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1.

Quarentena para funcionários públicos 
ocuparem funções em OS e vice-versa



a) A projetada vedação de participação de servidor, empregado ou dirigente da Administração na execução do contrato de gestão

(art. 5º do PL) confronta uma operação inerente a essa espécie de ajuste, inclusive já prevista na Lei Estadual Complementar

846/1998 no sentido de que “Fica facultado ao Poder Executivo o afastamento de servidor para as organizações sociais, com ônus

para a origem.” (artigo 16). Tal previsão existe também na Lei Federal nº 9.637/1998 (art. 14). A vedação projetada viola a

essência da atividade de fomento por intermédio de contrato de gestão, que, conforme reconhecido pelo STF (ADI 1923) em 2015,

é constitucional e admite a cessão de recursos, bens e pessoal à organização social. Aliás, na própria ementa da referida ADI, lê-se

que: “6. A finalidade de fomento, in casu, é posta em prática pela cessão de recursos, bens e pessoal da Administração Pública para

as entidades privadas, após a celebração de contrato de gestão, o que viabilizará o direcionamento, pelo Poder Público, da atuação

do particular em consonância com o interesse público, através da inserção de metas e de resultados a serem alcançados, sem que

isso configure qualquer forma de renúncia aos deveres constitucionais de atuação”. Ora, se é possível que agentes públicos sejam

cedidos à organização social por ocasião da execução do contrato, inclusive com a possibilidade de exercer função de assessoria

ou diretoria (com acréscimo de remuneração), qual a razão para se impor quarentena aos agentes que eventualmente

ingressarem como conselheiros, administradores ou dirigentes das organizações sociais após o desligamento com o poder

público? Essa medida parte da premissa patológica de que haveria tráfico de influência, quando a realidade administrativa

demonstra que a imensa maioria dos agentes públicos exerce as suas funções escorreitamente, sendo natural o trânsito de

profissionais entre os universos público e privado.



b) Igualmente, o estabelecimento de quarentena em relação aos particulares, no sentido de

que eles teriam de aguardar um período antes de eventualmente exercerem alguma função

pública é medida estranha ao ordenamento jurídico brasileiro, que não encontra similitude

em outra norma de caráter geral conhecida. E não é por acaso, a Constituição Federal assegura

que existem cargos a serem ocupados por livre nomeação e exoneração, não sendo possível

condicionar tal nomeação à ausência de exercício em determinada atividade econômica, sob

pena de se retirar das autoridades competentes a discricionariedade legítima para a

composição de suas equipes técnicas. As vedações existentes são restritíssimas, como em caso

de nepotismo, mas não avançam à identificação da área de atuação do particular. Pelo

contrário, é até natural que um determinado profissional atuante e destacado na área da

saúde, ainda que na esfera privada, seja convocado a participar de equipe técnica de governo.



c) De toda sorte, superadas tais premissas, cumpre registrar que, na Lei Federal nº

12.813/2013 (Lei de Conflito de Interesses), o período para quarentena é de seis meses; na Lei

Federal nº 9.986/2000, o período de quarentena é de quatro meses, sendo que, por simetria e

comparação, o período projetado de um ano parece um tanto exagerado. E mais: é comum que

o profissional em quarentena seja recompensado financeiramente pelo seu impedimento. No

âmbito federal, “[c]omo contrapartida ao impedimento temporário ao exercício de atividade

privada, a lei estabelece que durante esse período de 6 (seis) meses a autoridade

permanecerá recebendo a remuneração a que fazia jus durante o exercício do cargo. Essa é a

denominada ‘remuneração compensatória’.* ”

*http://etica.planalto.gov.br/informacoes-de-interesse-de-altas-autoridades/quarentena-1



2.

Criação de agência reguladora



A criação de uma agência reguladora é medida que impõe gastos públicos permanentes e em grande escala, uma vez que exige

a criação de uma nova entidade administrativa, com a estrutura de cargos, distribuição de competências, disponibilidade e

autonomia orçamentária, sistema de controle interno, aumento de responsabilidades para o controle externo, aquisição de

equipamentos públicos, promoção de concurso público e de licitações públicas, dentre outros.

