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

DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR

Estudo sobre o Marco Regulatório do Terceiro Setor n° 03/2016

“A Medida Provisória (MP) n° 684/2015 e o Projeto de Lei de

Conversão (PLV) n° 21/2015 sancionado pela Presidência da

República com veto parcial em 14/12/2015, por meio da edição da

Lei n° 13.204/2015”

I. Este Centro de Apoio acompanha e estuda os reflexos da

marcha legislativa do Marco Regulatório do Terceiro Setor ou Marco

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil desde a fase de

tramitação do Projeto de Lei nº 7.168/2014, que deu origem à Lei nº

13.019, sancionada em 31 de julho de 2014 e publicada no dia seguinte

no Diário Oficial da União (DOU).

Prosseguindo nessa tarefa, elaborou-se o presente Estudo

para abordar os recentes acontecimentos envolvendo o Marco

Regulatório, os quais produziram grande impacto na sua

racionalidade original e provocaram diversos debates na

comunidade jurídica. 

II. Para tanto, visando imprimir fluidez as ideias e clarear a

compreensão dos interessados, convém, inicialmente, relembrar e

aprofundar o histórico do Marco até o ponto em que foi abordado

por esta Unidade nos conteúdos anteriormente publicados nesta
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página virtual – cujo acesso é viabilizado aos interessados por meio de

links ao final da página.

A Lei nº 13.019, de 1º de agosto de 2014, foi considerada um

referencial ou Marco Legal por ser o primeiro diploma a conceituar as

Organizações da Sociedade Civil e traçar princípios e diretrizes para o

desenvolvimento das parcerias entre o Estado e o Terceiro Setor. 

Além disso, ela se destacou por uniformizar os critérios e os

procedimentos para as parcerias, independentemente de serem firmadas

com Municípios, Estados ou com a União, trazendo um regime jurídico

especialmente construído para as relações entre o Estado e as entidades

de interesse público e social.

Apesar desse propósito de aglutinação, salienta-se que a Lei n°

13.019/2014 não abrangeu todas as formas de parceria com o Terceiro

Setor. 

A redação promulgada em 31 de julho de 2014 não revogou as

Leis nº 9.637/98, que versa sobre as Organizações Sociais e os contratos

de gestão, e nº 9.790/99, que trata das Organizações da Sociedade Civil

de Interesse Público e dos termos de parceria em sentido estrito. 

Na prática, percebe-se que o Marco apenas substituiu os

convênios (regulamentados no Decreto nº 6.170/07) pelos Termos de

Fomento ou Colaboração, mas não houve mudança quanto aos
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contratos de gestão e aos termos de parceria em sentido estrito,

disciplinados nas Leis n°(s) 9.637/98 e 9.790/99.

Em suma, os principais aspectos da Lei n° 13.019/2014,

em seu texto original publicado no DOU de 1° de agosto de 2014,

podem ser apresentados do seguinte modo: a) a substituição dos

Convênios por Termos de Fomento e de Colaboração; b) a criação de um

conceito único no qual estão enquadrados todos os modelos de

entidades sociais, intitulado Organização da Sociedade Civil; c) a

consagração de princípios e diretrizes fundamentais; e d) o detalhamento

de regras e instrumentos de transparência e controle, tais como o dever

de publicar as informações na internet, o dever de prestação de contas e

o dever da realização de chamamento público para selecionar, de modo

impessoal e transparente, a organização da sociedade civil com a qual

será celebrada a parceria.

Ou seja, de acordo com a Lei n° 13.019/2014, veiculada no

DOU de 1° de agosto de 2014,  existiriam   três principais formas de

parceria entre o Estado e o Terceiro Setor, com seus respectivos

regimes jurídicos:
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a) Termos de Fomento ou Colaboração1, regidos pela Lei nº

13.019/14;

b) Contratos de Gestão firmados pelas Organizações Sociais,

regulamentados pela Lei nº 9.637/98 e, subsidiariamente, pela Lei nº

13.019/14; e

c) Termos de Parceria celebrados pelas Organizações da

Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei nº 9.790/992 e,

subsidiariamente, da Lei nº 13.019/14.

Como já dito, a Lei n° 13.019/2014 foi publicada em 1º de

agosto de 2014, com previsão inicial de vacatio legis de 90 (noventa)

dias.

1 O Termo de Colaboração é o instrumento que formaliza uma parceria derivada de
um projeto social proposto pela Administração Pública. Já o Termo de Fomento é o
instrumento que deriva de uma proposta apresentada pela Organização da
Sociedade Civil. 
A Lei nº 13.019/14 publicada no DOU de 1° de agosto de 2014 define tais
instrumentos da seguinte forma:
Art. 2º. Para os fins desta Lei, considera-se:
VII – termo de colaboração: instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil,
selecionadas por meio de chamamento público, para a consecução de finalidades de
interesse público propostas pela administração pública, sem prejuízo das definições
atinentes ao contrato de gestão e ao termo de parceria, respectivamente, conforme as
Leis n°(s) 9.637, de 15 de maio de 1998, e 9.790, de 23 de março de 1999;
VIII – termo de fomento: instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil,
selecionadas por meio de chamamento público, para a consecução de finalidades de
interesse público propostas pelas organizações da sociedade civil, sem prejuízo das
definições atinentes ao contrato de gestão e ao termo de parceria, respectivamente,
conforme as Leis n°(s) 9.637, de 15 de maio de 1998, e 9.790, de 23 de março de 1999.
2 Na redação originária do Marco, previa-se que as parcerias com OSCIPS seriam
regidas subsidiariamente pela Lei nº 13.019/14. Porém, o PLV n° 21/15 revogou o
dispositivo que continha essa previsão. 
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Contudo, entidades representativas de municípios e da

sociedade civil manifestaram-se pelo elastecimento do período de

vacância. Assim, foi editada a Medida Provisória nº 658/2014,

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

redação ao art. 88 do Marco Legal, readequando a vacatio legis para 360

(trezentos e sessenta) dias. Com essa alteração, o Marco Legal entraria

em vigor em 27 de julho de 2015.

