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Curitiba, 07 de maio de 2018.

Estudo nº 01/2018 – CAOP CFTS – Área Fundações e Terceiro Setor.

Estudo nº 05 sobre o MROSC

Objeto: Estudo de iniciativa do CAOP CFTS – Análise do edital de desfazimento

de veículos n.º 1/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,

diante da Lei nº 13.019/2014.

1. Apresentação do objeto de estudo

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias Cíveis, Falimentares,

de Liquidações, Extrajudiciais, das Fundações e do Terceiro Setor – CAOP CFTS,

órgão que compõe o Ministério Público do Estado do Paraná, tomou contato com

o Edital  de  Desfazimento  de  Veículos  n.º  1/2018,  do  Ministério  do

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, cujo objeto recai em doação de

veículos que se tornaram inservíveis em virtude da implantação de um novo

modelo  de  transporte  de  servidores  da  Administração  Pública  Federal  –

TAXIGOV.1

Consta no edital que “em atendimento às disposições contidas na Lei

8.666, de 21 de junho de 1993 e no Decreto 99.658, de 30 de outubro de 1990,

podem  concorrer  à  doação  dos  veículos  disponibilizados:  Estados  e  Distrito

1 O edital foi assinado em 19/02/2018 e publicado no DOU em 20/02/2018; é referente ao
Processo  Administrativo  n°  05110.006443/2017-37.  Disponível  em:
<http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/alienacao-de-
veiculos-da-uniao/edital-de-desfazimento-de-veiculos-no-1-2018.pdf/@@download/file/Edital
%20de%20Desfazimento%20de%20Ve%C3%Adculos%20nº%201-2018.pdf>. Vale mencionar que,
em  05/03/2018,  veiculou-se  Aviso  de  Revogação  do  aludido  edital  na  página  referente  à
Alienação  de  Veículos,  do  portal  do  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,
conforme  se  vê  em  <http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-
contratos/alienacao-de-veiculos-da-uniao/alienacao-de-veiculos>  (acesso  em  06/03/2018)  e  e
em  <http://www.planejamento.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/alienacao-de-
veiculos-da-uniao/18_alienacao_veic_01_aviso_revogacao_dou.pdf> (acesso em 27/03/2018).
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Federal,  Municípios  mais  carentes,  instituições  filantrópicas,  reconhecidas  de

utilidade pública pelo Governo Federal, e as Organizações da Sociedade Civil de

Interesse Público – OSCIP”.

Embora o edital  em comento tenha sido revogado, o seu teor ainda

desperta  interesse  para  fins  de  estudo,  a  partir  do  seguinte  enfoque:  se

permanecesse válido, suscitaria perplexidades em face da incidência da  Lei nº

13.019, de 31/07/20142, quanto a possíveis repercussões adiante assinaladas.

Visto  que  o  aludido  instrumento  tem  como  escopo  a  doação  de

veículos antieconômicos, e  que  determinadas entidades do terceiro setor

fazem parte do rol de pessoas jurídicas legitimadas  para concorrer  – matéria

compreendida  nas  atribuições  do  CAOP  CFTS  –,  mostra-se  oportuno  tecer

algumas considerações sobre a questão.

2. Considerações sobre o objeto de estudo

2.1 Da doação de bens inservíveis  pela Administração Pública

Federal para entidades do Terceiro Setor

Conforme anunciado em seu texto, o edital é regido pela Lei nº 8.666,

de 21/06/93 e Decreto nº 99.658, de 30/10/90.

Sobre os aspectos fundamentais da doação de bens inservíveis pela

Administração  Pública  Federal,  por  brevidade  utiliza-se  o  escólio  de  Marcelo

Morais Fonseca:

2 Também conhecido como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC.
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A Constituição Federal, no seu art. 37, inciso XXI, estabelece que os contratos
de obras, serviços, compras e alienações, firmados pela Administração Pública
sejam,  em regra,  precedidos  de  licitação,  a  fim de  assegurar  “igualdade  de
condições a todos os concorrentes”. O mencionado dispositivo constitucional,
todavia, faz expressa ressalva quanto à obrigatoriedade do certame nos “casos
especificados na legislação”.
A Lei nº 8.666/93 trata da alienação de bens da Administração Pública no
seu art.  17,  sendo interessante  transcrever  os  dispositivos  que  cuidam
especificamente da doação de bens móveis:
Art.  17.  A  alienação  de  bens  da  Administração  Pública,  subordinada  à
existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de
avaliação e obedecerá às seguintes normas”:
(...)
II –  quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada
esta nos seguintes casos:
a)  doação, permitida  exclusivamente para fins e uso de interesse social,
após  a  avaliação  de  sua  oportunidade  e  conveniência  sócio-econômica,
relativamente à escolha de outra forma de alienação.
A doação de bens públicos móveis, portanto, quando se destinar a fins de uso
de  interesse  social,  pode  ser  feita  mediante  procedimento  de  dispensa  de
licitação.  No entanto,  ainda que afastada  a  obrigatoriedade de  licitar,  a
contratação  deve  ser  precedida  de  procedimento  administrativo  que
atenda aos ditames legais, bem como respeitar os princípios que regem a
Administração  Pública, inscritos  no  caput  do  art.  37  da  Carta  Federal
(legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência).  Nesse
sentido, ensina Marçal Justen Filho:[1]

A contratação direta não significa inaplicação dos princípios básicos que
orientam a atuação administrativa. Nem se caracteriza uma livre atuação
administrativa. O administrador está obrigado a seguir um procedimento
administrativo determinado, destinado a assegurar (ainda nesses casos) a
prevalência dos princípios jurídicos fundamentais. Permanece o dever de
realizar a melhor contratação possível,  dando tratamento igualitário a
todos os possíveis contratantes.