É também medida que pode onerar os contratos de gestão, retirando parte de sua comprovada eficiência, especialmente se

houver a opção por incluir algum percentual de repasse de recursos dos contratos de gestão, por parte das organizações

sociais à agência reguladora.

Além disso, é relevante se considerar o fato de que nem sempre a regulação exercida por agências reguladoras é capaz de

corrigir práticas ineficientes de um setor econômico, pois frequentemente há alguma espécie da captura dos agentes

reguladores pelos agentes regulados, o que resulta na maximização dos benefícios dos grupos de interesse que exercem

influência sobre esses agentes reguladores (teoria da captura). Ou seja, a decisão de retirar a competência de regulação da

Administração Direta, transferindo-a a uma agência reguladora, é medida que reclama maior amadurecimento institucional,

que assegure o saldo positivo na balança entre benefícios e custos da criação desta nova entidade administrativa.



3.

Limite de remuneração para dirigentes e empregados 
das OSs



Em 2015, o STF, na ADI nº 1923/DF, decidiu que “os empregados das Organizações Sociais não

são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não

deve ter base em lei (CF, art. 37), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente”.

A ratio que leva à presente conclusão também já foi defendida por ocasião do afastamento da

exigência de concurso público para o preenchimento do quadro de funcionários da OS. Leia-se

no voto vencedor do relator Min. Luiz Fux o argumento de que, “Se a OS não é entidade da

administração indireta, pois não se enquadra nem no conceito de empresa pública, de

sociedade de economia mista, nem de fundações públicas, nem no de autarquias, já que não é

de qualquer modo controlada pelo poder público, não há como incidir a regra do art. 37, II, da

CF.”.



Nesse contexto, o parâmetro de razoabilidade dos valores pagos a título de remuneração de

um profissional, no âmbito privado, já existe e é comum a todas as contratações e parcerias

públicas: os valores praticados nos contratos e convênios (gênero no qual se encontra o

contrato de gestão) devem refletir as práticas de mercado. Por exemplo, se a Administração

necessita contratar o parecer jurídico de um ilustre professor de Direito Constitucional, a fim

de anexar a causa jurídica relevante, certamente pagará um valor superior à remuneração

mensal do Governador do Estado; o mesmo ocorrerá na contratação de árbitros

especializados, ou mesmo de uma obra de arte. Aliás, a possibilidade de “estipulação das

remunerações segundo valores praticados no mercado” é considerada uma das características

essenciais das organizações sociais como entidades privadas, como destacado no Projeto de

Lei Federal que tramita para a alteração da Lei Federal nº 9.637/1998, do relator José Serra.



Não é segredo a ninguém que profissionais especializados e de notória especialização

frequentemente recebem salários superiores ao salário fixado ao Governador do Estado.

Assim, eventualmente, a depender das condições mercadológicas, será essencial remunerar

um diretor de organização social em valores superiores àquele que é pago ao Governador do

Estado, sob pena de desinteresse dos melhores profissionais. E é justamente a flexibilidade

dessas entidades privadas que interessam ao modelo do contrato de gestão. Aproximar o

regime jurídico das OSs ao regime jurídico aplicável à Administração Pública significa abrir

mão dos contrastes entre esses modelos, justamente o que, em muitos casos, permite que haja

vantajosidade no modelo de contrato de gestão.



4.

Limite de contratação da mesma OS



Parece impróprio o projetado Artigo 23-C, segundo o qual “É vedada a participação direta ou indireta pela

mesma organização social na área de saúde superior a 20% (vinte por cento) do total de contratos de gestão

celebrados com o Estado.”.