Em julho de 2015, porém, editou-se nova Medida

Provisória (nº 684/2015), ampliando a vacatio legis para 540

(quinhentos e quarenta) dias da data de publicação da Lei n°

13.019/2014 – isto é, 1° de agosto de 2014. Com essa mudança, a

previsão para o Marco entrar em vigor passou a ser 23 de janeiro de

2016.

Defronte às sucessivas prorrogações do momento da entrada

em vigor, enxerga-se que a primeira celeuma em torno da Lei n°

13.019/2014 referiu-se ao início de sua vigência. 

A necessidade de extensão do período da vacatio legis foi

justificada, inicialmente, na pertinência de maior tempo para

implementação das condições necessárias para se efetivar os comandos

do Marco Legal. 

Embora esse argumento tenha se fortalecido, o fato de a

aprovação do Marco ser decorrente de um compromisso político firmado
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entre o Terceiro Setor e o Governo Federal desencadeou pressão no

sentido de que a vigência da Lei não fosse novamente postergada. 

Afora essa angústia quanto à efetiva entrada em vigor do

Marco, outras questões tratadas na Lei n° 13.019/2014 também

foram objeto de insatisfação propalada pela sociedade civil. 

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) elaborou uma Nota

Técnica3 para transmitir os principais pontos de descontentamento,

sob a perspectiva do Terceiro Setor. Dentre essas críticas, cabe

ressaltar os seguintes aspectos.

O papel do Marco seria consolidar uma relação harmônica e

equilibrada entre o Estado e o Terceiro Setor, sob o prisma da

colaboração mútua. É nesse sentido que se pensou na diretriz de

controle do resultado, ou seja, mais importante do que preencher

requisitos formais seria garantir que a organização social atuasse de

modo eficiente. 

Entretanto, na ótica da FGV, a redação original do Marco

estaria contaminada por uma lógica burocrático-formal, ou seja,

conferiria excessiva ênfase à forma (procedimentos e limites) como os

recursos são gastos, em detrimento da diretriz de controle dos

resultados4. 

3 “Nota Técnica – Aspectos problemáticos do projeto de lei que estabelece normas gerais
para as parcerias entre Administração Pública e Organizações da Sociedade Civil”.
Publicação em maio de 2014. Disponível em:
<http://cpja.fgv.br/sites/cpja.fgv.br/files/nota_tecnica_sobre_pl_-_final_0.pdf>.
4 Afirmam que:
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Ademais, outra perspectiva do Marco debatida pela FGV foi a

inibição ao desvio de recursos para fins privados (art. 6º, inc. VIII). 

Para a FGV, “essa diretriz não é concretizada em regras de fácil

operacionalização, o que coloca em xeque a sua efetividade”. 

Nessa linha, concluiu-se que as OSCs demandavam por uma

simplificação dos procedimentos de controle e prestação de contas,

a fim de torná-los de mais fácil compreensão e execução. 

Acredita-se que a maior contribuição desses apontamentos

extraídos da opinião do Terceiro Setor foi o destaque para a

importância de reflexão sobre a operabilidade dos mecanismos de

controle e transparência previstos no Marco. 

Alguns argumentavam que a simplificação dos procedimentos

era necessária para viabilizar a participação de pequenas entidades.

Alegou-se que as OSCs de porte diminuto não teriam condições de dar

cumprimento a exigências formais demasiadamente burocráticas. 

“Caso se queira efetivamente caminhar rumo à “priorização do controle de resultados”,
não basta afirmá-la como uma diretriz do regime jurídico das parcerias, como faz o PL
a Lei (art. 6º, II); é preciso ir além e criar condições para que isso ocorra, estruturando-
as de forma a privilegiar obrigações de resultado, cujo cumprimento seja passível de
mensuração por indicadores quantitativos e qualitativos rigorosamente definidos.
Enquanto tantas obrigações de meio subsistirem ao lado das obrigações de resultado,
dificilmente o controle de resultados terá prioridade sobre o controle burocrático-
formal” (p. 04).
[Grifou-se].
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A despeito desse argumento, vê-se que na prática as pequenas

entidades costumam firmar apenas parcerias de menor complexidade

com os Municípios. 

De todo modo, visualiza-se que a ponderação sobre o

aspecto da operabilidade dos mecanismos de controle e

transparência é um fator primordial para, de um lado, preservar a

eficiência da atuação da OSC e, de outro, facilitar a fiscalização pelo

Poder Público.

III. Rememorado isso, passam-se às considerações inéditas

a respeito do trâmite legislativo do Marco Legal.

Em 21 de julho de 2015 foi editada a Medida Provisória n° 684,

que ampliou a vacatio legis da Lei n° 13.019/2014 com efeito de que a

previsão da sua vigência passasse a ser 23 de janeiro de 2016, conforme

já mencionado alhures.

Além disso, a MP n° 684/2015 mudou apenas o art. 83, § 2°,

da Lei n° 13.019/2014, relativo à regra de transição para as parcerias

por prazo indeterminado firmadas antes da entrada em vigor do Marco.

