma entidade que não participe do concurso possa firmar com só órgão 

estatal o Termo de Parceria, evitando-se, destarte, quaisquer rumores dc 

corrupção ou da concessão de privilégios. 

Os projetos que contiverem as exigências mínimas (cláusulas 

essenciais) entre outras que se façam necessárias serâo submetidos a julgamento 

por uma comissão de avaliação, a qual será composta, no mínimo, por um 

membro do Poder Executivo, um especialista no tema do concurso e um 

membro do Conselho de Política Pública da área de competência. quando 

houver. 

Vale destacar que as similitudes com as licitações não param por 

ai. A estrita legalidade, consistente em seguir com rigidez os critérios de 

julgamento previstos no edita1 de concursos, deve também ser respeitada e 

fiscalizada. Apenas, assim, o julgamento será justo como se espera. 

Corresponde, assim, a dizer que a lei deve ser aplicada dc fornlii ii pcrscgiiir o 

fim para o qual ela foi concebida. E nesse caso, não estamos tratando dc 

interpretação da lei segundo seu carater teleológico, que, "em rigor, o princípio 

da finalidade não é uma decorrência do princípio da legalidade. É mais do que 

isto: é uma inerência dele; está nele contido, pois corresponde a aplicação da lei 

tal qual é; ou seja, na conformidade de sua razão de ser, do objetivo em vista do 

qual foi editada. Por isso se pode dizer que tornar uma lei como suporte para a 

prática de ato desconforme sua finalidade não é aplicar a lei; é desvirtuá-la, é 

burlar a lei sob o pretexto de cumpri-la. Dai Por que OS atos incursos neste vício 



- denominado "desvio de poder" ou "desvio de finalidade" - sào nulos, Qucní 

desatende o fim legal, desatende a própria lei."'" 

Apresentadas as propostas, segue-se para as consultas aos 

Conselhos de Política Pública, se houverem, e para o final julgamento. Ele devc- 

se basear em critérios "puramente objetivos", isto e,  deve o julgamento estar 

estritamente vinculado aos critérios indicados no  edita^.'^' Isso faz com que a 

discricionariedade não venha à tona, pois o julgamento deverá apoiar-se em 

fatores concretos, previstos no edita], e não na vontade da comissão julgadora. 

Por força do artigo 27 da Lei do Terceiro Setor, na fase do 

julgamento, deverão ainda ser levados em conta pela comissio julgadora, ci!in 

remuneração é proibida: 

I - o mérito intrínseco e adequação ao edita1 do projcio 

apresentado; 

I1 - a capacidade técnica e operacional da candidata; 

111-a adequação entre 0s meios sugeridos, seus ciis(os. 

cronogramas e resultados; 

IV - o ajustamento da proposta às especificações técnicas; 

V - a regularidade jurídica e institucional da Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público; 

VI - a  análise dos documentos referidos no afl. 1 1 ,  zO, do 

Decreto. 

Segundo o artigo 28 do Decreto, 

obedecidos aos princípios da administração pública, sào inaccitli\,cis 

como critério de seleção, de desqualifica~ão ou pontuaçào: 

1 00 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, p, 77, 
101 Essa é a intentio legis prevista no artigo 29 do Decreto. 



I - o local do domicílio da Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público ou a exigência de experiência de trabalho da 

organização no local de domicílio do órgão parceiro estatal: 

I1 - a obrigatoriedade de consórcio ou associaçào com entidades 

sediadas na localidade onde deverá ser celebrado o Termo de 

Parceria; 

111 - o volume de contrapartida ou qualquer outro beneticio 

oferecido pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

Deverão ser necessariamente descartados como critérios de 

julgamento qualquer ponderação jurídica, administrativa, técnica ou operacionai 

não estipulada no edital do concurso.lo2 

O julgamento é feito por pontuação que deverá ser repassada para 

a Comissão Julgadora pelo Órgão estatal parceiro. A entidade que somar maior 

número de pontos será considerada a vencedora. 

Permite-se que a Comissão requeira informações adicionais sobrc 

os projetas, visando, assim, esclarecer eventuais dúvidas existentes, tornando, 

destarte, o julgamento mais "transparente". Vale dcstaciir c~uc ('o~llissiio 

Julgadora deverá classificar as propostas não apenas pelos critérios contidos no 

edital, mas também por meio daqueles estabelecidos no próprio Decreto."'" 

 pós o julgamento das propostas, deve a Comissão apresentar os 

resultados de seus trabalhos, indicando 0s vencedores publicamente e 

preferencialmente na presença de todos 0s d m a i s  panicipantes. 

Ao nosso ver, algumas falhas estão previstas na Lei, tais como: 

quando não possibilita recurso administrativo ao órgão estatal da decisão de sua 

Comissáo Julgadora e quando, logo após 0 anúncio público do resultado do 

concurso, impõe ao órgão estatal parceiro a homologação imediata da 

celebração do Termo de Parceria. 'O4 

- 

102 

101 
AiZigo 29 do Decreto. 

I O4 
Artigo 30, e sc~is  $ 4 ,  do Dccrcto. 
Artigo 3 1, SI", inciso I, C $ 2". do Decreto. 



Ressaltamos isso, porque, nessa altura, na etapa final de todo O 

procedimento, a Lei acabou descuidando-se de todos os seus objetivos. Ao invés 

de possibilitar os recursos, acabou proibindo-os, deixando a idéia de que o 

julgamento pode não ser sério. Ao exigir que o Termo seja celebrado "logo 

após" o resultado, conseqüências desastrosas poderão ocorrer. 

Ora, a Lei inviabilizou que o julgamento fosse revisto 

administrativamente, mas não o fez judicialmente, até porque não poderia, fUcc 

ao principio constitucional de que nenhuma lesão OU ameaça de direito pode ser 

afastada da apreciação do Poder Judiciário. 

Imaginemos que um Termo de Parceria tenha sido celebrado e o 

dinheiro liberado. A entidade vencedora, dando inicio ao seu programa, gasta 

aquilo que recebeu e, em seguida, deixa de ser considerada vencedora por 

decisão do Poder Judiciário. Como reaver a quantia gasta? 

Cremos que seja algo a ser revisto pela própria lei. Não podemos 

ficar sobre a tutela de liminares para suspender a liberação de dinheiro público. 

Essas, como se sabe, não são definitivas e, uma vez revogadas, fazem voltar 

toda a nossa preocupação. 

3.8. Execução do Termo de Parceria 

A execução do Termo de Parceria dá-se em momento posterior 

ao fechamento do Termo de Parceria e apresentação do programa de trabalho. 

Como é de se esperar, nesse período, as partes devem cumprir com todas as 

cláusulas estabelecidas, o que significa dizer que a entidade deve iniciar a 

execução do seu programa dentro dos Prazos e das formas convencionadas e o 



órgão estatal tem a obrigação, por.outro lado, de fiscalizar, de orientar, ajudar e 

liberar os recursos  ajustado^.'^^ 
preferencialmente, não devem os recursos financeiros ser 

liberados de uma só vez, mas em prestações, mediante cronograma previamente 

celebrado entre as partes, conforrne dispõe 0 artigo 15 do Decreto. O fomento 

das atividades desenvolvidas pelas OSCIPs dá-se por meio de depósitos 

realizados em conta bancária aberta em nome da entidade, em banco indicado 

pelo órgão estatal. 

Essas cautelas, somadas a outras, buscam sempre deixar 

transparente o programa de trabalho efetuado, visando a um melhor controlc c 

conhecimento público das atividades desenvolvidas. Isso pode ser faciln~ei~tc 

verificado com o condicionamento de liberação de parte dos recursos ao 

cumprimento de metas pré-estabelecidas. O controle disso é periódico. em 

outras palavras, as OSCIPs devem apresentar relatórios parciais ao Estado sobre 

a execução do programa de trabalho. Neste Processo, em se provando a etapa 

cumprida, uma nova parcela é liberada. Todavia, a liberação de recursos em 

parcela única é adrnitida.Io6 Cremos que tal possibilidade há de ser aplicada 

somente quando o programa de trabalho assim exigir, evitando-se dissabores ou 

'i ~si\díls perdas de erário público. São situações excepcionais ~ L I C  devem ser anq  I '  

com muito cuidado pelas partes contratantes. Somente admitir-se-á a liberagào 

do fomento em única parcela, se a OSCIP demonstrar "confíança" c 

responsabilidade para tal. 

Por outro lado, admite-se a vigência simultânea de um ou mais 

projetas, de um ou mais Termos de Parceria, com 0 mesmo órgão estatal ou n8o. 

É evidente que essas situações são concedidas às Organizações da Socicdad~ 

Civil de Interesse Público que tenham capacidade operaciona1 para suportar tudo 

isso. 

-- 

' O s  Essa fiscalização, orientação e ajuda tambbm devem ser prestadas ~ e l o  Conselho de Política Pública 
' O 6  È 0 que o artigo 15, "cap~t", 60 Decreto *O 3.100199. 



Daí a importância.das consultas sobre a operacionalização da 

entidade, sua vida pregressa e seu fôlego em relação às atividades propostas, em 

momento anterior a Parceria. 

Segundo o artigo 17, $1, do Decreto, cabe destacar que 

"eventuais recomendações ou sugestões do Conselho sobre o acompanhamento 

dos Termos de Parceria deverão ser encaminhadas ao órgão estatal parceiro, 

para adoção de providências que entender cabíveis. ,3107 

Admite-se, também, a celebração do Termo de Parceria por 

período superior ao do exercicio fiscal, desde que exista necessidade 

comprovada disso. 'O8 

Ainda quanto a execução do Termo de Parceria, deve o órgão 

estatal parceiro informar o Conselho de Política Pública sobre as atividades dc 

acompanhamento que vem realizando, conforme preconiza o artigo 17, $2" do 

Decreto. 

3.9. Fiscalização e avaliação do Termo de Parceria 

A fiscalização dos Termos de Parceria e do processo de 

recebimento da qualificação como OSCIP tem de ser cuidadoso e criterioso. Tal 

assertiva justifica-se para evitar que 0 crime organizado utilize-se como fachada, 

OSCIps para utilizar os sentenciados em seus objetivos ilícitos, debaixo "dos 

olhos" do próprio Poder Público. 

Isso não se toma dificil, na r-nedida em que cada etapa do Termo 

de Parceria, necessita de fiscalização Para a Iibcra~ào de novas verbas por piil.ic 

do Poder P~jblico. Havendo indícios de fraude ou de malversação de recursos 

107 Decreto 3.100/99. 
108 Essa possibilidade é dada pelo Decreto em seu artigo 13. 



públicos, desvio de finalidade. dos objetivos compactuados, serão 0s 

administradores afastados da direção das OSCIPs, quando inexoravelmente e de 

plano, o Poder Público assume a direção da gestão. 

Aqueles que não conhecem pormenorizadamente a 1,ci do 

Terceiro Setor poderiam imaginar que as OSCIPs teriam a possibilidade dc 

gastar erário público sem maiores controles, o que é equivocado pensar. 

Urge reconhecer que "severas penas" são impostas para quení 

desviar ou utilizar indevidamente o dinheiro estatal. Além da responsabilizaçào 

penal, estão previstos a indisponibilidade e o sequestro de bens dos responsáveis 

pelas OSCIPs, além de sanções de cunho administrativo. 

0 Termo de Parceria 6 analisado periodicamente pela chamada 

Comissão de Avaliação, a qual é formada por um dirigente da OSCIP, dois do 

órgão estatal parceiro e um do Conselho de Política Pública da área 

correspondente a atuação da entidade (se houver), em cada nível do governo, 

que, juntos, devem verificar o desempenho do projeto. isto é. se os benefícios 

obtidos e as finalidades almejadas foram OU nào conquistadas. 

No entanto, vale destacar que ''essa Comissão de Avaliaqâo, além 

de acompanhar o desempenho da execução, tem por obrigação elaborar um 

relatório conclusivo sobre o cumprimento das metas e o alcance dos resultados 

do Termo de Parceria e encaminhá-lo ao órgão estatal parceiro (Lei 9,790199, 

art. 11).  Se for necessário, a Comissão de Avaliação indica no relatório a 

conveniência ou não da prorrogação do Termo de Parceria. ""'" 
Em não sendo os objetivos alcançados, sem que existam motivos 

plausíveis para que isso se explique, como 0s de caso fortuito e força maior, 

poderá ocorrer sumariamente o cancelamento do Termo de Parceria firmado. 

Sempre que o montante de recursos envolvidos no Termo de 

Parceria for igual ou superior a R$600.000.00 (seiscciitos mil rciiis), li; 

109 E] isabete Ferrarezi & Valeria Rezende, OSCff - orgffniza~ào ,.~O(.ie(f~cfc> cC'il'j/ dc> i , t / o l r . ~ . ~ ~  pl i ,$/ i ( ,~ lCI 
9.790/99 como para O Terceiro Seror, P. 42. 
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exigência de que a entidade realize auditoria dos gastos realizados."0 mais 

uma medida preventiva para se evitar gastos desnecessários ou levianos.' ' I  

A auditoria deverá ser realizada por pessoa fisica ou jurídica 

habilitada pelo Conselho Regional de Contabilidade e os dispêndios dela 

decorrentes deverão ser incluídos no orçamento do projeto como itc117 

despesa. Com isso, não há como existir desculpas de que a auditoria nào foi 

realizada por "contensão de despesas". 

Via de regra, a fiscalização do Termo de Parceria cinge-se i 

prestação de contas da entidade ao órgão estatal da execução do programa de 

trabalho pactuado e da correta aplicação dos recursos públicos recebidos'" que 

deverão vir acompanhadas dos documentos seguintes, conforme estabelece o 

artigo 12 do Decreto: 

a) relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, 

fixado entre as partes e com O comparativo entre o que a entidade havia se 

proposto a fazer durante aquele lapso temporal e OS resultados efetivamente 

alcançados e/ou conquistados; 

b) demonstrativo financeiro que ~~~~~~~~e a rcceita c a dcspcs;~ 

efetivamente utilizadas na execução dos objetivos Propostos; 

c) O Decreto e a Lei exigem também a realização de uma 

auditoria independente a ser realizada por Pessoa fisica OU per pessoa jurídica 

habilitada pelo CRC - Conselho Regional de Contabilidade, sempre que a soma 

do montante de um ou mais Termos de hrceria for igual ou superior a 

R$600.000,00 (seiscentos mil reais). Permite-se que os custos com essa 

auditoria sejam incluídos no orçamento do Programa de trabalho e financiados 

pelo próprio órgão estatal, desde que previsto no Termo de Parceria; 

110 É o qLle consta do 19, "caput'' e ~ r imc i ro .  do Dccrcto no 3,100/99. 
I I I  c~~~~ 6 de fhcii perccpçào. a Lei cuidou de garantir. dessa forliia. obcdiC11ciii ao priiicípio d;i c c ~ ~ i ( ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~  
112  O p r ~ p r i o  Decreto, em sei1 artigo I I, 6~capur". in fine, cnlendc por ..prestrqào dc cuiitas9* a co,>lpri)\rr.i>() <iLl 

correta aplicafao dos recLirsos repassados I ~ r g a n i z a ç ~ o  da Sociedade C iv i l  dc Intcrcssc P í ~ b l i ~ ~ ,  



d) emissão por parte da entidade do extrato de execuçio física c 

financeira, que, nos termos do artigo 18 do Decreto, deverá ser preenchido 

segundo um modelo previsto no próprio Decreto e, posteriormente, publicado na 

imprensa oficial da área de abrangência do projeto no prazo máximo de sessenta 

dias após o término de cada exercício financeiro. 

