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Estudo sobre o Marco Regulatório do Terceiro Setor nº 02/2015 

 
 

“Considerações sobre a fase de transição legal ao novo regime 
estabelecido pelo Marco Legal do Terceiro Setor” 

 
 

 
1. Introdução 
 
 
A Lei 13.019/2014, voltada às parcerias de colaboração e 

fomento entre Estado e o Terceiro Setor, foi publicada em 1º de agosto 

de 2014, com previsão de vacatio legis de 90 dias. 

 

Diante das várias manifestações pelo elastecimento do período 

de vacância1, editou-se a Medida Provisória nº 658/2014 que foi 

posteriormente convertida na Lei nº 13.102/2015. Essa Lei deu nova 

redação ao art. 88 do Marco Legal a fim de readequar a vacatio legis 

para 360 dias. Por força dessa alteração, o Marco Legal entrará em 
vigor apenas em 27 de julho de 2015. 

 

Pretende-se investigar, por ora, como se dará a transição 
do regime jurídico que anteriormente regia essas parcerias ao novo 

regime estabelecido pelo Marco Legal.  

 

 

                                       
1 Segundo o Parecer nº 47/2014 da Comissão Mista da MP 658, foram apresentadas 
solicitações de mais de dez entidades representativas de municípios e da sociedade 
civil.  
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2. Das regras de transição 
 
Como se sabe, uma Lei passa a produzir seus efeitos após o 

transcurso do prazo de vacância fixado; portanto, a parceria de 
colaboração ou fomento firmada depois de 27.07.15 será 
plenamente regida pela Lei nº 13.019/14 e deve adequar-se às suas 

disposições.  
 
O Marco estabeleceu também regras de transição para as 

parcerias que, na data de 27.07.2015, já estiverem em andamento. 

Confira-se o art. 83: 

 
Art. 83. As parcerias existentes no momento da entrada em 
vigor desta Lei permanecerão regidas pela legislação vigente ao 
tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária 
desta Lei, naquilo em que for cabível, desde que em benefício 
do alcance do objeto da parceria. 
§ 1º A exceção de que trata o caput não se aplica às 
prorrogações de parcerias firmadas após a entrada em vigor 
desta Lei, exceto no caso de prorrogação de ofício prevista em 
lei ou regulamento, exclusivamente para a hipótese de atraso 
na liberação de recursos por parte da administração 
pública.  (Redação dada pela Lei nº 13.102, de 2015) 
§ 2o Para qualquer parceria referida no caput eventualmente 
firmada por prazo indeterminado antes da promulgação desta 
Lei, a administração pública promoverá, em prazo não superior 
a 1 (um) ano, sob pena de responsabilização, a repactuação 
para adaptação de seus termos a esta Lei ou a respectiva 
rescisão. 

 

O § 2º do art. 83 estabeleceu uma distinção entre as 

parcerias em andamento que foram firmadas por prazo determinado 

e aquelas que foram estipuladas por prazo indeterminado.  

 

As parcerias com termo final determinado continuarão 

sendo executadas até o decurso do prazo. Nesse período, serão regidas 
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pelo mesmo regime jurídico sob o qual foram celebradas, podendo-se 

também aplicar o novo regime jurídico naquilo que for proveitoso ao 

objeto da parceria.  

 

Findo o prazo do ajuste, apenas serão mantidas sob o regime 

jurídico antigo as prorrogações de parceria ocorridas de ofício conforme 

prévia autorização por lei ou regulamento e apenas na hipótese de 

serem motivadas pelo atraso da administração pública na liberação de 

recursos (§ 1º do art. 83). 

 

Com a conclusão da parceria que estava em andamento, via 

de regra a Administração Pública deve promover o chamamento 
público, pois a realização deste passou a ser requisito prévio para 

celebração de parceria de fomento ou colaboração (art. 24). 

 

Excepcionalmente, a Administração Pública poderá fazer a 
mera renovação do ajuste e adequação ao novo regime jurídico. Isso 

será possível apenas se estiverem presentes dois requisitos: i) 
configuração de hipótese de dispensa ou inexigibilidade do 
chamamento público (arts. 30 a 32 da Lei2); ii) adequação da OSC aos 
requisitos de habilitação do art. 24, § 1º, VII da Lei. 