Entretanto, a partir das 152 (cento e cinquenta e duas)

sugestões de emenda à MP n° 684/2015 e, sobretudo, de proposta de

mudança entregue pelo Plenário da Câmara dos Deputados, com texto

final de relatoria do Deputado Eduardo Barbosa, a “Comissão Mista

destinada a examinar e emitir parecer sobre a MP n° 684/2015”
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apresentou ao Presidente da Câmara o Parecer n° 89/2015-CN

(anexo 1), em 28 de outubro de 2015, no qual concluiu pela

alteração da referida MP e continuidade do seu processamento por

meio do Projeto de Lei de Conversão (PLV) n° 21/2015.

Em 03 de novembro de 2015, o Presidente da Câmara dos

Deputados, Eduardo Cunha, autografou o PLV n° 21/2015 (anexo 2),

remetendo-o ao Senado Federal para discussão e aprovação. 

O PLV n° 21/2015 foi incluído na ordem dos dias 05, 10 e

11 de novembro de 2015, aprovado pelo Senado e  sancionado   com

veto parcial   pela Presidência da República em 14 de dezembro de

2015, por meio da conversão da MP n° 684/2015 na  Lei n°

13.204/2015  , publicada no DOU de 15 de dezembro de 2015, que

alterou a Lei n° 13.019/2014. 

A partir de estudo realizado por este Centro de Apoio no

intervalo entre a edição do PLV e a sua sanção presidencial com o

propósito de fornecer subsídios e instrumentalizar exposição oral feita

pela Coordenação desta Unidade na mesa de debates do evento “Marco

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil: Desafios e

Perspectivas” promovido pela OAB-PR, em 24 e 25 de novembro de 2015,

observou-se que a proposta legislativa tinha a pretensão de operar

alterações substanciais na Lei n° 13.019/2014. 
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Colaciona-se pertinente trecho do material (anexo 3) que expõe

as impressões deste Centro de Apoio, obtidas após debruçar-se

detidamente sobre o assunto:

Dentre os diversos pontos que suscitam questionamentos
no PLV n° 21/2015, destacam-se a seguir aqueles que, num
primeiro momento, avultaram-se como cerne de maior
perplexidade.
De início, comenta-se a absoluta agilidade com a qual o texto
do PLV foi aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados,
examinado pela Comissão, autografado pelo Presidente da
Câmara, remetido ao Senado Federal e incluído em pauta de
discussão e votação por 03 (três) vezes; tudo em duas semanas.
Além da presteza pouco convencional do Poder Legislativo,
chama atenção o fato de que o processamento estreito do PLV
dificultou profundamente a sua divulgação e a abertura de
debates e manifestações sociais antes da discussão e votação
no Senado Federal, o que corrobora suspeitas de utilização da
máquina pública para o favorecimento de interesses escusos
em prejuízo da coletividade.
O microssistema consagrado no Marco foi introduzido com
enfoque na priorização do controle de resultados e indicadores
de desempenhos. Seu escopo primário foi o aperfeiçoamento
dos meios manejados pelo Poder Público para a fiscalização
das parcerias realizadas com as organizações sociais, como
forma de assegurar maior efetividade a essas relações, uma
vez que especialmente os convênios administrativos
existem no ordenamento jurídico sem previsão normativa
específica acerca de controle de resultados. 
Entretanto, com esteio em análise da literalidade do PLV,
verificam-se diversas alterações que desvirtuam o propósito
originário do Marco referido acima.
Por outro ângulo, também se visualizam mudanças positivas
na Lei n° 13.019/2014.
Confira-se:
a) O PLV recuou na implementação de regras particulares e
detalhadas sobre prestação de contas.
b) Previu a revogação da regra atinente à responsabilidade
solidária dos dirigentes pela execução das atividades e
cumprimento das metas pactuadas na parceria, prevista no
art. 37 da Lei n° 13.019/2014, conforme art. 9° do PLV n°
21/2015.
Sobre o assunto da responsabilidade dos dirigentes de
entidades do Terceiro Setor, comporta fazer referência à
discussão sobre a legitimidade passiva de particulares que
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possuem algum vínculo com instituição privada beneficiária
de verba pública nas ações civis públicas por ato de
improbidade administrativa.
A partir de debates suscitados pelo Ministério Público Federal,

o Tribunal Regional Federal da 5ª Região já assentou o
entendimento de que o “patrimônio de entidade que receba
subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão
público” pode sofrer ato de improbidade administrativa, na
forma do parágrafo único do art. 1° da Lei n° 8.429/1992.
Sendo assim, “todo aquele que exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função”
nessas entidades é reputado agente público, mediante
interpretação literal do art. 2° da mesma lei.
Portanto, os responsáveis pelo gerenciamento de entidade
que aufira recursos públicos são equiparados à agentes
públicos e, consequentemente, parte legitima na ação por
ato de improbidade administrativa. Nessa concepção de que
o particular se enquadra no conceito de agente público, é
absolutamente desnecessária a coparticipação de um agente
público stricto sensu no polo passivo da demanda.