A Lei e o Decreto das OSCIPs estabelecem que o 

acompanhamento e a fiscalização por parte do Conselho de Política Pública, no 

uso de suas atribuições, estão impedidos de introduzir ou de induzir 

modificações convencionadas com o Termo de Parceria."' Permitcrn-se. porém, 

eventuais recomendações do Conselho ao órgão estatal parceiro, visando a uin 

exercício de atividades que possa atingir 0s objetivos almejados pelas partes. 

Foi também criado um i mportaiitc niccanisnio dc 

responsabilização para quem usar indevidamente recursos públicos. Assim, 

segundo o artigo 12, do Decreto no 3.100/99, ''os responsáveis pela fiscalização 

do Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 

ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização 

parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao 

Ministério Phbljco, sob pena de responsabilidade solidária". 

A Lei foi incisiva nessa disposição; não se contentou em 

responsabilizar administrativa e criminalmente 0 responsável pela fiscalização, 

mas atribuiu àqueles que tenham o dever de fiscalizar a responsabilidade civil 

solidária, algo nem sempre comum no direito brasileiro. 

0 artigo 13 complementa, mencionando que "sem prejui/o da 

medida a que se refere o art. 12 desta Lei, havei1d0 indícios fundados dc 

malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela 

fiscalização representarão ao ~ i n i s t é i o  Público, Advocacia-Geral da União, 

para que requeiram ao juizo competente a decretação da indisponibilidade dos 

bens da entidade e o sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem corno de 



agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado 

dano ao patrimônio público, além de outras medidas consubstai~cicidas na L.ci 

8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei Complementar no  64, de 18 de maio dc 

1990.""4 

A Lei cuida até do procedimento sobre o qual recairá o sequestro 

de. bens daquele responsável pela entidade, como sendo aqueles previstos nos 

artigos 822 e 825 do Código de Processo Civil. 

Garante-se a possibilidade de pleitearem-se, em fase 

investigatória, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações 

mantidas pelo demandado (dirigente, terceiro d o u  agente público ligado à 

entidade ou que tenha dela usufruído ilicitamente) no pais e no exterior, 

respeitados os termos da Lei e os Tratados Internacionais. Durante essa fase e, 

enquanto durar o andamento do processo, o Poder Piiblico dever6 permancccr 

como depositário e gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis, 

velando pela continuidade das atividades sociais da organização parceira. 

Veja-se que essas medidas só podem ser aplicadas aos 

"responsáveis pela fiscalização das entidades". Com isso, a Lei não admitiu que 

esse expediente fosse adotado contra terceiro que tomou conhecimento das 

irregularidades e nada fez. 

' I 3  Artigo 17 do Decreto n" 3.100199. 
' I 4  A Lei 8,429, de 2 de junho de 1992. dispde sobre as s a n ~ õ c s  aplicáveis aos agcntcs piiblicos inos c:isc,s dc 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, ou funçào na adniiiiistraçùo piiblicii diicili. 
indireta ou fundacional e dá outras providências Já a Lei nu 64, de 18 de maio dc 1990, 
estabelece, de acordo com o art. 14, 5 9" da ~onstituiçào Federal, casos de inelegibilidade. prazos de cesçaçào c 

determina outras providências. 
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3.10. Prestação de contas anual . 

Preliminarmente, convém salientar que a prestaçgo de contas do 

Termo de Parceria não deve ser confundida com a prestação de contas anual das 

OSCIPs. 

O procedimento da prestação de contas anual está regulado no 

artigo 4O, inciso VI1 da Lei e no artigo 11 do Decreto, porquanto a prestação de 

contas do Termo de Parceria encontra-se no artigo 12 do Decreto. 

Na supracitada prestação de contas, o que a Lei exige é que nela 

contenha a totalidade das operações patrimoniais e dos resultados obtidos pela 

entidade durante todo o exercício financeiro. Assim como, na prestação de 

contas do Termo, exige-se que ela seja feita por Contador registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade e que 0 mesmo siga todos os princípios 

fundamentais do exercício de sua função. Ela deverá ser encamiiihada ao iirgào 

estata] parceiro, a fim de que ele verifique a peainência e a possibilidade de se 
115 prorrogar o Termo. 

Nessa prestação de contas, são necessários os seguintes 

documentos: 

a) relatório anual das atividades desempenhadas e de seus 

respectivos resultados; 

b) balanço ~atrimonial da entidade, bem como demonstrações da 

origem e aplicações de recursos e das eventuais mutações do patrimônio social; 

C) tal como ocorre na prestação de contas do Termo de Parceria, 

parecer e relatório de auditoria independente a ser realizada por pessoa física ou 

per pessoa jurídica habilitada pelo CRC - Conselho Regional de C~iitabilidiid~, 

sempre que a sorna do montante de um ou mais Termos de Parceria for igual oii 

' 1s  N~ tocante hs fundações civis, deve a prestaçào de contas ser enviada ao Ministcrio Pi~blico. i.cspollsil, I,cl;i 
fiscalizaçào de suas atividades e estatuto. 
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superior a R$600.000,00 (seiscentos mil reais). Permite-se que os custos com 

essa auditoria sejam incluídos no orçamento do programa de trabalho e 

financiadas pelo próprio órgão estatal, desde que previsto no Termo de Parceria. 

3.11. Observações finais do Capítulo 

O nosso objetivo não é O de comentar pormenorizadamente a L.ci 

no  9.790/99. Portanto, o tema nào foi exaurido. Fizcinos atC. o presente i\Iglini;is 

considerações pertinentes para, a partir deste ponto, demonstrar que as OSCIPs 

podem ser utilizadas como uma alternativa concreta de solução para o atual 

sistema penitenciário brasileiro. 

Gostaríamos de salientar que, recentemente, o Estado de Sao 

Paulo vem firmando inúmeras parcerias @atamente como as aqui propostas) 

para uma melhor prestação de serviços na área da saúde. As entidades (tal como 

a Escola Paulista de Medicina, por exemplo) entram com a Administração dos 
, 

serviços e o Estado fomenta as atividades. E Uma demonstração de que o que 

propomos é algo atual e que dá certo, pois 0 quadro nos hospitais onde cssc 

modelo foi adotado começa a apresentar melhores resultados. 

Certamente, deixamos algumas particularidades dc lado. Nào sc 

trata de omissão, mas opção por comentar aquilo que ciitendemos dc mais 

interessante na defesa de nossa proposta. 

O próximo capitulo estará reservado ao cerne de nosso trabalho. 

Serão tratados apenas os objetos sociais que podem contribuir para nossa idéia, 

pois muitos deles, por absoluta impropriedade do meio, não puderam ser 

utilizados. 



4. ATUAÇÃO DIRETA DAS OSCIPs NA REINSERÇÃO SOCIAL DO 

PRESO 

4.1. Assistência Social 

4.1.1. Importância do decreto no 3.1 00199 

A lei não exaure em si mesma. Como argumento irrefutávcl piira 

defender tal tese, cabe lembrar que elas necessitam, por varias vems, dc 

complementos, explicações, regras de seu funcionamento; o que niio raro das 

vezes acaba sendo realizado por meio dos decretos. 

0 Poder Executivo, nos tmnos do artigo 84, inciso IV, da 

Constituição Federal, tem competência privativa para sancionar, promulgar e 

fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua ficl 

execução. 

Comumente vemos que, na prática, 0s Decretos acabam sendo 

"mais importantes" que a própria lei, pois é, por meio deles, que as pessoas são 

atingidas ou beneficiadas. O Decreto no 3.100, de 30 de junho de 1999, além de 

regulamentar a Lei das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(Lei no 9.790/99), trouxe alguns conceitos. Prova disso foi o trazido par;) 

assistência social, vigente na Lei n." 9.790/99: 

Artigo 6": Para fins do artigo 3'' da Lei no 9.790, de 1990, 

entende-se: 

1- como ~ssistência Social, O desenvolvimento das atividades 

previstas no art. 3" da Lei Orgânica da Assistdncia Social I.,. 1 



Mas não é só. O Direito é naturalmente evolutivo, OLI seja, C S ~ U  

sempre em busca da melhor forma de convivência pacifica da sociedade. Sofre 

todas as mutações do ambiente em que se efetiva e não pode mesmo permanecer 

estático, porque sua defasagem implicaria a sua própria ineficácia. Basta 

observar as restrições que foram quebradas ao longo deste século, veja como 

exemplo o divórcio que não era permitido antes de 1977 no Brasil, tal como o 

direito de voto das mulheres e muitas outras evoluções, hoje, perfeitamente 

incorporadas no patrimônio jurídico da sociedade. 

Por imposição do artigo 126 do CPC, c/c, art. 4' da Lei de 

Introd~ção ao Código Civil, o juiz não pode deixar dc decidir o litígio nlcgniid« 

que a lei é lacunosa ou mesmo obscura e omissa na previsão expressa do caso 

em concreto, restando ao magistrado a obrigação de bem decidir a pendência 

eliminando corretamente o conflito de interesses. Neste caso, é a própria 

legislação positiva que lhe permite lançar mão da analogia, dos costumes e dos 

princípios gerais de Direito ou até mesmo valer-se da equidade. 

A analogia não é método de interpretação, ao contrário, é 

aplicação de normas jurídicas destinadas a casos semelhantes ao que está sendo 

julgado, e cuja previsão legal não é suficiente ou até mesmo inexistente. 

0 s  costumes considerados fontes informais do Direito, de 

produção não estatal, também possuem aplicabilidade na integra~ão da norma 

nos casos em que faltam normas positivadas. 

Os princípios gerais de Direito podem ser usados como critério 

de integra950 da norma jurídica, sem prejuízo do entendimento anteriormente 

revelado, que o considera como uma das primeiras fontes do Direito, pois na 

falta da norma expressa deve O julgador valer-se de princípios que revelem a 

solução do caso em concreto, tal como, 0 exemplo do in dubio pro reo, ou seja, 



na dúvida o réu será absolvido, &ata-se de principio consagrado que sequer 

necessita ser escrito ou positivado para prevalecer. 

A equidade é a Justiça do caso em concreto, considerado o bom 

senso comum, mas independentemente do senso de Justiça do julgador, e deve 

ser utilizada em última análise, após O esgotamento das outras formas previst;is 

de-solução de litígios, pois é preciso ter muito cuidado para não ultrapassar 0s 

seus limites e alcançar a chamada Justiça alternativa, que baseia-se no senso de 

Justiça da pessoa do julgador. sendo esta a linha tênuc dc ~cpiir~q,io ci1ti.c ;i 

equidade e a Justiça alternativa e ,  também, O seu principal fator de 

diferenciação. 

Por outro lado, o artigo 3" acima mencionado da Lei 8.742/93 

(Lei Orgânica da Assistência Social) é inspirada na definição dada pela 

Constituição ~edera1 . l '~  

A Carta Magna, em seu artigo 203, inciso 111, aduz quc 

assistência social será destinada a qualquer Pessoa, independentemente de 

contribuição à seguridade social, tendo um de seus objetivos a promoeão 

da integração das pessoas ao mercado de trabalho. Nesse instante, parecc-110s 

pertinente diferenciar uma confusão muito comum: a assistência social da 

previdência social, já que possuem público e objetivos distintos. Para tanto, 

trazemos o seguinte julgado a respeito: 

Para que uma instituição privada seja considerada de assistência 
social, e, por conseguinte, seja destinataria da imunidade tributária 
prevista no art. 150, VI, c, da CFY a primeira condipilo a ser observada 
é a universalidade de Sua prestação de serviços, não se podendo 
confundir instituição de assistência social com instituiçilo de 
previdência social. A de assistência social presta serviços a quem 

"' Dispõe o 203 da Constituiçao Federal: "A ,assistência serh prestada a quem dela neccssitsr, 
independentemente de contribuiçiáo L seguridade sOcla I*  e tem Por objetivos: I - a protcçso fam[lla. 
maternidade, à infància, à adolescência e à velhice; 11 - amparo as crianças e adolescentes carcntcs: 11 ,  . . a 
p r o m 0 ~ 8 ~  da integrapao ao mercado de trabalho: I V  - a h a b i ' i t a ~ a ~  e reabilita~iáo das pcssoas I>onadorsr dç 
defic;enc,a e a promoçgo de sua integraçs0 vida v - a garantia dc iiiii s.l.irio nliiiliiiii 
beneficio mensa l  L pessoa portadora de deficiência e ao qlie comprovem nPo possiilr inilos <ic I,riibor 

,,,.bpria manutençao ou de tê-la provida por Sua famflla. d i s p ~ s e r  a lei." 



desta necessitar, independentemente de contnbuiçào; já a de 
previdência social tem por escopo atender aos segurados vinculados 
à Previdência Social, mediante contribuição. A assistência social é 
muito mais abrangente, conforme incisos I a V do art. 203 da CF; a 
previdência social tem planos mais restritos, pois atende apenas aos 
segurados e a seus dependentes. Assim, a entidade de previd2ncia 
social privada, de carater fechado, que fornece seus serviços 
exclusivamente a seus associados mediante remuneração, não goza da 
imunidade tributária, por se diferenciar da instituição de assistência 
social a que se refere O art. 150. VI, c, da CF (TJ-MG - Ac. unân, da 
2"âm. Cív. publ. no DJ de 17-3-97 - Ap. 66.79614-Capital - Kel. 
Des. Rubens Xavier Ferreira - Advs.: Edson Haechel Mapalhàes c 
Irene Maria da Silva). 

A confusão normalmente se dá por conta do qiic dispfic o iii.tjgi, 

204 da Carta Magna, vez que disciplina que as ações governamentais da 

assistência social serão fomentadas com orçamento da seguridade social."' 