Vale registrar que os bens públicos são objeto de disciplina no Código Civil de
2002, onde são classificados em bens de uso comum do povo, bens de uso
especial  e  bens  dominicais.  Estes  últimos  “constituem  o  patrimônio  das
pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de
cada  uma  dessas  entidades” (art.  99,  inciso  III,  do  CC).  Os  bens  públicos
dominicais podem ser alienados, segundo o art. 101 do Diploma Civil, desde
que observadas as exigências de lei.
O  regramento  trazido  pela  Lei  nº  8.666/93 deve  ser  interpretado  à  luz  da
legislação regulamentar específica sobre o reaproveitamento, a movimentação,
a  alienação  e  outras  formas  de  desfazimento  material  no  âmbito  da
Administração Pública Federal.  Trata do assunto o Decreto nº 99.658/90,
com as alterações promovidas pelo Decreto nº 6.087/07.
O art. 3º, inciso IV, do Decreto nº 99.658/90 não deixa dúvidas acerca da
abrangência do conceito de alienação utilizado neste diploma:  “operação de
transferência do direito de propriedade material, mediante venda, permuta ou
doação”.3 [Grifos nossos]

3 Excerto  de  artigo  disponível  em:  <http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,breves-
consideracoes-sobre-a-doacao-de-bens-inserviveis-pela-administracao-publica,46255.html>.
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No  que  pertine  às  entidades  do  Terceiro  Setor  nessa  temática,

rememora-se que o Governo Federal, nos termos do artigo 15, III, do D  ecreto   n°  

99.658,    de  30/10/90  4,  incluiu  aquelas consideradas  de  Utilidade  Pública

Federal no rol das pessoas jurídicas beneficiárias de doações de materiais e

bens considerados antieconômicos (estes últimos, objeto do edital em apreço).

Posteriormente,  por  meio  do  Decreto   n°  6.087,  de  20/04/07  ,  a  redação  do

Decreto  99.658/90 foi  alterada  para  também incluir  as  Organizações  da

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) naquele rol:

Art.15. A doação, presentes razões de interesse social, poderá ser efetuada pelos
órgãos integrantes da Administração Pública Federal direta, pelas autarquias e
fundações, após a avaliação de sua oportunidade e conveniência, relativamente
à escolha de outra forma de alienação, podendo ocorrer, em favor dos órgãos e
entidades a seguir indicados, quando se tratar de material: (Redação dada pelo
Decreto nº 6.087, de 2007). 

(…)  II  -  antieconômico,  para  Estados  e  Municípios  mais  carentes,  Distrito
Federal,  empresas  públicas,  sociedade  de  economia  mista,  instituições
filantrópicas,  reconhecidas  de  utilidade  pública  pelo  Governo  Federal,  e
Organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público;  (Redação  dada  pelo
Decreto nº 6.087, de 2007). 

2.2  Dos  aspectos  do  edital  referentes  a  entidades  do  terceiro

setor

Como recorte  temático,  elencam-se  os  requisitos  do  edital  estudado

relativos  às  entidades  do  Terceiro  Setor  que  podem  apresentar  o  respectivo

pedido:

Acesso em 27/03/2018.
4 Regulamenta,  no  âmbito  da  Administração  Pública  Federal,  o  reaproveitamento,  a
movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material. 

Av. Mal. Deodoro, n° 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – Centro – Curitiba/PR – CEP n° 80.060-010
E-mails: caoppciv@mppr.mp.br/caopfund@mppr.mp.br

Fones: (41) 3250-4848/4851/4852

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6087.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6087.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6087.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6087.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6087.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6087.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d99658.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d99658.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d99658.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d99658.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d99658.htm


CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 
CÍVEIS, FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR

4.4.2.  Para  as  Instituições  Filantrópicas[5]  reconhecidas  de  utilidade  pública  pelo  Governo
Federal e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, conforme o caso:
4.4.2.1. Certidão de Utilidade Pública Federal ou de Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público com prazo de validade em vigência;
4.4.2.2.  Estatuto  Social  –  em  cujo  texto  deverá  constar,  dentre  os  objetivos  sociais  da
organização, ao menos uma das finalidades elencadas no Art. 84-C da Lei n.º 13.019, de 31 de
julho de 2014, além das condições para classificação da organização conforme inciso I de seu Art.
2.º ;
4.4.2.3. Ata da última assembleia de eleição dos dirigentes;
4.4.2.4. Documento de Identificação do representante legal, com foto, no qual conste o número
do RG e CPF, bem como o ato que lhe confere poderes para formalizar o Termo de Doação;
4.4.2.5. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
4.4.2.6.  Entidades  Filantrópicas:  Concessão  ou  Renovação  do  Certificado  de  Entidade
Beneficente de Assistência Social  (Lei  n.º 12.101, de 27 de novembro de 2009 e Decreto n.º
8.242,  de 23 de maio de 2014)  e do Decreto de Utilidade Pública reconhecido pelo Governo
Federal; e
4.4.2.7. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP: Certidão de Regularidade
junto ao Ministério da Justiça (Decreto n.º 3.100, de 30 de junho de 1999).
4.4.3. Poderão ser analisados outros documentos, declarações e certidões que atestem, de forma
cabal, a atuação das entidades mencionadas no subitem 4.4.2, de forma a atender ao maior
grupo  possível  de  interessados,  com observância  aos  princípios  da  moralidade,  publicidade,
competitividade e isonomia.