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE
IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE VERBAS ORIUNDAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DIRIGENTES DE PARTIDO POLÍTICO. LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO
SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CULPA PRESUMIDA
E DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. 1 – A Lei de Improbidade
Administrativa não se aplica exclusivamente aos
agentes públicos, no exercício de suas atividades, mas
também ao particular que, porventura, tenha
praticado ou concorrido para a prática de ato que
cause dano ao erário ou que viole os princípios que
regem a Administração Pública. Esta é a intelecção do
art. 1º caput e parágrafo único e do art. 3º, ambos da
Lei nº 8.429/92. Por outro lado, não se faz necessário
que haja a co-participação de um agente público no
ato apontado como ímprobo, para que o particular
possa ser também responsabilizado por sua prática. 2 –
In casu, os réus/apelados, embora não fossem agentes
públicos à época dos fatos, estavam à frente de partido
político, que apesar de ser uma entidade privada, é
custeada, em grande parte, por verbas públicas
advindas do Fundo Partidário, consoante previsto na
Lei Orgânica dos Partidos Políticos – Lei nº 9.096/95.
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3 – Os réus/apelados, na condição de dirigentes
regionais de partido político, têm legitimidade para
figurar no pólo passivo desta demanda, em que se
alega a prática de ato de improbidade administrativa,
decorrente da ausência da devida prestação de contas
de R$ 144.777,44 (cento e quarenta e quatro mil,
setecentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro
centavos), oriundos do Fundo Partidário. – Preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada pelo Parquet
Federal que se afasta. 4 – Inobstante a ausência de
prestação de contas da citada verba pública por parte dos
réus/apelados, conforme previsto na lei de regência, para
que lhes seja imputada a prática das condutas ímprobas
previstas no art. 10, caput, IX e XI e art. 11, caput e
inciso I, todos da Lei nº 8.429/92, seria preciso que
estivesse demonstrado o elemento subjetivo de tais
condutas, ou seja, o dolo ou a culpa dos réus/apelados
de lesionar e tirar proveito dos cofres públicos,
acrescentando-se que, in casu, não restou devidamente
comprovado que tenha havido a malversação dos
mencionados recursos, nem tampouco que tenham os
réus/apelados deles se locupletado, de modo a
caracterizar as condutas ímprobas que lhes são
imputadas. 5 – Em face do caráter repressivo da LIA, bem
como da gravidade das sanções que são impostas em
razão da citada Lei, "não se pode confundir eventual
ilegalidade com improbidade. A improbidade é ilegalidade
tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da
conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência
dominante no STJ considera indispensável, para a
caracterização de improbidade, que a conduta do agente
seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos
artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos culposa,
nas do artigo 10." (REsp 827445/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe
08/03/2010). 6 – Apelação desprovida. (TRF5,
PROCESSO: 00048464620104058500, AC555931/SE,
DESEMBARGADOR FEDERAL LAZARO GUIMARÃES,
Quarta Turma, JULGAMENTO: 19/08/2014,
PUBLICAÇÃO: DJE 28/08/2014 – Página 138).
[Grifou-se]
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. ENTIDADE
PRIVADA. RECEBIMENTO DE INCENTIVOS
CREDITÍCIOS DE ÓRGÃO PÚBLICO. CONDIÇÃO DE
AGENTES PÚBLICOS DOS SÓCIOS DA EMPRESA.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 515, PARÁGRAFO 3º,

Av. Mal. Deodoro, n° 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – 
Centro – Curitiba/PR – CEP n° 80060-010

E-mails: caoppciv@mppr.mp.br/caopfund@mppr.mp.br
Fones: (41) 3250-4852/4848

12

mailto:caoppciv@mppr.mp.br/caopfund@mppr.mp.br


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

DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR

DO CPC. 1. Cuida-se de ação de improbidade
administrativa cuja sentença determinou a extinção do
feito sem resolução de mérito por falta de interesse
processual, com base na ausência de envolvimento de
agente público nos fatos descritos na inicial. 2. No caso,
restou comprovado que a empresa de que eram sócios
os ora apelados recebeu incentivos creditícios do
FINOR, fundo administrado pela SUDENE, sendo
demonstrado, ademais, serem eles responsáveis pelo
gerenciamento dessa empresa, à época dos fatos
investigados. 3. O artigo 2º, parte final, c/c o artigo 1º,
parágrafo único, da Lei 8.429/92, preceitua que
poderão praticar atos de improbidade as pessoas
físicas que possuam algum vínculo com as entidades
que recebam incentivo creditício de órgão público. 4.
Inaplicabilidade da regra do parágrafo 3º, artigo 515, do
CPC (teoria da causa madura). A questão pode ser
exclusivamente de direito, mas não há condições de
imediato julgamento da causa, como exige o citado
dispositivo processual, uma vez que não foi dada à parte
contrária a necessária oportunidade de exercício do
contraditório e da ampla defesa. 5. Apelação provida.
(TRF5, PROCESSO: 00044621320104058200,
AC511985/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO
GADELHA, Segunda Turma, JULGAMENTO:
12/04/2011, PUBLICAÇÃO: DJE 28/04/2011 – Página
117).
[Grifou-se]