É bem verdade que ambas estão incluídas no Titulo VI11 da Carta 

Política, sob a epigrafe "Da Ordem Social", mas a assistência da Previdência 

Social apenas será prestada àqueles que tiverem com ela contribuído, nos termos 

da lei. A assistência social, ao contrário, não depende de qualquer contribuiçào, 

mas deve ser prestada a todos que dela necessitarem. Nesse sentido: 

Insculpidas no Titulo Da Ordem Social, n60 se confunde assistenci~ 
com previdência social, aquela a ser prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuiçdes específicas de eventuais 
destinatários - art. 204 -3 até Porque estes são impersonaliz8veis tr 

priori; previdência, mediante a contribui~5o. nos tcrnios do nrl 20 1 
da Carta Magna. Assim, a previdência fechada, c~ i jos  liinilcs dL' 
atendiniento se circunscrevem aos seus associados, inediaitic 
contribuição, n8o está sob 0 beneplácito da imunidade constitucional, 
reservada Bs instituiçdes que servem a quem delas necessitar, 
independentemente de contribuição (TA Civ.-RJ - Ac. unàn. da 11' 
Câm, reg. em 9-5-97 - *P. 387/97-Capital - Rel. Juiz Adenlir 
Pimentel). 

117 o a r t i g o  202 da Constituiçao Federal: "As a ~ a e s  governamentais na arca da assisttncia social sçrao 

coni do orçamento da seguridade prcvislos no ar1 195. alCn~ de ouiras l ~ ~ l ~ ~ c s .  c 
com base nas seguintes diretrizes: I descentra1iza~80 político-administrativa. eabcndu a 

coordenação e as normas gerais 6 esfera federal e a cOordena~aO e a execuÇs0 dos respectivos programas ir 
esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assist2ncia social; I I  - panicipaçao da 
pOpUlaçaO, por meio  de organiz~qaes representativas na  f o r m u l a ~ a o  das políticas e no controle das aç6es 

todos os níveis." 



Nos termos da Lei n." 8.742, de 07 de dezembro dc 1993, a 

Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê 0s mínimos sociais e será 

realizada no âmbito do Município por meio de açdes conjuntas de iniciativa da 

Administração Pública Municipal e da sociedade, para garantir o atendimento às 

necessidades básicas previstas em lei. 

Para efeito legal, consideram-se entidades e organizações de 

assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e 

assessoramento aos seus beneficiários, bem como as que atuam na defesa c 

garantia de direitos fundamentais. 

Para que essas entidades e organizações de assistência social 

possam exercer suas funções, há de estarem inscritas no respectivo Conselho 

Municipal de Assistência Social. 

4.2. Assistência social voltada a reintegraçáo ao trabalho 

Antes de qualquer coisa, ~chamos Por bem mencionar que as 

OSCIPs não representam a extinção dos conselhos de Comunidade, previstos 

nos artigos 80 e 81 da Lei de Execução Penal (LEJ'). 0s quais rcprcscntani riiilii 

forma de a sociedade civil intervir na assistência a todo aquele que transgrediu a 

lei penal. 

A LEP não definiu maneiras, métodos, mecanismos e rcclirsos da 

mencionada apenas mçOU a serem realizadas pelo 

Conselho: visitar mensalmente OS estabelecimentos penais existentes na 

Comarca; entrevistar Os presos; apresentar mensais ao J u i /  da 

Execuçáo e ao Conselho penitenciário; e diligenciar a obtenção de recursos 



materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou interiiado, e111 

harmonia com a direçã-o do estabelecimento. 

Convenhamos que isso é muito pouco no que tange à rciiiscrçao 

social do preso, até porque, na prática, os referidos Conselhos nâo tùncionani, 

não existem e sequer cumprem com as obrigações impostas na lei. 

As OSCIPs estão "mais à frente" do qiic o Consclho dc 

Comunidade, pois têm regramento, recursos, objetivos e metas próprias a serem 

alcançadas. Apresentam-se, pois, como uma alternativa de se atingir os objetivos 

da Lei de Execução Penal, mas não na extinção dos Conselhos de Comunidade. 

A assistência social, um dos objetos sociais das OSCIPS,"~ 

mostra-se de extrema valia em nossa proposta, podendo evitar um dos maiores 

problemas da criminalidade contemporânea, qual seja a reincidência penal, 

mediante a integração do egresso ao mercado de trabalho."" 

Como é por demais sabido, esse fenômeno decorre, muitas c 

muitas vezes, da ausência de vagas no mercado de trabalho, pois o preso, ao sc 

tomar egresso, não encontra emprego, principalmente, devido aos motivos que 

passamos a.explicitar: (i) a situação delicada da economia nào só brasileira. inas 

também in~indial; (ii) eles quase nunca possuem uiii  ofício que os possibilitc 

pleitear uma vaga no concorrido mercado de trabalho; (iii) sempre existiu e 

ainda existe um preconceito muito grande na oferta de trabalho aos ex-presos. 

É notório que, a cada dia que passa "cresce o problema central do 

mundo contemporâneo, sob o domínio do grande capital financeiro em relação 

ao capital produtivo: o desemprego e a crescente exclusão de contingentes 

expressivos de trabalhadores da possibilidade de inserção ou reinserção no 

mercado, que se toma estreito em relação à oferta de força de trabalho 

disponível. Essa redução do emprego, aliada a retrataçào do Estado eiii suas 

- - 

I i8  Artigo 3". inciso I, da Lei 11" 9.790199, 
I I0 A LEP considcia cgicsso, nos tcinios do artigo 26.  o pi.cso dcfinii ivanicnic Iibci.ado ali. o ~~i.;i /o ~ i c  i111j ,~I,o. 
iniciada a contagcni da saída do cstubclccimcnio. i~ssi i l l  collio o Iibc1,~iiio ~ O I I ~ I ~ I ~ I ~ ; I ~ ~ I I C I I I C ~ .  diii-~iiiic. o pcl i o c l i ,  i ~ L  

prova no caso dc cunipii incnto dc I iviaii icnto condicional. 



responsabilidades públicas no âmbito dos serviços e direitos sociais, faz crescer 

a pobreza e a miséria, passa a comprometer os direitos sociais e humaiios, 

inclusive o direito a própria vida,"'20 

Espera-se que as OSCIPs possam desenvolver um projeto de 

qualificação profissional com vistas a integração dessas pessoas ao traball~o na 

atualidade, por meio da "assistência social". Após isso, faz-se mister que exista 

uma preocupação por parte da sociedade em reintegrá-los, pois. do contririo. 

nada seria levado a efeito. 

Ademais, conforme dispõe o artigo 3 1 da Lei de Execução Penal, 

o condenado a pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho, na medida 

de suas aptidões e capacidade, respeitando-se a proibição da imposição de 

trabalhos forçados."' Tal regra não se aplica ao preso provisório, mas garante-se 

a ele a facultatividade das atividades laborterápicas e sua prática dará direito à 

remição da pena. 

Legislam sobre tudo no Brasil, infelizmente não se preocupam 

com a efetividade do que aprovam. A Lei de Execução Penal é exemplo disso. 

Precisamos'ter consciência de que qualquer lei, para ter eficácia, não basta ser 

publicada no Diário Oficial. Assim, utilizamo-nos das palavras de Gomes. 

acreditamos ser notório que "muitos juristas e legisladores, dc f'oriiiaqAo 

legalista e formalista, típica do segundo milênio, ainda não captaram a diferença 

entre vigência, validade e eficácia de uma lei. A lei que pego é a lei eficaz. 

Muitas, no entanto, não pegam. Logo, são ineficazes. Continuam vigentes, mas 

nada dizem em relação a nossa vida cotidiana. Devem, assim, simplesmente ser 

ignoradas."' 22 

Marilda Vilela Iamainoto, O .serviço social na conlempol'at7eid~l(i~~: trabalho c foi-niaqào profissional. p 87 
1 2 '  Essa proibição é coiicebida como Direito Fundamental do ser humano. prevista no artigo 5", XL.VII. c, dL, 
Constit~iiçào Federal. 
i 2 2  Luiz Flávio Gomes, l->el*rienzos lot1o.s no.r.ro.r nÚinerO.\. ;(i 'eflt if i(,oc~<io:~, p. 05. (gri fòs da aiiioi.) 
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Não podemos fazer com que a LEP siga este quadro; devemos 

amealhar esforços e fazer com que seja cumprida. Afinal, o preso pode e deve 

trabalhar. A própria Constituição garante-lhe o direito social ao trabalho, 

devendo o Estado se responsabilizar por disso.'23 Qual óbice de "delegar" tal 

atribuição as OSCIPs? 

Se o trabalho do preso é obrigatório, se as OSCIPs podem 

promover a assistência social, nomeadamente na questão da integração ao 

mercado de trabalho, não há qualquer impedimento para que elas Ihes atribiiani 

trabalho e, em segundo plano, integrem-nos no mercado de trabalho, contbriiic 

determina o artigo 25, inciso I, da Lei de Execução Penal. Ora, as OSCIPs, 

como se pode perceber, terão o papel fundamental de dar efetividade as nornias 

gerais e abstratas previstas em nossa legislação. 

O Estado, dotado de soberania, detém o consagrado direito de 

punir, o qual se inicia com a instauração do inquérito policial, desenrola-se coni 

a propositura da ação penal e, em caso de condenação, encerra-se com a 

execução da pena até sua extinção. 

Não se pode aqui confundir o ius puniendi com as políticas de 

recuperação do preso. O Estado continuará detendo exclusivamente o poder de 

decidir sobre questões da pretensão executória, isto é, sobre a progressão de 

regimes, sobre o livramento condicional e outros aspectos. AS OS('IPs 1150 

representam uma invasão nesse campo exclusivo, pertencente ao Estado, iiias 

sim um meio de garantir a efetivação de outros assuntos previstos na LEP, os 

quais não são exclusivos do Estado. 

A LEP revela, em diversos dispositivos, a sua preocupação com a 

reinserção social do preso, tais como nos artigos: 3", 10, 1 1 ,  41, 45, 56, 120, 

122, 126, 13 1 entre outros. Esses dispositivos legais, por não se referireiii às 

atividades jurisdicionais do Estado, podem ser realizadas pelas OSCIPs. 

i 2 3  Di~pÕc O artigo 6" da Constituição Federal: "São direitos sociais a educação, a saúde, o traballlo, a n~oradia, o 
jazer, a segurança, a previdência social, a proteçáo a maternidade e à infãncia, a assistência aos dcsamparUdos, 

8 1 



Ora, sabe-se que a pena, no Direito Penal Brasileiro, adoiou ;i 

chamada teoria mista, também chamada pela doutrina de "conciliatória, 

intermediária ou eclética". Segundo ela, a pena tem dupla finalidade: a de punir 

o criminoso e prevenir a prática do crime, pela reeducaçào c pela iiitiinidaçio 

coletiva - punitur quin peccntum est et ne peccetur. 

Veja-se que tanto o caráter punitivo, quanto o preventivo da pena 

incumbem exclusivamente ao Estado, conforme já aludido nos comentários 

acerca dos fins exclusivos dele próprio. Mas a reeducação pode ser exercida pela 

sociedade, já que não há qualquer empecilho legal que a proíba de fazê-lo. 

Por outro lado, no efetivo exercício dessa política de reeducaçào 

social, há de serem observadas pelas OSCIPs diversas regras de comportamento 

e algumas finalidades a serem atingidas, as quais são instituídas pela LEP e por 

outras leis. 

Com efeito, a remuneração do trabalho do preso nunca poderá ser 

inferior a três quartos do salário mínimo vigente, sendo vedado que o Podci 

PUblico ou que as próprias OSCIPs valham-se das aptidões profissionais dos 

presos em trabalhos  gratuito^."^ 

Quanto a jornada normal de trabalho, não poderá ser nunca 

inferior a seis nem superior a oito horas, garantindo-se descanso nos domingos e 

feriados, conforme estabelece o artigo 33 da Lei de Execução Penal. 

Convém ressaltar que o preso tem direito a prcstaçào de 

assistência previdenciária e a~identária."~ Todavia, seu trabalho não está sujeito 

ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Isso torna o trabalho menos 

oneroso e mais fácil de ser executado. Dessa feita, nâo fa7 o preso jus a direitos 

trabalhistas consagrados, como: 13' salário, férias, aviso prévio entre outros."(' 

na forma desta Constitiiiçã~." 
'24  É O que se extrai do artigo 41, inciso I\, da Lei de Execução Penal. 
1 2 '  Cf. artigos 30 do Código Penal e 41, inciso 111, da Lei de Execiição Penal 
I26 Conforme artigo 28, parágrafo 2", da Lei de Execução Penal 



O trabalho é regido por normas de direito público, aplicáveis apenas a eles, pois 

são regras especiais que decorrem da ausência de liberdade. 

As finalidades do produto da remuneração do trabalho do preso 

deverão atender às finalidades previstas na Lei. As OSCIPs iíão podeitt 

modificá-las, mas devem garantir o seu cumprimento. até porqilc 0 qiic sc 

pretende é dar-lhes eficácia, já que entendemos que seus princípios nicreccm 

confiança e aplicação irnediata.12' 

Como se pode constatar, muitos são os direitos, deveres e regras 

a serem obedecidas. Se o Estado, pelos motivos já explorados, não consegue 

garanti-los, nada mais justo que isso seja feito por quem o possa fazer: as 

OSCIPs. 

O trabalho do preso tem finalidades essencialmente 

laborterápicas, com reflexos positivos na disciplina, na diminuição das tensões e 

da ociosidade, especialmente para a concretização das finalidades a qiie se 

propõe a LEP. Para tanto, precisa ser predominantemente produtivo. 

O enfoque em treinamento, capacitação e prof iss ional i ; ra~  

parece-nos mais adequado aqueles que cumprem pena em regime fechado. ci~ja 

pena presume-se mais elevada, assim como para atividades de formação. Da 

mesma forma, para os de regimes semi-aberto e aberto, que precisam de trabalho 

produtivo e remunerado como primeiro passo para sua efetiva reinserção social, 

acreditamos serem mais indicadas as tarefas de caráter produtivo. Consiste num 

traballio a ser exercido coin eficiência e eficácia pelos assistentes sociais qiic 

"trabalham com a questão social nas suas mais variadas expressões cotidianas, 

tais como os indivíduos as experimentam no trabalho, na família, na área 

habitacional, na saúde, na assistência social pública etc."I2* 

127 O produto do trabalho do preso, seg~indo previsào do parágrafo primeiro. do artigo 29 da I.EP. dc\cr;i 
atender: "a) a indenizaçào dos danos causados pelo crinic. dcsdc qtic dctcrniiiladu ~ i id i c i i i l i ~ i c i i i c  c iiào i.cl~;i~..~d,,, 
por 011ti.o~ nicios; b) à assist?iicia du PL~niília do picso: c )  às ~)ccli icii~is tlcsl~cs:~?; SOCI;IIS. L I )  .io I ~ L ~ ~ ~ , I I ~ ~ I I ~ I ~ ~ ~ I ~ , I  ,,,, 
Estado das despesas realizadas com a maii~itciiçào do condeiiado, cni propoi.yào a sci. I'i\ail;i c sciii I , I . ~ ~ I I / ~ ,  tl'i 
destinação prevista nas alíneas anteriores." 
1 2 8  Marilda Vilela lanianioto, O se/-viço .socitrí no conl~.n7porc1neicl(rcI~~: trabalho c forniaçào prot'issional, p 28. 



