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RESUMO 

As universidades públicas têm como propósito fornecer conhecimento, estimular a pesquisa e 

manter projetos de extensão. Através das transferências voluntárias, esses objetivos podem ser 

cumpridos. As informações envoltas ao processo de transferência desses recursos, o 

cumprimento do objeto e a prestação de contas estão sendo amplamente divulgadas pelo 

Governo, em uma tentativa de gerar maior participação social e garantir eficiência ao gasto 

público. Dessa forma, a contabilidade pública age como ferramenta meio para que o patrimônio 

público, objeto da contabilidade pública, seja preservado e que os dispêndios públicos não 

sofram desvio de finalidade. Portanto, é importante entender como as fundações utilizam os 

recursos que lhe são repassados pelas universidades públicas, se objetos são cumpridos e seus 

atos tornados públicos. Este trabalho analisou as transferências voluntárias entre o Ministério 

da Educação e as Fundações de apoio às universidades públicas brasileiras; federais, estaduais 

e municipais. O objetivo da pesquisa foi o de analisar as situações dos convênios, termos de 

colaboração e termos de parceria quanto aos valores liberados por região, por vinculação da 

convenente e quanto à situação do objeto. A metodologia utilizada para se chegar às conclusões 

foi baseada em pesquisa documental, estudo descritivo e exploratório e como conclusão 

percebeu-se que existem diferenças significativas no tocante às situações dos objetos e a 

vinculação do convenente à esfera federativa. 

 

Palavras-chave: Transferências Voluntárias, prestação de contas, participação social. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O setor público difere da iniciativa privada, em grande quantidade, ao não auferir 

lucro, visto que visa a geração de bem-estar social para a população. Dessa forma, a 

Contabilidade Pública é definida como a seção da contabilidade que aplica no processo de 

geração das informações aos usuários, as normas contábeis vigentes, as quais estão relacionadas 

ao objeto da contabilidade pública, ou seja, o patrimônio público das diversas entidades do 

Setor Público (LIMA, 2018).  

A contabilidade pública tem como seu objeto o patrimônio público. Conforme Lima 

(2018) são objetivos intrínsecos à contabilidade pública: 

Fornecer informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza 

orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do Setor 

Público e suas mutações;  

Contribuir tempestivamente para o processo de tomada de decisão; promover a 

adequada prestação de contas e o necessário suporte para a instrumentalização do 

controle social. 

 

No âmbito da contabilidade aplicada ao setor público, este trabalho transita entre os 

objetivos da contabilidade propostos por Lima (2018), ou seja, buscou avaliar os contratos 

firmados entre a administração pública, seja a União ou os estados e o Distrito Federal e as 

fundações de apoio das universidades públicas federais e aquelas públicas estaduais. 

Para isso, será feita uma análise sob das transferências voluntárias permeadas através 

dos convênios, termos de colaboração e termos de fomento do governo federal, dos estados 

brasileiros e dos municípios. Para efetuar a análise, esta pesquisa se baseou no portal do 

Governo Federal, Transferências Abertas, que utiliza dados do SICONV e do SIAFI para 

formar suas bases de dados.  

A pesquisa se baseou no seguinte arcabouço jurídico que está vigente no momento da 

realização do trabalho e versam sobre os contratos permeados entre a administração pública e 

suas fundações, bem como a lei que regula as parcerias entre o governo e as organizações da 

sociedade civil. Foram utilizados os Decretos 8726/2006, 8943/2016, 6170/2007, 6428/2008, 

6619/2008, 6497/2008, 7568/2011, 7594/2011 e 7641/2011. As leis; lei nº 10406/2002, lei 

8498/1994, lei 8666/1993, lei nº 13019/2014, lei nº 12527/2011 (Lei de Acesso a Informação) 

e a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Esse conjunto de normas 

regem as premissas dos convênios, termos de colaboração e termos de fomento, objetos dessa 

pesquisa.  
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Foram analisadas as transferências voluntárias, proferidas através de convênios, 

termos de fomento e termos de colaboração de instituições de ensino superior, vinculadas à 

união e aos vinte e seis estados da federação e o Distrito Federal, subordinadas ao MEC. O 

intuito do trabalho é verificar se existe alguma associação que avalie o desempenho no que 

tange à utilização das transferências voluntárias do MEC, entre as Organizações da Sociedade 

Civil, ou seja, as fundações de apoio vinculadas às universidades públicas federais e aquelas 

instituições vinculadas às universidades estaduais ou distritais. 

 A relevância da pesquisa se dá pelo destaque que os objetos desta pesquisa possuem. 

De acordo com o Portal da Transparência, desde 1996, foram celebrados e estão em 

continuidade 516.662 convênios e outros acordos. O valor total, em termos nominais, liberado, 

remonta ao montante de R$ 462,18 bilhões, sendo que R$ 298,16 bilhões já foram liberados. 

Deste total, 7,79%, mais de R$ 29,5 bilhões foram liberados para o Ministério da Educação 

(Acesso em 12/05/2019).  

Dessa forma, é evidenciada a necessidade de se entender como os recursos são 

aplicados, ou seja, avaliar as situações dos projetos, se os valores liberados são suficientes para 

que as fundações executem os projetos e concluam seus objetos, quais objetos ainda estão em 

execução e seus respectivos valores já liberados e por fim, os casos em que houve anulação ou 

alguma pendência impeditiva à liberação dos recursos. Portanto, é importante entender o papel 

da accountability como ferramenta da contabilidade acerca dos convênios e termos firmados 

entre a administração pública federal e dos estados e Distrito Federal, bem como sua 

importância no processo em que os objetos estão em execução. As associações existentes 

quanto à análise de desempenho das fundações vinculadas às universidades federais e aquelas 

dos estados e do DF também recebem destaque nesta pesquisa, uma vez que esse é o objetivo 

do trabalho. 

Esta pesquisa está estruturada em seis seções incluindo esta introdução. A segunda 

parte é composta pelo referencial teórico, que está subdivido em quatro seções; a seguir é 

apresentado estudo empírico de pesquisas anteriores; a metodologia da pesquisa; na quinta 

seção são apresentados os resultados do trabalho e a última seção aborda as considerações finais 

e os fatores limitantes da pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção serão abordados tópicos sobre a Contabilidade Pública e seu campo de 

aplicação, objeto e objetivo; breve explanação sobre os modelos da administração pública que 

perduraram pelo Brasil, a acountability como ferramenta contábil envolta às transferências 

voluntárias. O arcabouço jurídico que versa sobre as modalidades de transferências voluntárias, 

bem como as definições sobre como ocorre sua realização permeada por convênios, termos de 

parceria e termos de colaboração com as instituições de ensino superior, tanto federais quanto 

estaduais, as entidades convenentes, ou seja, Organizações da Sociedade Civil, as quais 

recebem os recursos das instituições de ensino.  

2.1 Contabilidade Pública 

A contabilidade é entendida atualmente como uma ciência que se utiliza de técnicas 

capazes de produzir de forma oportuna e fidedigna, informações que sejam úteis aos diversos 

usuários da informação contábil como; a administração da entidade, os sócios, os possíveis 

investidores, os credores e o governo, a fim de demonstrar as variações do patrimônio da 

entidade (KOHAMA, 2016). Tal como na contabilidade societária, o objeto da contabilidade 

pública é o patrimônio público, com exceção dos bens públicos comuns, ou seja, aqueles que 

são utilizados por todos os cidadãos de forma concorrente (KOHAMA, 2016). Os objetivos da 

contabilidade pública também são similares àqueles da contabilidade societária, já apresentados 

na introdução deste trabalho. Os objetivos podem ser resumidos como o fornecimento de 

informações sobre os resultados de toda a matéria orçamentária, econômica, financeira e física 

do patrimônio das diversas entidades do setor público. Tais informações devem ser fornecidas 

de forma tempestiva para que facilite a tomada de decisão dos usuários da informação e dar 

condições adequadas aos cidadãos de exercerem seu direito de acesso a informação, por meio 

do controle social, quando da prestação de contas transparente (LIMA, 2018). 

