
 

 

 

PARECER JURÍDICO 

 

Referente: PROJETO DE LEI No 2.035, DE 2011 – Determina a 

publicação da prestação de contas de recursos recebidos da União por 

instituições privadas e dá outras providências.  

Deputado Federal AROLDE DE OLIVEIRA. 

 
 

 

Trata-se de Parecer Técnico-jurídico desta Associação 

Nacional de Juristas Evangélicos acerca do Projeto de Lei nº 2.035/2011, de autoria do 

Deputado Arolde de Oliveira, que visa a obrigar as instituições privadas a 

publicar a prestação de contas dos recursos recebidos da União, sem 

prejuízo da atuação própria dos órgãos de controle interno e externo do 

Poder Executivo. 

O parágrafo 1º do art. 1º da proposta estabelece que a 

publicação será feita, no mínimo, anualmente, em jornais de grande circulação, e 

bimestralmente, em página eletrônica de presença na rede mundial de computadores. 

Já o parágrafo 2º preconiza que “a prestação de contas deve incluir demonstrativos das 

transferências realizadas pelo governo federal, bem como relatório pormenorizado das 

aplicações dos recursos”. 

O Deputado Taumaturgo Lima propôs Emenda ao Projeto 

original que altera a obrigação de publicar em jornais de grande circulação, para que a 

publicação seja feita em “jornais locais”. 

Em seu parecer, o Relator da Comissão de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria e Comércio, Deputado Antonio Balhmann, opinou pela 

aprovação do projeto de lei, com emendas, e pela aprovação parcial da proposta do 



 

 

Deputado Taumaturgo Lima, incorporando a emenda proposta, mas também 

mantendo a possibilidade de publicação em jornais de grande circulação, de modo que 

a comunicação, seja local, seja nacional, torna-se escolha da ONG. 

O Relator apresentou ainda duas ementas ao projeto original.  

A primeira para alterar a redação ao caput do art. 1º, removendo a expressão 

“independente da finalidade do repasse ou da natureza da instituição”, visto que a sua 

supressão não alteraria o objetivo da norma. Por seu turno, a segunda emenda objetiva 

alterar o § 2º deste mesmo artigo, visando uma maior transparência para a utilização 

de recursos pelas instituições privadas oriundos de terceiros. 

É o breve relatório. 

Cabe ressaltar inicialmente que, nos últimos anos, as 

organizações da sociedade civil têm desempenhado importante papel social. A partir 

das décadas de 1970 e 1980, principalmente, as entidades privadas do Terceiro Setor 

passaram a ocupar espaços relevantes na sociedade com a prestação de serviços em 

áreas como educação, saúde, serviços sociais, proteção do meio ambiente, cultura, 

defesa do patrimônio histórico e artístico, combate à pobreza, defesa dos direitos 

humanos, cidadania etc.  

Acompanhando esse crescimento, foram editadas no Brasil as 

leis n° 8.742/1993 - Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS); Lei nº 9.637/1998 - 

Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais (OS) e Lei nº. 

9.790/1999 - Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 

Como forma de incentivar a criação e a viabilidade dessas 

entidades, o Estado também aumentou a transferência voluntária e o repasse de 

recursos por meio de convênios, contratos, subvenções sociais, termos de parceria e 

outros instrumentos legais. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em seu Comunicado 1231, a quantidade de 

dinheiro público repassada pelo governo federal para entidades sem fins lucrativos 

                                                           
1 Comunicado 123 – Transferências Federais a entidades sem fins lucrativos. IPEA. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/comunicado/111207_comunicadodoipea123.pdf. 
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(ESFL) dobrou em uma década, passando de 2,2 bilhões de reais em 1999 para 4,1 

bilhões de reais em 2010. 

Ocorre que nos últimos anos uma série de denúncias de 

fraudes e corrupção envolvendo algumas dessas entidades colocou na agenda nacional 

a necessidade de um amplo debate sobre o assunto e a criação de mecanismos mais 

eficientes para a fiscalização das parcerias que envolvem a transferência de recursos 

públicos para o setor privado.  