Assim, compreende-se que "o modelo de cumprimento 

progressivo da pena permite que o trabalho do preso seja concebido como um 

processo de formação contínua, que se inicia com testes de habilidade 

profissional, recrutamento, seleção, treinamento e empregabilidade, coincidindo 

estas fases com a progressão da pena para que, ao final dela, a pessoa tenha 

identificada sua vocação profissional, recebido o treinamcnto adcqiiado. 

experimentado os valores próprios da cultura do trabalho e adquirido um oficio 

certo pelo qual possa reconstruir sua vida, de preferência com uní eniprego 

asseprado ."I l9 

Dando continuidade a sua exposição, o autor supracitado, expòe 

que, além do referido "esta concepção de formação contínua sugere que o 

trabalho do preso seja feito em esquema de rotatividade, dando-lhc a 

possibilidade de conhecer todas as etapas do ciclo produtivo, evitando-se as 

tarefas repetitivas e a visão segmentada do processo. É importante que a 

empresa mantenha no local de trabalho dos presos um funcionário qualificado 

não apenas para supervisão de natureza técnica, mas que, sobretudo, tenha 

capacidade' de ordenar o trabalho e difundir os valores próprios da cultura da 

atividade, como organização, simetria, ritmo, trabalho cni ccliiipc, rcspcito i\ 

hierarquia em f~lnção das competências técnicas e identidade profissional."'"' 

Condicionar a remição a efetividade dos testes de habilidade 

profissional, recrutamento, seleção, treinamento e resultado é possívcl c 

louvável. Assim, os detentos ficariam cientes da necessidade disso tudo e ainda 

receberiam o benefício. 

É conveniente, nesse instante, fazer-se uma importante 

observação: não são as OSCIPs quem deve fazer o cômputo ou declarar dias 

remidos por conta de trabalho. Tal tarefa é privativa do Juiz das Execuções 

Penais, tarefa indelegável do Estado. Devem elas trabalhar apenas naquilo que 

129 Robci-to da Silva, O L I M E  (1,s C I ~ I ~ ~ I - ~ . Y ( I . Y  ~ O ( / C ~ I , / ~ I : C I ~  /x11(1 ~ ' o ( ~ h i l i l ( ~ ( . C ~  (10 PI.(>.SO. p ! O  
I JO Idcm. 



sua competência e abrangência as autoriza, o que não é caso do instituto da 

rernição. 

Infelizmente, esses problemas est5io intimamente ligados também 

com o fenômeno da exclusão social. É imprescindível combatê-la para que o 

preso possa ter condições de exercer a sua cidadania. É público e notório que 

"na realidade brasileira, a exclusão é um termo impreciso, que admite vários 

sentidos, parece haver certo consenso em sua associação a problemática da 

desigualdade social. Circulando num cenário onde habitam a pobreza, a iiiisCria, 

a indigência, outros termos também de contraditória definição empirica, a 

exclusão se delinearia e se firma como fruto perverso do capitalismo brasilciro. 

Constitui-se de certa forma como evolução e limite máximo, de iim quadro dc 

carências que vêm se acentuando historicamente, carências essas que extrapolani 

as fronteiras dos bens tidos como materiais e atingem o ainplo c coiiiplcxo 

campo da privação das condições básicas para o exercício da cidadania."'" 

Dessa feita, não poderíamos deixar de corroborar com a idéia de 

que "os corpos dos condenados, mais do que punidos, deveriam ser 

transformados em corpos dóceis através de técnicas de correção, processos de 

treinamento, até se traduzirem em novos comportamentos, produtivos e 

socialmente úteis. A prisão foi projetada como Lima empresa de modificaçòcs dc 

indivíduos, assim como escola, as oficinas, os q~artéis .""~ 

4.2.1. Mecanismos para fazer o sentenciado trabalhar 

O Estado de São Paulo, por meio do repórter Marcelo de Godoy, 

corroborou o que todos sabemos, vez que ele concluiu que "cada vez aumenta 

"I Denise Chysóstomo de Moiira Junca, Ilhas de exclusão: 0 cotidiano dos catadore.~ de lixo de (Nmpo.s, p. 108. 
132 Micliel Foiicault, Vigiar epunir: história da violência nas prisões, p. 208. 



mais o número de detentos ociosos nas prisões paulistas. Não existe trabalho 

nem estudo para todos. Criminosos primários e perigosos ficam juntos em celas 

coletivas e apertadas. A maioria, quando deixa a cadeia, é rcjcitada o11 1180 

obtém emprego. Esses são alguns dos motivos pelos quais o sistenia prisioiial 

brasileiro quase não regenera ninguémM'". 

Na reportagem, Maurício Guarnieri, ex-diretor da Casa de 

Detenção de São Paulo, ressaltou a necessidade de haver mais empresários 

interessados em dar trabalho ao preso. 

Isso demonstra que na prática, o trabalho não chega como 

deveria, mesmo em face dos "benefícios" que as empresas teriam em contratar a 

mão de obra de sentenciados, nomeadamente nas questões trabalhistas. 

Pesquisas de campo foram realizadas em algumas Penitenciarias 

e Presídios do Estado de São Paulo. A bem da verdade é que a própria 

penitenciária não tem condições de suportar que o preso traballie. As instiiloçòcs 

e o espaço físico, na maioria delas, é escasso e inapropriado. 

Talvez o modelo paulista na questão do trabalho do preso seja a 

Penitenciária de Araraquara. Nela são produzidos móveis, bolas e caixas dc 

papelão, roupas, redes esportivas e de embalagens. Os presos também reformam 

carteiras de escolas. Ao todo, cerca de noventa por cento deles trabalham nas 

oficinas, na horta ou na manutenção do presídio. Os únicos ociosos siío os 

ameaçados de morte ou os recém-chegados. 

Todas as oficinas são controladas pela direção do presídio. Na 

penitenciária, a maioria dos detentos estuda. Mais da metade esta0 matriculados 

nos cursos de alfabetização e nos supletivos do primeiro e segundo graus. 

13.1 Reportagem sobrc a Radiografia do Cárccrc, dispoiiivcl no 
S l l C  

http://~~~.estado.estadao.corn.br/cdicao/cncartc/carcerc/curcere7.htinl. In: Scm trabalho o ,,;lo 

recupera. 



Segundo o ex-diretor Leandro Pereira: "Aqui nós exigimos que todos trabalhem 

e estudem". ' 34 

Outras duas penitenciárias tem um grande número de presos 

trabalhando no Estado: a Penitenciária Um de Guarulhos e a Pciiitciiciríria 

Magalhães Noronha, em Tremembé. Nessa última, quatrocentos presos 

trabalham em mini-fábricas instaladas em seu interior. Isso reflete qiie oiidc h6 

trabalho e uma séria gestão, a Lei funciona. O preso deixa de estar na ociosidade 

para aprender um oficio e para trabalhar. 

Qualquer pessoa se habitua ao trabalho. Essa atividade toma-se 

Lima necessidade que ocupa a vida do homem livre. O sentenciado não pode scr 

desabituado do trabalho, pelo contrário, temos que estimular em sua alma a 

reiteração ao trabalho honesto o que é função, dever do Estado, aliás, a luz da 

própria Lei de Execução Penal, que em seu artigo 28 obriga o trabalho do preso 

condenado definitivamente. O legislador, não apenas estimulou-o, mas procurou 

conscientizar o homem preso dessa necessidade. 

Poder-se-ia questionar a interprctaçào da obrigaçiio cio 

sentenciado ao trabalho previsto na LEP, a luz da Constituição Federal de 1988. 

Isso porque a alínea "c", do artigo SO, do inciso XLVII da Carta Magna. prckrS 

que não haverá pena de trabalhos forçados. Obrigar o preso qlie nào qiicr 

trabalhar, significa submetê-lo ao trabalho forçado? 

O dispositivo da Lei de Execuções Penais está na mesma senda 

da Constituição Federal, bastando para tanto, examinar um pouco mais 

profundamente a expressão "trabalho forçado". Qual a intentio legis quando 

proibiu os trabalhos forçados? Cremos que a vedação ao trabalho forçado existe 

em nosso ordenamento, enquanto pena, portanto, não se pode admitir que o 

indivíduo seja apenado com a privação de liberdade e com a obrigatoriedade do 

trabalho enqiianto pena. Isto seria um "bis in idem", iim cxccsso vcdado pcln 

1 3 4  Reportagem sobre a Radiografia do Cárccre, dispo11 ívcl 110 
Sl lC 

h t t ~ : l l w w w . e s t a d o . e s t a d a o . c o m . b r i e d i c a o e n c a h t m l  111: Quando há, scrciço na cadeia ic1-i) 



Constituição. Desta feita, o sentenciado não pode se negar ao trabalho, eis que 

essa obrigação decorre de sua condenação. 

Vale destacar que as Cooperativas Sociais, na questão do 

trabalho, poderiam apresentar-se como uma solução para o problema do 

emprego, não fosse o impedimento legal delas trabalharem com o sentenciado a 
135 pena de  reclusão. É uma pena. Talvez a Lei pudesse ser mclhor apr«vcitiid;i. 

Destarte, compreende-se que as empresas terão uma fundamental importância 

nessa questão: terão de ser trazidas à cena a participarem dessa importaiitc 

q~~estão.  

4.3. Educação do preso 

A promoção da educação é, também, objetivo social das 

O S C I P S . ' ~ ~  O Decreto, em seu artigo 6", inciso 11, entende por promoção da 

educação a prestação desse serviço "realizada pela Organização da Socicdadc 

Civil de  Interesse Píiblico mediante financiamento com seus próprios rec~irsos". 

Conclui-se, pois, que as escolas que cobrem pela prestação de 

serviços educacionais, ainda que não tenham finalidade de lucro, não poder20 

pleitear a qualificação como OSCIP, vez que a Lei obriga que sejam mantidas 

com seus próprios recursos. Nesse sentido, somente a aplicação efetiva da Lei c 

do Decreto poderá esclarecer as eventuais dificuldades que as organi~açòçs. scni 

fins lucrativos, que trabalham especificamente com a educação de forma 

gratuita, poderão enfrentar quando requisitarem a sua qualificação como OSCIP. 

Vale destacar o que vem a ser literalmente "recursos próprios", 

para que não paire qualquer equívoco conceptual. Assim, a Lei do Terceiro 

i>ormas Disponível no sitc ~ i t t ~ : / / w w w . e s t a d ~ . ~ ~ t ~ d a ~ . ~ ~ m . b i . i c d i ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
1.15 Essa proibição decorre dos artigos primeiro e terceiro da Lei 11" 9.867. de 10 de novembro dc 1999 
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Setor conceitua a referida expressão, em seu artigo 3", como cniiipo dc n t i ~ q i o  

das OSCIPs, conforine se poderá constatar coin a transcrição legal: 

execução direta de projetos, programas e planos de açòes correlatas, 

por meio da doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou 

ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras 

organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor piiblico que 

atuem em áreas afins. 

Se a própria Lei assim define seu objeto, parece ra~ohvel 

entender por recursos próprios também aqueles recebidos do Poder Público ou 

de agèncias financiadoras, desde que aplicados na atuação da OSCIP. 

Desse modo, os meios provenientes do Ternio dc Parccria dc\ c111 

ser considerados recursos próprios para os fins da prestação de serviços dc 

educação. Se ela não os excluiu da classificação de "recursos próprios", não 

cabe ao intérprete fazê-lo. Se assim não entendermos, qual a vantagem de uma 

OSCIP ter como objetivo social a educação? 

Além disso, como seriam então fomentadas as OSCIPs? A Lei 

apenas inviabilizou a cobrança pelas Organizações desses serviços, mas nào a 

realização do Termo de Parceria - principal forma de fomento a eles destinado. 

De todo jeito, a prestação de serviços de educação poderá ser 

feita pelas OSCIPs, não como objeto social propriamente dito, mas de maneira 

integrada a assistência social, a qual, conforme visto, é outro objeto delas. 

A Lei da Assistência Social tem por finalidades o enfrcntaincnto 

em relação à pobreza, a garantia dos mínimos sociais, o proviiiiciito dc 

condições para atender às contingências sociais e a universalização dos direitos 

sociais. Todos estes aspectos devem acontecer de forma integrada as políticas 

I'" Art igo 3", ii.iciso IV,  da 1,ci 11" 9.790199, 
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setoriais, tais como: a saúde, a educação, a habitação, a segurança alimentar, a 

defesa de direitos etc. 

Caso seja firmado o entendimento de que o Ternio dc Parceria 

não possa ser utilizado como instrumento de fomento de atividades voltadas à 

educação, por não entendê-lo como recursos próprios, podein as OSCIPs 

desenvolver essa mesma atividade conjuntamente com outras a título de 

assistência social, caso em que não encontrariam qualquer óbice. 

Vale destacar que é imprescindível c previsto c111 1ci ~ L I C  11 

pretendente a firmar o T e m o  tenha capacidade laborativa para suportar todas 

aquelas atividades, o que não é muito fácil de se encontrar na prática 

Feitas essas considerações iniciais a respeito do tema, a Lei de 

Execução Penal, em seus artigos 17 e 18, aduzem que a assistência educacional 

ao preso compreenderá a instrução escolar e a sua formação profissional, bem 

como a do internado, sendo obrigatório o ensino de priineiro grau. 

Não é difícil fazer e imaginar que as OSCIPs cumpram com esses 

objetivos. Basta haver um programa sério de trabalho consistente em alfabeti~ar 

todos os presos. Isso é de fundamental importância até para qiic a capacitaçilo 

profissional possa funcionar como um diferencial relevante na reinserção social 

do preso. 

Não se pode admitir que um preso aprenda um labor técnico oii 

que tenha uma capacidade cognitiva satisfatória, se não sabe ler ou escrever. 