Existe previsão legal para que órgãos, entidades e fundos das administrações direta e 

indireta apliquem a legislação, normas e procedimentos que versam sobre a contabilidade 

aplicada ao setor público (BEZERRA FILHO, 2014). Em novembro de 2008 o Conselho 

Federal de Contabilidade através da Resolução 1.128, aprovou a NBC T 16.1, a qual amplificou 

o campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público, alcançando também entidades 

não governamentais, que tenham personalidade jurídica de direito privado, as quais apliquem 

recursos públicos no desempenho de suas atividades (BEZERRA FILHO, 2014). Dessa forma, 

as Organizações Sociais (OS), Órgãos de Classe e as Organizações da Sociedade Civil de 
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Interesse Público (OSCIP) e as entidades que compõem o Sistema S, estão sobre o alcance das 

normas de aplicação da contabilidade voltada ao setor público, de forma integral ou em casos 

em que devam apenas prestar informações acerca da prestação de contas. 

A base de dados desta pesquisa foram as Universidades Públicas federais e estaduais, 

subordinadas ao Ministério da Educação (MEC), que tem como característica o fato de terem 

que aplicar os pressupostos da contabilidade aplicada ao setor público. Também foram incluídas 

na base de dados as transferências voluntárias do MEC para entidades vinculadas a municípios. 

Outro fato relevante a ser analisado são os Orçamentos aos quais as Universidades Públicas 

estão inseridas, ou seja, os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. Previstos na Lei 

Orçamentária Anual de cada exercício vigente. Conforme disposto no Artigo 165, § 5º da 

Constituição Federal tais orçamentos tratam de: 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e     

entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou    

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 

vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 

instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

Segundo a NBC T supracitada a contabilidade pública tem como objetivo fornecer 

informações aos usuários sobre os resultados alcançados e os assuntos relacionados à natureza 

orçamentária, econômica, e relacionadas ao patrimônio da entidade, bem como suas mutações 

patrimoniais. Esse conjunto de informações servem como insumo para a tomada de decisões 

por parte dos agentes e administradores públicos e da população, a fim de que os cidadãos 

possam efetuar o controle social sobre o patrimônio e os dispêndios públicos. Portanto, esta 

seção é relevante para o entendimento da origem dos recursos que financiam as instituições de 

ensino superior públicas, para que seja entendido o foco da pesquisa, ou seja, os recursos 

oriundos dos convênios, termos de colaboração e termos de fomento e a associação existente 

entre o desempenho das instituições vinculadas a União e às vinculadas aos estados e Distrito 

Federal. 

2.2  Modelos de Administração Pública do Brasil  

As últimas três décadas foram de mudanças significativas para a Administração 

Pública brasileira. Essa, pode ser definida, segundo Kohama (2016), como todo o 

aparelhamento estatal, ou seja, o conjunto de organizações e servidores, que ordenados de forma 
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pré-definida para que os serviços a serem prestados pelo Estado sejam executados de forma a 

suprir as necessidades coletivas. 

A Administração Pública brasileira é dividida em três fases, Patrimonialista, 

Burocrática e Gerencial. Conforme os avanços de tecnologias de informatização e percepções 

diferentes do Estado para com a população, o modelo vigente era substituído como forma de 

atender demandas, as quais o modelo anterior não possuía capacidade de atender 

(JUNQUILHO, 2010). 

O modelo patrimonialista remonta aos moldes dos governos absolutistas, do século 

XVIII, aos quais o poder estava centrado na mão dos governantes, dos monarcas 

(JUNQUILHO, 2010). O governo era centralizado e deve ser ressaltado, que servidores e a 

população deveriam satisfazer as necessidades do Estado, dos governantes. Não havia 

separação entre patrimônio público e privado, os governantes entendiam o patrimônio público 

como seu patrimônio particular. Tal fato facilitava a prática da corrupção e do nepotismo. Dessa 

forma, conforme apontado por Matias-Pereira (2018) é possível concluir que o aparelho do 

Estado atua como extensão do poder do governante. 

A administração patrimonialista foi substituída pela administração burocrática, uma 

vez que essa estava confrontando com os ideais democráticos e a crescente força do capitalismo 

como modelo econômico e também da crescente dominação dos pensamentos racionais e legais. 

Assim, a fase burocrática tinha como objetivo separar o público do privado. Com essa nova 

fase, houve uma separação entre Estado e sociedade, visto que o serviço público era visto como 

uma garantia do controle e do poder do Estado. Tal modelo de administração baseia-se na 

formalização, nas regras e rigidez dos procedimentos. Dessa forma, embora trouxesse grandes 

avanços de gestão para a administração pública, o modelo burocrático se mostrou ineficiente. 

Houve afastamento do cidadão quanto a possibilidade de exercer o controle social, o 

engessamento do funcionalismo público no que tange à execução das atividades, dado o alto 

nível de formalização e rigidez presentes. Foi percebida também ineficiência em vistas aos 

ciclos de duração dos processos, sem que o custo fosse diminuído, permanecendo assim, 

elevado. 

A terceira fase da administração pública é congruente com a chamada Nova Gestão 

Pública. A administração gerencial surgiu de uma necessidade de maior sensibilização da 

prestação de serviços públicos a população, o chamado Estado Social (SILVA, 2013). O foco 
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desse modelo é o de aperfeiçoar a administração burocrática, com foco nas demandas 

populacionais, ou seja, a busca de meios para que os resultados sejam alcançados pelas 

organizações, alicerçados na efetividade e eficiência do Estado. No modelo gerencial 

consolidaram-se  as mudanças nas estruturas organizacionais, da redução da máquina pública e 

dos custos, a busca pela descentralização dos serviços públicos, da criação de organismos que 

regulam atividades desempenhadas pelo setor público e privado e por fim, a busca pela 

padronização dos processos para que haja otimização de tempo e do uso de recursos. 

  A Nova Gestão Pública surge como um instrumento na busca pela excelência no 

aspecto da gestão. Os gestores podem utilizar de ferramentas utilizadas no ramo privado para 

que alcancem os objetivos e metas a serem alcançadas. Esses dois últimos modelos deixam 

clara a importância do controle social, como ferramenta na busca pela excelência, a fim de 

adequar aos modelos de gestão pública a forma como a sociedade anseia ser atendida. O modelo 

mais recente, visa contribuir de forma expressiva para o aumento da igualdade de acesso aos 

serviços prestados pelo Estado, buscando a transparência a partir da gestão orientada por 

resultados.  

Percebe-se assim, a necessidade de um regimento jurídico, para que, apoiada no 

modelo mais recente da administração pública a sociedade seja atendida tanto pelos serviços 

que adquire, quanto pela transparência envolta a tais processos. Dessa forma, a seção seguinte 

trata das diretrizes legais que garantem o acesso à população das informações que são 

solicitadas aos entes públicos. 

2.3 Accountability e arcabouço jurídico vinculado às transferências 

voluntárias 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 demonstrou a preocupação 

dos legisladores na promoção da democracia e da cidadania, a qual tem a acepção de que o 

Estado deve ser submetido a vontade da população (TANAKA, 2015). Entre as garantias 

constitucionais vigentes a partir da CFRB de 1988 está a ação popular, que objetiva proteger o 

patrimônio público de todo tipo de prática que seja nociva (TANAKA, 2015). Congruente ao 

conceito de ação popular, têm-se os direitos garantidos constitucionalmente à população, os 

quais se referem ao acesso às informações que sejam solicitadas pelos cidadãos aos entes 

públicos e em alguns casos, a sociedades de direito privado, mas que recebem recursos públicos, 
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utilizando tais recursos no exercício de suas funções. O artigo 5º da Constituição Federal em 

seus incisos XIV, XXXIII, XXXIV versa que: 

 
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional; 

XXXIII - 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, sob 

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado; 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 

esclarecimento de situações de interesse pessoal. [...] 

 

Entre os princípios da Administração Pública está o princípio da Publicidade, 

entendido a partir da premissa de que qualquer ato realizado pela Administração Pública, salvo 

as hipóteses em que exista conteúdo sigiloso e sua exposição seja proibitiva conforme previsto 

em lei, deve ser alvo de divulgação (TANAKA, 2015). O princípio da publicidade visa garantir 

transparência das atividades exercidas pelos órgãos e servidores públicos, diminuindo a 

possibilidade de atos corruptos ou atos nocivos ao patrimônio público serem proferidos. 