A falta de critérios objetivos para a escolha das entidades 

beneficiadas, falhas na análise técnica da capacidade de execução, desvio de finalidade 

no uso do recurso público e a deficiência no exame das prestações de contas 

evidenciou a fragilidade do modelo adotado no Brasil. Essa deficiência, inclusive, foi 

apontada pelo Tribunal de Contas da União em várias oportunidades, a exemplo do 

Acórdão 3025/2010-Plenário:  

7. As fragilidades no modelo de controle das transferências da União 

via convênios e instrumentos congêneres são de natureza sistêmica e 

decorrem de problemas estruturais, tais como falta de pessoal 

capacitado e infraestrutura tecnológica. [..]  

75. As análises realizadas reforçam a necessidade de aumentar os 

esforços no que toca ao desenvolvimento e aprimoramento dos 

sistemas de informação, [..].  

76. Acima de tudo, o diagnóstico permite concluir que esse é um 

problema sistêmico para o qual não existe uma estratégia de ações 

em execução que sejam capazes de solucioná-lo. [..] Nesse contexto, 

além da atuação em cada órgão é fundamental que sejam 

empreendidas ações de coordenação e articulação institucional. A 

menos que haja uma instância superior para articular ações e cobrar 

resultados, o quadro apresentado não será revertido.  

77. Os problemas de governança e transparência são graves e 

devem ser objeto de monitoramento contínuo por parte das equipes 

do TCU. [..]  



 

 

5. Urge, então, que o Governo Federal lance mão de estratégias 

tendentes a aprimorar o modelo de descentralização de gastos 

impondo sua adoção a todos os órgãos repassadores, uma vez que 

os recursos transferidos voluntariamente pela União são expressivos 

e não raro escoam sem atingir a sua finalidade social. 

Mas não é só. O relatório final da CPI “Das ONGs”2 do Senado 

Federal consignou que é “notória e preocupante a incapacidade da administração de 

gerir os convênios na forma determinada pela legislação e o descompasso que há entre 

a quantidade de parcerias celebradas e a capacidade de fiscalizá-las e avaliar 

efetivamente a aplicação dos recursos. Esse, certamente, é um dos problemas mais 

graves cuja solução demanda profundas mudanças em todo o processo”. Extrai-se do 

relatório ainda os seguintes excertos: 

[..]Entidades sem fins lucrativos buscam apoio de parlamentares 

para obtenção de recursos públicos visando o custeio ou a expansão 

de suas atividades, presumidamente de interesse público.  

Esse apoio assume várias formas: 1) o parlamentar apresenta 

emendas ao orçamento destinando recursos diretamente à entidade; 

2) o parlamentar apresenta emendas a ações orçamentárias das 

quais podem ser destinados recursos para o objeto do convênio 

pretendido pela entidade; 3) o parlamentar utiliza sua força política 

para obter nos órgãos públicos a celebração do convênio pretendido 

pela entidade; 4) o parlamentar utiliza sua força e liderança política 

para obter apoio da iniciativa privada aos projetos da entidade; 5) o 

parlamentar se vale de sua liderança para criar uma organização 

nãogovernamental.  

[..]Em alguns casos, contudo, esse apoio parlamentar vai além. 

Passa a ser configurada uma verdadeira simbiose entre o 

parlamentar e as entidades que apóiam, as quais organizam sua 

atuação em consonância com as orientações políticas de seu 
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 Relatório Final do CPI “Das ONGs”. Disponível em 

http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/getPDF.asp?t=83242&tp=1. 



 

 

“padrinho” e se tornam quase que um braço executivo do 

parlamentar [..].  

[..]Além disso, a destinação de recursos públicos a muitas entidades 

decorre muito mais da influência política do que do enquadramento 

em critérios objetivos de seleção e alocação.  

[..]Um dos principais problemas detectados pelos órgãos de controle, 

pela CPI e pelas entidades sociais é o excesso de discricionariedade 

exercido pelos gestores no momento da seleção de entidades que 

viriam a receber recursos da União mediante a realização de 

transferências voluntárias. Inexistem procedimentos de seleção de 

entidades com as quais se contrata a execução de diversos objetos 

de interesse do Poder Público.  