Na medida em que se compreende que os dirigentes de entidade
privada são equiparados à agentes públicos, acredita-se que é
possível afastar a aplicabilidade do entendimento pacífico
acerca da ilegitimidade passiva dos particulares na ação por ato
de improbidade, em virtude da não participação de agente
público na relação processual, difundida pelo Superior Tribunal
de Justiça no Recursos Especiais n°(s) 1382445/DF,
1155992/PA, 931135/RO, 896044/PA – dentre outros.
Isso porque não se trata da responsabilidade daquele que, não
sendo agente público, induz ou concorre para a prática do dano
ao erário, mas sim da responsabilidade do próprio agente
público por equiparação, cujo fundamento legal é o parágrafo
único do art. 1° da mencionada Lei.
Diante dessas colocações e da prevalência no ordenamento
jurídico dos preceitos basilares da Lei de Improbidade
Administrativa, visualiza-se que a revogação do art. 37 da Lei
n° 13.019/2014 não deverá prejudicar a responsabilização dos
gestores de entidades do Terceiro Setor por eventuais prejuízos
ao patrimônio público na execução das atividades ou no
cumprimento das metas estipuladas nas parcerias.
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c) Criou um instrumento específico – o Acordo de
Cooperação – para as parcerias que não envolvam
transferência de recursos. Nesse particular, cabe observar que
a existência desse modelo, cujos requisitos são de menor
complexidade, pode ser utilizada por agentes políticos de má-fé
com o fim de captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei n°
9.504/1997). Sendo assim, acredita-se que se trata de
instrumento que, se aprovado, deverá ser objeto de atenção e
acompanhamento em igual medida daqueles que servirão às
transferências de recursos públicos.
d) Desvirtuou o chamamento púbico.
No texto originário do Marco, a regra era de que as parcerias
fossem precedidas de um chamamento público com o objetivo
de garantir a impessoalidade do procedimento. 
No texto originário do Marco, a regra era de que as parcerias
fossem precedidas de um chamamento público com o objetivo
de garantir a impessoalidade do procedimento. 
Na redação conferida pelo PLV, as hipóteses que excepcionam o
chamamento público foram alargadas de forma imoderada.
Comenta-se, por exemplo, a dispensa de chamamento público
concedida às “entidades voltadas ou vinculadas a serviços de
educação, saúde e assistência social” (art. 30, inc. VI, do PLV),
conceito que abarga um número significativo de instituições
sociais que poderão realizar parcerias com o Estado, por meio
de critérios subjetivos adotados pela Administração Pública.
Além disso, é especialmente preocupante a retirada da
exigência de chamamento público às transferências de recursos
oriundas de emendas parlamentares às leis orçamentárias (art.
29 do PLV), pois esse é um dos grandes focos de deturpação
das transferências ao Terceiro Setor e, portanto, aonde mais
seria necessária a garantia da impessoalidade do procedimento.
e) Flexibilizou a possibilidade de atuação em rede das OSCs,
pois o art. 25 da Lei n° 13.019/2014, referente ao tema, foi
integralmente revogado pelo art. 9° do PLV. Em contrapartida, o
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PLV incluiu o art. 35-A5 ao texto do Marco Legal para
disciplinar o Instituto.
Confrontando-se a atual redação do art. 25 com a letra do art.
35-A, observa-se que a atuação em rede sofreu diversas
modificações. Dentre elas, citam-se as seguintes.
No contexto vigente do Marco Legal (cf. art. 25), a atuação em
rede é permitida “para a execução de iniciativas agregadoras de
pequenos projetos”; esta expressão foi retirada no texto do art.
35-A inserido pelo PLV, o que dá abertura ao elastecimento da
atuação em rede para abranger todas as iniciativas, sejam
elas de pequenos ou grandes projetos.
O art. 35-A suprimiu as exigências de que a possibilidade de
atuação em rede e a sua forma de execução estejam
previstas, respectivamente, no edital de chamamento
público – o que se coaduna com as alterações promovidas neste
tema, conforme alínea anterior – e no plano de trabalho.
Retirou a necessidade de que a OSC responsável pela
celebração da parceria com o Estado possua experiência de
atuação em rede.
Com base nessas mudanças, visualiza-se que o PLV buscou
flexibilizar os requisitos para a atuação em rede, ampliando
e favorecendo esta possibilidade, em prol de um maior
número de entidades sociais.
Por outro lado, o art. 35-A criou o Termo de Atuação em
Rede, que deverá ser assinado pela OSC que realizar a
parceria com a Administração Pública, instrumento pelo
qual ela ficará responsável pela verificação da regularidade
jurídica e fiscal da entidade executante e não celebrante do
termo de colaboração ou de fomento.
No mais, preservou-se a responsabilidade integral da
organização celebrante da parceria estabelecida, no art. 25
do Marco Legal.