2.2.1 Da incidência da Lei 13.019/2014 ao caso concreto

Em  breve  retrospecto  sobre  aspectos  fundamentais  da  Lei  n.º

13.019/14 – já repisados em outros estudos realizados nesta Unidade –, resgata-

se a síntese elaborada por Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo:

A Lei 13.019/2014, cuja vigência iniciou em 23 de janeiro de 2016 e já bastante
alterada,  antes  mesmo  de  sua  entrada  em  vigor,  pela  Lei  13.204/2015  -,
introduziu, em nosso ordenamento jurídico, "normas gerais para as parcerias
entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de
mútua cooperação,  para a  consecução de  finalidades de  interesse público  e
recíproco,  mediante  a  execução  de  atividades  ou  de  projetos  previamente
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em
termos de fomento ou em acordos de cooperação".

5 Em apreço à utilização de terminologia adequada, cabe dizer que “instituições filantrópicas” é
denominação que caiu em desuso. Não obstante, com base no item 4.3.2 do Edital, conclui-se
que o emprego dessa nomenclatura refere-se às organizações da sociedade civil (OSCs) que não
tenham qualificação de OSCIP.
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Ela também "define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de
cooperação  com  organizações  da  sociedade  civil".  Na  órbita  federal,  a  Lei
13.019/2014 está regulamentada pelo Decreto 8.726/2016.
Chamada  de  "marco  regulatório  das  organizações  da  sociedade  civil",  a  Lei
13.019/2014  é  de  observância  obrigatória  por  parte  de  todos  os  entes  da
Federação.  Conforme  definição  nela  própria  contida;  são  considerados
administração pública, para efeito de incidência de suas disposições, a União,
os  estados,  o  Distrito  Federal,  os  municípios,  as  respectivas  autarquias  e
fundações  públicas,  bem  como  as  empresas  públicas  e  as  sociedades  de
economia  mista  prestadoras  de  serviço  público,  e  suas  subsidiárias,  que
recebam recursos da pessoa política instituidora para pagamento de despesas
de pessoal ou de custeio em geral (art. 2. 0 , II).
As  parcerias  disciplinadas  na  Lei  13.019/2014  são  celebradas  entre  a
administração  pública  (...)  e  pessoas  jurídicas  privadas  genericamente
denominadas  "organizações  da  sociedade  civil"  (OSC).  Os  instrumentos  de
formalização  dessas  parcerias  são  o  "termo  de  colaboração",  o  "termo  de
fomento" e o "acordo de cooperação".6

Em avanço nas particularidades do caso, do edital em tela extrai-se a

exigência contida no item 4.4.2.2.:

Estatuto  Social  –  em  cujo  texto  deverá  constar,  dentre  os  objetivos
sociais da organização,  ao menos uma das finalidades elencadas no
Art.  84-C  da  Lei  n.º  13.019,  de  31  de  julho  de  2014,  além das
condições para classificação da organização conforme inciso I  de
seu Art. 2.º; [destacamos]

Neste  ponto  chama  atenção  o  aspecto  de  que  o  edital  manifesta

expressamente que também é regido pela Lei n.º 13.019/14, porquanto enumera

os seguintes requisitos dela extraídos:

i) que a entidade se amolde à definição legal de organização da

sociedade civil (OSC), segundo prevê o art. 2º, inciso I e alíneas da Lei n.º

13.019/147;

6 ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 25 ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 175.
7 Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se:
I - organização da sociedade civil: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
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ii) que a entidade exerça ao menos uma das finalidades arroladas

no art. 84-C da Lei n.º 13.019/148.

É elementar a incidência do MROSC sobre a situação fática,  pois  a

relação  que  eventualmente  seria  entabulada  entre  a  Administração  Pública

Federal e alguma entidade contemplada – sendo que esta deveria se enquadrar

na definição legal de organização da sociedade civil –, corresponderia à hipótese