Portanto, como a democracia prioriza o público em detrimento do interesse particular, a 

transparência envolta ao acesso às informações propicia a promoção da confiança dos cidadãos 

no governo e possibiliza sua prestação de contas (MEDEIROS et al. 2014).  

Existe uma grande quantidade de informações geradas e que podem ser divulgadas 

para os cidadãos, portanto, os gestores públicos devem se preocupar em divulgar as informações 

que são mais pertinentes ao público geral. Assim, as informações divulgadas devem possuir 

alto grau de confiabilidade e serem tempestivas para que os usuários da informação possam 

tomar decisões em tempo hábil conforme lhes convenha (FIGUEIREDO, 2013). 

 Além de prestar informações com essas características e com o viés de que tais 

informações sejam transparentes, é fundamental que a prestação de contas seja responsável, ou 

seja, que exista o pressuposto de accountability. Conforme apontado por Sasso e Pires (2014), 

sob a ótica do setor público, a accountability consiste no cenário aonde o cidadão é o foco da 

prestação de contas, delegando assim, responsabilidades aos entes governamentais, no sentido 

de que as solicitações sejam atendidas. Por isso é fundamental que exista correlação entre a 

população e o governo, para que os cidadãos tenham suas necessidades quanto as informações 

supridas, garantindo o que é deles por direito e para que o governo seja capaz de produzir 

informações eficazes, atendendo a essa demanda populacional. 
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Dessa forma, é constatada a relevância do acesso à informação da população às 

informações de cunho público, sendo as diretrizes legais, prova do interesse dos legisladores 

em promover a democracia e o controle social.  

2.3.1. Lei de Responsabilidade Fiscal 

Entre as disposições legais que tratam da divulgação de informações aos cidadãos está 

a Lei Complementar 101/2000, denominada popularmente como Lei de Responsabilidade 

Fiscal, promulgada em 04 de maio do ano de 2000, a qual “estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências” (LC 

101/2000) e tem como objetivos, conforme (BEZERRA FILHO, 2014), o cumprimento de 

metas de resultados entre receitas e despesas; garantir a obediência aos limites e condições no 

que se refere aos dispêndios com seguridade social, pessoal, da renúncia de receitas, dívidas 

consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantia e inscrição em Restos a 

Pagar.  

Como aspectos gerais dessa lei destacam-se os aspectos a seguir; a LC 101/2000 é um 

código de conduta para os gestores públicos de todos os entes da federação, seja da 

administração direta, fundos, autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes, 

abrangendo os três poderes, agindo como mediadora entre as ações executadas por esses 

gestores, a fim de prevenir os riscos e buscando corrigir desvios que fossem capazes de 

desequilibrar as contas públicas (BEZERRA FILHO, 2014), assegurando que princípios 

orçamentários não fossem violados, como o princípio orçamentário do equilíbrio, por exemplo, 

aonde o montante da despesa autorizada para o exercício financeiro não poderá ser superior ao 

total das receitas para igual período. O último aspecto geral a ser destacado da Lei 

Complementar 101/2000 são os princípios e pilares desta, que são, planejamento, transparência, 

controle e responsabilização (SACRAMENTO, 2009), sendo a transparência o alicerce dos 

princípios e pilares da LRF, visto que está incluída em cada um dos pilares para que o controle 

social seja efetivo, possibilitando a responsabilização, ou seja, que ocorra a accountability 

(SACRAMENTO, 2009). 

Tal lei está localizada no ramo do Direito Financeiro, caracterizada como uma lei que 

dispões sobre orçamento e contabilidade pública, tal como prevista na Lei 4320/1964 e também 

no art. 163 da CF, que dispõe: 

 

Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 

I - finanças públicas; 

II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais 

entidades controladas pelo poder público; 
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III - concessão de garantias pelas entidades públicas; 

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública; 

V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta; (Inciso com 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 

VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; 

VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, 

resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao 

desenvolvimento regional. 

 

A Lei Complementar 131 de 27 de maio do ano de 2009 adicionou características 

fundamentais a LRF, já mencionadas nesta pesquisa, mas que devem ser explanadas. A partir 

dessa lei complementar o art. 48 da LRF foi alterado, como uma forma de tornar explícita a 

transparência como característica assegurada mediante: 

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os 

processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos; 

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real,  

de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios  

letrônicos de acesso público; 

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda  

padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao 

disposto no art. 48-A. (NR) 

 

Em seu artigo 2º a LC 131/2009 traz as seguintes alterações para o Art. 48 da LRF, 

arts. 48-A, 73-A, 73-B e 73-C. Sinteticamente, as adições dão tratativas quanto as informações 

que podem ser solicitadas por pessoas físicas e jurídicas e devem ser atendidas pelos entes 

federativos. As informações podem ser referentes às despesas, devendo os órgãos informar 

sobre “[...] todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, 

no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número 

do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado [...]” (LC 131/2009). A 

mesma tratativa se dá para as receitas, ou seja, as informações referentes ao lançamento e o 

recebimento dos montantes totais da receita pelas unidades gestoras, inclusive as receitas 

extraordinárias devem ser matéria de informação aos requerentes. 

As últimas alterações são os incisos 73-A, 73-B e 73-C. O primeiro menciona que 

qualquer cidadão ou pessoa jurídica que seja partido político, associação ou sindicato, possuem 

legitimidade para denunciar ao Tribunal de Contas e ao órgão do Ministério Público 

competente, no que tange às alterações implementadas por essa LC. O inciso 73-B estabelece 

prazos para que os entes federativos cumpram com as determinações dos incisos II e III dos 

artigos 48 e 48-A desta lei. Os prazos variam de acordo com a população do município, variando 

de forma inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a população menor o prazo para que 

as informações solicitadas sejam prestadas ao usuário que solicitou a informação. O item 73-C 



18 
 

conclui, sinalizando que os entes que descumprirem o disposto no inciso 73-B sofrem sanções 

previstas no inciso I do § 3º do art. 23. 

2.3.2 Lei de Acesso a Informação 

A crescente busca pela redução de assimetria informacional entre Estado e sociedade 

se faz presente a algumas décadas no cenário brasileiro. O estudo dos modelos de administração 

pública ao qual o Estado brasileiro transitou ao longo dos anos demonstra como se deu a busca 

pela harmonização dos processos de tomada de decisão com maior adesão à participação social. 

Os moldes da administração gerencial e da nova administração pública corroboram as 

mudanças de comportamento dos gestores públicos, visto que foi assimilada a ponderação de 

antepor o público ao privado. Dessa forma, o processo de redemocratização trouxe consigo, 

seja pela CFRB de 1988 quanto por leis promulgadas que versam sobre participação social, 

propulsores para a redução da assimetria informacional entre o governo e a sociedade brasileira. 

Conforme apontado por Vicente (2012) os demonstrativos podem ser 

incompreensíveis para alguns usuários, caracterizando a existência de assimetria informacional, 

aonde o Governo, que é o agente, possui informações privilegiadas em relação ao cidadão, 

denominado como principal. As informações geradas podem ser portadoras de vieses que 

agravem o conflito de agência, intensificando a existência de assimetria informacional entre 

agente e principal. Entretanto, a assimetria informacional é afrontada através de mecanismos 

legais. A CFRB, em seu artigo 5º vincula como direito fundamental aos cidadãos acesso as 

informações que sejam de seu interesse particular e que não tratem de material sigiloso. 

Recentemente a LRF figurou como inovação no aspecto de viabilizar acesso às informações e 

por tomar outras medidas quanto à exposição de matéria orçamentária e financeira e em 18 de 

novembro de 2011 foi promulgada a Lei Nº 12527, Lei de Acesso a Informação. 

O campo de aplicação da norma se estende aos órgãos públicos, que integram a 

Administração Direta dos três poderes; Executivo, Legislativo e Judiciário, não sendo 

excetuadas as Cortes de Contas, Judiciário e do Ministério Público. Também devem seguir o 

disposto nessa lei as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista, e todas as outras entidades as quais são controladas pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios de forma direta ou indireta (BRASIL, 2011). 