Ora, isso nada mais significa do que a cometa efetivação dos mandamentos 

existentes na decisão criminal e no oferecimento de condições para a 

readaptação social do condenado, obrigações do Estado e das OSCIPs, quando 

se qualificarem para essa finalidade. 

Saliente-se, outrossim, que não há como sustentar outro 

entendimento. O próprio artigo 28 da LEP menciona que o trabalho terá 

finalidade educativa. Logo, não se pode dissociá-los, devendo ser ensinados c 

exigidos de maneira simultânea. 



Claro é que a educação precisa ser capaz de instigar, de chamar o 

interesse e de mexer com a capacidade de reflexão dos presos. Nesse sentido, os 

trabalhos de conscientização merecem destaque. Para tanto, mecanismos 

precisam ser criados com esse intuito, a título de exemplificaçào, valc dcstacar 

que os estados do Paraná e São Paulo, entre outros, estão implantando serias 
137 propostas nessa área. 

4.3.1. Como educar o preso 

Apresentamos aqui algumas idéias que nos parecem salutares. 

Trata-se de propostas consistentes que visam adotar novas competências 

profissionais para ensinar, pois o público alvo é diferente, especial. 

O trabalho de alfabetização, de transmissâo de conhcciniento c 

senso crítico aos presos precisa ter como ponto de partida uma maneira simples 

de organizar e dirigir situações de aprendizagem, isto é, conhecer os conteúdos a 

serem ensinados e sua tradução em objetivos de aprendizagem. 

A representação dos alunos, tratados como tal e não como presos, 

é de fundamental importância, pois, a partir dos erros e dos obstáculos q ~ i c  

aparecem, torna-se possível construir, planejar disposi tivos c scquCncias 

didáticas própria a eles, de maneira a envolvê-los em projetos de aprendizado, 

pesquisa e conhecimento. 

Muitas dificuldades aparecerão. Os presos têm seus limites e 

problemas de diversas ordens. Conceber e administrar situações-problema em 

relação ao nível e às possibilidades dos alunos serão tarefas árduas dos 

professores e dos dirigentes da OSClPs, bem como de psicólogos da 

I" Disponível em ~ht tp :www.educacao , spPgov .b r~ .  Acesso em:  I0 jun, 2002 



Administração Penitenciária - que continuará a existir para cumprir com suas 

funções, a que as OSCIPs não podem e não devem interferir. 

Será preciso construir uma visão longitudinal dos objetivos de 

ensino, de maneira que se possa observar e avaliar os alunos em situações de 

aprendizagem, de acordo com uma, abordagem informativa, com o intuito de que 

se possa estabelecer novas metas a serem seguidas. 

Não estamos aqui apresentando uma visão utópica da realidade; 

acreditamos que isso seja possível. A maior dificuldade dentro do qiic 

apontamos seria, ao nosso ver, como envolver nossos "alunos" eni suas 

aprendizagens e em seu trabalho. 

Suscitar o desejo de aprender, mediante a relaçào com o sabcr c a 

capacidade de auto-avaliação, parece tarefa obrigatória. Essa "missão" poderá 

tomar-se mais fácil se os próprios presos formassem uma espécie de "Conselho 

de Alunos", em que fosse possível estabelecer negociações e metas a serem 

seguidas. Se houver a aceitação por parte desse "Conselho", o trabalho 

certamente será mais fácil. 

Vale destacar que recursos de incentivo e estímulo ao ensino 

também são bem-vindos. Nesse sentido, é preciso armazenar atividades 

opcionais de formação e de ensino-aprendizagem que sejam exciiaiites. 

mecanismos apropriados para favorecer a definição de um projeto pessoal que o 

próprio aluno faça. 

Não menos importante é a necessidade de sc dar Cntàsc pnru os 

trabalhos em equipe. Enfrentar e analisar, em conjunto, situações de maior 

complexidade, com práticas e problemas profissionais, com vistas à 

administração de crises e conflitos interpessoais, são necessários para a 

formação cidadã de nossos presos. Quando se tornarem egressos, é preciso que 

tenham esse espírito de coletividade, evitando-se, dessa forma, o egoísmo, a 

individualidade e o retorno de problemas que o levaram a prisão. Segiindo 

Perrenoud (2000, p. 81), "trabalhar em equipe é, portanto, uma questão de 



competências e pressupõe igualmente a convicçiio de que a cooperaçio C unia 

valor profissional [...I." 

A formação continua da cidadania e importantíssima. Prcvciiir n 

violência, os preconceitos e as discriminações sexuais siio obrigatórias. Não se 

pode pensar que sejam utópicos esses ensinamentos. Em verdade, muitas vezes 

são essas as causas que levam nossos alunos ao local onde desejamos que jaii~ais 

retornem. 

Em se abordando a questão da cidadania, destacamos que o 

referido termo "carrega uma carga ideológica que traz a exigência de direitos e 

garantia de uma participação efetiva na sociedade. Quando se analisa a 

Constituição Federal, fica perplexo diante das numerosas possibilidades dc 

participação que o cidadão encontra. Na Lei tudo parece perfeito, tudo parccc 

espelhar um país cheio de oportlinidades, de respeito de coexistência pacífica dc 

crenças, valores, ideologias; um lugar onde a proteção a pessoa se dá de fornia 

plena, da educação a saúde, a cultura, ao lazer, pelo acesso garantindo à Justiça 

ou pelo direito à propriedade e sua função 

Convém ainda apresentar os ensinamentos do supracitado autor, 

quando menciona que "o processo de aprendizagem é complexo e qualquer 

radicalização cria um fosso intransponível. Todo aluno traz uma carga de coisas 

boas e ruins da própria família: são bloqueios, medos, ansiedades e outros 

traumas que atrapalham o processo de aprendizagem porque geram insegurança. 

É preciso se dispor a conhecer cada um deles para auxiliá-los. Alguns. 

aparentemente, estão mais aptos para o aprciidi/ado, dcmoi~str~ii~i-sc 

interessados, participativos; outros apresentam mais dificuldade, não querem 

conversar, ler, participar, mas nem por isso devem ser deixados de lado. É 

preciso tentar conhecê-los para auxiliá-los. Alguns professores, crroncan1ciI tc, 

forçam esses alunos mais tímidos a participação por meio de ameaças ou 

sarcasmo e ironia. Evidentemente não há nada de educativo nesse tipo de 



postura. É preciso lembrar que, ao escolher a profissão de educador. como a de 

médico OLI sacerdote, o professor está comprometido com a sensibilidade 

humana." ' 39 

Não pode ser outro o trabalho a ser realizado pelas OSCIPs. Até 

porque esses alunos certamente trarão esses desafios aos professores em maior 

escala e dificuldade. O ambiente, a culpa e o que perderam em suas vida 

pregressa contribuem para isso. 

Acreditamos que a remição da pena, possível aos presos que 

trabalham, segundo entendimento recente, pode ser aplicada também ao preso 

que estude. Se a LEP não impede que o tempo de estudo seja remido, não cabe 

ao interprete fazê-lo. Basta realizar-se analogia in bonarn partem ao condenado 

que, em estando preso, estude. A Lei de Execução Penal prima pela recuperação 

do preso e o estudo certamente contribui para isso. Por que não remir a pena, 

nos mesmos moldes do trabalho pelo estudo? Essa matéria parece estar cada vez 

mais ganhando força, ainda que o Ministério Público se mostre contrário. 

Trazemos a colação, a titulo meramente exemplificativo, o seguinte julgado: 

PENA - REMIÇÃO EM VIRTUDE DE FREQUÊNCIA A ('IJKSO 
DE SUPLÊNCIA - POSSIBILIDADE 
Deve-se conceder a remissão da pena do sentenciado que conipioic 
frequência a curso de suplência, oferecido pelo estabelecimento 
prisional, desde que aferido o aproveitamento do 
condenadolestudante e de acordo com a carga horária do curso, 
seguindo-se os mesmos critérios da remissão por dia trabalhado, pois, 
além de a tanto não se opor o sistema de execução penal pátrio, o arí. 
126 da LEP - Lei 7.21011984 - não distingue a natureza do 
trabalho, para fins de se remir o tempo de execução da pena (TJ-MG 
- Ac. unân. da 2." Câm. Crim. publ. no DJ de 22-8-2000 - Agr. 
174.3 12-9100-Capital - Rel. Des. Herculano Rodrigues). 

Nesse mesmo sentido: 

138 Gabriel Chalita, EducaçZo: A . so lu~&~ eslh no afeto, p. 1 12 
1.39 Idem, p. I4 1 .  



Embora o art. 126 da LEP diga expressamente que o trabalho servirá 
para remir o tempo de execução de pena, não há como negar que o 
estudo serve como estimulo para ressocialização do preso, que, em 
tese, retomará à sociedade mais adaptado ao seu convívio. ccrto 
que não se deve conceder aos apenados beneficios indevidos sob pena 
de descaracterizar a punição imposta. Mas também não é menos certo 
que a ocupação do preso é interesse da sociedade, nisso incluindo 
sem dúvida o aprimoramento intelectual. Ademais, no referido 
atestado, consta outra circunstância importante, qual seja, a Jc qiie a 
atividade laboral não se resumiu às aulas, pois ali está escrito: 
"oficina e aula". Logo, o agravado não apenas assistiu aulas como 
trabalhou no referido período (TJ-RS- Ac. unân. da 3." Câm. C'rim. 
julg. em 29-4-99 - Agr. 699.058.962-Bento (ionçalves - Kel. Dcs. 
Sai110 Bruni 1,eal). 

Com esse entendimento, o aluno verifica que o estudo, além de 

proporcionar o privilégio de aprender, de toma-se um ser pensante, com 

princípios éticos e morais, pode favorecê-lo no cumprimento da pena. 

No entanto, não nos parece correto o entendimento de que, se o 

preso estuda e trabalha, deveria ter dois dias remidos ao invés de um, por 

cumular atividades. Este posicionamento deve-se a alguns fatores: (i) o fato de a 

Lei ter tomado o trabalho obrigatório, assim como o ensino de primeiro grau. 

não se podèndo, pois, falar n priori em faculdade do preso em realizá-los; ( i i )  a 

Lei não prevê tal procedimento; (iii) dessa forma, não estaríamos estimulando 

essas atividades, mas viabilizando um retomo mais rápido a sociedade ao invés 

de tornar o preso apto ao convívio social. 

Temos como medida eficaz, para sanar (ou pelo menos amenizar) 

os problemas da referida natureza, a conciliação das atividades. Em outras 

palavras, o preso deve ter uma jornada de trabalho diária de seis a oito horas e, 

realizadas essas atividades, deve ele estudar. Caso realize ambas, terá direito a 

remição da pena. Mas se fizer apenas uma delas e outra não, terá o condenado 

direito a remição? 

Entendemos que sim, pois a Lei não exigiu que ambas fossem 

feitas simultaneamente. Caso isso fosse exigido pelo Juiz das Execuções, estaria 



prejudicando a situação do condenado por um fato não previsto em lei, o que c 

inadmissível. 

A realização dessas atividades devem funcionar, antes de 

obrigações, como motivos para que o preso por elas se interesse. Para isso, 

devem ser criados mecanismos, tais como: aqueles acima aludidos, para que os 

condenados o procurem por sentirem a necessidade de realizá-los, e não para 

ganhar benesses da lei. 

4.4. Assistência Social voltada a saúde 

Populações carcerárias tendem a requerer mais assistência 

médica do que a população em geral. Não apenas os presídios mantêm uma 

grande proporção de pessoas com maior risco de adoecer (como usuários de 

drogas injetáveis), mas também o próprio ambiente prisional contribui para a 

proliferação de doenças. Dentre os fatores que favorecem a alta incidência de 

desses problemas entre os presos, está o estresse de seu encarceramento, 

condições insalubres, celas superlotadas com presos em contato físico contínuo 

e o abuso físico. 

Violência nos presídios, às vezes, resulta c111 fcrin~cntos gru\ cs. 

infligidos por facas ou balas; o que requer tratamento médico emergencial e, por 

este não existir ou por demonstrar-se precário, várias vidas são perdidas. 

A saúde ao preso, conforme reza o artigo 14 da Lei de Execuçào 

Penal, deverá ser prestada em carater preventivo e repressivo. Pertinente é a 

existência de plantões vinte quatro horas, com equipes completas, visando ao 

atendimento desse público. A estruturação das OSCIPs, em verdadciros 



"modelos" do SUS - Sistema Único de Saúde - nos termos em que a própria 

Constituição prevê, é algo pedido e dese jâ~e l . '~~ '  

A Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que  dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. dcvc scr 

observada pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, pois não 

só criou o SUS - Sistema Único de Saúde -, mas dispôs, logo em seu primeiro 

artigo, que a Lei regula, "em todo o território nacional, as açòes e serviços de 

saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 

eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de Direito Público ou Privado". 

Um primeiro passo dado pelo Governo Federal foi o dc tcr 

anunciado, em abril do corrente ano, o Plano Nacional de Saúde para o Sistema 

Penitenciário, com a liberação de R$12,9 milhões pelo Ministério da Saúde e 

R$5,2 milhões pelo Ministério da Justiça, recursos destinados a saúde de 

aproximadamente duzentos mil detentos em todo país. 

Segundo o Governo Federal, cada presídio terá um serviço de 

atendimenfo interno, disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

formado por sete profissionais: médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, 

dentista, auxiliar odontológico, psicólogo e assistente social. 

As OSCIPs poderiam estar atuando juntamente nessa política, 

viabilizando suas ações, controlando os gatos e, principalmente, atingindo os 

objetivos dele. 

O CREMESP - Conselho Regional de Medicina do Estado dc 

São Paulo - estima que cerca de vinte por cento dos presidiários de Sào Paulo 

sejam portadores do HIV, outros vinte por cento têm hepatite B e pelo nicnos 

dez por cento têm sífilis e hepatite C. Uma das principais metas do Plano é a 

Cf. Constituição Federal em seus artigos 199 e 200. 



correta manutenção das condições de confinamento.14' Um estudo conduzido 

por pesquisadores da Universidade de São Paulo revelou que dezoito por cento 

dos presos da Casa de Detenção têm Ora, isso derno~istr~ i1 

preocupação do próprio Programa com a saúde preventiva. 

A maioria dessas doenças classifica-se como infecto-contagiosas 

e acabaram por atingir níveis epidêmicos entre a população carccririii br~isilcii.o. 

Ao negar o tratamento adequado aos presos, o sistema prisional não apenas 

ameaça a vida dos presos como também facilita a transmissão dessas doenças a 

população em geral, por meio das visitas conjugais e do livramento dos presos. 

Como eles não estão completamente isolados do mundo exterior, uma 

contaminação não controlada representa um grave risco a saúde pública. 