Isso porque o dispositivo estabelece um limitador artificial à seleção das melhores organizações sociais à

disposição do Estado de São Paulo. Perceba-se que não há qualquer dispositivo semelhante em todo o regime

de contratações públicas, ou mesmo na legislação federal sobre o assunto, o que se justifica pela compreensão

de que, a rigor, tal limitação é contrária aos interesses públicos. Caso uma determinada organização social, por

méritos próprios, alcance qualidade e eficiência suficiente para conquistar contratos de gestão que superem

20% do valor total de contratos de gestão do Estado, tal como ocorre atualmente com a SPDM (Associação

Paulista para o Desenvolvimento da Medicina)*, isso certamente significará que a parceria com aquela

instituição é benéfica aos interesses públicos e privados envolvidos.

*Informação retirada dos apontamentos do TCE/SP sobre o assunto, por Sonia Rocco e Ednéia Marques



A pulverização ou concentração dos contratos de gestão é um fenômeno econômico que se

desenvolverá conforme a organização de mercado, não sendo apropriado que se crie uma

barreira artificial, até mesmo porque, ao fim e ao cabo, tal barreira eventualmente poderá ser

burlada mediante a criação e/ou a qualificação de novas organizações sociais, por exemplo. E

reprimir a criação e/ou a qualificação de novas organizações sociais apenas aumentará o

emaranhado de regras de controle existentes, causando um excesso de burocratização ao

modelo que, atualmente, pela ausência de amarras formais excessivas, alcança excelentes

resultados.



5.

Vedação de participação de 
empregados ou dirigentes das 

organizações sociais nos 
subcontratos



A vedação de participação de empregados ou dirigentes das OSs nos subcontratos é regra que visa a

evitar que uma pessoa seja duplamente remunerada com recursos oriundos do contrato de gestão, o que

ocorreria no caso de alguém receber uma remuneração enquanto dirigente ou empregado e outra, por

atividades executadas no subcontrato.

Contudo, a partir do reconhecimento da legalidade jurídica da terceirização da atividade-fim, assim

como a já defendida ilegalidade de limitação salarial dos dirigentes e empregados da entidade privada,

tem-se que a viabilidade de participação do dirigente ou empregado em um subcontrato depende apenas

da compatibilidade de sua carga horária, a fim de que não seja remunerado de forma redundante. Agora,

se uma parcela de sua remuneração decorre do relacionamento direto que mantém com a entidade e

outra parcela, de atividades que desempenha em subcontrato celebrado com a mesma OS, sem que haja

incompatibilidade de horários, essa situação não constituirá qualquer ilegalidade.



6.

Consideração dos valores gastos com 
força de trabalho para fins de limites 

de despesas com pessoal da LRF



O cômputo da remuneração dos dirigentes e empregados vinculados aos contratos de gestão como despesa de pessoal, para

efeito do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) é medida que, embora pautada em preocupação louvável,

provavelmente acarretará consequências nefastas à população, uma vez que, reconhecidamente, essa operação inviabilizará a

manutenção de diversos contratos de gestão atualmente vigentes. Ou ainda, simplesmente desviará o modelo de contratação

de organizações sociais por outros modelos, como a contratação direta de empresas que prestam serviços na área da saúde,

em operação que, ao fim e ao cabo, não será capaz de reduzir os gastos públicos. Vale registrar que o Tribunal de Contas da

União já entendeu “não ser obrigatória essa inclusão dos gastos com as Organizações Sociais nos limites das despesas com

pessoal” (Acórdão nº 2.444/2016, Plenário), sob o argumento de que “Traçar uma analogia entre terceirização de mão de obra

e contratação de organização social, com o intuito de ampliar o alcance do art. 18, §1º, da LRF, ou do art. 105 da LDO 2016, não

me parece ser a melhor hermenêutica, pois os dois institutos possuem natureza completamente distintas. O primeiro visa tão

somente suprir a contratante de mão de obra, enquanto que o segundo tem a finalidade de transferir determinadas atividades

para o setor privado, visando a parceria no atingimento de metas”. O próprio TCE/SP já se manifestou no sentido de que “os

gastos decorrentes dos ajustes não se enquadram nos limites estabelecidos pelo artigo 19 da LRF”, uma vez que “não há

substituição de servidores e empregados públicos”, caracterizando-se tais custos como “despesas com serviços de terceiros,

tendo em conta que o vínculo empregatício se verifica apenas com a entidade contratada” (Consulta TC-002149/006/02).