A Lei de Acesso a Informação decide que:  

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 

216 da Constituição Federal. 
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Além desse objetivo extraído do texto da lei, deve ser ressaltado como se dá a 

operacionalização da lei pelos gestores públicos. As esferas federativas, União, Estados, 

Municípios e o Distrito Federal devem manter em meio eletrônico e em tempo real informações 

com alto grau de detalhamento sobre sua execução orçamentária e financeira dentro dos prazos 

pré-estabelecidos (OLIVEIRA, 2015). Para atender tal demanda, cabe aos gestores criarem 

portais de transparência, aonde todos os dados envoltos a Lei de Acesso à Informação devem 

ser divulgados. A exceção à obrigatoriedade de fornecer as informações é abarcada pelos 

municípios com menos de dez mil habitantes (BRASIL, 2011).  

Essa norma traz dispositivos que tratam da transparência ativa, em seu artigo 7º, é 

mencionado que, independente do requerimento, os órgãos e entidades devem divulgar 

informações de interesse coletivo ou geral em sítio na Internet, destacando a obrigatoriedade 

de divulgação de informações que tratem de repasses ou transferências de recursos financeiros, 

execução orçamentária e financeira de forma detalhada, respostas a perguntas frequentes 

efetuadas pela sociedade entre outros (BRASIL, 2011). O artigo 8º traz tratativas referentes aos 

sítios onlines que os órgãos e entidades públicas devem manter. São expostos pontos que 

versam sobre; a existência de formulários que possibilitem o pedido de acesso à informação 

pelos usuários, ferramentas de pesquisas claras e objetivas, que seja possível a gravação de 

relatórios em formatos eletrônicos variados pelos usuários, garantir autenticidade e integridade 

das informações disponíveis para acesso, garantir acessibilidade àqueles usuários que assim 

necessitem, propiciar meios de o requerente entrar em contato com quem presta a informação 

entre outros (BRASIL, 2011).  

Os artigos 9º e 10º dispõem sobre transparência passiva. Para que a transparência 

passiva seja executada, foi determinado no Art. 9º dessa norma, que os órgãos devem criar o 

“Serviço de Informação ao Cidadão – SIC”, com os seguintes objetivos: 

 
I - atender e orientar o público quanto ao acesso à informação; 

II - informar sobre a tramitação de documentos nas unidades; e 

III - receber e registrar pedidos de acesso à informação. 

Parágrafo único. Compete ao SIC: 

I - o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento imediato 

da informação; 

II - o registro do pedido de acesso em sistema eletrônico específico e a entrega de 

número do protocolo, que conterá a data de apresentação do pedido; e 

III - o encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo 

fornecimento da informação, quando couber. 
 

O art. 10. trata da criação de uma unidade física identificada do SIC, de fácil acesso e 

aberta aos cidadãos. Nos seus parágrafos 1º e 2º é disposto sobre as unidades que não tiverem 

o serviço mencionado no nono artigo, que são: 
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§ 1º Nas unidades descentralizadas em que não houver SIC será oferecido serviço de  

recebimento e registro dos pedidos de acesso à informação.  

§ 2o Se a unidade descentralizada não detiver a informação, o pedido será  

encaminhado ao SIC do órgão ou entidade central, que comunicará ao requerente o  

número do protocolo e a data de recebimento do pedido, a partir da qual se inicia o  

prazo de resposta. 
 

A LAI complementa a LRF no sentido de trazer dispositivo que menciona a prestação 

de informações referentes aos convênios, contratos de repasse e termos de parcerias. Há 

dispositivo no texto da lei tratando da obrigatoriedade das entidades sem fins lucrativos 

prestarem informações acerca dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria, 

entretanto, a lei não estabelece desenquadramento quanto a prestação de informações dos 

convênios, dos termos de fomento e de colaboração por parte dos entes públicos vinculados a 

administração direta e indireta, de todas as esferas federativas. 

Após onze anos da promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual foi um 

marco extremamente importante do ponto de vista da prestação de contas dos órgãos públicos 

com a população, a LAI tratou de dar diretrizes quanto às informações que podem ser solicitadas 

frente aos entes públicos, os prazos, os meios pelos quais o indivíduo pode solicitar a 

informação, quais órgãos devem prestar as informações, sigilo dos documentos e seus 

respectivos prazos para deixarem de ser material sigiloso, sanções que podem ser impostas aos 

agentes públicos que se recusar a informação solicitada conforme previsto no art. 32. Dessa 

forma, a LAI se constitui em um marco, sendo um importante meio na busca pela maior 

participação social quando se trata da execução orçamentária e financeira pública, reduzindo as 

possibilidades de atos corruptos, que descumpram a premissa da primazia do público frente ao 

privado. 

2.4 Organizações da Sociedade Civil 

As fundações de apoio às instituições de ensino superior foram instituídas pelo Código 

Civil, ou seja, pela lei 10406/2002. Tais organizações estão inseridas no denominado Terceiro 

Setor. Conforme exposto por Cysne (2008), o primeiro setor é representado pelo Estado, que 

possui competência de tratar das questões sociais como segurança, saúde, educação e bem estar 

social. Já o segundo setor é composto pelas entidades privadas, as quais estão organizadas e 

possuem legislações específicas que regem suas atividades e visam acima de tudo auferir lucro. 

Por fim, o terceiro setor, composto por organizações que não visam lucro, ou seja, são 

denominadas Organizações sem Fins Lucrativos e se estabelecem como uma mescla entre os 

meios público e o privado com a finalidade de atender demandas sociais que não são atendidas 

de forma completa pelo Estado. Dessa forma, as fundações vinculadas as instituições de ensino 
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superior desempenham papel fundamental na busca pelo desenvolvimento de conhecimentos 

técnicos e científicos auxiliando as universidades públicas a manterem seu propósito de ensino, 

pesquisa e extensão.  

O capítulo terceiro da referida lei trata das fundações e as condições para criação e dá 

tratamentos quanto ao estatuto dessas sociedades, ou seja, as situações intrínsecas a esse tipo 

de sociedade civil. Embora desempenhem papel chave junto as universidades públicas, as 

fundações de apoio são caracterizadas pela sua personalidade jurídica de direito privado. Os 

artigos que discorrem sobre as fundações vão do art. 62 ao art. 69, destacando-se pontos como 

os fins para os quais as fundações podem ser instituídas; sendo o caso das fundações vinculadas 

as universidades o seguinte: 

Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de:        (Redação 

dada pela Lei nº 13.151, de 2015) 

VII – pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização 

de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos 

técnicos e científicos; (Incluído pela Lei nº 13.151, de 2015). 

As fundações possuem aspecto relevante no cenário socioeconômico brasileiro, uma 

vez que sua finalidade transcende o campo educacional. Isto se deve ao fato de as fundações 

estabelecerem parcerias com entidades privadas, alcançando um público maior do que o 

esperado, de forma indireta, propiciando maior geração de valor à sociedade (ALMEIDA, 

2013).  

2.4.1 Organizações da Sociedade Civil vinculadas às Instituições de Ensino Federais 

As fundações de apoio às universidades públicas federais foram organizadas como 

unidades de maior flexibilização gerencial, dado ao fato de as universidades federais serem 

enquadradas como autarquias, vinculadas a União. Assim, as fundações possuem a finalidade 

de auxiliar as universidades a desempenharem suas atividades, majoritariamente, vinculadas a 

pesquisa, conforme Almeida (2013).  

A lei 8598/1994 rege as relações entre as instituições de ensino superior e de pesquisa 

científica vinculadas à União e suas fundações de apoio. Tal dispositivo legal introduz base 

legal quanto à celebração de convênios e contratos, segurados na lei 8666/1993. Tais contratos 

e convênios devem ser celebrados por prazo determinado, sendo que as fundações convenentes 

devem ser aquelas instituídas com a finalidade de apoiar as instituições de ensino com projetos 

de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e 

estímulo a inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução 

desses projetos (Brasil, 1994). Os parágrafos 1º, 2º e 3º dispõem sobre as situações em que a 

transferência de recursos será utilizada para o desenvolvimento institucional e programas, 
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projetos atividades e operações especiais, incluindo no escopo, aquelas de natureza 

infraestrutural, material e laboratorial, as quais possuam relação direta com as atividades 

envoltas às missões das instituições de ensino. Os casos de exclusão, são expostos no § 3º, que 

menciona: 

§ 3o  É vedado o enquadramento no conceito de desenvolvimento institucional, 

quando financiadas com recursos repassados pelas IFES e demais ICTs às fundações 

de apoio, de: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

I - atividades como manutenção predial ou infraestrutural, conservação, limpeza, 

vigilância, reparos, copeiragem, recepção, secretariado, serviços administrativos na 

área de informática, gráficos, reprográficos e de telefonia e demais atividades 

administrativas de rotina, bem como as respectivas expansões vegetativas, inclusive 

por meio do aumento no número total de pessoal; e (Incluído pela Lei nº 12.349, de 

2010) 

II - outras tarefas que não estejam objetivamente definidas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional da instituição apoiada. 