                                       
2 Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento 
público: 
I - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de 
atividades de relevante interesse público realizadas no âmbito de parceria já 
celebrada, limitada a vigência da nova parceria ao prazo do termo original, desde que 
atendida a ordem de classificação do chamamento público, mantidas e aceitas as 
mesmas condições oferecidas pela organização da sociedade civil vencedora do 
certame; 
II - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem pública, para firmar parceria 
com organizações da sociedade civil que desenvolvam atividades de natureza 
continuada nas áreas de assistência social, saúde ou educação, que prestem 



 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

 
______________________________________________________________________________________ 

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

Fone: (41) 3250-4852/4848 
 
 

 

De todo modo, presente ou não o dever de promoção do 

chamamento público, quando sobrevier o termo final do ajuste 

celebrado anteriormente à vigência da Lei, as partes terão que se 

adequar às novas exigências legais caso desejem dar continuidade à 

parceria.  

 

Já com relação às parcerias em andamento firmadas por 
prazo indeterminado, o prazo para adequação do ajuste ao novo 

regime jurídico foi legalmente fixado. Dispõe o § 2º do art. 83 que a 

repactuação e adequação ao novo regime legal deverão ocorrer dentro 

do prazo de 01 (um) ano contado do início da vigência da Lei. Portanto, 

todas as parcerias firmadas sem prazo determinado devem estar 

adequadas ao Marco Legal na data de 28 de julho de 16. 

 

A interpretação desse dispositivo deve ser procedida de forma 

a evitar prejuízos infundados a algumas entidades. É possível traçar um 

cenário hipotético que permite visualizarmos o fundamento de tal 

precaução: de um lado, a existência de uma OSC “A” que firmou 

parceria por tempo indeterminado e por isso terá que se ajustar ao 

                                                                                                                
atendimento direto ao público e que tenham certificação de entidade beneficente de 
assistência social, nos termos da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009; 
III - quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou 
em situação que possa comprometer a sua segurança; 
IV - (VETADO). 
Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de 
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da 
natureza singular do objeto do plano de trabalho ou quando as metas somente 
puderem ser atingidas por uma entidade específica. 
Art. 32. Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a ausência de realização de 
processo seletivo será detalhadamente justificada pelo administrador público. 
(Grifou-se). 
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Marco no prazo legal de 01 ano; de outro, a existência de uma OSC “B” 

que firmou parceria por tempo determinado cujo termo final 
ocorrerá depois de seis meses da entrada em vigor da nova Lei e, 

por força desse prazo, terá menos tempo que a primeira OSC para se 

adequar às novas exigências.  

 

Diante da potencial violação ao dever de tratar as 
entidades com isonomia que decorre do § 2º do art. 83, melhor 
seria interpretá-lo extensivamente, de modo a garantir para todas 
as OSCs o prazo de 01 ano para estarem plenamente adequadas às 
novas exigências do Marco. 

  

Nesse passo, a parceria da OSC “B”, citada no exemplo acima, 

poderia ser aditada nos mesmos termos pelo prazo de mais seis meses, 

até que se complete o período total de 01 ano da entrada em vigor do 

Marco. Essa solução parece razoável o bastante porque se trata de 

conferir a essas OSCs o mesmo prazo que a Lei conferiu à 

Administração Pública para repactuar as parcerias de prazo 

indeterminado.  

 

 

3. Adequação aos novos requisitos de habilitação e 
flexibilização do critério temporal 

 
No que tange à transição para o novo regime, é interessante 

mencionar dois aspectos que foram aventados no Parecer nº 47/2014 

da Comissão Mista sobre a Medida Provisória 658/2004, relatado pela 

Senadora Gleisi Hoffmann e concluído em 16.12.14.  



 
 
 
 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS 
FALIMENTARES, DE LIQUIDAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, 

 DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR  

 
______________________________________________________________________________________ 

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

Fone: (41) 3250-4852/4848 
 
 

 

Em primeiro lugar, mostrou-se uma preocupação com que o 

novo regime jurídico seja concretizado dentro de um prazo razoável. 

Para tanto, defendeu-se a estipulação de um limite de tempo para que 

as parcerias em andamento se adaptem ao novo regime mesmo quando 

tenham sido firmadas por prazo definido. Veja-se: 

 
Para não gerar uma “fuga” da nova lei, sugerimos também 
incluir que, após a entrada em vigor, ainda que o termo final 
seja definido, no prazo máximo de 01 (um) ano deverá ser 
repactuada ou rescindida a parceria para subsunção à nova 
norma. (PARECER 47/2014, p. 30)(Grifou-se). 
 