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados,
conselheiros,  diretores,  empregados,  doadores  ou  terceiros  eventuais  resultados,  sobras,
excedentes  operacionais,  brutos  ou  líquidos,  dividendos,  isenções  de  qualquer  natureza,
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e
que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por
meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; (Incluído pela Lei nº 13.204, de
2015)
b)  as  sociedades  cooperativas  previstas  na  Lei  no 9.867,  de  10  de  novembro  de  1999;  as
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas
por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para
fomento,  educação  e  capacitação  de  trabalhadores  rurais  ou  capacitação  de  agentes  de
assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos
de interesse público e de cunho social. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de
cunho  social  distintas  das  destinadas  a  fins  exclusivamente  religiosos;  (Incluído  pela  Lei  nº
13.204, de 2015)
8 Art. 84-C. Os benefícios previstos no art. 84-B serão conferidos às organizações da sociedade
civil  que apresentem entre seus objetivos sociais  pelo menos uma das seguintes finalidades:
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - promoção da assistência social; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; (Incluído pela
Lei nº 13.204, de 2015)
III - promoção da educação; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
IV - promoção da saúde; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
V - promoção da segurança alimentar e nutricional; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
VI  -  defesa,  preservação  e  conservação  do  meio  ambiente  e  promoção  do  desenvolvimento
sustentável; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
VII - promoção do voluntariado; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;(Incluído pela Lei nº
13.204, de 2015)
IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos
de produção, comércio, emprego e crédito; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
X  -  promoção  de  direitos  estabelecidos,  construção  de  novos  direitos  e  assessoria  jurídica
gratuita de interesse suplementar; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros
valores universais; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
XII - organizações religiosas que se dediquem a atividades de interesse público e de cunho social
distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
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de acordo de cooperação9: instrumento de formalização de parcerias entre a

administração pública e OSC, de iniciativa de uma ou de outra parte, para

consecução  de  finalidades  de  interesse  público  e  recíproco,  que  não

envolvam transferência de recursos financeiros.

O acordo de cooperação poderá ser utilizado em duas situações: i) nas

parcerias  que  não  envolvam  transferências  de  recursos  financeiros;  ou  ii)

quando, apesar de não envolver transferência de recursos financeiros, o objeto

envolver  a  celebração  de  comodato,  doação  de  bens  ou  outra  forma  de

compartilhamento  de  recurso  patrimonial.  Na  primeira  hipótese  não  há

necessidade de realização do chamamento público; entretanto, caso o acordo de

cooperação seja usado para qualquer forma de compartilhamento patrimonial

(comodato,  doação  de  bens,  etc),  deve  ser  aplicada  a  regra  do  chamamento

público, conforme previsão do art. 29 da precitada lei.

Diante da aferição de que o conteúdo editalício abrange também a

possibilidade  de  doação  dos  bens  inservíveis  da  Administração  Pública

Federal à entidade que deve se caracterizar como uma OSC, nos termos da

Lei  13.019/14,  a  situação  se  enquadraria  na  hipótese  de  acordo  de

cooperação com chamamento público10. 

XIII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de
informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas
neste artigo.(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. É vedada às entidades beneficiadas na forma do art. 84-B a participação em
campanhas  de  interesse  político-partidário  ou  eleitorais,  sob  quaisquer  meios  ou  formas.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015).
9 Vide art. 2º, VIII-A, da Lei 13.019/14.

10 Pode-se dizer que o MROSC cunhou um modelo especial de licitação para selecionar as OSCs
aptas  para  firmar  as  parcerias  anunciadas:  o  chamamento  público.  Como  mote  da  lei,  o
chamamento público garante oportunidades de acesso a todas as OSCs interessadas; para tanto,
o órgão do governo responsável deverá publicar um edital chamando todas as organizações a
apresentarem seu interesse na realização da parceria.
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Para a celebração de acordos de cooperação será exigido que a entidade

tenha objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância

pública e social, consoante declara o § 1º do art. 33, do citado diploma legal:

Art.  33.  Para  celebrar  as  parcerias  previstas  nesta  Lei,  as  organizações  da
sociedade  civil  deverão  ser  regidas  por  normas  de  organização  interna  que
prevejam, expressamente: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I  -  objetivos  voltados  à  promoção  de  atividades  e  finalidades  de  relevância
pública e social;
(...)
§ 1o Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito
previsto no inciso I. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Ainda  que  não  haja  menção  expressa  ao  tipo  de  parceria  que

decorreria  de  eventual  destinação  desses  bens  à  entidade  eventualmente

contemplada no procedimento em tela, observa-se que: foi cumprida a regra do

chamamento  público;  exigiu-se  que  no  Formulário  de  Solicitação  de  Doação

deverá  constar,  obrigatoriamente,  a  indicação da  destinação prevista  para os

veículos que devem ser utilizados somente para fins e uso de interesse social

(descrever as atividades para as quais o veículo será utilizado, conforme item

4.3.2 do edital).

 Entrementes, sobressai o aspecto de que a União, por intermédio

da Central de Compras do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e

Gestão, elegeu um fator discriminatório para definir quais OSCs poderiam

concorrer, situação inadmitida pela Lei nº 13.019/14.

Registrou-se,  alhures,  que  o  edital  apresenta  como  requisitos

basilares:  i) para as “entidades filantrópicas”, a comprovação da Concessão ou

Renovação do  Certificado de Entidade Beneficente de  Assistência  Social  e  do
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Decreto  de  Utilidade  Pública  reconhecido  pelo  Governo  Federal11;  ii) para  as

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP12, a apresentação

da Certidão de Regularidade junto ao Ministério da Justiça.