 

A lei também dá tratativas quanto aos tipos de pessoa jurídica aos quais as fundações 

poderão contrair recursos para executarem seus projetos. Os recursos podem ser oriundos do 

setor público ou privado, as restrições quanto a captação dos recursos, entretanto, está ligada à 

fatores impeditivos similares aos previstos na lei 8666/1993.  

As fundações de apoio deverão prestar contas dos atos executados, conforme exposto 

no Art. 3º-A do presente dispositivo legal, aos entes financiadores, subtermer-se-ão ao controle 

de gestão pelo órgão máximo da Instituição Federal de Ensino ou similar da entidade 

contratante e ao controle finalístico pelo órgão de controle governamental competente (Brasil, 

1994). 

2.4.2. Organizações da Sociedade Civil vinculadas às Instituições de Ensino 

Estaduais e ao Distrito Federal 

As fundações de apoio às universidades estaduais e do Distrito Federal possuem 

diretrizes legais próprias para sua criação e regime jurídico nas Constituições Federais dos 

Estados e do Distrito Federal, entretanto, como este não é o foco desta pesquisa, tal abordagem 

não será analisada. 

De forma geral, as fundações vinculadas às universidades estaduais e ao DF possuem 

similaridade às fundações das instituições de ensino federais superiores, visto que são aplicadas 

a essas organizações da sociedade civil as prerrogativas do código civil. Essas fundações 

também são caracterizadas por serem de personalidade jurídica privada, se encontrarem no 

ramo do terceiro setor, ou seja, buscam atender ao público, prestando auxílio às universidades 

no que tange à pesquisa, fundamentalmente.  

2.5 Transferências Voluntárias entre MEC e instituições de ensino 
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Integram os orçamentos dos entes públicos as transferências de cunho legal, que 

ocorrem devido a determinação constitucional, entretanto, também existem as transferências 

voluntárias. O portal do SICONV determina que as transferências voluntárias são: 

 

É a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de 

cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação 

constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 

 

Essas transferências de recursos se dão através da concretização de convênios ou 

contratos firmados entre o ente público e outro ente público, uma organização da sociedade 

civil ou uma entidade do ramo privado. No caso deste trabalho, as transferências se dão do 

Órgão Superior, Ministério da Educação para as universidades públicas federais e estaduais e 

dessas instituições de ensino para as suas convenentes, as fundações de apoio. 

O Decreto Nº 6170 de 25 de julho de 2007 discorre quanto às normas referentes a 

transferência de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse (BRASIL, 2007). 

Os convênios se concretizam com a finalidade de cumprir projetos, programas e atividades 

aonde o interesse seja recíproco entre os órgãos, sejam os órgãos da administração pública 

federal e de outros entes públicos ou de instituições privadas que mantenham atividade sem fins 

lucrativos (BRASIL 2007). Conforme apontado nesse decreto, os convênios utilizam recursos 

oriundos das dotações dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. 

Em seu parágrafo 1º, incisos I, a XI são definidos conceitos que explicam as partes 

envolvidas nos convênios, contratos de repasse e termos de cooperação, bem como suas devidas 

definições, quais sejam: 

I - convênio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a 

transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal 

e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou 

entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão 

ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou 

indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de 

programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, 

aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;  

II - contrato de repasse - instrumento administrativo por meio do qual a transferência 

dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro 

público federal, atuando como mandatário da União;  

III - termo de cooperação - modalidade de descentralização de crédito entre órgãos e 

entidades da administração pública federal, direta e indireta, para executar programa 

de governo, envolvendo projeto, atividade, aquisição de bens ou evento, mediante 

portaria ministerial e sem a necessidade de exigência de contrapartida. 

É possível destacar ainda as fases dos convênios, uma vez que esta modalidade é a 

mais aplicada quando se tratam de transferências de recursos voluntários entre a administração 

pública federal e estadual e suas fundações de apoio. Então, são fases dos convênios segundo 



24 
 

Piscitelli (2014) o credenciamento, a celebração/formalização e execução e por fim, a prestação 

de contas. A primeira fase é a de credenciamento aonde é analisada o porquê da efetivação do 

projeto, sua necessidade, descrição do objeto, descrição das metas a serem atingidas e o prazo 

para que tais metas sejam cumpridas, definição das etapas de execução, os cronogramas de 

execução do objeto e de desembolso. A seguir, os objetos devem ser celebrados e formalizados, 

sendo que para que seja considerada concretizada tal etapa, o instrumento deve ser assinado 

pelos convenentes, que são aqueles responsáveis pela execução do objeto e receberam os 

recursos do ente concedente, no caso deste trabalho, as fundações de apoio e as universidades 

públicas respectivamente. 

A fase da execução é iniciada a partir do momento de inclusão do convênio ou contrato 

no SIAFI pelo gestor. Dessa forma, concluída tal etapa o plano de trabalho e os cronogramas 

pré-estabelecidos serão a base para que a liberação dos recursos ocorra. Por fim, se dará a 

prestação de conta. A prestação de contas se dará até 30 dias após o término da vigência do 

objeto ou da data da última entrada de recursos. Piscitelli (2014) ainda enumera o que compõe 

a prestação de contas: 

I – relatório do cumprimento do objeto; 

II – notas e comprovantes fiscais; 

III – relatório de prestação de contas aprovado e registrado no SICONV, pelo 

convenente; 

IV – declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento; 

V – relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; 

VI – relação de treinados ou capacitados, quando for o caso; 

VII – relação dos serviços prestados, quando for o caso; 

VIII – comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e 

IX – termo de compromisso por meio do qual o convenente ou contratado será 

obrigado a manter os documentos referentes ao convênio ou contrato de repasse pelo 

prazo de dez anos, contado da data em que foi aprovada a prestação de contas. 

 

Cabe destacar que o decreto 6170 foi alterado por outros nove decretos. As alterações 

abordam pontos chave dos procedimentos a serem adotados pelos convenentes que possuem 

personalidade jurídica de direito privado, ou seja, houve preocupação em aumentar tornar o 

processo de transferência de recursos mais transparente, incluindo procedimentos a serem 

seguidos, como forma de manter os cidadãos informados sobre os convênios que são executados 

tanto de forma interna, entre órgãos da federação e entre órgãos federativos e as pessoas 

jurídicas de direito privado sem fins lucrativos.  
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3. PESQUISAS EMPÍRICAS ANTERIORES 

Um dos papéis da contabilidade aplicada ao setor público é servir como mecanismo 

institucional e não-institucional de melhoria da accountability conforme Silva e Neto et al. 

(2015). Do ponto de vista institucional, a CASP foi avaliada a partir da premissa de ter a 

capacidade de aplicar sanções e punições. Esta visão vai de acordo com Nakagawa et al. (2007), 

aonde há uma divisão da accountability. A primeira focada no seguimento da conformidade, 

ou seja, uma tratativa de uma visão acerca do compliance e a outra vertente buscando avaliar a 

accountability sobre a perspectiva do desempenho/performance das entidades. No âmbito da 

prestação de contas, as conclusões acerca da accountabilty são vistas de duas formas, uma 

accountability exógena e outra endógena, indo de encontro às propostas de compliance e 

desempenho. Dessa forma, aqueles autores consideraram a CASP como uma forma de garantir 

a efetividade do sistema político, concluindo, assim, que a contabilidade como mecanismo 

institucional está mais alinhada à melhoria da accountability. 