5 Art. 35-A. É permitida a atuação em rede, por 2 (duas) ou mais organizações da
sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do
termo de fomento ou de colaboração, desde que a organização da sociedade civil
signatária do termo de fomento ou de colaboração possua: 
I – mais de 5 (cinco) anos de inscrição no CNPJ; 
II – capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a
atuação da organização que com ela estiver atuando em rede. 
Parágrafo único. A organização da sociedade civil que assinar o termo de colaboração
ou de fomento deverá celebrar termo de atuação em rede para repasse de recursos às
não celebrantes, ficando obrigada a, no ato da respectiva formalização: 
I – verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurídica e fiscal da organização
executante e não celebrante do termo de colaboração ou do termo de fomento, devendo
comprovar tal verificação na prestação de contas; 
II – comunicar à administração pública em até 60 (sessenta) dias a assinatura do
termo de atuação em rede. 
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O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
Cíveis, Falimentares, de Liquidações Extrajudiciais, das
Fundações e do Terceiro Setor, coordenado por esta
palestrante, desenvolveu estudo a respeito da atuação em
redes, anteriormente à edição do PLV.
Neste trabalho, criticou-se a disparidade entre as exigências e
responsabilidades apresentadas à OSC celebrante da parceira e
aquelas formuladas à OSC executora.
Concluiu-se que a atuação em redes não estava prevista de
uma maneira adequada na redação original do Marco, pois os
principais requisitos de controle e transparência eram
direcionados apenas à entidade signatária da parceria, a qual
não está efetivamente envolvida na prática das atividades.
Tratando-se de duas entidades parceiras, não há razão legítima
para que os requisitos e responsabilidades de cada uma delas
sejam tão dissonantes.
Quanto a esse ponto, acredita-se que as considerações
exposadas no reportado estudo permanecem íngremes, de
modo que os questionamentos sobre a insegurança jurídica
e a eficiência dos meios de controle de resultados das
parcerias continuam em pauta.
Por fim, faz uma reflexão a respeito da maneira como foi
empreendida a alteração no tema da atuação em redes pelo
PLV.
O art. 9° do PLV deixa clara a revogação do art. 25 da Lei n°
13.019/14, sem qualquer ressalva à sua substituição pelo art.
35-A, que foi posicionado em seção distinta, o que clareia a
percepção geral de pressa e imaturidade, em detrimento da
transparência do processo legislativo e do acesso às mudanças
que se pretende efetivar.
f) Acrescentou ao art. 81 – que prevê o processamento
eletrônico de compras e contratações efetuadas pela OSC – o
art. 81-A, que excepciona aquela regra para os Municípios de
até 100.000 (cem mil) habitantes e autoriza que se continue a
utilizar as rotinas atualmente vigentes até que seja viabilizada a
adaptação do sistema eletrônico.
g) Previu que as prestações de contas apresentadas até
dezembro de 2010 e ainda não analisadas possam ser
arquivadas definitivamente (art. 83-A do PLV).
Defronte a esse conjunto de mudanças introduzidas – além
daquelas que não foram citadas nesta explanação –, sobretudo
ao recuo na implementação de regras particulares e detalhadas
sobre prestação de contas, pode-se dizer que o PLV
prejudicará o sistema de controle das parcerias editado pelo
Marco Legal, assemelhando-o ao regramento anterior, ainda
vigente, estabelecido no Decreto n° 6.170/2007. 
Por outro lado, admite-se uma reflexão a respeito da
importância de se ponderar a necessidade ou não de normas
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rígidas e burocráticas de prestação de contas, sob a
perspectiva dos embaraços que elas podem representar para
instituições sociais sérias. 
Além disso, pondera-se que essa tentativa de reaproximação
do Marco com o sistema anterior – ainda vigente – é um
indício de que a sociedade e o Poder Público, de fato, não
estão preparados para uma mudança de tamanha
repercussão.
Trata-se, pois, de uma questão complexa. 
Por um ângulo, vislumbra-se que o PLV nº 21/2015
representa prejuízo ao sistema de controle do poder
público; mas, por outro viés, também se percebe que houve
complacência em relação a certas demandas que foram
manifestadas pela sociedade, consoante exposto
anteriormente (4ª Parte).
Precisamente por se tratar de um tema tão sensível,
acredita-se que não foi adequada a profunda reformulação
do Marco levada a efeito por meio de um PLV originário de
Medida Provisória, em especial diante de sua incomum
rapidez de tramitação. 
Nesse prisma, é absolutamente pertinente citar a recente
decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI nº 5.127,
em 15 de outubro de 2015. 
Nela, o Supremo reconheceu ser inconstitucional a
inclusão, em medidas provisórias editadas pelo Poder
Executivo, de emendas parlamentares que não tenham
concatenação com a temática circunscrita no texto original
da medida provisória.
Segundo STF, tal desvio de finalidade da MP afronta ao
princípio democrático, pois a lei é alterada sob o pretexto
de urgência sem que sejam devidamente ouvidos todos os
segmentos sociais interessados nas questões legisladas.
Essa conduta, denominada pelo STF de “contrabando
legislativo”, alberga perfeitamente o ocorrido no PLV n°
21/15. 
A MP n° 684/15 foi editada com a estrita finalidade de
prorrogação da vacatio legis da Lei n° 13.019/2014 e alteração
pontual de um artigo concernente à transição para as parcerias
por prazo indeterminado firmadas antes da entrada em vigor do
Marco; no entanto, houve a inclusão posterior de emendas
parlamentares que não guardam correlação com os assuntos
abordados pela MP. 
A decisão proferida pela Corte Suprema no julgamento da
ADI n° 5.127 foi modulada com efeitos ex nunc. Dessa feita,
tendo em vista que o PLV ainda não foi sancionado pela
Presidência, isto é, que o diploma ainda não ingressou
efetivamente no ordenamento jurídico, pode-se defender a

Av. Mal. Deodoro, n° 1028 – Edifício Baracat – 4º andar – 
Centro – Curitiba/PR – CEP n° 80060-010

E-mails: caoppciv@mppr.mp.br/caopfund@mppr.mp.br
Fones: (41) 3250-4852/4848

17

mailto:caoppciv@mppr.mp.br/caopfund@mppr.mp.br


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

DAS FUNDAÇÕES E DO TERCEIRO SETOR

impossibilidade de sua recepção constitucional neste
momento histórico, posterior à decisão do STF.
Corroborando esse posicionamento, cita-se que, posteriormente
ao julgamento da ADI nº 5.127, o STF concedeu a liminar
requerida no Mandado de Segurança nº 33889 impetrado pelo
Senador Álvaro Dias, suspendendo o trâmite do Projeto de Lei
de Conversão n° 17/2015, exceto naquilo que corresponde ao
tema original da Media Provisória (MP) que originou o reportado
PLV6.
Note-se que o PLV nº 17/2015 foi aprovado pela Câmara e pelo
Senado e remetido à sanção presidencial antes que o
Congresso fosse formalmente comunicado acerca da decisão
proferida na ADI n° 5.127. 
Porém, o Min. Roberto Barroso, relator do MS n° 33889
entendeu que o PLV n° 17/15 não merece prosperar em sua
forma “contrabandeada”, uma vez que “a sanção ou veto do
projeto ocorrerá posteriormente ao julgamento da ADI n° 5127
(15.10.2015)”. 
O PLV nº 21/15, igualmente “contrabandeado”, também
será sancionado ou vetado em momento posterior ao
julgamento da ADI n° 2127. Portanto, à parte de quaisquer
discussões quanto ao mérito, é notória a sua
inconstitucionalidade formal, por desbordar dos limites
originários da Medida Provisória nº 684/15. 
Ademais, em reforço ao entendimento exposado pelo STF,
assinala-se que o tipo de manobra enxergada na tramitação
da PLV n° 21/15 enfraquece o Poder Legislativo e fomenta o
ativismo judicial, porque resta clara a ausência de maturidade
e responsabilidade do Legislativo no procedimento de edição de
leis, o que leva o Poder Judiciário a responsabilizar-se pela
interpretação social e sistematicamente adequada da norma.