Frisa-se, todavia, que a lei não exige que as organizações da sociedade

civil tenham qualificações, títulos ou certificações específicas para que possam

concorrer nos editais de seleção pública referentes às parcerias.  O conceito de

OSC  legalmente  delineado  é  uno  e  abrangente,  incluindo  associações  de

interesse social, fundações privadas, cooperativas sociais e de interesse público,

organizações  religiosas  voltadas  a  atividades  de  interesse  público  e  projetos

sociais distintos de atividade religiosa –  entidades que, uma vez interessadas

em  eventual  celebração  dos  novos  modelos  de  parceria  lançados  pelo

MROSC,  podem ou não ter prévia ou posterior qualificação, titulação ou

certificação acima mencionadas. 

Destarte,  esses atributos não são requisitos para a pactuação dos

novos modelos de parceria lançados pelo MROSC.

11 Cuida-se de certificado concedido pelo Governo Federal, por intermédio dos Ministérios da
Educação, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Saúde, às pessoas jurídicas de
direito  privado, sem fins lucrativos,  reconhecidas como entidades beneficentes de assistência
social que prestem serviços nas áreas de educação, assistência social ou saúde, que atendam ao
disposto na vigente  Lei    n  º 12.101,    de 27/11/  2009  , regulamentada pelo  Decreto n.º 8.242, de
23/  05/  2014  . Antes do advento da Lei n.º12.101/2009, a Declaração de Utilidade Pública Federal
era um requisito exigido para a obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (Cebas). Desde 2010 esta exigência não está mais em vigor.
12 As  denominadas  Organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  (OSCIPs),
disciplinadas pela  Lei  n.º  9.790,  de  23/03/1999,  regulamentada pelo  Decreto  n.º  3.100/  99  .
Rememora-se que a qualificação jurídica de OSCIP pode ser outorgada pelo Ministério da Justiça
às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se
encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos
objetivos  sociais  e  disposições  estatutárias  atendam  aos  requisitos  instituídos  pela  Lei  nº
9.790/99, com a finalidade de prestar uma das atividades previstas em seu art. 3º, por meio de
relação formalizada por Termo de Parceria. Referidas legislações aplicáveis às OSCIPs continuam
vigentes,  disciplinando  o  termo  de  parceria,  instrumento  jurídico  distinto  das  parcerias
anunciadas pela Lei n.º 13.019/14, em relação ao qual as exigências desta lei não se aplicam,
desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei n.º 9.790/99, conforme estabelece o art. 3º,
inc. VI, da Lei n.º 13.019/14.
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Já fora  abordado  no Estudo  n.º  04/2016,  desenvolvido  pela  equipe

deste CAOP CFTS:

O advento do MROSC advém, em especial, do reconhecimento da necessidade
de se criar um arcabouço legal que sistematizasse de modo uniforme (sem
esbarrar em outras legislações vigentes sobre o tema) as relações que envolvem
o repasse de verbas públicas ao terceiro setor, este compreendendo as pessoas
jurídicas  privadas  sem  fins  lucrativos  nas  suas  mais  variadas  roupagens,
conforme explanado no Informativo n° 6413 deste Centro de Apoio Operacional:

Desta forma,  o legislador cria um sistema coeso para que todas as
entidades do Terceiro Setor que se enquadrem na classe “organização
da  sociedade  civil”  possam  se  submeter  ao  mesmo  processo  de
obtenção  de  recursos  públicos.  E,  uma  vez  que  o  tratamento
legislativo  não  elimina  as  peculiaridades  de  cada  modalidade  de
organização civil, porém abarca todas aquelas fundadas pelos vetores
da ausência de fins lucrativos e da não distribuição de receitas entre
seus  associados,  prestigia-se  a  participação  das  entidades  na
conquista do bem-estar social. 

É de se apontar, ainda, que a certificação deixou de ser requisito para

obtenção de outros benefícios por uma OSC, conforme enuncia o art. 84-B da Lei

13.019/14:

Art.  84-B.  As  organizações  da  sociedade  civil  farão  jus  aos  seguintes
benefícios,  independentemente  de  certificação: (Incluído  pela  Lei  nº
13.204, de 2015)
I - receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por cento) de sua
receita bruta;(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
II  -  receber  bens  móveis  considerados  irrecuperáveis,  apreendidos,
abandonados  ou  disponíveis,  administrados  pela  Secretaria  da  Receita
Federal do Brasil; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
III  -  distribuir  ou prometer  distribuir  prêmios,  mediante sorteios,  vale-
brindes,  concursos  ou  operações  assemelhadas,  com  o  intuito  de
arrecadar recursos adicionais destinados à sua manutenção ou custeio.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Por fim, vale ponderar que a certificação (lato sensu) não pode ser

considerada,  de per si,  como um atestado de idoneidade para a entidade

13 Disponível  em:  <http://www.fundacoes.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?
storyid=62&tit=Informativo-no-64--Os-propositos-do-Projeto-de-Lei-que-visa-a-
regulamentacao-das-Organizacoes-da-Sociedade-Civil.-->.
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que a recebe. Esse desenho confere ao processo de qualificação características

de  impessoalidade  e  celeridade,  contudo,  limita  a  primeira  avaliação  do

candidato a parceiro do setor público a aspectos meramente formais.