As transferências voluntárias estão intimamente ligadas à accountability. Existe uma 

preocupação dos governantes e da população em demonstrar transparência nos atos públicos, 

respeitando o princípio da publicidade. Dessa forma, Dalto et al. (2014) avaliaram as 

irregularidades existentes entre os contratos administrativos firmados entre as universidades e 

as fundações que receberam recursos por meio de convênios no período de 2006 a 2010. As 

irregularidades encontradas iam em desacordo com Leis, Instruções Normativas e decisão 

plenária que versam sobre contratos administrativos. A partir das irregularidades encontradas 

foi possível traçar um perfil para que a responsabilização seja intensificada, em vistas ao 

processo de accountability.  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Como forma de explanação aos objetivos propostos desta pesquisa, foi realizado 

estudo de caráter descritivo, exploratório e documental. Foram utilizados dispositivos legais na 

execução do trabalho, para que houvesse entendimento de como são regidas as transferências 

voluntárias. Esses dispositivos legais caracterizam uma parte desta pesquisa como documental, 

a qual consiste na coleta de dados como fonte de dados (MARCONI; LAKATOS, 2019). Dessa 

forma, as leis e decretos que tratam de convênios, termos de colaboração e termos de fomento 

foram explanadas, caracterizando um teor qualitativo deste trabalho.  

Este trabalho apresenta vertentes quantitativas, ou seja, atribui classificações a uma 

dada população (VIRGILLITO, 2017) e assim, caracteriza-se como exploratório. Assim, 

verifica-se que a pesquisa possui aspectos quantitativos, visto que a partir de uma base de dados 

foram feitas inferências e associações estatísticas e qualitativa dado os dispositivos legais 

utilizados na execução da pesquisa. 

Para a obtenção dos dados qualitativos foi realizada pesquisa documental dos temas 

que versam sobre as fundações de apoio, transferências voluntárias e sobre controle social. 

Sobre as tipologias jurídicas vertentes à instituição das fundações de apoio às universidades 

foram utilizadas a lei 8598/1994 e o Código Civil, lei 10406/2002. As leis que tratam das 

transferências voluntárias são aquelas que dispõe tratativas de situações possíveis sobre a 

ocorrência de tal transferência. Portanto, foram utilizadas como base para a pesquisa o Decreto 

6170/2007 e a lei 8666/1.993. Estão presentes nesta pesquisa as leis que tratam da relação entre 

os usuários da informação e a importância da prestação de contas, para que o controle social 

seja possibilizado. As leis mencionadas são a lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, lei de 

Acesso à Informação 12527/2011, as quais dão tratativas sobre controle social.  

Os dados quantitativos foram extraídos a partir de acesso ao site do governo federal 

Transferências Abertas, com os objetos sendo iniciados entre os anos de 2008 a 2018. Os prazos 

para que os projetos sejam concluídos, entretanto, variam de 2009 a 2023. A análise desses 

dados foi disposta em dois tópicos; análise descritiva e análise exploratória. A análise descritiva 

parte do pressuposto da estatística descritiva, a qual é tida como aquela que organiza os dados 



27 
 

gerados para auferir, posteriormente, medidas estatísticas. Dessa forma, a análise descritiva 

reúne um conjunto de dados e os organiza conforme o foco do pesquisador e a partir da base de 

dados posta em variável comum, são realizadas os cálculos pertinentes à pesquisa 

(VIRGILLITO, 2017).  

Inicialmente, foi filtrado na pesquisa os resultados que retornariam vinculação apenas 

com o Ministério da Educação. Utilizando o programa Microsoft Excel, para a análise 

descritiva, foi excluído da base de dados todos os convênios, termos de parceria ou termos de 

colaboração que não fossem vinculados à educação, ou seja, foram excluídos os convênios, 

termos de colaboração e termos de fomento que tivessem vinculação aos municípios brasileiros, 

para que dessa forma, fosse mantida na base de dados as transferências voluntárias entre o MEC 

e as universidades federais e estaduais, vinculadas a União, aos estados e ao Distrito Federal.  

Em seguida, para obtenção dos resultados vinculados à análise exploratória, foi 

utilizado o software estatístico Stata. A base de dados utilizada nesta seção difere da anterior 

por incluir os convênios, termos de repasse e termos de parceria vinculados aos municípios. Tal 

medida foi adotada para que fosse possível efetuar associações existentes entre a forma como 

as três esferas federativas, União, estados e DF e municípios executam seus convênios e prestam 

contas sobre os objetos desses contratos. Para gerar os dados no programa supracitado foi 

utilizado o Teste Kruskall-Wallis não paramétrico. Esse teste pode ser definido conforme o 

trabalho de Neto e Stein (2003): “O teste de Kruskal-Wallis é aplicado quando estão em 

comparação três ou mais grupos independentes e a variável deve ser de mensuração ordinal”. 

As quantidades de convênios, termos de colaboração e termos de fomento, para a 

análise descritiva, foram obtidas diretamente da base de dados, a qual já possuía tal distinção. 

A Tabela 01 demonstra em nível nacional a quantidade de acordos celebrados do período de 

2008 a 2018. 

 
Tabela 01 – Contratos por natureza jurídica 

BRASIL 

Personalidade Jurídica Convênios Termos de Colaboração Termos de Fomento 

Adm. Pública - Estados e DF 900 0 0 

Organização da Sociedade Civil 1382 25 2 

Total 2282 25 2 

Proporção 

Adm. Pública - Estados e DF 39,44% 0,00% 0,00% 

Organização da Sociedade Civil 60,56% 100,00% 100,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: elaborado pelo autor, conforme Transferências Abertas 

O montante de projetos a serem executados com assinatura entre 2008 e 2018 no Brasil 

foi de 2.309. Desse montante, 39,44% dos convênios são vinculados a Administração Pública 

dos Estados e do Distrito Federal. O restante está vinculado as organizações da sociedade civil, 
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cerca de 60,56%. Quanto aos termos de colaboração e termos de fomento, apenas as 

organizações da sociedade civil possuem a totalidade dos acordos firmados. 

Os convênios, termos de colaboração e de fomento foram classificados em quatro 

categorias quanto a situação de seu objeto, para a análise descritiva. A primeira diz respeito aos 

projetos finalizados, os quais consideraram todas as situações de prestação de contas, sendo 

elas: prestação de contas aprovada, prestação de contas aprovada com ressalva, prestação de 

contas concluída, prestação de contas em análise, prestação de contas enviada para análise, 

prestação de contas em complementação, prestação de contas comprovada em análise, 

aguardando prestação de contas. Foram excluídas da categoria as prestações de contas 

rejeitadas. A classificação seguinte foi a dos convênios e termos que estão em execução, 

divididas em duas categorias; em execução e proposta/plano de trabalho aprovado. A terceira 

categoria avalia as situações em que o objeto foi anulado e, por fim, a quarta categoria evidencia 

as situações em que o convênio ou termo não foi iniciado por possuir alguma pendência, que 

impeça a liberação dos recursos. 

A partir dos dados obtidos, foram evidenciadas as quantidades de projetos finalizados, 

em execução, anulados e pendentes. A Tabela 02 evidencia as frequências relativas, das 

convenentes vinculadas a Administração Pública estadual e do Distrito Federal. 

Tabela 02 – Contratos Adm. Pública – Estados e DF por Região x Situação por região 

Personalidade Jurídica Região Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Total 
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Qtd Convênios 52 327 117 143 261 900 

Qtd Termos de Colaboração 0 0 0 0 0 0 

Qtd Termos de Fomento 0 0 0 0 0 0 

Situação 
Finalizados  

20 131 52 79 119 401 

Proporção 38,46% 40,06% 44,44% 55,24% 45,59%  

Situação 
Em execução  

31 187 58 57 135 468 

Proporção 59,62% 57,19% 49,57% 39,86% 51,72%  

Situação 
Objeto Anulado  

1 9 7 7 7 31 

Proporção 1,92% 2,75% 5,98% 4,90% 2,68%  

Situação 
Pendentes  

0 0 0 0 0  

Proporção 0% 0% 0% 0% 0%  

Fonte: elaboração própria do autor, conforme Transferências Abertas 
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Os dados referentes aos entes vinculados às Organizações da Sociedade Civil estão 

expostos na Tabela 03. 