Poder-se-ia levantar o questionamento de que esse Plano 

Nacional de Saúde (assim como algumas de nossas idéias) leva a uma melhor 

prestação de serviços aos presos do que a própria população brasileira. Isso é 

algo que pode incomodar muitas pessoas, principalmente aquelas qiic nrio 

conseguiram do Estado, por diversos motivos, o que ele estava obrigado a 

fornecer. ' 

Outras Organizações da Sociedade Civil dc Intcressc Piiblico 

podem ser criadas para prestar esses serviços que o Estado, infelizmente, não 

vem sendo capaz de prestar com eficiência. Todavia, como vivemos num pseudo 

"Estado Democrático de Direito", todos temos os mesmos "direitos". Não seria 

pertinente inviabilizar ou proibir que esses serviços sejam prestados aos 

condenados, ainda que mal tenham feito à sociedade. O que se espera dela é que 

lute por seus direitos, que se empenhe em conquistar um serviço que atenda aos 

seus anseios e necessidades. 

141 CREMESP. São Pa~i lo, n. 176, abr. 2002. Disponível em: <h~tp:~~www.cremesp.orggbr/ indcx~. Accsso cnl. 

10 jun. 2002. 
' 4 2  BIpi'NCARELLI, Aureliana. Cadeias do país são campeãs de Aids. Folha de Sào Paulo. Sào Paulo. I I upo 
1997. Saliente-se, o~itrossim, qiie a Casa de Detençào do Carandir~i  foi dcsutivadii cm I 5  dc scic.nihi.o 1, 1, 



Temos de construir um país onde todos tenham direito ao 

atendimento de seus direitos básicos, inclusive os presos. 

Destaque merece ter o Conselho Regional de Medicina do Estado 

de São Paulo (CREMESP) que, há mais de seis anos, vêm desenvolvendo 

trabalhos com várias instituições. públicas e privadas que visam corrigir as 

graves deficiências nos serviços de atenção a saúde dos presos. Muitas 

diligências e representações foram feitas nos últimos anos, com aprcseiitação dc 

propostas de correções encaminhadas as autoridades responsáveis. 

O Ministério Público Estadual, por meio do Grupo Especial dc 

Atenção à Saúde Pública e da Promotoria das Execuções Criminais, a Pastoral 

Carcerária da Cúria Metropolitana, os Conselhos Regionais de Enfermagem, 

Serviço Social, Farmácia e Psicologia, o Juízo Corregedor dos Presídios, além 

de outras entidades nacionais e internacionais têm atuado neste trabalho cni 

parceria, visando intervir e corrigir os gravíssimos defeitos que ferem os mais 

elementares princípios éticos e profissionais nos serviços de atenção à saúde do 

preso. 14' 

Seria muito fácil as próprias OSCIPs ausentarem-se ou negarem- 

se ao trabalho ligado à saúde no sistema penitenciário e, assim, privar os doentes 

ali recolhidos de toda e qualquer assistência. Talvcz tal atitiidc vicssc u o  

encontro dos desejos daqueles que querem acrescentar aos presos doentes unia 

pena que não lhes foi atribuída pelo Poder Judiciário no devido processo legal: a 

desassistência médica total. 

Tal atitude seria ilegal, inconstitucional e iria contra os princípios 

dos Direitos Humanos. Preso deve ser considerado ser humano para sociedade e 

o médico deve considerá-lo como mais um paciente. Devem sim as OSC'IPs 

espelharem-se nesse trabalho e promoverem conjunta ou separadamente esse 

serviço, Havendo precedentes tão significativos, certamente sua atuação seria 

- 

14.' Cf. BIANCARELLI.  1997. 



mais concreta e poderia atender diretamente as necessidades dos presos e da 

própria sociedade. 

4.5. Contribuição do vo1untariad.o as OSCIPs 

Há pouco mais de três anos, foi promulgada a Lei no 9.608, de 18 

de fevereiro de 1998, conl~ecida como a Lei do Voluntariado, que rcgulaiiicnta o 

serviço voluntário no Brasil. 

Há tempos esse tipo de serviço vêm sendo valorizado c 

qualificado, pois a democracia contemporânea e a consolidação da cidadania 

assim o exigem. 

Considera-se serviço voluntário a atividade não-remunerada. 

prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a 

instituição privada de fins não-lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, 

educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive 

mutualidade. Esta atividade não gera vínculo empregatício, nem obrigação de 

natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

Celebra-se um termo de adesão entre a entidade piiblicii »li 

privada e o prestador do serviço voluntário, dele constando objeto e condiçòes 

de seu exercício. O prestador do serviço poderá ser ressarcido pelas despesas 

que, comprovadamente, realizar no desempenho das atividades voluntárias. Para 

se obter o citado ressarcimento, tais despesas deverão estar expressamente 

autorizadas pela entidade a que foi prestado o serviço voluntário. 

Verifica-se, pois, ser imprescindível a forma escrita, iiieio idbnco 

de se provar a autenticidade do contrato de trabalho. 

O dito contrato, como se vê, beneficia as entidades mencionadas, 

dentre as quais se encontram as OSCIPs. Esse tipo de trabalho, saliente-se, por 

1 O0 



ser voluntário, é realizado por pessoas interessadas na construção de uma 

cidadania justa e melhor, não por necessidade financeiras. Realizam esse 

trabalho por amor ao próximo! 

Deve, pois, ser valorizado este tipo de trabalho que E miiito 

importante para o sucesso das OSCIPs. 



A Constituição da República do Brasil coroou o processo de 

redemocratização do país. Com ela, o Brasil foi elevado a categoria de Estado 

Democrático de Direito, momento em que foi instaurado um novo rcginic 

político chamado democracia semidireta ou, como alguns preferem, 

participativa. Além disso, nossa atual Carta Política aumentou de maneira 

significativa o rol dos direitos fundamentais, dedicando-lhes, inclusive, um título 

inteiro. 

Apesar da transição democrática, bem como da Lei das 

Exec~ições Penais e da Constituição Federal, isto é, apesar de todo o aparato 

legislativo que possuímos, continua sendo urgente defender e promover os 

direitos dos presos. 

A democracia exige a cidadania, pois apresenta-se 

principalmente como meio e instrumento de realização de valores essenciais de 

convivência humana, vez que exige respeito aos cidadàos, cn.i absoluiii 

igualdade de direitos, sem quaisquer modalidades de discriminação. 

Mas isso, as vezes, mostra-se, na prática, de maneira utópica. 

Comumente, assistimos as mais variadas formas de discriminação no Brasil, 

especialmente, no que diz respeito a população carcerária. O preso nem sempre 

é vislumbrado como cidadão, mas sim como alguém sem identidade própria, 

pois presume-se que ele jamais retomara ao status quo ante de cidadão. Na 

prisão, é tratado como número, sendo lançado dentro de quatro paredes como se 

fosse "algo" e não uma pessoa. Como assim é (mal) tratado, não tem o direito de 

reclamar, pois número não tem voz. Ninguém escuta sua reclamação. Se perde a 

vida, alguns comemoram; se vive, não se sabe o que fazer com ele. 



A família do preso, quando esta posiciona-se como tal, acaba 

sendo "rotulada" de família de bandido, O preso não trabalha nem lhe é dado a 

possibilidade de trabalhar, porque o sistema o declara "ocioso" e o quer assim. 

Estes e outros incontáveis vexames continuam acontecendo 

apesar da promulgação da Lei das Execuções Penais, que não apenas impõe 

deveres ao preso, mas assegura amplos direitos e garantias a sua condição de 

detento. 

Justamente para reverter esse quadro é que propusemos a 

aproximação entre o Estado e a sociedade civil, utilizando os mecanismos Icgais 

existentes, especialmente a Lei do Terceiro Setor. 

Não queremos passar por "sonhadores" ou "idealistas", pois, 

antes disso, consideramos que elas, as Organizações da Sociedade Civil dc 

Interesse Público, podem garantir a aplicação da Lei de Execução Penal, assim 

como dos direitos mínimos a que os presos fazem jus. Trata-se, ao contrário, de 

uma realidade que pode e deve ser implementada, estando a depender da boa 

vontade da Administração Pública e da própria sociedade. 

Os Conselhos de Comunidade, previstos nos artigos 80 e 81 da 

Lei de Execução Penal, representam uma forma de a sociedade intcrvir no 

sentido de fazer cumprir a missão que a lei lhe impôs: assistir todo aquele que 

transgrediu a lei penal. 

Muito embora a LEP tenha dado um primeiro passo 

possibilitando a assistência da sociedade civil ao preso, não definiu maneiras, 

métodos, mecanismos e recursos para que isso fosse realizado de maneira 

eficiente, como se espera. 

As OSCIPs estão mais desenvolvidas do que os Conselhos de 

Comunidade previstos na Lei de Execução Penal, pois têm regramento, recursos, 

objetivos e metas próprias a serem alcançadas, apresentando-se, pois, como uma 

"substituição" moderna em relação a eles. 



Elas querem ser um alerta contra o abuso de poder que se 

alastrou em todo o sisteiiia prisional. Qiierem ser un i  coiivitc para quc a 

sociedade civil penetre nos cárceres e faça irromper dentro deles a democracia e 

a cidadania. 

O argumento da constante falta de verbas, resultado do mal uso 

do dinheiro público, não pode nem deve tornar-se motivo de omissão das 

autoridades na resolução de problemas emergenciais. Não devem elas, as 

autoridades, atribuírem a solução dos problemas caóticos existentes as OSCIPs, 

renunciando seus papéis. 



TEXTOS LEGAIS E ANEXOS 

ANEXO I 

LEI 9.790, de 23 de Março de 1999 

Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de 
direito privado, sem fins lucrativos, coino Orgaii i zaçòcs 
da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e 
disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

DA QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇ~ES DA SOCIEDADE 
CIVIL 

Art. 1". Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos 
requisitos instituídos por esta Lei. 

tj 1" Para os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa 
jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, 
conselheiros, diretores, empregados OU doadores, eventuais excedentes 
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos. bonificaçòcs. participaç6cs «ti 
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividaclcs, c 
que os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social. 

2' A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado a« 
cumprimento dos requisitos instituídos por esta Lei. 



Art. 2" Não são passíveis de qualificação como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma 
às atividades descritas no art. 3" desta Lei: 

I- as sociedades comerciais; 
11- os sindicatos, as associações de classe ou de representaçao dc 

categoria profissional; 
111- as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos. 

cultos, práticas e visões devocionais e confessionais; 
IV- as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas 

fundações; 
V- as entidades de beneficio mútuo destinadas a proporcionar bens ou 

serviços a um círculo restrito de associados ou sócios; 
VI- as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e 

assemelhados; 
VII- as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas 

mantenedoras; 
VIII- as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas 

mantenedoras; 
IX- as Organizações Sociais; 
X- as cooperativas; 
XI- as f~indações públicas; 
XII- . a s  fundações, sociedades civis ou associações de direito privado 

criadas por órgão público ou por fundações públicas; 
XIII- as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo dc 

vinculação com o sistema financeiro nacional a que se refere o art. 192 da 
Constituição Federal. 

Art. 3" A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso. 
o princípio da ~1niversalizaç50 dos serviços, no respectivo âmbito de atliaçào das 
Organizações, somente será conferida as pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenha pelo menos uma das seguintes 
finalidades: 

I- promoção da assistência social; 
11- promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e 

artístico; 
111- promoção gratuita da educação, observando-se a forma 

complementar de participação das organizações de que trata esta Lei; 
IV- promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar 

de pardcipação das organizações de que trata esta Lei; 
V- promoção da segurança alimentar e nutricional; 



VI- defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 
desenvolvimento sustentável; 

VII- promoção do voluntariado; 
VIII- promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à 

pobreza; 
IX- experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e 

de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 
X- promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e 

assessoria jurídica gratuita de Interesse suplementar; 
XI- promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 

democracia e de outros valores universais; 
XII- estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos 
que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação iis iiti~fidudcs nclc 
previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, progranías, 
planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e 
financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras 
organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas 
afins. 

Art. 4" Atendido ao disposto no art. 3O, exige-se ainda, para qualificarem- 
se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas 
jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos, cujas normas expressamente 
disponham sobre: 

I- a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade. 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; 

1 1  a adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias c 
suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou 
vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo 
decisório; 

111- a coi~stituição de conselho fiscal OU órgão eq~iivalei-ite, dotado dc 
competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e 
contábil, e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para 
os organismos superiores da entidade. 

IV- a previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo 
patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos 
termos desta Lei, preferencialmente que tenha O mesmo objeto social da extinta. 

V- a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a 
qualifiçação instituída por esta Lei, o respectivo acervo patrimonial dispoi~ivel, 
adquirido com recursos públicos durante O período em que perdurou aquela 



qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos tcrn70s dcsta 
Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social; 

VI- a possibilidade de se instituir remuneração para os dirigentes da 
entidade, que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que a ela 
prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores 
praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação; 

VII- as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, 
que determinarão no mínimo: 

a) a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das 
Normas Brasileiras de Contabilidade; 

b) que se dê publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do 
exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da 
entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao 
FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão; 

-c)  a realização de auditoria, inclusive por auditores externos 
independentes se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos ob-jcto do 
Termo de Parceria, conforme previsto em regulamento; 

d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública 
recebidos pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita 
conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. 

Art. 5" Cumpridos os requisitos dos artigos 3" e 4" desta Lei, a pessoa 
jurídica de direito privado sem fins lucrativos, interessada em obter a 
qualificaçãd instituída por esta Lei, deverá formular requerimento escrito ao 
Ministério da Justiça, instruído com cópias autenticadas dos seguintes 
documentos: 

I- estatuto registrado em Cartorio; 
11- ata de eleição de sua atual diretoria; 
111- balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício; 
IV- declaração de isenção do imposto de renda; 
V- inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes. 

Art. 6" Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, o MinistCi.io 
da Justiça decidirá, no prazo de trinta dias, deferindo ou não o pedido. 

5 1" No caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no pram de 
quinze dias da decisão, certificado de qualificação da requerente coino 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

,tj 2" Indeferido o pedido, o Ministério da Justiça, no prazo do r) 1°, dará 
ciência da decisão, mediante publicação no Diário Oficial. 



9 3" O pedido de qualificação somente será indeferido quando: 

I- a requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no artigo 2" desta 
Lei; 

11- a requerente não atender aos requisitos descritos nos artigos 3" e 4" 
desta Lei; 

111- a documentação apresentada estiver incompleta. 