 

A sugestão não foi acatada na Lei nº 13.102/15, porém sua 

menção no Parecer indica que há setores preocupados em “fazer valer” 

plenamente a nova Lei dentro de um prazo razoável. É aconselhável, 
portanto, que as Organizações da Sociedade Civil e o Poder Público 
empreguem máximos esforços para se adequarem o quanto antes 
aos novos instrumentos do Marco Legal. 

 
Em segundo lugar, influenciado por sugestão da Audiência 

Pública3, o Parecer mostrou-se sensível à realidade dos municípios com 

menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, que de modo geral possuem 

grandes dificuldades de ordem técnica e financeira para a 

implementação dos novos instrumentos de parceria.  

 

                                       
3Em sede de audiência pública formulou-se proposta de escalonamento para que a lei 
entrasse em vigor no prazo de 360 dias para União, DF, Estados e Municípios; e 
tivesse um prazo diferenciado para Municípios de até 20.000 habitantes, para os quais 
a lei entraria em vigor em janeiro de 2016. 
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Crê-se que a preocupação com os pequenos municípios é 

fundamentada, vez que muitos deles ainda não possuem condições de 

dar plena eficácia às novas disposições do Marco, e, ao mesmo tempo, 

não podem arcar com a mera paralisação das atividades sociais 

atualmente desenvolvidas na cidade por organizações pertencentes ao 

Terceiro Setor.  

 

Conjectura-se que talvez fosse salutar conferir tratamento 

diferenciado para os pequenos municípios na fase de transição; porém, 

enquanto essa discriminação não encontrar amparo em qualquer 

disposição normativa emitida por autoridade competente, prevalece a 

disposição legal que impõe a plena adequação dos novos ajustes. 

 

Pontua-se a questão a fim de que, cientes das dificuldades 
enfrentadas pelos pequenos municípios, os Promotores de Justiça 
com atribuição em matéria de Fundações e Terceiro Setor nas 
pequenas Comarcas adotem postura equilibrada e colaborativa, 
atuando conjuntamente com as OSCs e com o Poder Público no 
sentido de maximizar as possibilidades de implementação da nova 
Lei. 

 

Visando à conformação concreta dessa postura colaborativa, 

este Centro de Apoio identifica uma hipótese na qual seria possível 

flexibilizar um requisito formal em nome da continuidade de uma 
parceria benéfica e necessária aos interesses da comunidade.  

 

Como antes mencionamos, há alguns ajustes de parceria com 

o Terceiro Setor que se mostram extremamente úteis, eficazes e 
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necessários ao Município, notadamente àquele de pequeno porte. Em 

certos casos, o encerramento abrupto de uma parceria que vem sendo 

bem sucedida poderia gerar um forte impacto negativo aos cidadãos que 

contam com a prestação de determinado serviço social.  

 

Entende-se que, por ocasião da repactuação do ajuste para 

conformação das parcerias que estavam em andamento à vigência da 

nova Lei, é juridicamente possível flexibilizar o requisito temporal 
para habilitação quando sua observância importar num evidente 
prejuízo à coletividade. 

 
O requisito temporal de habilitação é aquele previsto no art. 

24, § 1º, VII, alínea a da Lei 13.019/14, ou seja: 

Art. 24. Para a celebração das parcerias previstas nesta Lei, a 
administração pública deverá realizar chamamento público 
para selecionar organizações da sociedade civil que torne mais 
eficaz a execução do objeto. 

§ 1o O edital do chamamento público especificará, no mínimo:  

VII - a exigência de que a organização da sociedade civil 
possua: 

a) no mínimo, 3 (três) anos de existência, com cadastro 
ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

 
 Se a parceria está se desenvolvendo bem e, principalmente, 

em se tratando de atividade de cunho social ligada à realização de 

direitos fundamentais, crê-se que, sob a égide dos ditames 

constitucionais, é preferível flexibilizar o critério temporal acima 

transcrito que interromper um serviço indispensável à comunidade. 
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Aduz-se mais um exemplo para que o raciocínio quanto à 

flexibilização do requisito temporal fique bem ilustrado: imagine-se que 

um dado Município “X” havia firmado parceria no ano de 2014 com a 

OSC “Y” para prestação de um serviço de transporte de crianças da 

zona rural à escola. Suponha-se que a OSC Y tenha sido criada em 

janeiro de 2014 e que firmou a parceria com prazo até janeiro de 2016.  