[..]Verifica-se total incapacidade dos órgãos concedentes de 

exercerem a contento suas obrigações quanto ao controle das 

contratações que realizam. [..] Ao aumento do volume de 

contratações pelos órgãos públicos, envolvendo transferências 

voluntárias, não correspondeu a necessária estruturação dos 

sistemas e mecanismos de controle.  

[..]A atuação relapsa, ou propositalmente deficiente dos órgãos 

repassadores facilita a ocorrência repetida das diversas 

irregularidades verificadas nas auditorias levadas a efeito pelos 

órgãos de controle.  

Nesse contexto, insere-se a necessidade de responsabilização 

solidária dos gestores que tenham deixado de agir como lhes 

competia. 

Em 2011, o assunto voltou a ser objeto de discussão e 

escândalos públicos, após denúncias envolvendo os Ministérios do Trabalho, do 

Esporte e do Turismo do Governo Federal, sobre irregularidades de omissão no dever 

de prestar contas, descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de 

repasse ou termos de parceria, desvio de finalidade na aplicação dos recursos 



 

 

transferidos, dano ao erário público e outros ilícitos na execução de convênios, 

contratos de repasse ou termos de parceria.  

Tal situação culminou, à época, na publicação do Decreto n° 

7.592, de 28 de outubro de 2011, que determinou a suspensão dos repasses e a 

avaliação da regularidade da execução dos convênios, contratos de repasse e termos 

de parceria celebrados com entidades privadas sem fins lucrativos. 

Sobreleva notar inclusive que, de acordo com a Controladoria 

Geral da União, até fevereiro deste ano de 2013 pelo menos 2.395 entidades estavam 

registradas no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM, 

um banco de informações mantido pela CGU, a partir de dados fornecidos pelos 

órgãos e entidades da administração pública federal, que tem por objetivo consolidar e 

divulgar relação das entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de 

celebrar convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a administração 

pública federal, nos termos do Decreto n.º 7.592/2011. 

Em virtude desse contexto, o modelo de financiamento público 

das entidades privadas sem fins lucrativos tem recebido diversas críticas, notadamente 

em virtude da corrupção e das diversas irregularidades constatadas. Embora se 

reconheça a evidente importância de tais entidades para o processo de fortalecimento 

da cidadania e da participação popular na resolução de problemas da coletividade, o 

repasse cada vez mais frequente de recursos públicos ao chamado Terceiro Setor 

pode se transmutar numa espécie de terceirização das atividades inerentes ao Estado, 

ou até mesmo numa substituição. 

Acrescente-se a isso que nesse tipo de relação de parceria as 

organizações sociais sem fins lucrativos são alçadas à condição de representantes dos 

movimentos sociais e da democracia representativa. Como lembra Carlos Montaño3, o 

movimento social, intermediado pela ONG na sua relação com o Estado, com menos 

adesão e sem recursos, tende a se reduzir em quantidade e em impacto social, 

deixando seu lugar para essa última; a ONG, que tem como parceiro o Estado, assume 

a “representatividade” das organizações sociais, carregando agora as demandas 
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 MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e questão social: crítica ao padrão emergente de intervenção social. 

– 2. Ed. São Paulo: Cortez, 2003, p. 274. 



 

 

populares, só que não mais numa relação de luta, de reivindicação, mas de “pedido”, 

“de negociação” entre parceiros, gerando uma relação de dependência. Nessa senda, 

as parcerias entre Estado e Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos realizadas 

eminentemente através do repasse de verba pública contrária a própria essência de um 

“Terceiro Setor”, que deveria ser autônomo e independente, apesar da possibilidade 

da colaboração de interesse público.  

Feita essas observações, prosseguimos para afirmar que, dentro 

do atual contexto, o Projeto de Lei ora em análise mostra-se viável, pois serve para 

criar mais um mecanismo de controle na relação existente entre Estado e 

organizações da sociedade civil, com o objetivo de inibir a ocorrência de 

irregularidades, dilapidação do patrimônio público e danos ao Erário. 

Dentro de uma perspectiva técnico-jurídica, é possível 

assegurar que a proposta sob exame tem respaldo constitucional, destacando-se os 

princípios da publicidade e da moralidade previstos no art. 37 da CF/88. Isso porque, 

malgrado as entidades sem fins lucrativos não façam parte da Administração pública 

direta e indireta, elas se revestem de caráter público no momento que recebem do 

governo recurso para a realização de determinada atividade ou prestação de serviço 

de interesse social, apesar da natureza jurídica privada. 