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

Art. 8" Vedado o anonimato, e desde que amparado por fundadas 
evidências de erro ou fraude, qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do 
Ministério Público, é parte legítima para requerer, judicial ou 
administrativamente, a perda da qualificação instituída por esta Lei. 

CAPITULO I I  
DO TERMO DE PARCERIA 

Art. '9" Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o 
instrumento passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades 
qualificadas como Orgaiiizações da Sociedade Civil de lntercsse Piiblico 
destinado a formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e 
a execução das atividades de interesse público previstas no art. 3 O  desta Lei. 

Art. 10 O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder 
Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público discriminará 
direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias. 

tj 1' A celebração do Termo de Parceria será precedida de consulta lios 
Conselhos de Políticas Píiblicas das áreas correspondentes de atuação existeiitcs, 
nos respectivos níveis de governo. 

tj 2" São cláusulas essenciais do Termo de Parceria: 



1- a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho 
proposto pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; 

11- a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os 
respectivos prazos de execução ou cronograma; 

111- a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de 
desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de resultado; 

IV- a de previsão de receitas e despesas a sereni realizadas cni scw 
cumprimento, estipulando item por item as categorias contábeis usadas pela 
organização e detalhamento das remunerações e beneficios de pessoal a serem 
pagos com recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus 
diretores, empregados e consultores; 

V- a que estabelece as obrigações da Sociedade Civil dc Iiitcrcssc 
Público, entre as quais a de apresentar ao Poder Público, ao término de cada 
exercício, 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 efetivamente 
realizados, independente das previsões mencionadas no Inciso IV; 

VI- a de publicação, na imprensa oficial do Município, do Estado ou da 
União, conforme o alcance das atividades celebradas entre o órgão parceiro e a 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de extrato do Termo de 
Parceria e de demonstrativo da sua execução fisica e financeira, conforme 
modelo simplificado estabelecido no regulamento desta Lei, contendo os dados 
principais da documentação obrigatória do Inciso V, sob pena de não liberação 
dos recursos previstos no Termo de Parceria. 

Art. 11 A execução do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e 
fiscalizada por órgão do Poder Público da área de atuação correspondente B 
atividade fomentada, e pelos Conselhos de Políticas Píiblicas das iírcas 
correspondentes de atuação existentes, em cada nível de governo. 

(S 1" Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria devem 
ser analisados por comissão de avaliação, composta de comum acordo entre o 
órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

tj 2" A comissão encaminhará a autoridade competente relatório 
conclusivo sobre a avaliação procedida. 

(S 3" Os Termos de Parceria destinados ao fomento de atividades nas áreas 
de que trata essa Lei estarão sujeitos aos mecanismos de controle social 
previstos na Legislação. 



Art. 12 Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao 
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização 
de recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, dar20 imediata 
ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de 
responsabilidade solidária. 

Art. 13 Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 12 desta Lei, 
havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem 
pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, a 
Advocacia-Geral da União, para que requeiram ao juízo competente a 
decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens dos 
seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam tcr 
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. alei11 dc outras 
medidas consubstanciadas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lci 
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. 

tj 1" O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos 
artigos 822 e 825 do Código de Processo Civil. 

9 2" Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exaníc c o 
bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no 
País e no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. 

tj 3" Até o término da ação, o Poder Público permanecerá como 
depositário e gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis e velará 
pela continuidade das atividades sociais da organização parceira. 

Art. 14 A organização parceira fará publicar, no pram niáxiiiio dc t r i i ~ t i i  

dias, contado da assinatura do Termo de Parceria, regulameiito próprio coiitciido 
os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como 
para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público, 
observados os princípios estabelecidos no inciso I do art. 4' desta Lei. 

Art. 15 Caso a organização adquira bem imóvel com recursos 
provenientes da celebração do Termo de Parceria, este será gravado com 
cláusula de inalienabilidade. 



CAP~TULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E T R A N S I T ~ R I A S  

Art. 16 É vedada as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público a participação em campanhas de interesse político- 
partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas. 

Art.17 O Ministério da Justiça permitirá, mediante requerimento dos 
interessados, livre acesso público a todas as informações pertinentes as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 

Art. 18 As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, 
qualificadas com base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, desde que atcndidos iios 
requisitos para tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção siniult~iica 
dessas qualificações, até dois anos contados da data de vigência desta Lei. 

5 1" Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurídica interessada em niantcr a 
qualificação prevista nesta Lei deverá por ela optar, fato que implicará a 
renúncia automática de suas qualificações anteriores. 

tj 2" Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a pessoa 
jurídica perderá automaticamente a qualificação obtida nos termos desta Lei. 

Art. 19 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta dias. 

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 23 de Março de 1999, 178" da Independência e I 1  1" da 
República 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Renan Calheiros 
Pedro Malan 
Ailton Barcelos Fernandes 
Paulo Renato Souza 
Francisco Dornelles 
Waldeck Omélas 
José Serra 
Paulo Raiva 
CloviS de Barros Carvalho 



ANEXO I1 

DECRETO 3.1.00, de 30 de junho de 1999 

Regulamenta a Lei n 9 . 7 9 0 ,  de 23 de março de 1999, qiic 
dispõe sobre a ualificação de pessoas jurídicas de direito 
privado, sem %ns lucrativos, como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o 
Termo de Parceria, e dá outras providêiicias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da 
Constituição, 

D E C R E T A :  

Art. 1" pedido de qualificação como Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público será dirigido, pela pessoa jurídica de direito privado 
sem fins lucrativos que preencha os requisitos dos arts. 1" z2", 3% 4' da Lei no  
9.790, de 23 de março de 1999, ao Ministério da Justiça por meio do 
preenchimento de requerimento escrito e apresentação de cópia autenticada dos 
seguintes documentos: 

I - estatuto registrado em Cartório; 
I1 - ata de eleição de sua atual diretoria; 
111 - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício; 
IV - declaração de isenção do im osto de renda; e S V - inscrição no Cadastro Geral e Contribuintes/Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica (CGCICNPJ). 

Art. 2" O responsável pela outorga da qualificação deverá verificar 
a adequação dos documentos citados no artigo anterior com o disposto nos arts. 
2", 3" e 4" da Lei no 9.790, de 1999, devendo observar: 

I - se a entidade tem finalidade pertencente a lista do art. 3" daquela 
Lei; 

I1 - se a entidade está excluída da qualificação de acordo com o art. 
2" daquela Lei; 

111 - se o estatuto obedece aos requisitos do art. 4" daquela Lei: 
IV - na ata de eleição da diretoria, se é a autoridade competente que 

está solicitando a qualificação; 
V - se foi apresentado o balanço patrimonial e a demonstração do 

resultado do exercício; 
VI - se a entidade apresentou a declaração de isenção do imposto dc 

renda a Secretaria da Receita Federal; e 
VI1 - se foi apresentado o CGCICNPJ. 

Art. 3" Ministério da Justiça, o s c c c b i m ~ n t ~  d o  
requesi'mento, terá o prazo de trinta dias para ou nào o pedido de 



qualificação, ato que será publicado no Diário Oficial da Uniao no prazo 
máximo de quinze dias da decisão. 

5 1"o caso de deferimento, o Ministério da Justiça emitirá, no 
prazo de quinze dias da decisão, o certificado da requerente como Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público. 

8 2"everão constar da publicação do indeferimento as razões 
pelas quais foi denegado o pedido. 

5 3% pessoa jurídica sem fins lucrativos que tiver seu pcdido dc 
qualificação indeferido poderá reapresentá-10 a qualquer tempo. 

Art. 4"~ualq~ier cidadão, vedado o anonimato e respeitadas as 
prerrogativas do Ministério Público, desde que amparado por evidências de erro 
ou fraude, é parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente, a 
perda da qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público. 

" Parágrafo único. A perda da qualificação dar-se-á mediante decisão 
proferida em processo administrativo, instaurado no Ministério da Justiça, de 
ofício ou a pedido do interessado, ou judicial, de iniciativa popular ou do 
Ministério Público, nos quais serão assegurados a ampla defesa e o 
contraditório. 

Art. 5"ualquer alteração da finalidade ou do regime de 
funcionamento da organização, que implique mudança das condições que 
instruíram sua qualificação, deverá ser comunicada ao Ministério da Justiça, 
acompanhada de justificativa, sob pena de cancelamento da qualificação. 

~ r t ,  6' Para fins do art. 3' da Lei no 9.790, de 1999, entende-sc: 

I - como Assistência Social, o desenvolviníento das atividadcs 
previstas no art. 3' da Lei Orgânica da Assistência Social; 

I1 - or promoção gratuita da saúde e educação, a prestação destes S serviços realiza a pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Píiblico 
mediante financiamento com seus próprios recursos. 

8 1' Não são considerados recursos próprios aqueles gerados pela 
cobrança de serviços de qualquer pessoa física ou jurídica, ou obtidos em 
virtude de repasse ou arrecadação compulsória. 

5 2" condicionamento da prestação de serviço ao recebimento de 
doação, contrapartida ou equivalente não pode ser considerado como promoção 
gratuita do serviço. 

Art. 7' Entende-se como beneficias ou vantagens pessoais, nos 
termos do inciso I1 do art. 4Qa Lei 119.790, de 1999, os obtidos: 

I - pelos dirigentes da entidade e seus cônjuges, companheiros e 
parentes colaterais ou afins até o terceiro grau; 



I1 - pelas pessoas jurídicas das quais os mencionados acima sejam 
controladores ou detenham mais de dez por cento das participações societárias. 

Art. 8" Será firmado entre o Poder Público e as entidades 
ualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, Termo 

%e Parceria destinado à formação de vinculo de cooperação entre as partes, para 
o fomento e a execução das atividades de interesse público previstas no art. 3" da 
Lei no 9.790, de 1999. 

Parágrafo único. O Órgão estatal firmará o Termo de Parceria 
mediante modelo padrão próprio, do qual constarão os direitos, as 
responsabilidades e as obrigações das artes e as cláusulas essenciais descritas 
110 art. 10, 5 2" da Lei n"9.90, de 199 8. 

Art. 9" O órgão estatal responsável pela celebração do Termo de Parceria 
verificará previamente o regular funcionamento da organização. 

Art. 10. Para efeitos da consulta mencionada no art. 10, 9 1". da Lci 
no 9.790, de 1999, o modelo a que se refere o art. 8' deverá ser preenchido e 
remetido ao Conselho de Política Pública competente. 

tj 1" A manifestação do Conselho de Política Pública será 
considerada para a tomada de decisão final em relação ao Termo de Parceria. 

tj 2" Caso não exista Conselho de Política Pública da área de 
atuação correspondente, o órgão estatal parceiro fica dis ensado de realizar a R consulta, não podendo haver substituição por outro Consel o. 

tj 3" O Conselho de Política Pública terá o prazo de trinta dias, 
contado a artir da data de recebimento da consulta, para se manifestar sobre o 
Termo de f: arceria, cabendo ao órgão estatal responsável, em última instância, a 
decisão final sobre a celebração do respectivo Termo de Parceria. 

tj 4" O extrato do Termo de Parceria, conforme 117odelo coiistailtc 
do Anexo I deste Decreto, deverá ser publicado pelo órgão estatal parceiro no 
Diário Oficial, no prazo máximo de quinze dias após a sua assinatura. 

Art. 1 1. Para efeito do disposto no art. 4", inciso VII, alíneas "c'" 
"d", da Lei no 9.790, de 1999, entende-se por prestação de contas a 
comprovação da correta aplicação dos recursos repassados a Orgaiiização da 
Sociedade Civil de Interesse Público. 

tj 1' As prestações de contas anuais serão realizadas sobre a 
totalidade das operações patrimoniais e resultados das Organ i~açòcs da 
Sociedade Civil de Interesse Público. 

tj 2" A prestação de contas será instruída com os seguintes 
documentos: 

I - relatório anual de execução de atividades; 
I1 - demonstração de resultados do exercício; 

, ' 111 - balanço patrimonial; 
IV - demonstração das origens e aplicações de recursos; 



V - demonstração das mutações do patrimônio social; 
VI - notas explicativas das demonstrações contábeis, caso 

necessário; e 
VI1 -parecer e relatório de auditoria nos termos do art. 10 Jcstc 

Decreto, se for o caso. 

Art. 12. Para efeito do disposto no 5 2", inciso V, do art. 10 da Lei 
no 9,790, de 1999, entende-se por prestação de contas relativa a execução do 
Termo de Parceria a comprovação,.perante o órgão estatal parceiro, da correta 
aplicação dos recursos públicos recebidos e do adimplemento do objeto do 
Termo de Parceria, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

I - relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, 
contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados; 

I1 - demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na 
execução; 

I11 - parecer e relatório de auditoria, nos casos previstos no art. 19; e 
IV - entrega do extrato da execução física e financeira estabelecido 

no art. 18. 

Art. 13. O Termo de Parceria poderá ser celebrado por período 
superior ao do exercício fiscal. 

8 l 0  Caso Termo de Parceria sem o 
adimplemento total do seu objeto arceiro OLI havciido cxccdciitcs 
financeiros disponíveis com a Sociedade Civil dc Intcrcssc 
Público, o referido Terino 

8 2" As despesas revistas no Termo de Parceria e realizadas no 
período compreendido entre a d' ata original de encerramento e a formalização de 
nova data de término serão consideradas como legítimas, desde que cobertas 
pelo respectivo empenho. 

Art. 14. A liberação de recursos financeiros necessários a execução 
do Termo de Parceria far-se-á em conta bancária específica, a ser aberta em 
banco a ser indicado pelo órgão estatal parceiro. 

Art. 15. A liberação de recursos para a im lementação do Termo 

liberação em parcela única. 
P de Parceria obedecerá ao respectivo cronograma, sa vo se autorizada sua 

Art. 16. É possível a vigência simultânea de um ou mais Termos dc 
Parceria, ainda que com o mesmo órgão estatal, de acordo com a capacidade 
operacional da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

Art. 17. O acompanhamento e a fiscalização por parte do Conscllio 
de Política Pública de que trata o art. 1 1  da Lei no 9.790, dc 1999. nào pode 
introduzir nem induzir modificação das obrigações estabelecidas pelo Termo dc 
Parceria celebrado. 

, 8 l0  Eventuais recomendações OU sugestões do Conselho sobre o 
acompanhamento dos Termos de Parceria deverão ser encaminhadas ao órgào 
estatil parceiro, para adoção de providências que entender cabíveis. 

116 



2" O ór ão estatal parceiro informará ao Conselho sobre suas fl atividades de acompan amento. 