 

Segundo as regras de transição do art. 83 do Marco Legal, no 

mês de janeiro de 2016 o Município “X” deverá firmar novamente uma 

parceria para prestação daquele serviço, enquadrando essa parceria ao 

novo regime jurídico.  

 

Digamos que naquela situação concreta o Município está 

legalmente dispensado de promover o chamamento público e deseja 

apenas repactuar a parceria firmada com a OSC “Y”. Pelas regras de 

habilitação do art. 24 do Marco, a Administração Pública só poderá 

celebrar Termo com a OSC Y se esta comprovar que foi criada há mais 

de 03 anos. Como expusemos, contudo, a OSC Y não se enquadra nesse 

requisito, pois foi criada em janeiro de 2014.  

 

Uma análise mais estrita do Marco poderia levar à conclusão 

de que a parceria entre o Município e a OSC deveria ser interrompida, 

por falta de adequação aos novos requisitos legais. O que ora se propõe, 

por outro lado, é que o critério temporal de habilitação seja flexibilizado 

em nome da consecução das diretrizes mais estruturais da Lei. 
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Perceba-se que não se trata de flexibilizar a incidência da Lei, 

mas apenas de adequar um de seus requisitos formais a certas 

hipóteses da realidade tendo em vista a supremacia do interesse 

público. Ressalte-se ainda que, a despeito de eventual flexibilização do 

critério temporal, é fundamental a observância das demais formalidades 

introduzidas pelo Marco Legal, pois refletem mecanismos voltados à 

consecução dos princípios de transparência, acesso à informação e 

participação social. 

 

O que se coloca é que a mera ausência de enquadramento ao 

requisito temporal de habilitação é critério insuficiente para justificar a 

exclusão da possibilidade de parceria com uma entidade, 

principalmente quando essa organização já vinha atuando 

conjuntamente com a Administração e essa relação vinha produzindo 

bons resultados. É necessário lidar equilibradamente com os casos 

concretos; não é o caso de apegar-se excessivamente a um único critério 

formal se esse formalismo não é justificável, ao mesmo tempo em que 

também não é o caso de dispensar a priori a verificação do requisito 

temporal para todas as entidades.  

 

Devem-se sopesar esses elementos a fim de que se encontre 

em cada caso uma solução ajustada ao “espírito” da Lei. Nesse quesito, 

um dos critérios possíveis é avaliar em que grau a parceria concretiza 

os princípios consagrados no caput do art. 37 da Constituição. Se a 

parceria vem sendo executada de forma legal, impessoal, moral, 

transparente e eficiente, há nessa relação uma base suficientemente 
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sólida para permitir a flexibilização do requisito de habilitação 

temporal4.  

 

4. Conclusão 
 
Diante da insuficiência do texto normativo para consagrar 

uma solução universalmente justa, vê-se que a atuação dos 
Promotores de Justiça será primordial para que o processo de 
transição ao Marco Legal seja conduzido adequadamente.  

 

Com efeito, é importante que os Promotores com atribuição 

nessa seara tomem contato com a realidade das organizações sob seu 

zelo para que possam aferir com maior clareza qual solução jurídica 

será capaz de conferir maior materialidade aos princípios que regem a 

Administração Pública e o Terceiro Setor.  

 

 

Curitiba, 29 de junho de 2015. 

 

Terezinha de Jesus Souza Signorini 
Procuradora de Justiça – Coordenadora 

 
Maria Clara de Almeida Barreira 

Assessora Jurídica 
 

Maine Laís Tokarski 
Estagiária de Pós-Graduação 

                                       
4 Veja-se que estes parâmetros são referendados pelo Supremo Tribunal Federal. No 
voto-vista proferido pelo Min. Luiz Fux no julgamento da ADI 1.923/DF, afirmou-se 
expressamente que “verifica-se o cumprimento dos deveres de atuação do Estado por 
meio do controle da Administração Pública sob o ângulo do resultado (Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto)”. 
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