6 O PLV n° 17/2015, decorrente da Medida Provisória n° 678/2015, foi aprovado pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado e encaminhado à sanção no dia 29 de
outubro. A MP tratava originalmente apenas do acréscimo de dois incisos ao artigo 1º
da Lei n° 12.462/2011 para autorizar a utilização do RDC em “obras e serviços de
engenharia para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais e
unidades de atendimento socioeducativo” (inciso VI) e “ações no âmbito da segurança
pública” (inciso VII). Conforme o Relator, durante a tramitação no Congresso Nacional,
a MP recebeu 72 emendas parlamentares, com matérias completamente estranhas ao
seu propósito original, dentre elas alterações na Lei de Execuções Penais, renegociação
de dívida do Proálcool, registro de títulos e documentos, atribuições dos oficiais de
registro de imóveis, compensação de crédito de PIS/Pasep e Cofins e disposição final
ambientalmente adequada de rejeitos. “Difícil imaginar um diploma legal mais
heterogêneo, com matérias que aparentemente não guardam relação com o texto
original da medida provisória. E a sanção ou veto do projeto ocorrerá posteriormente
ao julgamento da ADI 5127 (15.10.2015)”, apontou o ministro Roberto Barroso.
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Com supedâneo na compreensão de que o PLV n° 21/2015

desnaturou a Lei n° 13.019/2014 e que ele poderia – e ainda pode, vale

ressaltar – ser considerado inconstitucional, no início de dezembro do

ano passado a Associação Nacional de Procuradores e Promotores de

Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social (PROFIS), na

qual esta Procuradora de Justiça – Coordenadora que ao final

subscreve é integrante e ocupa o cargo de vice-presidente, enviou

ofício à Presidenta da República, pugnando pelo veto do referido

Projeto.

Na data de 14 de dezembro de 2015, adveio a notícia de que o

PLV n° 21/2015 foi sancionado com veto parcial, por meio da

transformação da MP n° 684/2015 na Lei n° 13.204/2015, publicada no

DOU de 15 de dezembro de 2015, que alterou a Lei n° 13.019/2014,

consoante já citado acima.

Em exame da Mensagem de Veto Parcial n° 539 (anexo 4),

de 14 de dezembro de 2015, enxerga-se que o texto do PLV sofreu

impedimento em trechos pontuais, isto é, não houve mudança

expressiva, de forma que a conversão da MP n° 684/2015 na Lei n°

13.204/2015 manteve a essência de toda a alteração proposta pelo

Congresso Nacional. Confira-se.

Vetou-se o inc. VIII do art. 3° da Lei no 13.019, de 31 de

julho de 2014, alterada pelo art. 2° do PLV, que afastava a aplicação do

Marco Legal às isenções fiscais concedidas exclusivamente no

âmbito do PRONON.
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Refutou-se o inc. II do art. 45 da Lei n° 13.019, de 31 de

julho de 2014, alterada pelo art. 2° do PLV, que retirava do texto do

Marco Legal a expressa proibição de pagamento de servidores

públicos com recursos vinculados a parcerias; manteve-se, por

conseguinte, a redação original da Lei.

Obstou-se a aprovação do inc. IV do art. 46 da Lei n°

13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pelo art. 2° do PLV, que

suprimia a autorização expressa de aquisição de equipamentos e

materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços

de adequação de espaço físico.

No tocante aos dois últimos vetos sobreditos acima, colhe-se

das Razões que o Executivo se preocupou com a repercussão da retirada

da proibição e da autorização expressas, respectivamente, a qual, a seu

ver, poderia ocasionar interpretação equivocada da Lei no sentido de

estar tacitamente liberado o pagamento de servidores públicos com

recursos afetos às parcerias, bem como estar vedada a aquisição de

equipamentos e materiais necessários ao alcance do objeto dos acordos.

De maior relevância, chama-se a atenção dos leitores para

os vetos ao inc. V do art. 30; § 4° do art. 33;  caput  do art. 83; e art.

83-A.

O PLV buscou incluir na Lei n° 13.019, de 31 de julho de

2014, o inc. V ao art. 30, viabilizando a dispensa de chamamento
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público na hipótese de o objeto da parceria ser realizado com o

alcance das metas e resultados pactuados há, pelo menos, seis anos

ininterruptamente, desde que as prestações de contas da respectiva

OSC tenham sido aprovadas ou, submetidas tempestivamente, ainda

se encontrem pendentes de apreciação.

Considerou-se, no entanto, que esse dispositivo poderia

“induzir à perpetuação de parcerias, reduzindo a possibilidade de

seleção de novas organizações que desenvolvam práticas inovadoras em

benefício da implementação da política pública”.

Acredita-se que o referido veto é salutar, na medida em que

espelha cautela do legislador na dispensa de procedimento que garante,

em tese, a impessoalidade e transparência necessárias à legalidade dos

atos administrativos e que, por esse motivo, só pode ser olvidado em

casos excepcionais.