Para além disso, segundo a intelecção do parágrafo único do 

art. 70 da Lei Maior a prestação de contas é obrigação de “qualquer pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 

desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”. Dessa forma, esse dispositivo 

alcança as organizações que recebem recursos públicos descentralizados por 

intermédio de convênios. 

A exigência de publicação da prestação de contas de recursos 

recebidos da União, portanto, é mecanismo de efetivação do princípio da publicidade, a 

fim de divulgar para toda a coletividade a prestação de contas da aplicação dos 

recursos públicos recebidos.  

No ponto, é válido destacar que o acesso à informação 

constitui-se num dos vetores basilares no combate à corrupção, pois possibilita a 



 

 

fiscalização mais efetiva por toda a sociedade, além de exigir a transparência 

imprescindível na utilização da res pública.  

Acrescente-se ainda que a Carta Magna preconiza em seu art. 

5º, inciso XXXIII, que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 

prazo da lei”. Como cediço, coube à Lei n º 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

regulamentar o referido dispositivo constitucional, estabelecendo em seu art. 7o, inciso 

VI: 

Art. 7o O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, 

entre outros, os direitos de obter:  

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, 

utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e  

Importante assinalar inclusive que, a teor do que dispõe o seu 

art. 2o, a Lei nº 12.527/2011 também se aplica às entidades privadas sem fins lucrativos, 

senão vejamos: 

Art. 2o Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às 

entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização 

de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do 

orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, 

termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos 

congêneres. 

Por seu turno, a Presidência da República regulamentou a 

aplicação da Lei do Acesso à Informação por meio do Decreto n o 7.724, de 16 de maio 

de 2012, assim estabelecendo em seu art. 63: 

Art. 63.  As entidades privadas sem fins lucrativos que receberem 

recursos públicos para realização de ações de interesse público 

deverão dar publicidade às seguintes informações: 

I - cópia do estatuto social atualizado da entidade; 

II - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; e 

III - cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, 

acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder 

Executivo federal, respectivos aditivos, e relatórios finais de prestação 

de contas, na forma da legislação aplicável. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument


 

 

§ 1o As informações de que trata o caput serão divulgadas em sítio 

na Internet da entidade privada e em quadro de avisos de amplo 

acesso público em sua sede. 

§ 2o A divulgação em sítio na Internet referida no §1o poderá ser 

dispensada, por decisão do órgão ou entidade pública, e mediante 

expressa justificação da entidade, nos casos de entidades privadas 

sem fins lucrativos que não disponham de meios para realizá-la. 

§ 3o As informações de que trata o caput deverão ser publicadas a 
partir da celebração do convênio, contrato, termo de parceria, acordo, 

ajuste ou instrumento congênere, serão atualizadas periodicamente e 

ficarão disponíveis até cento e oitenta dias após a entrega da 

prestação de contas final.  

Desse modo, o Projeto de Lei em referência está em sintonia 

com os princípios constitucionais da publicidade, moralidade, acesso à informação e 

prestação de contas. Entretanto, em virtude da proposta ter sido apresentada antes da 

edição da Lei n o 12.527/2011 e do Decreto n o 7.724/2012, é forçoso examinar a 

compatibilidade da proposição em face desses diplomas legais. 

Nessa senda, colacionamos o texto do Projeto de Lei: 

Art. 1º Na hipótese de realização de transferências voluntárias da 

União a instituições de direito privado, independente da finalidade do 

repasse ou da natureza da instituição, ficam as entidades 

beneficiárias obrigadas a publicar a prestação de contas dos recursos 

recebidos, sem prejuízo da atuação própria dos órgãos de controle 

interno e externo do Poder Executivo. 

§ 1º A publicação de que trata o caput será feita, no mínimo, da 
seguinte forma: 

I – anualmente, em jornais de grande circulação; 

II – bimestralmente, em página eletrônica de presença na rede 

mundial de computadores. 