7.

Consórcio entre OS



A permissão de celebração de contrato de gestão com um consórcio de organizações sociais,

em vez de uma única entidade, é medida saudável que, se empregada adequadamente, será

capaz de promover a maior competitividade nos chamamentos públicos para a celebração

desses ajustes. Evidentemente, é relevante que, quando admitido o consórcio de OSs, as

condições de habilitação e os deveres de prestação de contas sejam aferidos e prestados por

todas as entidades integrantes.



8.

Regras de compliance, transparência 
e prestação de contas



Não há dúvidas de que o aperfeiçoamento do modelo de prestação de serviços sociais por intermédio de contratos de gestão

passa pela incorporação efetiva de regras de compliance. Todavia, deve-se ter a cautela de evitar que o excesso de obrigações

formais retire o foco no que realmente interessa em uma política de compliance: a incorporação dos valores éticos pelos

integrantes da organização e a aderência às normas aplicáveis.

Nesse contexto, a obrigatoriedade de audiências públicas quadrimestrais perante as comissões permanentes das ALESP

parece obrigação operacionalmente inviável, considerada a tendência de disseminação do modelo dos contratos de gestão do

estado, que é reconhecido nacionalmente como exitoso. Além disso, tal obrigação parece não se amoldar às competências

típicas da ALESP, que já conta com o competente corpo técnico do TCE/SP para fiscalizar a execução dos contratos de gestão. A

título de sugestão, poderia ser reconhecida às comissões permanentes a competência para requisitar audiência pública para a

prestação de contas em contrato de gestão, quadrimestralmente, se assim entender oportuno e conveniente, mas não criar tal

obrigação, pois será transferida à ALESP uma competência controladora que não lhe é natural. Ainda, se mantida tal

disposição como consta do projeto de lei, o ideal seria estabelecer um valor mínimo dos contratos de gestão submetidos à

referida regra, como, por exemplo, o repasse de R$ 82,5 milhões/ano (parâmetro para que um contrato seja considerado de

grande vulto no âmbito da Lei Federal nº 8.666/1993) ou outro parâmetro que não onere demasiadamente a ALESP.



O projetado §7º do art. 1º carrega conteúdo que merece elogios, pois prestigia práticas recomendadas de compliance. Leia-se:

7º - Ficam as organizações sociais a que se refere o “caput” deste artigo obrigadas a instituir estruturas de
integridade corporativa dotadas especialmente de:
1. sistema de controle interno;
2. ouvidoria;
3. setor responsável pela identificação e prevenção de riscos organizacionais, acompanhamento das normas
estatais afetas às suas atividades, regulamentação de procedimentos internos e estabelecimento de políticas,
como código de ética e conduta, comunicação interna e externa, treinamento, avaliação, correção e
aperfeiçoamento contínuo.

Agora, parece excessiva a previsão de que, para obter a qualificação de organização social, a entidade deve comprovar a

“avaliação externa por entidade certificadora ou de auditoria, para comprovação de boas práticas de gestão e transparência

das organizações sociais” (art. 2º, “j”). Isso porque tal medida muito provavelmente acarretará custos desproporcionais ao

contrato de gestão e terceirizará uma função fiscalizatória que é própria da Administração. As boas práticas de gestão e

transparência deverão ser efetivamente exercidas durante o contrato de gestão, e não previamente comprovadas a partir de

um selo de certificação.



9.

Repartição de custos de gestão entre 
contratos diversos, mas com a 

mesma OS



Merece elogios o dispositivo projetado segundo o qual “A organização social que firmar mais

de um contrato de gestão com entidades públicas deverá separar, para fins contábeis e

financeiros, o custo ideal proporcional dos recursos recebidos e das despesas destinadas à

execução de cada contrato.” (art. 6º-B, §2º). Trata-se de medida que visa conciliar os aspectos

contábeis e de prestação de contas quando uma mesma organização social possui mais de um

contrato de gestão em vigor e compartilha estruturas ou serviços de sua administração

central.