Além disso, evitar a renovação perene de parcerias com uma

mesma OSC é providência que favorece a oxigenação do fluxo de

repasses de verbas públicos e o incentivo de diversas entidades, em

proveito, consequentemente, de um volume maior de necessidades

sociais atendidas por essas instituições.

O § 4° do art. 33 foi outra inovação pretendida pelo PLV, sem

sucesso, pois não existia na letra da Lei n° 13.019, de 31 de julho de

2014. Ele previu a dispensa motivada de “experiência prévia na

realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza
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semelhante” - requisito exigido à OSC para firmar as parcerias tratadas

no Marco Legal.

Compartilha-se da percepção do Executivo no sentido de que a

experiência prévia da entidade social na tarefa objeto da parceria é um

critério importante para se aferir a aptidão da organização e diminuir a

potencialidade de má execução do acordo, em prejuízo do interesse

público e social.

O caput do art. 83 da Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014,

a seu turno, seria modificado pelo PLV com o escopo de excluir a

possibilidade de aplicação subsidiária do Marco Legal às parcerias

existentes no momento da sua entrada em vigor, até mesmo nos

casos em que trouxesse benefícios ao atingimento do objeto da

parceria.

A vedação da mudança desenhada pelo PLV deu-se sob a

justificativa de que a melhoria na implementação de políticas públicas,

por intermédio do usufruto de benefícios viabilizados pela aplicação

subsidiária do Marco aos acordos anteriores à sua vigência, é desejável e

se coaduna com o interesse público.

Por fim, houve veto ao art. 83-A – cuja previsão não existia na

Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014 – com o fito de afastar a

possibilidade de arquivamento definitivo das prestações de contas

apresentadas até dezembro de 2010 e ainda não analisadas.
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Essa hipótese inserta no PLV foi citada por este Centro de

Apoio nos questionamentos formulados no Estudo referido

anteriormente. Perfilha-se à visão de que o arquivamento das prestações

de contas não analisadas é absolutamente impertinente, pois

obstaculiza a análise da regularidade da destinação dos recursos

públicos. 

Aqui, é oportuno asseverar que a responsabilidade por dano ao

erário é imprescritível, bem como que, segundo posicionamento

destacado em passagem anterior, os dirigentes de entidades privadas

beneficiárias de recursos públicos podem ser equiparados à agentes

públicos e, por isso, considerados parte legítima em ação por ato de

improbidade administrativa.

É com satisfação, portanto, que se divulga o veto em apreço.

IV. No que concerne ao início da vigência do Marco Legal,

após todos esses acontecimentos, é pertinente frisar que o prazo de 540

(quinhentos e quarenta) dias da data de publicação (1° de agosto de

2014), estipulado na MP n° 684/2015, foi reproduzido no art. 2° do PLV

n° 21/2015, que alterou o art. 88 da Lei n° 13.019/2014, e mantido na

Lei n° 13.204/2015, fruto da sanção e conversão da reportada MP.

Outrossim, os §§ 1° e 2°, acrescidos ao art. 88 da Lei n°

13.019/2014 pelo PLV n° 21/2015, também foram sancionados e

preservados na Lei n° 13.204/2015.
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Destarte, em relação às parcerias celebradas pelos Estados

e pela União, o Marco Legal está previsto para entrar em vigor no

próximo dia 23 de janeiro de 2016 (  caput   do art. 88). 

Para os Municípios, entretanto, o Marco Legal terá vigência

apenas em 1° de janeiro de 2017, ressalvada a possibilidade de cada

ente municipal deliberar pela implementação da Lei n° 13.019/2014

em 23 de janeiro de 2016, mediante ato administrativo local (§§ 1°

e 2°     do art. 88).

V. Por derradeiro, comporta exprimir que a amplitude e a

complexidade das questões versadas no Marco Legal, especialmente

depois das mudanças levadas a cabo pelo PLV n° 21/2015 e pela Lei n°

13.204/2015, demandam análise cuidadosa e paulatina do tema.

Dessa feita, apesar dos diversos trabalhos e das reflexões já

apresentadas por este Centro de Apoio, registra-se que não se pretende

esgotar o assunto, bem como que a Equipe se encontra disponível para

receber sugestões para o aprofundamento dos estudos e o

esclarecimento de aspectos polêmicos, na medida do possível.

Curitiba, 06 de janeiro de 2016.

Terezinha de Jesus Souza Signorini
Procuradora de Justiça – Coordenadora

Samantha Karin Muniz
Assessora Jurídica
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– Links de acesso aos conteúdos publicados na página eletrônica da área

das Fundações e do Terceiro Setor deste Centro de Apoio, relacionados

ao Marco Legal:

Informativo nº 64 – Os propósitos do Projeto de Lei que visa à

regulamentação das Organizações da Sociedade Civil;

Notícia: Projeto de Lei n° 7.168/2014, que estabelece o Novo Marco

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, é sancionado pela

Presidência da República

Notícia: Data Prevista para Entrada em Vigor do Marco Regulatório das

Organizações da Sociedade Civil é Alterada pela Medida Provisória n°

658/2014;

Notícia: Lei 13.019/2014 É Objeto de Estudo pelo Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça das Fundações e do Terceiro

Setor;

Notícia: Marco Legal do Terceiro Setor é objeto de estudos desenvolvidos

pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça das

Fundações e do Terceiro Setor;

Notícia: Prorrogado para o dia 23/01/2016 o início da vigência do Marco

Legal do Terceiro Setor (Lei 13.019/2014);

Notícia: Consulta pública para o levantamento de eventuais

considerações que a sociedade tenha a emitir a respeito da
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regulamentação do Novo Marco Regulatório da Sociedade Civil, a ser

empreendida por meio de decreto, termina no dia 24/05/2015.
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