§ 2º A prestação de contas deve incluir demonstrativos das 

transferências realizadas pelo governo federal, bem como relatório 

pormenorizado das aplicações dos recursos. 

§ 3º Não serão concedidos novos recursos a entidades que estiverem 

inadimplentes com as obrigações de que trata esta lei. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument


 

 

Como medida de adequação redacional, ponderamos pela 

utilização do termo “entidades privadas sem fins lucrativos” em substituição a “instituições 

de direito privado”, a fim de compatibilizar com a Lei n o 12.527/2011, Decreto n o 

7.724/2012 e outras normas que regulamentam a matéria. De acordo com a exposição 

de motivos do parlamentar, o escopo do projeto de lei são as organizações não 

governamentais sem fins lucrativos, comumente denominadas de ONGs. Por essa 

razão, o termo “instituições de direito privado” poderia levar a interpretações dúbias 

acerca do alcance da norma, alcançando também as instituições com fins lucrativos. 

Além disso, entendemos pertinente a Emenda proposta pelo 

Relator, Deputado Antonio Balhmann, para remover a expressão “independente da 

finalidade do repasse ou da natureza da instituição”, visto que a sua supressão não 

alteraria o objetivo da lei.  

Quanto a forma de publicação, o projeto estabelece que a 

divulgação da prestação de contas será realizada, no mínimo, anualmente, em jornais 

de grande circulação, e bimestralmente, em página eletrônica de presença na rede 

mundial de computadores. 

Convém relembrar que, de acordo com o art. 63 do Decreto n 

o 7.724/2012, as entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recursos públicos 

devem divulgar em sítio na Internet da entidade e em quadro de avisos de 

amplo acesso público em sua sede, os seguintes documentos: I - cópia do estatuto 

social atualizado da entidade; II - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; e 

III - cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou 

instrumentos congêneres realizados com o Poder Executivo federal, respectivos aditivos, 

e relatórios finais de prestação de contas, na forma da legislação aplicável. 

O Decreto n o 6.170, de 25 de julho de 2007 e a Portaria 

Interministerial n o  507/2011 estabelecem que a celebração, a liberação de recursos, o 

acompanhamento da execução e a prestação de contas de convênios, contratos de 

repasse e termos de parceria serão registrados no Sistema de Gestão de Convênios e 

Contratos de Repasse  - SICONV, que será aberto ao público, via rede mundial de 

computadores - Internet, por meio de página específica denominada Portal dos 

Convênios. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument


 

 

Sendo assim, o projeto em análise inova no sentido de obrigar a 

prestação de contas anual em jornais de grande circulação, estabelecer a periodicidade 

bimestral para as publicações na internet e ainda em virtude da necessidade de incluir 

demonstrativos das transferências realizadas pelo governo federal, bem como relatório 

pormenorizado das aplicações dos recursos. 

Sobre este aspecto, também alvitramos como acertada a 

segunda emenda do Relator, no sentido de aprovar parcialmente a proposta do 

Deputado Taumaturgo Lima, incorporando a emenda proposta (publicação em “jornais 

locais) mas também mantendo a possibilidade de publicação em jornais de grande 

circulação, de modo que a comunicação, local ou nacional, seja de escolha da entidade.  

Contudo, assinalamos que segundo a dicção do art. 63, § 2o, do 

Decreto no 7.724/2012, a divulgação em sítio na Internet pode ser dispensada, por 

decisão do órgão ou entidade pública, e mediante expressa justificação da entidade, 

nos casos de entidades privadas sem fins lucrativos que não disponham de meios para 

realizá-la. Desse modo, caso o projeto de lei seja aprovado, haverá uma revogação 

tácita deste dispositivo. 

Mediante o exposto, ofertamos o presente parecer jurídico 

opinando pela aprovação do referido Projeto de Lei de autoria do Deputado Arolde 

de Oliveira, que determina a publicação da prestação de contas de recursos recebidos 

da União por instituições privadas e dá outras providências, com as ressalvas acima 

apontadas. 

É o parecer. 

Cuiabá/MT, 05 de maio de 2013. 

Valmir Nascimento Millomen 

Relator 

Conselho Diretivo Nacional 
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Uziel Santana dos Santos 

Presidente 
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