2.4 Do Título de Utilidade Pública Federal

A Lei n° 91, de   28/08/1935  , regulamentada pelo Decreto n° 50.517, de

02/05/1961,  previa  as  regras  pelas  quais  as  sociedades  civis,  associações  e

fundações poderiam ser declaradas de utilidade pública federal, pelo Ministério

da  Justiça,  mediante  a  comprovação  de  que  serviam desinteressadamente  à

coletividade e de que cumpriam determinados requisitos. Contudo, o art. 9º da

L  ei   nº   13.204,   de 14/12/2015  14 revogou expressamente a Lei nº 91/1935.

Sobre  aspectos  elementares  dessa  titulação  pública,  José  Eduardo

Sabo Paes preleciona que:

A utilidade pública pode ser definida, segundo o Promotor de Justiça Edson
Rafael, como o proveito ou a vantagem que uma entidade jurídica, sem fins
lucrativos  oferece  à  sociedade,  para  satisfazer  uma  necessidade  coletiva  de
ordem pública.
Trata-se,  na  verdade,  a  declaração  de  utilidade  pública  como  o
reconhecimento de que determinadas entidades cumprem uma função que
deveria ser exercida pelo Poder Público.
(…)  Inicialmente, essa declaração tinha um caráter honorífico e cívico e
não era condição ou requisito imediatamente prévio a qualquer vantagem,
podendo  ser  cassada  caso  a  sociedade,  associação  ou  fundação  não
apresentasse,  todos  os  anos,  “relação  circunstanciada  dos  serviços  que
houvessem prestado à coletividade” (…).

14 Altera a Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, “que estabelece o regime jurídico das parcerias
voluntárias,  envolvendo ou não transferências de recursos financeiros,  entre a administração
pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução
de finalidades de interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de colaboração
com organizações da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999”; altera as Leis
nos 8.429, de 2 de junho de 1992, 9.790, de 23 de março de 1999, 9.249, de 26 de dezembro de
1995, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 12.101, de 27 de novembro de 2009, e 8.666, de 21 de
junho de 1993; e revoga a Lei no 91, de 28 de agosto de 1935.
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A declaração de utilidade até o advento da Lei n.º 12.101, de 27.11.2009, era
indispensável  para  que  a  entidade  recebesse  o  Certificado  de  Entidade
Beneficente  de  Assistência  Social  –  CEBAS  e,  a  partir  deste,  a  isenção  de
respectiva cota patronal previdenciária e por meio desta declaração, os chefes
dos  Executivos  Federal,  Estadual,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios
concediam às entidades beneficiárias vantagens fiscais ou financeiras, uma vez
que o referido título é conditio sine qua non para o gozo de isenções fiscais ou
recebimento de subvenção, auxílio ou doações.
(…) No entanto, a importância do título de utilidade pública federal, após a lei
12.101/2009, foi diminuída, em face de não mais assegurar qualquer benefício
fiscal  no  tocante  ao  gozo  da isenção previdenciária,  uma vez  que a  Lei  n.º
12.101/2009, diferentemente da Lei n.º 8.212/1991 (art. 55), não condiciona
essa titulação para o reconhecimento e certificação como entidade beneficente
de  assistência  social  e,  com o  advento  da Lei  n.º  13.019/2014,  o  título  foi
extinto.15 [Grifos nossos]

A respeito da extinção do Título de Utilidade Pública Federal, cita-se

que,  em  14/04/2016,  o  Ministério  da  Justiça  emitiu  um  comunicado16 às

entidades  que  detinham título  de  Utilidade  Pública  Federal,  conforme  o  teor

transcrito abaixo:

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

COMUNICADO

Às entidades que detinham título de Utilidade Pública Federal

Assunto: Extinção do título de Utilidade Pública Federal – UPF e desativação do Cadastro
Nacional de Entidades Sociais do Ministério da Justiça (CNES)

Prezados senhores,

1. O Ministério da Justiça informa que a Lei nº 91/35 foi revogada pela Lei nº 13.204
de 2015 e, assim, deixa de existir o título de Utilidade Pública Federal (UPF), e como
consequência, o Ministério da Justiça:

• não concederá novos títulos de UPF;
• não renovará mais títulos de UPF; e
• não receberá mais prestações de contas anuais das UPFs.

15 SABO PAES, José Eduardo. Fundações, associações e entidades de interesse social: aspectos
jurídicos, administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 9. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro:
Forense, 2018, p. 622-623
16 Comunicado 1 (2145867) SEI 08071.001465/2014-60.
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2. Desta forma, também foi desativado o Cadastro Nacional de Entidades Sociais –
CNES/MJ e, portanto, estão encerrados os procedimentos relacionados ao título de UPF,
como:

• comprovação de vínculo de dirigentes;
• envio de relatórios;
• expedição de certidão de regularidade;
• atualização cadastral,
• pedido de titulação;
• cancelamento de título.

3.  A  revogação  do  título  de  UPF  resulta  de  um  conjunto  de  medidas  de
desburocratização  das  relações  do  Estado  com  as  Organizações  da  Sociedade  Civil
(OSCs). Nesse contexto, a Lei nº 13.019 de 2014 (do Marco Regulatório das Organizações
da Sociedade Civil  – MROSC), que entrou em vigor no dia 25/01/2016, universaliza
determinados benefícios a todas as organizações sem fins lucrativos (art. 84-B), sem a
necessidade de certificação.