Tabela 03 - Contratos Organizações da Sociedade Civil por Região x Situação por região 

Personalidade Jurídica Região Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Total 

Organizações Sociais da 

Sociedade Civil 

Qtd Convênios 32 114 25 207 1004 1382 

Qtd Termos de 

Colaboração 
1 1 0 14 9 25 

Qtd Termos de 

Fomento 
0 0 0 2 0 2 

Situação 
Finalizados  

23 92 14 159 793 1081 

Proporção 71,88% 80,70% 56,00% 76,81% 78,98%  

Situação 
Em execução  

9 18 11 61 201 300 

Proporção 28,13% 15,79% 44,00% 29,47% 20,02%  

Situação 
Convênio Anulado  

1 4 0 3 8 16 

Proporção 3,13% 3,51% 0,00% 1,45% 0,80%  

Situação 
Pendentes  

0 0 0 0 2 2 

Proporção 0% 0% 0% 0% 0,20%  

Fonte: elaboração própria do autor, conforme Transferências Abertas. 

 Sobre esses dados foram realizados os seguintes cálculos estatísticos; média, mediana 

e desvio padrão utilizando o Excel 2016 para as situações que consideram os montantes 

liberados e globais. O desvio padrão foi calculado seguindo o critério logarítmico, utilizando-

se a base 10 como padrão. Os cálculos foram realizados por região da federação; norte, nordeste, 

centro-oeste, sudeste, sul e também foram efetuados considerando todos os entes da federação. 

Esses dados eram compostos dos valores totais de recursos liberados e os valores globais, os 

quais correspondem ao valor previsto do contrato.  
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5. ANÁLISES DE RESULTADOS 

Para proferir a análise de resultados houve divisão entre duas tipologias. A primeira, 

análise descritiva e a segunda análise exploratória. A análise de resultados foi dividida como 

forma de avaliar os dados sobre duas perspectivas e comparar tais resultados, verificando 

possíveis pontos congruentes e pontos divergentes.  

5.1 Análise descritiva 

Conforme exposto na seção anterior, as fundações de apoio e pesquisa vinculadas às 

universidades federais, ou seja, as organizações da sociedade civil são detentoras de 60,56% 

das destinações das transferências voluntárias referentes aos convênios e 100% das destinadas 

aos termos de colaboração e termos de fomento no âmbito nacional.  

A partir dos resultados apresentados na seção de metodologia, foram gerados dois 

quadros comparativos entre as regiões para as Organizações da Sociedade Civil e às instituições 

vinculadas a administração pública estadual e do DF. A Tabela 04 apresenta os seguintes dados. 

Tabela 04 – Medidas estatísticas para Adm. Pública Estados e DF 

Personalidade 

Jurídica 
Região Norte Nordeste 

Centro-

Oeste 
Sudeste Sul 

Adm. Pública 

Estados e DF 

Valor Liberado 
27.950.891,

96 

193.213.074

,85 

62.075.393,

39 

576.521.398

,89 

164.000.212

,16 

Valor Global 
47.542.979,

53 

291.607.034

,37 

114.233.879

,89 

768.644.033

,77 

266.914.652

,06 

(Vl Liberado/Vl Global) 58,79% 66,26% 54,34% 75,00% 61,44% 

Média Vl Liberado 537.517,15 590.865,67 530.558,92 
4.031.618,1

7 
628.353,30 

Média Vl Global 914.288,07 891.764,63 976.357,95 
5.375.133,1

0 

1.022.661,5

0 

Mediana Vl Liberado 236.307,50 189.778,00 201.899,00 390.054,74 220.875,00 

Mediana Vl Global 433.516,27 315.200,00 504.316,00 509.214,22 403.944,89 

Desvio Padrão - Vlr 

Liberado 
6,029885 6,134801 5,966959 7,441176 5,713482 

Desvio Padrão - Vlr 

Global 
6,196150 6,275690 6,169675 7,608580 6,000803 

Fonte: elaborado pelo autor, conforme Transferências Abertas 

Entre os projetos vinculados aos estados e ao DF a região sudeste foi a que obteve 

maior valor de recursos liberados, cerca de 75% do montante inicialmente previsto. É nessa 

região também que o valor médio por objeto é mais elevado, o montante médio para a execução 

de projetos na região foi de R$ 4.031.618,17, enquanto que nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste os valores foram próximos, com variação em termos monetários em torno de R$ 

60.000,00.  

Embora possua valores médios e gerais de liberação maiores do que das outras regiões, 

na região Sudeste não foram finalizados mais objetos do que nas regiões Sul e Nordeste, aonde 

foram finalizados 80,70% e 78,98% dos objetos respectivamente, frente a 76,81% da região 

Sudeste. 
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A seguir é demonstrado os resultados obtidos para as Organizações da Sociedade Civil. 

Os dados evidenciados são melhores do que os das instituições vinculadas aos estados e ao 

Distrito Federal. O valor médio liberado para todas as regiões é de 83,17%. Pelos dados gerados 

a partir do Microsoft Excel existe a probabilidade de a alta disponibilidade de recursos implicar 

diretamente no fato de a média de projetos finalizados para as OSC seja de 72,87% ante 44,76% 

dos projetos vinculados aos estados e DF, facilitando a maior conclusão dos objetos propostos.  

Tabela 05 – Medidas estatísticas para Organizações da Sociedade Civil 

Personalidade Jurídica Região Norte 
Nordest

e 

Centro-

Oeste 
Sudeste Sul 

Organizações Sociais da 

Sociedade Civil 

Valor Liberado 
37.543.1

83,35 

56.276.0

90,79 

13.049.0

68,12 

1.016.073.

987,57 

1.259.164.

414,59 

Valor Global 
37.655.1

12,53 

70.065.3

05,88 

17.831.8

41,00 

1.301.432.

473,90 

1.488.720.

787,38 

(Vl Liberado/Vl 

Global) 
99,70% 80,32% 73,18% 78,07% 84,58% 

Média Vl 

Liberado 

1.137.67

2,22 

489.357,

31 

521.962,

72 

4.556.385,

59 

1.243.005,

35 

Média Vl Global 
1.141.06

4,02 

609.263,

53 

713.273,

64 

5.836.020,

06 

1.469.615,

78 

Mediana Vl 

Liberado 

400.108,

00 

145.364,

00 

296.185,

77 

648.366,0

0 

260.565,2

5 

Mediana Vl 

Global 

430.000,

00 

155.674,

72 

500.000,

00 

900.000,0

0 

370.000,0

0 

Desvio Padrão - 

Vlr Liberado 

6,42377

1 

6,04031

7 

5,70570

4 
7,123492 6,757160 

Desvio Padrão - 

Vlr Global 

6,35387

3 

6,08608

9 

5,79917

4 
7,229791 6,837697 

Fonte: elaborado pelo autor, conforme Transferências Abertas 

A região Nordeste merece destaque, pois, as fundações foram capazes de concluir 

cerca de 80,70% dos 114 convênios firmados. Para a região Centro-Oeste por sua vez, embora 

as fundações tenham recebido recursos em um montante percentualmente maior do que as 

instituições estaduais, essas não foram capazes de concluir mais do que 14 de seus objetos, ou 

seja, 56,00% do montante total. 

Regiões mais desenvolvidas do país, as fundações das regiões Sudeste e Sul se 

destacam, uma vez que concluíram mais de 75% dos objetos firmados. A região sul apresenta 

mais homogeneidade do que a região sudeste. Nessa região foram firmados 1.103 contratos, 

sendo que 793 foram concluídos e os valores médios liberados são próximos da média global 

prevista por transferência.  

5.2 Análise exploratória 

Os dados desta seção obtidos em base de dados, a partir do estatístico Stata, realizou-

se o Teste de Kruskall-Wallis não paramétrico. A base de dados utilizada para a realização do 
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Teste foi a mesma da utilizada para a análise descritiva, entretanto, as transferências vinculadas 

aos municípios não foram excluídas nesta análise. Dessa forma, a análise exploratória tem por 

objetivo verificar se os dados gerados possuem diferenças estatisticamente significantes. 

Fator relevante quanto à execução dos objetos, os valores liberados fornecem dados 

relevantes para análise, uma vez que quanto maior o volume de recursos liberados, é mais 

provável que ocorra a finalização do projeto. Assim, primeiramente foi analisado se os valores 

liberados médios por região possuem diferenças estatisticamente significantes. A Tabela 06 

evidencia os resultados obtidos. 

