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ORIENTAÇÕES TÉCNICAS Nº 001/2018 
 
 
OBJETO: isenção da cobrança de tarifa bancária em 
relação às Organizações da Sociedade Civil, 
filantrópicas. 
 
 

As Organizações da Sociedade Civil (OSC’s), de natureza filantrópica, 
que possuem relações de parceria com a Administração Pública (União, Estado, Distrito 
Federal e Municípios), no âmbito da Lei nº 13.019/2014, modificada pela Lei nº 13.204, de 
14 de dezembro de 2015 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil) possuem 
direito à isenção da cobrança de tarifas bancárias,  
 

Art. 51.  Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão 

depositados em conta corrente específica isenta de tarifa 

bancária na instituição financeira pública determinada pela 

administração pública. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 

2015) – (grifos nossos). 

 

 
Idêntica disposição está inserida em outro diploma legal: o Decreto nº 

8.726, de 27 de abril de 2016, em seu artigo 33, parágrafo único. Vejamos: 

 

Art. 33, § 1º Os recursos serão depositados em conta corrente 

específica, isenta de tarifa bancária, em instituição financeira 

pública, que poderá atuar como mandatária do órgão ou da 

entidade pública na execução e no monitoramento dos termos de 

fomento ou de colaboração. (grifos nossos). 

 
Conforme disposto nos dois diplomas legais aqui mencionados, a 

isenção deverá ser respeitada somente em instituições financeiras públicas (Banco do Brasil 
ou Caixa Econômica Federal, na maioria dos casos). 

Os abusos cometidos por essas instituições financeiras públicas devem 
ser combatidos pelas Organizações da Sociedade Civil, das seguintes formas: 

1ª tentativa: a OSC enviará uma correspondência à instituição 
financeira pública, aos cuidados do gerente-geral, onde existe a conta ou as contas bancárias 
de movimentação de recursos financeiros públicos oriundos das parcerias (termo de 
colaboração ou termo de fomento), exigindo que o banco respeite o direito da OSC em ser 
beneficiada pela isenção das tarifas bancárias, conforme fundamentação legal. E que o banco 
ainda providencie a devolução à OSC de todo o montante das tarifas bancárias cobradas 
indevidamente, desde o início de movimentação da(s) conta(s) bancária(s). 
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Não havendo sucesso, segue com a 2ª tentativa: a OSC enviará uma 
correspondência à Ouvidoria da instituição financeira pública, reiterando o conteúdo 
original e todos os pedidos, denunciado o desrespeito do gerente do banco e exigindo o 
cumprimento da legislação. 

Não havendo sucesso, segue a 3ª tentativa: a OSC enviará um ofício ao 
Banco Central, reiterando o conteúdo original e todos os pedidos, denunciado o desrespeito 
do gerente do banco e da Ouvidoria e exigindo o cumprimento da legislação. 

Por fim, não havendo sucesso no âmbito administrativo, resta somente 
a 4ª tentativa: ajuizamento de mandato de segurança em desfavor do presidente da 
instituição financeira pública, com pedido de condenação ao banco, de todas as custas 
processuais, despesas com pagamento de honorários advocatícios, devolução de todo o 
montante de tarifas bancárias cobradas indevidamente e honorários de sucumbência. 

Caso a OSC não obtenha sucesso na 1ª tentativa, pode, caso queira, 
descartar as tentativas seguintes e ajuizar a ação. Seria uma opção. Lembrando que em todas 
as tentativas, a OSC deve cobrar uma resposta oficial formal da instituição financeira 
pública. 
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