4. Não existe qualquer certidão do Ministério da Justiça, ou de qualquer outro
órgão, para atestar a condição de OSC para uma entidade. Além disso, nenhum
órgão poderá exigir o certificado de UPF para nenhum fim.

5. A regulamentação destas mudanças está regulamenta na Portaria MJ nº 362, de 1º 
de março de 2016 (…).17 [Grifos no original]

Nota-se,  ainda,  que foi  dada ampla publicidade sobre a questão no

portal do Ministério da Justiça:

[1] O CNES foi desativado definitivamente, tendo em vista a revogação da lei que
permitia  o  governo  federal  reconhecer  as  associações  e  fundações  como
Utilidade Pública Federal (UPF). Apenas as entidades tituladas como UPF, por
força de lei, estavam obrigadas a prestar contas anualmente de suas atividades.
O  principal  objetivo  do  CNES  era  receber  os  relatórios  de  atividades  das
entidades tituladas como UPF e emitir a denominada certidão de regularidade
de “prestação de contas”. 
Contudo, os títulos de UPF foram revogados (nenhum órgão poderá exigir o
certificado  de  UPF  para  nenhum  fim) e  as  entidades  não  devem  mais
apresentar os seus relatórios de atividades. 
Dessa  forma,  o  Ministério  da  Justiça  e  Segurança  pública  não  receberá
relatórios de atividades das entidades e não fornecerá certidão de regularidade
(em razão de  relatório  aprovado)  para  as  entidades  antes  sujeitas  ao  CNES
(UPF, OSCIP, Organização Estrangeira). Assim, todas as ações relacionadas ao

17 Disponível  em:  <http://www.justica.gov.br/central-de-atendimento/entidades/comunicado-
entidades-sociais.pdf>.
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CNES foram extintas, inclusive a comprovação de vínculo; e não há sistema que
o substitua quanto a essas funcionalidades.18 [Grifos no original]

Assim, registra-se  a  perplexidade  quanto à  exigência  ilegal  de

apresentação  de  Certidão  de  Título  de  Utilidade  Pública  federal  pelas

entidades filantrópicas na situação do edital apreciado. Não se conhecem as

razões  que  motivaram a  revogação  do instrumento  convocatório,  mas  é

certo que,  caso permanecesse  aberto,  caberia  impugnação quanto a  este

ponto.

A atual coordenação deste Centro de Apoio considera prevalecente o

entendimento de que a Lei n.º 13.204/15 (que alterou substancialmente a Lei

13.019/14, bem como extinguiu o título de utilidade pública federal) insere-se no

contexto maior de criação de um Marco Regulatório das Organizações do Terceiro

Setor – que vai além da edição da Lei nº 13.019/1419. Esse movimento adveio do

reconhecimento  da  necessidade  de  se  criar  um  arcabouço  legal  que

sistematizasse  de  modo  uniforme,  em  todas  as  esferas  de  Governo   –  sem

esbarrar em outras legislações vigentes sobre o tema, bem como na competência

18 Disponível em: <http://justica.gov.br/news/nova-lei-universaliza-e-desburocratiza-acesso-a-
beneficios-de-organizacoes-da-sociedade-civil>.
19 Conforme já exposto no Estudo nº 04/16 – CAOP CFTS: “A Lei  nº 13.019/14 é também

conhecida como Marco Regulatório das Organizações do Terceiro Setor (MROSC), porquanto
seja por muitos considerada como um marco legal do terceiro setor. Todavia, tal designação é
vista com certa reserva por parcela dos estudiosos desse campo, os quais apontam que ela
não abarca todos os aspectos jurídicos relativos às organizações da sociedade civil. Deveras,
se  por  um lado  alguns  temas  atinentes  a  essas  entidades  já  eram objeto  de  legislações
anteriores à prefalada lei, tais como a  Lei nº 9.637/98 (Lei das Organizações Sociais e dos
Contratos de Gestão, em vigor), a Lei nº 9.790/  99   (Lei das Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público e dos Termos de Parceria,  ainda em vigor), e a  Lei    nº 91/35   (Lei do
Título  de  Utilidade  Pública  Federal,  revogada pela  Lei  nº  13.204/2015);  por  outro  lado,
algumas pautas relevantes do setor terciário ainda carecem de diploma normativo geral, a
exemplo da agenda referente à captação de doações feitas por particulares às entidades em
comento,  entre  muitas  outras.  De  todo  modo,  não  obstante  a  impropriedade  do  apelido
cunhado para a Lei 13.019/14 – MROSC –, é certo que se trata da primeira a conceituar as
organizações  da  sociedade  civil,  voltando-se  ao  aperfeiçoamento  do  ambiente  jurídico  e
institucional relacionado a essas entidades e à definição de inéditas relações de parcerias
voluntárias entre estas e a Administração Pública: os termos de fomento e de colaboração, no
caso de parcerias com recursos financeiros, e o acordo de cooperação, no caso de parcerias
sem recursos financeiros”.
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dos entes para legislar – as relações entre OSCs e Estado, conforme explanado

no Informativo n° 64 deste CAOP:

“organização da sociedade civil” possam se submeter ao mesmo processo
de obtenção de recursos públicos. E, uma vez que o tratamento legislativo
não elimina as peculiaridades de cada modalidade de organização civil,
porém abarca todas aquelas fundadas pelos vetores da ausência de fins
lucrativos  e  da  não  distribuição  de  receitas  entre  seus  associados,
prestigia-se  a  participação  das  entidades  na  conquista  do  bem-estar
social. 