Art. 18. O extrato da execuçâo fisica e financeira, referido no art. 
10, § 2", inciso VI, da Lei no 9,790, de 1999, deverá ser preenchido p c l ~ i  
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e publicado na imprensa 
oficial da área de abrangência do projeto, no prazo máximo de sessenta dias 
após o término de cada exercício financeiro, de acordo com o modelo constante 
do Anexo I1 deste Decreto. 

Art. 19. A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
deverá realizar auditoria independente da aplicação dos recursos objeto do 
Termo de Parceria, de acordo com a alínea "c", inciso VII, do art. 4" da Lei no 
9.790, de 1999, nos casos em que o montante de recursos for maior ou igual a 
R$ 600.000,OO (seiscentos mil reais). 

8 1" O disposto no caput aplica-se também aos casos onde a 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público celebre concomitantemente 
vários ,Termos de Parceria com um ou vários órgãos estatais e cuja soma 
ultrapasse aquele valor. 

9 2" A auditoria inde endente deverá ser realizada por pessoa física 
ou jurídica habilitada pelos Conse l' hos Regionais de Contabilidade. 

$ 3 "  Os dispêndios decorrentes dos serviços de auditoria 
independente deverão ser incluídas no orçamento do projcto coiiio itciii dc 
despesa. 

§ 4' Na hipótese do \i 1 ° ,  poderão ser celebrados aditivos para 
efeito do disposto no parágrafo anterior. 

Art. 20. A comissão de avaliação de que trata o art. 1 1, 8 1 O, da Lei 
no 9.790, de 1999, deverá ser composta por dois membros do respectivo Poder 
Executivo, um da Or anização da Sociedade Civil de Interesse Público e um 
membro indicado pe k o Conselho de Política Pública da área de atuação 
correspondente, quando houver. 

Parágrafo único. Competirá à comissão de avaliaçâo monitorar a 
execução do Termo de Parceria. 

Art. 2 1.  A Organiza ão da Sociedade Civil de Interesse Público 
fará publicar na im rensa oficial l a  União, do Estado ou do Município, no prazo 9 máximo de trinta ias, contado a partir da assinatura do Termo de Parceria, o 
regulamento próprio a ue se refere o art. 14 da Lei no 9.790, de 1999, 
remetendo cópia para con \ ecimento do órgão estatal parceiro. 

Art. 22. Para os fins dos arts. 12 e 13 da Lei 11' 9.790, dc 1990, ; i  
OrganizaçZio da Sociedade Civil de Interesse Público indicará, para cada 'l'criiio 

,de Parceria, pelo menos um dirigente, que será responsável pela boa 
administração dos recursos recebidos. 



Parágrafo único. O nome do dirigente ou dos dirigentes indicados 
será publicado no extrato do Termo de Parceria. 

Art. 23. A escolha da Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público, para a celebração do Termo de Parceria, poderá ser feita por meio de 
publicação de edital de concursos de projetos pelo órgão estatal parceiro para 
obtenção de bens e serviços e para a realizaçào de atividades, eventos, 
consultorias, cooperação técnica e assessoria. 

Parágrafo único. Instaurado o processo de seleção por concurso, é 
vedado ao Poder Público celebrar Termo de Parceria para o mesmo objeto, fora 
do concurso iniciado. 

Art. 24. Para a realização de concurso, o órgão estatal parceiro 
deverá pre arar, com clareza, objetividade e detalhamento, a especificação E técnica do em, do projeto, da obra ou do serviço a ser obtido ou realizado por 
meio do Termo de Parceria. 

Art. 25. Do edital do concurso deverá constar, no mínimo, 
informações sobre: 

I - prazos, condições e forma de apresentação das propostas; 
I1 - especificações técnicas do objeto do Termo de Parceria; 
111 - critérios de seleção e julgamento das propostas; 
IV - datas para apresentação de propostas; 
V - local de apresentação de ropostas; 
VI - datas do julgamento e ata provável de celebração do Termo 

de Parceria; e 
S 

VI1 - valor máximo a ser desembolsado. 

Art. 26. A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
deverá apresentar seu projeto técnico e o detalhamento dos custos a sereni 
realizados na sua implementação ao órgão estatal parceiro. 

Art. 27. Na seleção e no julgamento dos projetos, levar-se-50 cni 
conta: 

I - o mérito intrínseco e adequação ao edital do projeto apresentado; 
I1 - a capacidade técnica e operacional da candidata; 
111-a adequação entre os meios sugeridos, seus custos. 

cronogramas e resultados; 
IV - o ajustamento da proposta as especificaçòes técnicas; 
V - a regularidade jurídica e institucional da Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público; e 
VI - a análise dos documentos referidos no art. I I, 9 2 O ,  deste 

Decreto. 

Art. 28. Obedecidos aos rincípios da administração pública, são 
inaceitáveis como critério de seleção, & desqualificação ou pontuação: 

I - o local do domicílio da Organização da Sociedade Civil dc 
Interesse Piiblico OLI a exigência de experiência de trabalho da organi~açào 110 

local de domicílio do órgão parceiro estatal; 
Y 



I1 - a obrigatoriedade de consórcio ou associação com entidades 
sediadas na localidade onde deverá ser celebrado o Termo de Parceria; 

I11 - o volume de contrapartida ou qualquer outro benefício 
oferecido pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

Art. 29. O julgamento será realizado sobre o conjunto das 
propostas das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, não sendo 
aceitos como critérios de julgamento os aspectos jurídicos, administrativos, 
técnicos ou operacionais não estipulados no edital do concurso. 

Art. 30. O órgão estatal parceiro designará a comissão jul adora do 
concurso, que será composta, no mínimo, por um membro do Poder I! xecutivo, 
um especialista no tema do concurso e um membro do Conselho de Política 
Pública da área de competência, quando houver. 

8 1" O trabalho dessa comissão não será remunerado. 

9 2" O órgão estatal deverá instruir a comissão julgadora sobre a 
pontuação pertinente a cada item da proposta ou projeto e yelarri para qiic n 
identificação da organizaçào proponente seja omitida. 

5 3" A comissão pode solicitar ao órgão estatal parceiro 
informações adicionais sobre os projetos. 

5 4" A comissão classificará as propostas das Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público obedecidos aos critérios estabelecidos 
neste Decreto e no edital. 

Art. 3 1. Após o julgamento definitivo das propostas, a comissão 
apresentará, -na presença dos concorrentes, os resultados de seu trabalho, 
indicando os aprovados. 

8 1" O órgão estatal parceiro: 
I - não examinará recursos administrativos contra as decis0es da 

comissão julgadora; 
I1 - não poderá anular ou suspender administrativamente o resultado 

do concurso nem celebrar outros Termos de Parceria, com o mesmo objeto, sem 
antes finalizar o processo iniciado pelo concurso. 

$ 2" A ós o anúncio público do resultado do coiicurso, o ósgào 
estatal parceiro o Eomoiogará, sendo imediata a celebra~ào cios Termos dc 
Parceria pela ordem de classificação dos aprovados. 

Art. 32. O Ministro de Estado da Justiça baixará portaria no 
de quinze dias, a partir da publicação deste Decreto, regulamentan o os 
procedimentos para a qualificação. 

J' r 

Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 30 de junho de 1999; 178" da Independência e 1 1 1" da 
~ e ~ ú b l i c a .  



ANEXO I11 

Modelo de Extrato de Termo de Parceria 

(Nome do Orgão Público) 

........................................................................................ 
Extrato de Termo de Parceria 

Custo do Projeto: 
........................................................................................ 
Local de Realização do Projeto: 
........................................................................................ 

...... ...... ..... Data de assinatura do TP: / / Início do 
Pro~jeto: ..... / ....... 1 ...... Término: ...... I ....... 1 ...... 
Objeto do Termo de Parceria (descrição sucinta do 
projeto): 

Nome da OSCIP: 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
Endereço: 
........................................................................................ 
........................................................................................ 

.................... ........... ................... Cidade: .... UF: 
CEP: ........................... 
Tel.: ............................... Fax: ........................... 

.............................................. E-mail: 
Nome do responsável pelo projeto: 
..................................................................................... 

'Cargo / Função: 
........................................................................................ 
.... 



ANEXO IV 

Modelo de Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira 

(Nome do Orgão Público) 
........................................................................................ 
Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira 

de Termo de Parceria 
Custo do projeto: 
........................................................................................ 
Local de realização do projeto: 
........................................................................................ 

....... ....... ....... Data de assinatura do TP: / / 
....... ....... ....... Início do rojeto: / / Término : 

...... .I.. S........... 7 
Objefivos do projeto: 

Resultados alcançados: 

Custos de Implementação do Projeto 
Categorias de despesa Previsto Realizado 

Diferença 
....................................... ..........S. ................ 
.............. 
TOTAIS: ............ ............... 
Nome da OSCIP: 
........................................................................................ 
Endereço: 
........................................................................................ 

................................................................ Cidade: UF: 
.... ................... ............ CEP: ... 
................... Tel.: ................................. Fax: E-mail: 

.................. 
Nome do responsável pelo projeto: 
....................................................................................... 
Cargo / Função: 
........................................................................................ 



ANEXO V 

PORTARIA 361, DE 27 DE JULHO DE 1999, 

MINISTÉRIO DA JUSTICA 

O Ministro de Estado da Justiça, no uso de suas atribuições legais, e tendo 
em vista o disposto na Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, e no Decreto l i 0  

3.100, de 30 de junho do mesmo ano, resolve regiilameiitar os proccdimcntos 
para a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos seguintes 
termos: 

Art. 1" O pedido de qualificação como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público será dirigido ao Ministério da Justiça e deverá estar 
acompanhado de cópia autenticada dos seguintes documentos: 

I - estatuto registrado em Cartório; 
I1 - ata de eleição da atual diretoria; 
I11 - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício; 
IV - declaração de isenção do imposto de renda; e 
V - inscrição no Cadastro Geral de ContribuintesICadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica. 
Art. 2". 0 requerimento será encaminhado pelo correio ou aprcsciitado 

junto ao protocolo geral do Ministério da Justiça, que deverá autuá-lo indicando 
data e hora do recebimento. 

Parágrafo único. O protocolo geral terá o prazo de dois dias úteis para 
encaminhar o processo à Secretaria Nacional de Jiistiça, órgào rcspoiis6vcl pcla 
outorga da qualificação. 

Art. 3" A Secretaria Nacional de Justiça terá o prazo de trinta dias, 
contados da autuação no protocolo geral, para deferir ou não o requerimento, ato 
que será publicado no Diário Oficial, mediante despacho do Secretário Nacional 
de Justiça, no prazo máximo de quinze dias. 

Parágrafo único. O ato de indeferimento deverá apontar qual das 
irregularidades mencionadas nos seguintes incisos ensejou a denegação do 
pedido: 

I a requerente se enquadrou em alguma das hipóteses previstas no art. 
2" da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; 

I1 a requerente não atendeu aos requisitos descritos nos arts. 3" e 4" da 
Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; ou 

III a requerente apresentou documentação incompleta. 



Art. 4' A entidade que, por fato superveniente a qualificação, deixar de 
preencher os requisitos legais, terá cancelada sua qualificação como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, após decisão proferida em 
processo administrativo, instaurado no Ministério da Justiça, de oficio, ou por 
iniciativa popular OLI do Ministério Público. 

5 1" Qualquer cidadão, vedado o anonimato, é parte legítima para requerer 
o cancelamento da qualificação, desde que amparado por evidências de erro ou 
fraude. 

€j 2" O processo administrativo de que trata o caput deste artigo tramitará 
junto a Secretaria Nacional de Justiça. 

Art. 5" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 



ANEXO VI 

LEI No 9.867, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999. 

Dispõe sobre a criação e o funcioiianiciito 
de Cooperativas Sociais, visando a 
integração social dos cidadãos, conforme 
especifica. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eii sanciono a seguinte L,ei: 

Art; 1"s Cooperativas Sociais, constituídas com a finalidade de inserir as 
pessoas em desvantagem no mercado econômico, por meio do trabalho, 
fundamentam-se no interesse geral da comunidade em promover a pessoa 
humana e a integração social dos cidadãos, e incluem entre suas atividadcs: 

I - a organização e gestão de serviços sociossanitários e educativos; e 
I1 - o desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais, comerciais e de 

serviços. 
Art. 2 W a  denominação e razão social das entidades a que se refere o artigo 

anterior, é obrigatório o uso da expressão "Cooperativa Social", aplicando-se- 
lhes todas as normas relativas ao setor em que operarem, desde que compatíveis 
com os objetivos desta Lei. 

Art. 3"onsideram-se pessoas em desvantagem, para os efeitos desta Lei: 
I - os deficientes físicos e sensoriais; 
I1 - os deficientes psíquicos e mentais, as pessoas dependentes de 

acompanhamento psiquiátrico permanente, e os egressos de hospitais 
psiquiátricos; 

I11 - os dependentes químicos; 
IV - os egressos de prisões; 
V - (VETADO) 
VI - os condenados a penas alternativas à detenção; 
VI1 - os adolescentes em idade adequada ao trabalho e situaçào f;iniili~ii- 

difícil do ponto de vista econômico, social ou afetivo. 
4 l Q  (VETADO) 
9 2"s Cooperativas Sociais organizarão seu trabalho, especialmente no 

que diz respeito a instalações, horários e jornadas, de maneira a levar eni conta c 
minimiza.r as dificuldades gerais e individuais das pessoas em desvantageiri que 
nelas, .trabalharem, e desenvolverão e executarão programas especiais de 



treinamento com o objetivo de aumentar-lhes a produtividade e a independência 
econômica e social. 

§ 3" condição de pessoa em desvantagem deve ser atestada por 
documentação proveniente de órgãos da administração pública, ressalvando-se o 
direito à privacidade. 

Art. 4" estatuto da Cooperativa Social poderá prever uma ou mais 
categorias de sócios voluntários, que lhe prestem serviços gratuitamente, c 1130 

estejam incluídos na definição de pessÒas em desvantagem. 
Art. 5"VETADO) 
Parágrafo único. (VETADO) 
Art. 6"sta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 10 de novembro de 1999; 178"a Independência e 1 1 1 "a República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
José Carlos Dias 
Francisco Dornelles 
Waldeck Ornelas 



ANEXO VI1 

LEI No 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998 

Dispõe sobre o serviço voluntário e 
dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1" Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade 
não remunerada, prestada por pessoa fisica a entidade pública de qualquer 
natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, 
inclusive mutualidade. 

Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem 
obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim. 

Art. 2" O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo 
de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço 
voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. 

Art. 3 0 . 0  prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas 
despesas que comprovadamente realizar no desempeiiho das atiiridndcs 
voluntárias. 

Parágrafo íinico. As despesas a serem ressarcidas deverão estar 
expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. 

Art. 4" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177" da Independência e 1 10" da 

República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
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