10.

Criação de sanções e novas regras 
para a extinção do contrato de gestão



Em relação à nova hipótese projetada de extinção do contrato de gestão, segundo o qual ela

poderá ocorrer unilateralmente “quando a organização social houver descumprido

substancialmente o teor do contrato e não tiver sanado a falta em até 60 (sessenta) dias,

contados da notificação do Poder Público” (art. 18º, §1º, I, projetado), verifica-se que há uma

importante questão a ser corrigida/complementada.

A notificação a que faz alusão o dispositivo deve ser aquela decorrente da decisão final em

processo administrativo precedido de ampla defesa e contraditório. Igualmente, o “processo

de transição da administração” somente poderá iniciar após o esgotamento do processo

administrativo em que se apura a eventual falta substancial por parte da organização social.

Ou seja, não basta que se promova uma notificação por parte da Administração Pública, uma

vez que essa notificação reclama o prévio contraditório e ampla defesa.



11.

Regras menos abertas para a 
remuneração por metas



A projetada inclusão do dever de prestar contas sobre as metas atingidas e por ventura não atingidas

(art. 1º, §3º, 1, projetado) não é prejudicial ao modelo de contrato de gestão, embora, repita-se, essa

prestação de contas não deva ocorrer de forma primária e direta perante a ALESP, uma vez que a

atividade é de competência do TCE/SP, órgão dotado de técnica e vocação para a análise preliminar das

prestações de contas.

No mais, a previsão de revisão anual das metas quantitativas e qualitativas, seja “para sua manutenção,

aumento ou redução, sempre no último trimestre do ano em curso” também não é medida restritiva, mas

saudável ao sistema de controle desses ajustes. Contudo, durante essa revisão, é importante que se tenha

a sensibilidade de se manter o conjunto de incentivos à boa execução das atividades, sendo prejudicial a

prática de robustecimento das metas tão somente a partir do atingimento delas em período anterior, o

que poderia gerar até mesmo um desincentivo ao atingimento dessas metas, a fim de que elas não sejam

alteradas para o ano seguinte.



12.

Limites da subcontratação da 
atividade-fim



Ao estabelecer exigências para a subcontratação da atividade-fim (artigo 8º, VI, projetado à LC 846), a

legislação reconhece expressamente a possibilidade de que sejam subcontratadas essas atividades-fim, na

linha do que decidiu o STF recentemente, no dia 30/08/2018: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma

de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas

envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante" (RE 958252, em repercussão

geral*). Esta medida é positiva para os contratos de gestão, uma vez que a atividade econômica de prestação de

serviços médicos, por exemplo, está organizada de modo a ser prestada com mais eficiência e menores custos a

partir de pessoas jurídicas, e não de pessoas físicas. Assim, a permissão expressa de contratação de pessoas

jurídicas pela organização social para a prestação de serviços médicos (subcontratação de atividade-fim,

portanto) é medida que incorpora à prestação do serviço social uma eficiência típica da iniciativa privada.

*STF, Recurso Extraordinário nº 958252, Órgão Julgador: Plenário, Relator: Min. Luiz Fux, Julgamento em 30 ago. 2018. Foi fixada a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou

qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade

subsidiária da empresa contratante".



A rigor, a determinação voltada ao subcontratado, no sentido de haver uma “obrigação de

cumprimento de jornada mínima de trabalho ou de horários de plantão presencial, quando o

atingimento das metas que ensejarão a remuneração da entidade pressupuserem tais

condições” é uma norma redundante. Se o contrato de gestão estabelece que o atingimento de

metas, das quais decorrerão a remuneração complementar, depende do cumprimento de

jornada mínima de trabalho ou de horários de plantão presencial, é natural que a

subcontratação dessas atividades exija dos funcionários subcontratados tal condição.
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