E,  nesse  cenário  em  que  o  legislador  pretendeu  uniformizar  o

tratamento jurídico para todas as esferas da Administração Pública em suas

relações com entidades do Terceiro Setor, com o advento da Lei nº 13.204/15, a

titulação de utilidade pública deixou de ser relevante para a celebração de

parcerias com o Poder Público – tanto é que foi revogada a Lei nº 91/1935, que

dispunha sobre a concessão desse título no âmbito federal. 

Sobre  o  esvaziamento  do  papel  do  título  de  utilidade  pública

reconhecido pelo Grupo de Trabalho instituído pelo Ministério da Justiça, José

Eduardo Sabo Paes assinalou que:

(…)  a discricionariedade nos últimos anos para a concessão do título de
utilidade pública, com a inexistência de uma política orientadora definida
tanto  a  nível  federal  como  estadual  ou  municipal,  bem  como  a  clara
mudança  de  perspectiva  do  relacionamento  do  Estado  e  da  sociedade,
apontam  na  direção  de  inutilidade  da  manutenção  deste  sistema  de
titulação.
Tal  entendimento,  registre-se,  é  fruto  inclusive  de  reflexões  realizadas  no
Ministério da Justiça, por ocasião da realização de colóquios no seio do Grupo
de Trabalho instituído com a finalidade de realizar análise de ações daquele
Ministério relativas  “aos processos e fluxos de qualificação e de titulação das
entidades  sociais,  analisar  a  legislação atual  atinente  ao  tema e  propor,  se
necessário,  alterações  legislativas,  além  de  desenhar  mecanismos  para
aprimorar o sistema de controle e supervisão no que redundou na expressa
revogação  e  extinção  do  Título  de  Utilidade  Pública  Federal,  a  partir  de
23.01.2016, sendo arquivados os processos administrativos em tramitação no
DEJUS que envolvam.20 [Grifamos]

20 Op. cit., p. 624.
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Ainda que se reconheça o intuito de se uniformizar – na medida do

possível – a legislação aplicável aos entes do Terceiro Setor nas distintas esferas

governamentais, a legislação estadual, distrital e municipal que versem sobre

o título de utilidade pública continuam a produzir efeitos legais até que

eventualmente sejam revogadas pelas respectivas unidades federativas.

Portanto, se permanecerem vigentes as respectivas legislações nas

esferas  de  poder  estadual  e  municipal,  ainda  é  possível  a  concessão  de

título de utilidade pública. Todavia, sublinhe-se que para fins de realização

das parcerias anunciadas pela Lei n.º 13.019/2014, está esvaziado o papel

dos  títulos  de  utilidade  pública,  uma  vez  que  o  preenchimento  dos

requisitos  da  Lei  nº  13.019/2014  e  suas  normas  regulamentares  é

suficiente.

Ademais, não obstante as Leis 13.019/2014 e 13.204/15 devam ser

interpretadas em conformidade com a Constituição para serem consideradas, em

princípio, lei federal (e não nacional) aplicável à União, Rafael Carvalho Rezende

de  Oliveira  bem  ponderou  que  “seja  recomendável  que  os  demais  entes

federados  adotem,  em  suas  respectivas  legislações,  as  exigências,  os

princípios  e  as  demais  ideias  consagradas  pelo  legislador  federal,

especialmente pelo caráter moralizador das referidas normas”21. 

Considera-se,  assim,  nesse  particular  aspecto  da  titulação

questionada, que a  mens legislatoris pretendeu estender a todas as OSCs os

benefícios previstos nas legislações citadas, independentemente da exigência de

cumprir requisitos formais e burocráticos para a certificação pretendida.

21 OLIVEIRA, Rafael  Carvalho Rezende.  Curso  de Direito  Administrativo.  5.  ed.  rev.,  atual.  e
ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, p. 348.

Av. Mal. Deodoro, n° 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – Centro – Curitiba/PR – CEP n° 80.060-010
E-mails: caoppciv@mppr.mp.br/caopfund@mppr.mp.br

Fones: (41) 3250-4848/4851/4852



CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 
CÍVEIS, FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR

3.  Sinaladas as considerações anteriores, registra-se que  este Centro

de Apoio coloca-se à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas e o

acatamento  de  críticas  e  sugestões  no  que  concerne  à  esfera  de  atribuição

referente às fundações privadas e o terceiro setor.

TEREZINHA DE JESUS SOUZA SIGNORINI
Procuradora de Justiça – Coordenadora

 MARIA CLARA DE ALMEIDA BARREIRA

Assessora Jurídica

Av. Mal. Deodoro, n° 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – Centro – Curitiba/PR – CEP n° 80.060-010
E-mails: caoppciv@mppr.mp.br/caopfund@mppr.mp.br

Fones: (41) 3250-4848/4851/4852