Tabela 06 – Valor liberado médio por Região 

Região Valor liberado médio 

Norte 619.512,80 

Nordeste 556.342,60 

Centro-Oeste 838.846,20 

Sudeste 3.716.846,00 

Sul 1.099.187,00 

Fonte: elaborado por Ludmila de Melo Sousa, Transferências Abertas e Stata 

Teste Qui-Quadrado: 72,17 p-valor: 0,000 

 

O teste evidenciou que existe diferenças significativas entre os valores liberados 

médios para as regiões brasileiras. Também foi possível aferir que a região Sudeste foi aquela 

que mais recebeu recursos para desempenhar os objetivos propostos dos convênios e termos de 

parceria e de colaboração. 

O próximo teste executado foi quanto aos valores liberados por natureza jurídica das 

fundações de apoio. Por natureza jurídica entende-se, as esferas federativas; municipal, 

estadual, empresas públicas e sociedades de economia mista e organizações da sociedade civil. 

Estes dois últimos vinculados à União. A Tabela 07 demonstra os resultados encontrados. Os 

resultados evidenciam estatisticamente que existem diferenças estatisticamente significantes 

entre valor liberado médio e a natureza jurídica do convenente. As convenentes que se encaixam 

no grupo das Empresas públicas e sociedades de economia mista. 

    
Tabela 07 – Valor liberado médio por Natureza Jurídica 

Natureza Jurídica Valor liberado médio 

Estadual 1.018.983,00 

Municipal 368.677,00 

Empresas públicas e sociedades de economia mista 4.720.456,00 

Organizações da Sociedade Civil 176.350,00 

Fonte: elaborado por Ludmila de Melo Souza, Transferências Abertas e Stata 

Teste Qui-Quadrado: 28,17 p-valor: 0,000 
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Por último, foi realizado teste quanto às situações dos convênios, termos de 

colaboração e de fomento. O Teste de Kruskall-Wallis não paramétrico evidenciou que existem 

diferenças significativas entre os valores médios liberados e a situação do objeto. Houve maior 

liberação de recursos para os contratos que ainda estão em execução. Merece destaque o baixo 

valor médio de liberação dos contratos anulados. 

  Tabela 08 – Valor liberado médio por Situação 

Situação Valor liberado médio 

Outros 1.407.089,00 

Anulado 1.319,90 

Em Execução 1.812.023,00 

Aprovado 842.804,50 

Fonte: elaborado por Ludmila de Melo Souza, Transferências Abertas e Stata 

Teste Qui-Quadrado: 139,09 p-valor: 0,000 

 

Como forma de sintetizar os resultados obtidos pelo Teste de Kruskall-Wallis não 

paramétrico foi feito um gráfico que combina as situações; de valores liberados médios por 

região, por natureza jurídica e pela situação do objeto. 

O gráfico demonstra de forma clara que os municípios, mesmo possuindo menor 

quantidade monetária de recursos foi capaz de cumprir quase a totalidade dos seus contratos. 

As regiões Sul e Sudeste se destacam como as que mais receberam recursos e também como 

aquelas com maior capacidade de concluir os objetos, sendo que as Organizações da Sociedade 

Civil estão mais intimamente ligadas a essas duas regiões brasileiras. Os convênios anulados 

figuram no gráfico e vale o destaque, uma vez que o montante de recursos liberados foi pequeno 

e a quantidade de convênios anulados também foi pequena, dada a população analisada. 

Gráfico 01 – Valores liberados médios x Natureza Jurídica X Situação 

      Fonte: elaborado por Ludmila de Melo Souza, Stata 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As transferências voluntárias que englobam o Ministério da Educação realizadas com 

a finalidade de execução de convênios e termos de parceria e de colaboração com as fundações 

de apoio são destaque no cenário nacional, uma vez que os montantes ultrapassam os bilhões 

de reais, no período histórico, e também dado a função social dessas fundações. 

As fundações de apoio desempenham papel de extrema relevância, prestando auxílio 

às universidades no tocante à inovação científica e tecnológica, nas questões relacionadas ao 

ensino e na infraestrutura dessas instituições de ensino. A parcela de recursos recebidas por 

essas instituições através das transferências voluntárias são fontes de recursos de perdas 

inestimáveis para as universidades públicas brasileiras e que acabam ajudando também 

instituições de ensino privadas a executarem sua função de promover o ensino. 

Dessa forma, este trabalho se propôs a analisar como os recursos recebidos pelas 

fundações são empregados, ou seja, se os convênios e demais termos são cumpridos, sendo os 

objetos concluídos. A preocupação em entender, num âmbito nacional e pelas regiões 

brasileiras, se os objetos são concluídos se deu por duas razões. A primeira, é a qualidade que 

a conclusão traz aos estudantes, a universidade e a comunidade. E em segundo lugar, existe a 

preocupação quanto a gestão dessas fundações. Por isso, é importante que os objetos sejam 

concluídos, através do dispêndio de recursos de acordo com seus propósitos, para que assim, a 

accountability seja plena e estabelecida dentro do compliance pertinente a tal tipo de operação. 

Os dados da pesquisa foram analisados sobre duas óticas. Primeiro, a ótica descritiva 

e depois foi proferida análise sobre a perspectiva exploratória. As duas perspectivas de análise 

de resultados possuem pontos congruentes mas também possuem aspectos divergentes.  

Postulando os resultados obtidos a partir da análise descritiva verificou-se que a região 

Sudeste foi a que mais recebeu recursos, em termos de montantes totais liberados. Cerca de 

75% do montante global foi liberado para esta região. Tal dado vai de encontro ao obtido 

quando da análise exploratória, visto que a região Sudeste foi a que obteve maior montante 

médio de valores liberados. As análises também demonstraram congruência quando analisada 

a região Sul. Nas duas propostas, essa região foi a segunda que mais recebeu recursos oriundos 

de transferências voluntárias. Entretanto, quando analisadas as regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste existem divergências a serem apontadas. O Teste de Kruswall-Wallis demonstrou 

eficiência ao medir que existe diferença estatisticamente significante, apontando a região que 
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menos recebeu recursos como sendo a do Nordeste, enquanto que pela análise descritiva a 

região Norte foi a menor recebedora de valores médios liberados. 

A partir da análise exploratória foi possível verificar que as fundações vinculadas à 

União possuem maior fonte de liberação média de recursos. O mesmo foi verificado durante a 

análise descritiva, o que demonstra, que as universidades federais têm mais recursos para 

investir em ciência, tecnologia e extensão. Entretanto, verificou-se, que quando a situação do 

objeto é o foco da análise, são as instituições vinculadas aos estados e ao DF quem mais 

concluem convênios, termos de colaboração e termos de fomento. Este teste, também foi 

proveitoso, no sentido de demonstrar que a maior fonte de liberação de recursos média se 

encontra na fase de execução dos objetos.  

Assim, dado o exposto acima sobre os resultados encontrados durante a pesquisa, é 

possível estabelecer uma relação entre os fatos aos quais a administração pública vivenciou 

para se chegar no ponto em que existe a presteza pela accountability e pela participação social. 

Os modelos da administração pública evoluíram ao longo das décadas e o foco dado à 

accountability e à participação social vão de encontro aos resultados obtidos nesta pesquisa. 

Pelo fato de as Fundações de Apoio serem constituídas sobre o âmbito do direito privado como 

Organizações da Sociedade Civil, mas que estão vinculadas em sua maioria, para este estudo, 

às universidades públicas estaduais e federais, é importante que essas instituições de profundo 

grau de expertise e assessoramento às universidades estejam de acordo com as normas vigentes 

sobre a publicização de seus atos, seguindo o que determina a Constituição da República 

Federativa do Brasil e as leis que foram avaliadas neste trabalho; Lei de Responsabilidade Fiscal 

e Lei de Acesso à Informação. 

Quanto maior o grau de publicidade dos atos dos convenentes, mais as universidades 

serão transparentes quanto ao seu patrimônio e isto é extremamente relevante para a 

contabilidade pública, visto que o seu objeto é o patrimônio público. Portanto, é evidente a 

necessidade de acompanhamento dos convênios, termos de parceria e termos de colaboração, 

para que os objetos sejam concluídos, as prestações de contas aprovadas e o bem público 

prevaleça sobre o privado. 

Ficam sugeridas para pesquisas futuras avaliar os resultados sob a ótica per-capta de 

gastos, seja por aluno ou por região. Dessa forma, seria possível gerar informações de maior 

qualidade quanto à eficiência dos gastos públicos e sobre a prestação de contas envolta a esse 

processo, assim como o controle social. 
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